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I. INFORMACJE OGÓLNE
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" to organizacja
działająca na rzecz osób autystycznych i ich rodzin. Oprócz rodziców zrzeszamy
terapeutów, nauczycieli i opiekunów. Istniejemy od 2001 roku. W 2004 roku
pozyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie udziela pomocy
terapeutycznej, rehabilitacyjnej i wsparcia psychologicznego. Współpracują z nami
nie tylko doskonale wykwalifikowani terapeuci, ale również psycholog, neurolog
dziecięcy, rehabilitantka i logopeda.
Funkcjonujemy w południowej części województwa lubuskiego. Pragniemy
stworzyć osobom autystycznym warunki do profesjonalnej rehabilitacji umożliwiającej
rozwój. Nowoczesna terapia pomaga autystom darować światu to, co mają w sobie
wielkiego. Poprzez nasze działania chcemy przyczynić się do budowy nowoczesnego
społeczeństwa, w którym jest miejsce dla niepełnosprawnych. Naszymi działaniami
udowadniamy, iż autyzm nie jest czymś, czego należy się bać, osoby autystyczne nie
są ludźmi potrzebującymi litości. Pragniemy pokazać Lubuszanom jak bardzo
wzbogacający może być kontakt z osobami autystycznymi. W chwili obecnej
organizacja skupia niemal 70 rodzin osób autystycznych.
1.DANE STOWARZYSZENIA
NAZWA ORGANIZACI:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
„Dalej Razem”

ADRES:

ul. Zachodnia 61, 65-552 Zielona Góra

TELEFON:

+48 793 333 124

E-MAIL:

biuro@autyzm.zgora.pl

STRONA INTERNETOWA:

www.autyzm.zgora.pl

BANK, KTÓRY OBSŁUGUJE
ORGANIZACJĘ I NUMER KONTA:

BPH PBK S.A. O/Zielona Góra
80 1060 0076 0000 4018 9001 4191

WŁADZE ORGANIZACJI:

Walne Zebranie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
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DATA REJESTRACJI I NUMER
KSIĘGI REJESTROWEJ
STOWARZYSZENIA:

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NR KRS 0000040064, Data Rejestracji: 30.08.2001

NR REGON:

977 927 973

NR NIP:

929 16 79 997

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Grażyna Kochaniak - Prezes Stowarzyszenia
Barbara Miernik-Zdanowicz – Zastępca Prezesa
Bohdan Halczak – Sekretarz Zarządu
Anna Topolska – Skarbnik
Kazimierz Bętkowski – Członek Zarządu
Helena Kowalska- Krent – Członek Zarządu
Anna Niezabitowska – Członek Zarządu

2.CELE ORGANIZACJI (STATUT)
Celem Stowarzyszenia jest:
•Wszechstronna pomoc osobom autystycznym i ich rodzinom w sprawach
dotyczących diagnozy , edukacji , rehabilitacji ,
integracji ze
społeczeństwem oraz poprawy zdrowia.
•Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie , problemach osób
autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji.
•Utworzenia koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób autystycznych.
•Utworzenie ośrodka diagnostyczno – edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i
dorosłych dotkniętych autyzmem
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
•Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami,
placówkami służby zdrowia, szkolnictwa i organizacjami społecznymi .
•Korzystanie ze środków masowego przekazu w celu rozpropagowania
działalności Stowarzyszenia na rzecz osób autystycznych .
•Gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami
finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów,
dotacji państwowych i społecznych.
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•Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych
autyzmem poprzez:
prowadzenie

ośrodka o charakterze diagnostyczno-edukacyjnym dla
osób autystycznym;
organizowanie

okazjonalnych imprez, turnusów rehabilitacyjnych,
instruktażowych i wczasów rodzinnych;
prowadzenie

działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z
placówkami służby zdrowia i oświaty oraz innymi stowarzyszeniami;
utworzenie

i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw
fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych;
•Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.
•Organizowanie regionalnych , krajowych i międzynarodowych zjazdów , narad
konferencji i seminariów w celu popularyzacji wiedzy o autyzmie i wymiany
doświadczeń.
3.GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE
•Wykaz zobowiązań
majątku Organizacji:
nie występują

działalności

statutowej

zabezpieczonych

na

•Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez
Organizację gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością
statutową:
nie występują
•Kontrole działalności Stowarzyszenia w 2007 roku:
Kontrola z Urzędu Skarbowego nie wykazała żadnych znaczących uchybień w
prowadzeniu ksiąg podatkowych za lata 2004 - 2006.
Kontrola z Grupy AXA, fundatora programu społecznego „AXA –Wspieramy
Mamy” potwierdziła, iż merytoryczna realizacja projektu „Autystycznie
uzdolnieni. Wspólna sprawa” oraz wydatkowanie środków finansowych,
odbywają się zgodnie z zapisami umowy o darowiznę.
4.STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA
•Dział
•Dział
•Dział
•Dział

