Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat:
Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca
2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

W związku z dostrzeżonym problemem niezbędne było stworzenie pierwszego w Polsce, przesiewowego narzędzia
diagnostycznego dedykowanego bezpośrednio rodzicom dzieci niepełnosprawnych ze zdiagnozowanym zaburzeniem
rozwojowym ze spektrum autyzmu. Proponowane narzędzie badawcze ma być powszechne i bezpłatnie dostępne na
platformie internetowej, co stanowi pierwszy krok do stworzenia modelu holistycznego wsparcia całej rodziny, nie
tylko dziecka niepełnosprawnego. Nie ma mechanizmów, procedur postępowania i rozwiązań formalnych/

Grupą docelową odbiorców nowego rozwiązania są rodzice
i opiekunowie dzieci z autyzmem, gdyż poprawa i wsparcie ich zdrowia
bezpośrednio wpłynie na funkcjonowanie dzieci. Grupą docelową
użytkowników nowego narzędzia będą wszystkie osoby związane
z procesami diagnostycznymi, leczniczymi i terapeutycznymi
skierowanymi do dzieci z autyzmem, ich rodzin i otoczenia,
m.in. nauczyciele i dyrektorzy placówek szkolno-wychowawczych,
terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, lekarze.

prawnych, mających na celu konieczność wsparcia nie tylko dziecka, ale też zdrowia psychicznego rodzica dziecka
z autyzmem. Rodzice będą mogli logować się na konto osobiste, uzyskać wyniki badań online, przeprowadzać
ponowną autodiagnozę po upływie pewnego czasu. Wraz z wynikiem, będzie możliwość skorzystania z formularza
dotyczącego sposobu interpretacji wyników oraz zaproponowane będą indywidualne kroki w celu znalezienia
pomocy dla rodziców wymagających wsparcia, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Powstanie mapa powiatu,
w której umieszczone zostaną wszystkie instytucje działające na rzecz dzieci i dorosłych z autyzmem (szkoły,
przedszkola, ośrodki rewalidacyjne, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki rehabilitacyjne), jak również baza instytucji

Jesteśmy wykładowcami, terapeutami, naukowcami i praktykami
zatrudnionymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od lat
działamy bardzo szeroko na rzecz rodziców dzieci z ASD, nauczycieli
pracujących z dziećmi z ASD, jak również na rzecz samych dzieci.
Posiadamy
szerokie
kierunkowe
wykształcenie,
wieloletnie
doświadczenia w pracy z dzieckiem, oraz jego otoczeniem.

medycznych (poradnie, gabinety prywatne, zakłady opieki zdrowotnej) a także, co równie ważne, lista (z lokalizacją)
grup wsparcia, organizacji pozarządowych- fundacji, stowarzyszeń, działających na rzecz osób z autyzmem. Baza
będzie tworzona pod kontrolą administratora, tak aby zapewnić bezpieczeństwo dla rodzin i chorych.

annakostiukow@wp.pl
Prowadzimy kursy, szkolenia, konsultacje, edukujemy
nauczucieli/terapeutów.

Kierujemy grupami wsparcia dla rodzin dzieci ze spektrum autyzmu.

