SZANOWNI PAŃSTWO!
W uzgodnieniu z Urzędem Miasta w Kołobrzegu - serdecznie zapraszamy
przedstawiciela Państwa placówki na spotkanie o charakterze informacyjnym dotyczące
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób dorosłych dotkniętych spektrum autyzmu lub
zespołem Aspergera.
Informujemy, iż w Kołobrzegu przystosowywane jest obecnie mieszkanie
wspomagane dla osób dorosłych z autyzmem lub zespołem Aspergera. Zamieszkiwanie
w mieszkaniu ma na celu przygotowanie osób pełnoletnich z w/w zaburzeniami do
prowadzenia samodzielnego życia lub zwiększenia ich samodzielności. Do codziennej pracy
i terapii ww. osób zatrudnienie znajdą trenerzy samodzielności, osoby z doświadczeniem
w pracy z autystykami.
Szczegóły dotyczące funkcjonowania mieszkania oraz zapewnienia
odpowiednej kadry wspomagającej i terapeutycznej zostaną przedstawione na
spotkaniu, które odbędzie w dniu 04 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w
s. 104 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15.
Obecność na spotkaniu można potwierdzić mailowo: t.gebczyńska@mops.kolobrzeg.pl lub
telefonicznie 94 35 52 333 do piątku 01 lutego 2019 r.
Dzieciom i młodzieży z autyzmem i/lub zespołem Aspergera oferuje się szereg form
wsparcia w okresie przedszkolnym i szkolnym. W trakcie formalnej edukacji czynione są
wysokie nakłady na usamodzielnienie ww. osób. Jednakże - po osiągnieciu dorosłości
i wyjściu z systemu szkolnego pozostają one najczęściej nadal na utrzymaniu rodziców,
a postępy w zakresie samodzielności osiągnięte w okresie młodzieńczym nie znajdują
odzwierciedlania w życiu dorosłym, gdyż nie ma odpowiednich ośrodków wsparcia
dziennego ani zakładów pracy zainteresowanych potencjałem tych osób.
W celu poprawy sytuacji osób dorosłych dotkniętych autyzmem lub zespołem Aspergera
opracowywane są w naszym kraju po raz pierwszy modele mieszkalnictwa wspomaganego
i tworzone pierwsze mieszkania wspomagane.
Kołobrzeskie mieszkanie wspomagane tworzone jest w ramach projektu „AZYMUT
SAMODZIELNOŚĆ”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, którego realizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie.
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