terapii
wsparcia rodziny
promocji wiedzy o autyzmie
organizacyjny
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5.INFORMACJE FINASOWE
•Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 15 107,54 zł
•Wartość nabytych obligacji, akcji, udziałów: nie dotyczy
•Nabyte nieruchomości: nie dotyczy
•Nabycie środków trwałych podlegających ewidencji (pow. 5000 zł ):
nie dotyczy
•Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia:
Suma aktywów: 28 629,52 zł
Suma zobowiązań: 213, 70 zł
3. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z budżetem z tytułu
ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych informacji podatkowych:
Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń z umów
zlecenia i o dzieło) - odprowadzany jest na bieżąco. Została złożona roczna
deklaracja PIT 4R;
Podatek od osób prawnych – Stowarzyszenie jest zwolnione z tego
podatku, w związku z tym nie jest składana deklaracja CIT 2, a jedynie roczna
deklaracja CIT 8;
Podatek od towarów i usług Vat – nie podlega
4. Informacja o działalności gospodarczej – Stowarzyszenie nie prowadzi
działalności gospodarczej
5. Przychody statutowe Stowarzyszenia: 160 036,71 zł w tym:
przychody pieniężne (składki członkowskie): 8 390,00 zł
przychody pieniężne (dotacje): 124 323,60 zł
pozostałe przychody określone statutem: 27 323,11 zł
•Koszty statutowe Stowarzyszenia: 153 727,30 zł
w tym:
koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego:
152 297,30 zł
koszty
realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku
publicznego:
1 430,00 zł
•Koszty administracyjne Stowarzyszenia: 5 088,02 zł
•Źródła finansowania:
darowizny od osób prywatnych: 10 701,00 zł
darowizny od firm: 5 300,00 zł
składki członkowskie: 8 390,00 zł
wpłaty 1%: 9 540,00 zł
dotacje i subwencje otrzymane i rozliczone: 124 323,60
6.WYNAGRODZENIA
•Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń za pracę dotyczącą kierowania
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działalnością Stowarzyszenia.
•Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło
Razem brutto: 120 852,00 zł wg wykazu poniżej

7.WYKAZ PRACOWNIKÓW ZE WSKAZANIEM STANOWISK
L.p
1.
2.

Nazwisko i imię
Bartkowiak Katarzyna
Bezdziczek Artur

3.
4.

Cycuła Sebastian
Górska Marta

5.

Grygiel Małgorzata

6.
7.
8.

Hamada Kinga
Kruk - Lasocka Joanna
Konopacka Elżbieta

9.
10.
11.

Maksymiak Katarzyna
Maksymiec Halina
Mermer Barbara

12.
13.

Mikuła Ewa
Naumowicz Justyna

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nawrot Aneta
Nowak Monika
Piosik Katarzyna
Pisarczyk Tadeusz
Stein Katarzyna
Stelmaszczyk Renata
Topolska Anna
Wojtyniak – Słońska Mariola

Stanowisko
Terapeutka, prowadząca szkolenia
Lider zespołu muzycznego „Plus
Braders”, występ na festynie w
Górzynie
Koordynator projektów
Koordynator
projektu
Dzień
Dziecka, specjalista ds. integracji
(Lubiatów)
Terapeutka arteterapii, prowadząca
szkolenia
Diagnoza SI w Lubiatowie
Prelegentka na konferencji
Terapeutka, prowadząca szkolenia,
ekspert w projekcie
Logopeda
Autorka bloga internetowego
Koordynator
imprezy
Festyn
edukacyjny w Górzynie
Terapeutka
Koordynator projektu Spotkanie ze
św. Mikołajem
Prowadząca warsztaty
Księgowa
Terapeutka, prowadząca warsztaty
Psycholog
Terapeutka, prowadząca szkolenia
Logopeda
Terapeutka rodziny
Księgowa
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II. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE
INSTYTUCJONALNEGO W 2007 ROKU

ROZWOJU

1.SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM
AUTYSTYCZNYM „DALEJ RAZEM”
W roku 2007 zmienił się skład Zarządu. W miejsce Katarzyny Piosik do
Zarządu weszła Helena Kowalska – Krent. Nie zmieniony został skład komisji
rewizyjnej. Odbyło się 6 spotkań Zarządu Stowarzyszenia, który podjął 2 uchwały:
Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 28.05.2007 o zakupie numeru telefonu
Uchwała nr 1 Zarządu z dnia 25.06.2007 o podwyższeniu składek członkowskich.
Prace Zarządu koncentrowały się na właściwej realizacji celów statutowych,
głównie na rozszerzeniu oferty terapeutycznej dla osób z autyzmem, oraz
wzmocnieniu organizacyjnym Stowarzyszenia.
Wiele działań dotyczyło wypełnienia kontraktu zawartego z Fundacją „Synapsis” w
Warszawie. Kontrakt dotyczył aktywnego udziału w projekcie „Autyzm – Akademia
dla NGO’s. Drogi do aktywizacji społecznej i zawodowej”.
W październiku 2007 r. odbyła się kontrola z Urzędu Skarbowego,
dotycząca podatku od osób prawnych za lata 2004-2006. Kontrola nie
wykazała żadnych znaczących uchybień w prowadzeniu ksiąg
podatkowych za kontrolowane lata.
W grudniu w siedzibie stowarzyszenia miała miejsce kontrola w związku z
realizacją projektu „Autystycznie uzdolnieni. Wspólna sprawa”. Przedstawicielka
sponsora – firmy AXA w sprawozdaniu z kontroli pochwaliła naszą organizację za
profesjonalizm. W konkluzji zapisano ”Na dzień 20 grudnia 2007 Stowarzyszenie bez
zastrzeżeń realizowało Umowę Darowizny zawartą z firmą AXA i wydatkowało środki
zgodnie z zaplanowanymi działaniami i warunkami zapisanymi w Umowie”.

2.UDZIAŁ W PROJEKCIE FUNDACJI SYNAPSIS „AUTYZM – AKADEMIA DLA
NGO’S. DROGI DO AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ”
CZAS UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

XII 2005 roku – III 2008 roku

TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Nasz udział w projekcie poprzedził bardzo intensywny program rekrutacji,
spośród niemal 30 chętnych organizacji, Fundacja „Synapsis” zaprosiła do
współpracy 16 najbardziej perspektywicznych. Cieszymy się z zaufania jakim nas
obdarzono. 2007 rok był najbardziej intensywny, jeśli chodzi o nasze
uczestnictwo w projekcie, pokonywanie trasy Warszawa – Zielona Góra, stało się
częścią codzienności naszych ekspertów.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:
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Dzięki uczestnictwu w projekcie Fundacji „Synapsis”, kadra naszego
stowarzyszenia została objęta:
a. szkoleniami bazowymi i specjalistycznymi z zakresu aktywizacji społecznej i
zawodowej osób z autyzmem
b. szkoleniami z zakresu wsparcia psychologicznego
c. szkoleniami prawno-organizacyjnymi
Specjalnie dla nas były prowadzone:
a. tutoring (konsultacje merytoryczne, szkolenia podczas wykonywania pracy) w
siedzibie stowarzyszenia,
b. Indywidualne Programy Szkoleniowe (IPS) na terenie Fundacji SYNAPSIS.
Reprezentanci naszej organizacji objęci byli superwizjami psychologicznymi
prowadzonymi na terenie stowarzyszenia.
Z różnorakich konsultacji mogliśmy również korzystać za pośrednictwem e-mail.
REZULTATY:

SPOA „Dalej Razem” w Zielonej Górze jest młodą organizacją działającą na rzecz
osób z autyzmem, ale dzięki programowi „Autyzm – Akademia dla NGO`s. Drogi
do aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, „rozwinęła skrzydła”,
nabrała pewności, że droga, którą obrała jest słuszna dla dobra swoich
podopiecznych. Pewność ta zaowocuje dalszymi działaniami, a dorosłe osoby z
autyzmem uzyskają szansę na godniejsze życie w społeczeństwie oraz możliwość
permanentnego rozwoju. O skali wsparcia jakie otrzymaliśmy niech świadczy tylko
jedna liczba: W szkoleniach, tutoringu i superwizji psychologicznej wzięły udział
44 osoby – pracownicy, wolontariusze i członkowie naszej organizacji. Ważnym
rezultatem naszego uczestnictwa w projekcie, oprócz szerokiego strumienia
wiedzy merytorycznej, fachowych porad na etapie całego projektu, była
mobilizacja nas samych do intensyfikacji działań prorozwojowych. Uczestnictwo w
projekcie Fundacji SYNAPSIS to dla nas dodatkowa promocja i wsparcie w sferze
realizacji planów rozwoju w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej
młodzieży oraz dorosłych osób z autyzmem.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Stowarzyszenie jako beneficjent ostateczny nie ponosi żadnych kosztów w
związku z udziałem w projekcie. Wszystkie koszty pokrywa realizator projektu
Fundacja „Synapsis”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

9

III. TERAPIA
1.TERAPIA INDYWIDUALNA
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

01 Stycznia – 31 Grudnia 2007

TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Terapia jest sednem działalności naszej organizacji. Realizowana od początku
istnienia stowarzyszenia w 2001 roku, stopniowo rozwijana poprzez objęcie
wsparciem większej ilości osób, realizowana przez coraz lepiej przygotowanych
merytorycznie i regularnie powiększany zespół specjalistów. Regularna, zazwyczaj
indywidualna, wieloletnia, profesjonalna, realizowana w każdym przypadku
według niepowtarzalnego programu, i kompleksowa terapia, to jedyna szansa na
rozwój osób autystycznych na miarę ich indywidualnych możliwości. Szacuje się,
że osoba autystyczna powinna być poddawana różnorakiej rehabilitacji w
wymiarze 40 godzin tygodniowo.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

W 2007 roku indywidualna terapia odbywała się w systemie jedna godzina
tygodniowo, uzupełniana przez codzienny wysiłek rodziców oraz wolontariuszy,
realizujących indywidualne zalecenia terapeutów. Stowarzyszenie obejmowało
pomocą około 60 osób autystycznych, należy zwrócić jednak uwagę, iż
kompletność i ciągłość terapii była uzależniona od dobrej woli rodziców naszych
podopiecznych. W 2007 roku realizując terapię indywidualną, organizacja
zatrudniała czworo wykwalifikowanych terapeutów, wspieranych przez dwoje
logopedów. Terapia indywidualna była realizowana przede wszystkim w ramach
projektu: Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem.
REZULTATY:

Rezultaty pracy z osobą autystyczną są bardzo indywidualną sprawą, różna jest
efektywność na różnym etapie pracy. W wieloletniej perspektywie czasowej
wyniki pracy są ogromne, a alternatywa, zapewnić terapię czy nie, sprowadza się
do wyboru między pełną całodobową koniecznością opieki oraz przeżywanym
cierpieniem, a względnie samodzielnym, szczęśliwym życiem . Ogólnie można
powiedzieć, iż rezultatem zadania będzie niwelowanie dysfunkcji powodowanych
przez autyzm: sfera interakcji społecznych, sfera komunikacji, sfera trudnych,
nieakceptowanych zachowań.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach PROGRAMU
PARTNER 2006
2. ZAJĘCIA GRUPOWE
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

01 Stycznia – 31 Grudnia 2007 z różnym natężeniem
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TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt był uzupełnieniem terapii i rehabilitacji opisanej powyżej. W głównej
mierze polegał na niwelowaniu dysfunkcji społecznych wiążących się z autyzmem,
miał za zadanie uczyć, tak prozaicznych zazwyczaj rzeczy, jak zabawa czy
wyrażanie emocji. Poprzez realizację zadania kształtowana była motoryka u
dzieci.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

Realizacja tej części działalności stowarzyszenia to zajęcia ruchowe oraz
arteterapia. Specjaliści pracowali w małych 4-8 osobowych zespołach i wspierani
byli przez rodziców oraz wolontariuszy. Do zajęć z zakresu arteterapii, dzieci
dobierane były w grupy ze względu na płeć, wiek, zainteresowania, poziom
funkcjonowania. Arteterapia odbywała się w dwóch cyklach w kilku grupach,
prowadzona była przez dwie terapeutki łącznie w wymiarze 80 godzin. Zajęcia
ruchowe odbywały się na przestrzeni całego roku, raz w tygodniu z wyłączeniem
wakacji i były otwarte dla wszystkich członków stowarzyszenia – nie mniej jednak
brało w nich udział każdorazowo kilkoro dzieci. Terapia grupowa była realizowana
przede wszystkim w ramach projektu: Każdy jest inny – usprawniające zajęcia
indywidualne i grupowe.

REZULTATY:

Jak już wspomniano rezultaty terapii (także grupowej) u osób autystycznych to
sprawa bardzo indywidualna. Ogólnie można powiedzieć, iż rezultatem będzie
niwelowanie dysfunkcji powodowanych przez autyzm w obszarze
komunikacji, zdolności wyrażania emocji, kontaktów społecznych,
świadomości własnego ciała.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach PROGRAMU
PARTNER 2006
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IV. WSPARCIE RODZINY
1.GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Na przestrzeni całego roku, raz w miesiącu przez trzy godziny, z wyłączeniem
okresu wakacyjnego.

TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Autyzm i wszelkie dolegliwości z nim związane to również, a może przede
wszystkim cierpienie opiekunów osoby autystycznej. Autyzm, powoduje
przewlekłe, wieloletnie obciążenie rodziców, wycieńczenie fizyczne i psychiczne.
Tymczasem dobra kondycja psychiczna rodziców to nie tylko sposób na
podniesienie jakości życia, ale także warunek realizacji skutecznej terapii dziecka.
Rodzic jako pierwszy i najważniejszy terapeuta potrzebuje szczególnego wsparcia
psychologicznego.
OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

Rodzice spotykają się regularnie omawiając poszczególne wyzwania jakie dla
rodziny niesie autyzm u dziecka, zajęcia prowadzi doświadczony psycholog.
Świadomość, iż inni ludzie borykają się z podobnymi trudnościami i potrafią je
przezwyciężać dodaje sił. W grupie wsparcia wszyscy są dla siebie terapeutami
równocześnie. Wartość grupy jest szczególnie ważna w momentach kryzysowych,
jakie co jakiś czas przeżywa każdy z rodziców.
REZULTATY:

Każdorazowo w spotkaniach bierze udział od kilku do kilkunastu osób. Poczucie
przynależności do grupy, możliwość rozładowania negatywnych emocji,
„ładowanie akumulatorów” i odzyskiwanie wiary – to najważniejsze rezultaty jakie
osiągane są dzięki funkcjonowaniu grupy wsparcia. Ważne jest również to, iż
relacje jakie zawiązują się między rodzicami na grupie „W”, rozwijają się i
prowadzą do powstawania prawdziwych przyjaźni.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach PROGRAMU
PARTNER 2006.
2. DZIEŃ DZIECKA 2007
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

16 Czerwca 2007

TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

„Dzień Dziecka” to impreza, którą Stowarzyszenie organizuje regularnie od kilku
lat. Zabawa i integracja to podstawowe założenia spotkania. W związku z
rozwojem organizacji liczba uczestników działania regularnie zwiększa się i jej
organizacja niemożliwa jest już bez udziału wolontariuszy.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:
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W trzygodzinnym plenerowym spotkaniu wzięli udział rodzice, rodzeństwo i dzieci
autystyczne z całego regionu. Impreza zrealizowana była na terenie
Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Pieczenie kiełbasek,
przejażdżki bryczką, konkursy z nagrodami – to podstawowe atrakcje. Każde z
obecnych na imprezie dzieci otrzymało paczkę z podarunkami. Duży entuzjazm
był szczególnie widoczny podczas zabaw ruchowych, angażujących całe rodziny.
REZULTATY:

„Dzień Dziecka” to nie tylko radość dla dzieci – szansa na integrację rodzeństwa,
ale także okazja do bliższego poznania się rodziców skupionych w Stowarzyszeniu
i po prostu okazja do wypoczynku. Działania w plenerze w obcym środowisku, w
których bierze udział wiele osób, to szansa na kształtowanie umiejętności
funkcjonowania społecznego osób autystycznych. Dzieci autystyczne nie potrafią
się spontanicznie bawić, taki wyjazd to również szansa na rozwój tej umiejętności.
W trzygodzinnym spotkaniu wzięło udział łącznie około 60 osób.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach PROGRAMU
PARTNER 2006. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
Oddziałem w Zielonej Górze w ramach sponsoringu.
WOLONTARIUSZE:

9 osób: studenci kierunków pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
3.SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 2007
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

01 Grudnia 2007

TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Dzieci z autyzmem rzadko mają okazję do imprez, na których i one i ich rodzice
czują się swobodnie. Pragnęliśmy zapewnić członkom naszego Stowarzyszenia
spotkanie, podczas którego dzieci miałby okazję poczuć się wyjątkowo, a rodzice
mogli znaleźć chwilę czasu na integrację i rozmowy nad działalnością
Stowarzyszenia, czy podzielić się swoimi doświadczeniami.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

- Impreza odbyła się w sali kina „Newa”, która specjalnie na ten czas została
ozdobiona tak, aby wytworzyć przyjemny świąteczny klimat.
- Dzieci otrzymały paczki z prezentami od samego świętego Mikołaja
- Dużą atrakcją był koncert przygotowany przez Scholę Studencką przy kościele
Świętego Józefa, która pięknymi pieśniami o czasie zimowym, świątecznym,
wprowadziła
rodzinną
atmosferę. Podkreśliło to wyjątkowość chwil
umożliwiających integrację i wspólne zrozumienie.
- Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Vaganti” przygotowało przedstawienie,
które było odebrane przez dzieci jako coś niezwykle zajmującego.
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- Dzieci oczywiście zostały aktywnie włączone w imprezę, ich zadaniem było
stworzenie portretu swoich uczuć i przelanie ich na papier w akcie podziękowania
dla Mikołaja za paczki, które dla nich przygotował, dla „Vaganti” za ich ciężką
pracę nad przedstawieniem i dla Scholi, która pięknie specjalnie dla nich
zaśpiewała.
REZULTATY:

- Zapewnienie atrakcji dzieciom poprzez zabawę i prezenty.
- Integracja członków stowarzyszenia.
- Nagłośnienie w mediach działań stowarzyszenia.
W trzygodzinnym spotkaniu wzięło udział łącznie ok. 80 osób
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach PROGRAMU
PARTNER 2006. Firmy prywatne w ramach sponsoringu: STG płytki, piekarnia
Grono, hurtownia zabawek Norimpex, studio Bozon, Portal Pracy.
PARTNERZY:

Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Vaganti”, Schola Studencka przy kościele
Świętego Józefa w Zielonej Górze.
WOLONTARIUSZE:

7 osób: studenci kierunków pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
4.WYJAZDY INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNE
DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH I ICH RODZIN
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Lipiec – Październik 2007,
w tym pobyt w Lubiatowie: 31.08-02.09.2007 oraz 21-23.09.2007

TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Jednym z podstawowych problemów rodziców autystycznych dzieci, jest brak
możliwości odpoczynku, który jest niezbędny do zachowania zdrowia
psychicznego i fizycznego. Naszym „stowarzyszeniowym” rodzicom znacznie
trudniej jest nawiązać kontakt z otoczeniem, wyjść do kina, spotkać się ze
znajomymi. Wyobcowanie, poczucie osamotnienia – to również ważny element
codzienności rodzin osób autystycznych. Mając świadomość, że ludzi o podobnych
problemach jest więcej, kiedy istnieje możliwość podzielenia się swoimi
przeżyciami wiedząc, iż będzie się zrozumianym – nabiera się sił. Jest to ważne
nie tylko dla rodziców, ale i rodzeństwa osób autystycznych. Wyjazd do Lubiatowa
był również szansą na realizację elementów terapii realizowanej przez
specjalistów SPOA Dalej Razem” oraz wolontariuszy.
OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

Scenariusz obu turnusów był podobny, a zasadnicze punkty trzydniowego pobytu
w ośrodku wypoczynkowym „Sabat” w Lubiatowie nad Jeziorem Sławskim to:
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- Wizyta na „Ranczo Haleszka”: jazda konna, tramwaj konny, zabawy sportowe,
zwiedzanie mini zoo,
- Impreza taneczna,
- Rejs statkiem,
- Zajęcia plastyczne,
- Pieczenie kiełbasek, śpiewy przy gitarze,
- Wycieczka do Sławy,
- Zajęcia z psychologiem,
- Konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej,
REZULTATY:

W dwóch turnusach do Lubiatowa pojechało łącznie 112 osób. Realizacja projektu
„Wyjazdy integracyjno-terapeutyczne dla dzieci autystycznych i ich rodzin”
doprowadziła do osiągnięcia poniższych rezultatów:
•Poprawa zdolności psychoruchowych dzieci autystycznych, terapia dzieci
autystycznych i ich rodzeństwa poprzez uczestnictwo w zabawach integracyjnych
oraz indywidualnych przejażdżkach konnych.
•Nabycie umiejętności funkcjonowania w dużej grupie osób, spotkanie osób
autystycznych z „normalnym” światem, poza znanym im terenem w domu.
•Integracja dzieci autystycznych z dziećmi pełnosprawnymi, stworzenie trwałych
relacji koleżeńskich.
•Integracja i aktywizacja rodziców, nawiązanie bliskich relacji, terapia grupowa
poprawa zdrowia psychicznego rodziców, wzrost samooceny i poczucia własnej
wartości.
•Przełamane zostały bariery mentalne, które dotyczą głównie swobodnego
mówienia o swoich problemach. Świadczy o tym aktywny i liczny udział w
projekcie, słowa wdzięczności rodziców pod adresem organizatorów projektu oraz
pozytywne opinie zawarte w ankietach ewaluacyjnych.
•Zaangażowanie społeczne poprzez pracę wolontariuszy – studentów. Promocja
wolontariatu pracowniczego poprzez udział w projekcie wolontariusza z firmy DHL
Polska.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS w
ramach konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych. DHL Polska w
ramach programu wolontariatu pracowniczego.

WOLONTARIUSZE:

12 osób: Studenci kierunków pedagogicznych oraz wolontariusz reprezentujący
DHL Polska.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

www.autyzm.zgora.pl/id.10028
5.WOLONTARIAT
CZAS REALIZACJI:
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Zasadniczo współpraca z wolontariuszami odbywała się cały rok, różniły się
zakres wykonywanych czynności i intensywnością działań.
TŁO:

Wolontariusz to każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób
indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne. Współpraca z
wolontariuszami to dla naszej organizacji nie tylko wielka przygoda jaką jest
poznawanie nowych ludzi, ale i możliwość znacznego ograniczenia kosztów
funkcjonowania organizacji oraz szansa na rozwijanie form działalności.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

Głównym źródłem rekrutacji naszych wolontariuszy jest Uniwersytet
Zielonogórski, z którego pozyskujemy do współpracy studentów kierunków
pedagogicznych, nie mniej jednak współpracowaliśmy również ze szkołami
średnimi w Nowej Soli, Lubsku i Gubinie. Niezwykle ważna jest również
współpraca z osobami dorosłymi – ekspertami w danych dziedzinach np.
informatyce. Zakres działalności wolontariuszy to głównie pomoc przy terapii
osób z autyzmem. Wolontariusz spotyka się z dzieckiem i jego rodziną co
najmniej godzinę tygodniowo. Należy podkreślić, że wolontariusze
współpracujący z rodziną osoby autystycznej, to bardzo wyjątkowi ludzie, nie
tylko odpowiednio przygotowani przez stowarzyszenie merytorycznie, ale i
cechujący się altruizmem, ogromnym zaangażowaniem i determinacją w pomocy
potrzebującym. Współpraca z wolontariuszami to dla SPOA Dalej Razem”,
działania rekrutacyjne, nadzorujące i stymulujące relacje pomiędzy rodziną osoby
autystycznej, wolontariuszem i terapeutą, oraz podnoszące ich kwalifikacje.
Koordynowaniem wolontariatu zajmuje się notabene wolontariuszka Marzena .

REZULTATY:

W 2007 roku w różnorakiej formie i zakresie współpracowaliśmy z 46
wolontariuszami. Oprócz wspomnianej już pracy z osobami autystycznymi,
zajmowali się oni wspieraniem organizacji przy realizacji różnorakich akcji: Dzień
Dziecka, spotkanie ze św. Mikołajem, Wyjazdy do Lubiatowa, Europejski Tydzień
Autyzmu, akcja zbierania podpisów pod Petycją Przeciw Dyskryminacji Osób
Autystycznych. Wolontariusze byli zaangażowani również w tworzenie serwisu
internetowego, wykonywanie pomocy terapeutycznych czy włączali się w prace
biurowe, Paweł tłumaczył z j. rosyjskiego teksty jednej z Mam. Same tylko osoby
zaangażowane w pomoc przy terapii osób z autyzmem przepracowały
bezinteresownie 240 godzin.
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V. PROMOCJA WIEDZY O AUTYZMIE
1.SZKOLENIA: „AUTYZM JAK POMAGAĆ”?
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

23 Czerwca 2007 oraz 08 Grudnia 2007

TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Dla większości z nas autyzm jest zjawiskiem obcym, nieznanym, a jeśli posiadamy
jakąś wiedzę to jest ona często „skażona” stereotypami i przekłamaniami.
Najlepsi terapeuci to za mało, by dziecko autystyczne mogło rozwijać się na miarę
swoich możliwości. Należy pamiętać, że pierwszym i najważniejszym terapeutą są
rodzice, stąd niezmiernie ważne jest, by posiadali oni merytoryczne
przygotowanie do pracy ze swoją pociechą. Szkoła, to oprócz rodziny, kolejne
naturalne środowisko dla dziecka, stąd warto, aby wiedzę o autyzmie na
najwyższym poziomie posiadali również nauczyciele. Od kilku lat stowarzyszenie
organizuje całodniowe szkolenia z autyzmu dla rodziców i nauczycieli. Propozycja
jest skierowana do nowych członków organizacji. W 2007 roku odbyły się dwa
szkolenia.
OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

Szkolenia prowadzone były przez Katarzynę Bartkowiak i Małgorzatę Grygiel posiadające nie tylko doskonałą bazę merytoryczną i doświadczenie praktycznej
pracy z osobami autystycznymi, ale również odpowiednie przygotowanie
dydaktyczne. Każdorazowo szkolenia składały się z części wykładowej i
warsztatowej. Zajęcia obejmowały następującą tematykę: Aktualna wiedza na
temat autyzmu; Zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem; „ Jak
autyści odbierają świat ”; Główne założenia terapii i edukacji osób z autyzmem.
REZULTATY:

Łącznie przeszkolono 40 osób: rodziców, rodzeństwo oraz nauczycieli osób
autystycznych. Burzenie stereotypów, motywowanie do pracy, wskazywanie
metod terapii oraz pomoc w zrozumieniu świata w jakim żyje osoba autystyczna –
to najważniejsze rezultaty podjętych działań.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach PROGRAMU
PARTNER 2006
2.AUTYSTYCZNIE UZDOLNIENI. WOLONTARIAT Z PASJĄ
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Kwiecień – Listopad 2007 r.
TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Specjaliści zalecają, aby pracować z osobą autystyczną ok. 40 godzin tygodniowo,
łączy się to z ogromnymi nakładami finansowymi, obciążeniem rodziców, na
których spoczywa główna część pracy rehabilitacyjnej. Problemem jest również
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brak wykwalifikowanej kadry. Odpowiedzią na powyższe trudności może być w
dużej mierze praca odpowiednio przygotowanych wolontariuszy, którzy przy
okazji zyskują ogromne doświadczenie oraz poczucie uczestnictwa w naprawdę
ważnych rzeczach. Dobre chęci to jednak za mało, praca z osobą autystyczną
wymaga nie tylko predyspozycji psychicznych, ale także przygotowania
merytorycznego i warsztatowego. Wykorzystując potencjał i chęci młodych ludzi,
w większości studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, stworzyliśmy grupę,
która następnie otrzymała staranne przygotowanie w charakterze wolontariusza,
zajmującego się osobą autystyczną.
OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

W ramach projektu zrealizowaliśmy cykl pięciu szkoleń, prowadzonych przez
dwójkę terapeutów zatrudnionych w naszej organizacji, posiadających nie tylko
ogromną wiedzę, ale i niezbędne doświadczenie. Każde ze szkoleń trwało pięć
godzin. Zajęcia odbywały się na przestrzeni kilku miesięcy, a ich zakres
tematyczny to: Podstawy wiedzy z zakresu autyzmu; Metody i techniki pracy
edukacyjno - terapeutycznej – przegląd; Kinezjologia Edukacyjna Paula
Dennisona. Ruch rozwijający Weroniki Sherborne; Muzykoterapia, arteterapia i
stymulacja polisensoryczna; program TEACCH, Metoda Dobrego Startu i
alternatywne metody komunikacji. Podsumowanie cyklu szkoleń. W każdym ze
szkoleń uczestniczyło ok. 15 osób.
REZULTATY:

Realizacja zadania pozwoliła stworzyć zespół wolontariuszy przygotowanych do
pracy z osobami autystycznymi. Ponadto:
- wyposażono wolontariuszy w nowe umiejętności i doświadczenia;
- promowano idee wolontariatu wśród innych organizacji pozarządowych;
- niskim nakładem finansowym rozwinął się zakres naszej oferty terapeutycznej,
wzmocnieniu uległa jej skuteczności;
- wzmocnieniu uległa świadomość społeczna na temat autyzmu i jego specyfiki.
Dzięki promocji projektu w mediach oraz relacjach wolontariuszy w kontaktach
towarzyskich, Stowarzyszenie zyskało na wiarygodności w oczach społeczności
lokalnej.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Urząd Miasta Zielona Góra w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych
3.AUTYSTYCZNIE UZDOLNIENI. WSPÓLNA SPRAWA
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Wrzesień 2007 – Luty 2008
TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Według statystyk autyzm dotyka 1 na 10 000 osób, tymczasem w przeciągu kilku
lat na terenie Brodów i okolicznych miejscowości urodziło się aż 6 chłopców
zmagających się ze schorzeniem. Przyczyny tego niepokojącego zjawiska nie są
znane. Ogromne cierpienie, także dla bliskich, izolacja społeczna, brak fachowej
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pomocy – z tymi niepokojącymi zjawiskami mamy osób autystycznych z Brodów i
okolic nie chciały się pogodzić. Tak narodził się zalążek projektu Autystycznie
uzdolnieni. Wspólna sprawa - kampanii promującej wiedzę o autyzmie w Brodach
i okolicach, której głównymi pomysłodawczyniami i realizatorkami są matki osób
autystycznych.
W ogłoszonym przez Grupę AXA konkursie dla organizacji pozarządowych
zatytułowanym „Wspieramy Mamy”, spośród 122 projektów z całej Polski
zadecydowano o dofinansowaniu 9, w tym projektu złożonego przez
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”.
OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

W 2007 roku nasz projekt to:
- Festyn Edukacyjny „Dzień Autyzmu w Górzynie”;
- Serwis internetowy zawierający m.in. aktualności, materiały edukacyjne, blog;
- Program współpracy z wolontariuszami;
- Warsztaty ukazujące świat osób autystycznych – dla samorządowców i
młodzieży;
- Konsultacje z psychologiem dla Mam osób autystycznych z Brodów i okolic;
- Warsztaty z asertywności dla wszystkich chętnych Mam;
- Spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną.
REZULTATY:

Włączenie w działania na rzecz osób autystycznych różnorakich grup społecznych
m.in.: władz gminy Brody, szkoły, biblioteki, sołectwa w Górzynie. Przełamywanie
barier społecznych, wzrost świadomości nt. autyzmu, kreowanie postaw empatii i
tolerancji. Rozwój osobisty i wzrost poczucia własnej wartości mam osób
autystycznych.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Grupa AXA w ramach programu społecznego „AXA – Wspieramy Mamy”
PARTNERZY:

Urząd Gminy Brody
Fundacja Komunikacji Pozytywnej
PATRONAT MEDIALNY:

TVP3 Lubuska
Radio Zachód
Gazeta Lubuska
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

www.autyzm.zgora.pl/wspolna-sprawa
4. EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU 2007
Zielona Góra, Nowa Sól, Brody, Lubsko, Gubin

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

01 – 08 Grudnia 2007
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TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Pierwszy tydzień grudnia każdego roku jest obchodzony na całym kontynencie
jako Europejski Tydzień Autyzmu. Dla organizacji pozarządowych, takich jak
nasza, jest to szansa, by zwrócić uwagę „zwykłych obywateli” na niełatwą
codzienność osób autystycznych i ich rodzin. Dzięki większemu zainteresowaniu
ze strony mediów nasz głos jest w tym okresie lepiej słyszalny. SPOA „Dalej
Razem” w trosce o swych podopiecznych zrealizowała szereg akcji na terenie
Zielonej Góry, Nowej Soli, Brodów, Lubska i Gubina. Cała koncepcja
przedsięwzięcia opierała się o wykorzystaniu energii młodych ludzi, którzy byli
współorganizatorami Europejskiego Tygodnia Autyzmu, ale również głównymi
odbiorcami naszych działań. Wykorzystaliśmy potencjał płynący z kontaktów
nawiązanych z instytucjami (szkołami, władzami samorządowymi, władzami
uniwersyteckimi, mediami).

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

Projekt był bardzo różnorodny, nie tylko ze względu na ilości miejscowości, w
których pracowaliśmy, ale również dzięki różnorodności środków wyrazu.
Odbiorcom przedsięwzięcia pomagaliśmy zobaczyć, dotknąć, usłyszeć, zrozumieć i
poczuć świat osób autystycznych, oni za to poprzez swą aktywność odpowiadali
na nasze zaproszenie. Zasadniczo ETA 2007 w naszym wykonaniu to: wystawa
zdjęć, sala doświadczania autyzmu, wieczór z twórczością zainspirowaną
autyzmem, działania w szkołach i marketach, seminarium dla studentów
Uniwersytetu Zielonogórskiego, serwis internetowy, akcja zbierania podpisów pod
petycją do władz.
REZULTATY:

Z propozycjami naszego przedsięwzięcia w różny sposób dotarliśmy do szerokiej
grupy Lubuszan, przez co wymiernie wzrosła wiedza dot. autyzmu. Akcja
zbierania podpisów pod petycją przeciw dyskryminacji osób autystycznych była
dowodem na to, iż nasza społeczność lokalna jest rządna wiedzy, ale również
skłonna w jakiejś formie walczyć o prawa podopiecznych SPOA „Dalej Razem”.
Najbardziej merytoryczna część przedsięwzięcia była skierowana do studentów
kierunków pedagogicznych – w trzygodzinnym seminarium z udziałem m.in. Prof.
Joanny Kruk-Lasockiej wzięło udział ok. 120 żaków. Dzięki „Sali Doświadczania
Autyzmu”, realizowanej podczas zajęć akademickich studenci zapoznali się z
metodami terapii, otrzymali dawkę solidnej wiedzy na temat autyzmu. Poprzez
ćwiczenia warsztatowe młodzi ludzie mogli na własnej skórze doświadczyć
zaburzeń zmysłowych, z jakimi na co dzień borykają się osoby autystyczne.
Zajęcia były prowadzone przez terapeutkę Katarzynę Stein oraz wolontariuszy,
podczas 29 godz. i 30 min. pracy przeszkolono 330 studentów! Ważnym
rezultatem realizacji Tygodnia Autyzmu była aktywizacja rodziców osób
autystycznych – czy to poprzez pracę artystyczną czy organizacyjną. Pogłębiliśmy
również relacje z szeregiem instytucji w całym regionie. Długofalowym efektem
projektu będzie wzrost tolerancji wobec naszego środowiska, cieszy
zaangażowanie ze strony młodzieży szkół średnich z Gubina, Nowej Soli i Lubska.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
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Praca wolontariuszy, finansowe środki własne, darowizny rzeczowe
PARTNERZY:

Partner główny: Fundacja Komunikacji Pozytywnej,
Partnerzy instytucjonalni: Zakład Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Uniwersytet Zielonogórski; Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w
Gubinie; Zespół Szkół Rolniczych W Gubinie; Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Ekonomicznych w Lubsku; Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w
Nowej Soli; Studencki Teatr Tańca,
Partnerzy biznesowi: Carrefour Zielona Góra; Centrum Technologii
Internetowych CTI; Chilliproject; Kawiarnia Pod Aniołami w Zielonej Górze;
Market Rondo w Gubinie; RAMKI Anna Hadzicka; Restauracja Jefferson's w
Zielonej Górze,
Patronat medialny: Gazeta Lubuska.

WOLONTARIUSZE:

30 osób: terapeuci i pracownicy SPOA „Dalej Razem”, rodzice osób autystycznych,
studenci, wykładowcy uniwersyteccy, nauczyciele i młodzież licealna
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

www.tydzien.zgora.pl

5. SERWIS INTERNETOWY WWW.AUTYZM.ZGORA.PL
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Od września 2006
TŁO REALIZACJI PROJEKTU:

Internet jest często pierwszym miejscem, gdzie zaniepokojeni rodzice szukają
informacji o autyzmie, również stąd czerpią wiedzę potencjalni wolontariusze,
sponsorzy, ludzie ciekawi wiedzy. Cyberprzestrzeń jest źródłem informacji
mówiącym nie tylko czym jest autyzm, ale podpowiada gdzie można szukać
specjalistycznej pomocy. Dla nas jako stowarzyszenia własny serwis internetowy
to sposób na prezentację działalności, metoda komunikacji ze społecznością
lokalną, potencjalnymi parterami oraz tani mechanizm docierania do członków
organizacji z informacjami ich dotyczącymi.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

2007 rok był przełomem w rozwoju naszego serwisu internetowego. Współpraca
z doskonałym programistą – webmasterem zaowocowała zamianą statycznej
strony www na dynamiczny system zarządzania treścią, umożliwiający osobom
nie posiadającym wiedzy technicznej na redagowanie i aktualizację treści strony
za pomocą panelu administracyjnego. Obecnie serwis zawiera m.in. materiały
edukacyjne dotyczące autyzmu, aktualności z działalności organizacji. Członkowie
organizacji, pracownicy oraz wolontariusze mogą korzystać z „firmowego” emaila. Miejscem poszerzania wiedzy i wymiany poglądów jest nasze własne
forum internetowe. Nowość to także newsletter. Technologie jakie
wykorzystujemy to phpBB oraz php+mysql.
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REZULTATY:

Tylko w grudniu 2007 nasz serwis internetowych odwiedziło 199 różnych osób.
Łącznie na przestrzeni miesiąca liczba odsłon serwisu wyniosła 1945. Średni czas
spędzony w witrynie to 4 min. 37 s. Notowaliśmy odwiedziny z terenu Polski, ale
zdarzali się również użytkownicy z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Dzięki współpracy z partnerami oraz wolontariuszami funkcjonowanie serwisu
jest dla nas praktycznie pozbawione kosztów. Jedynym nakładem finansowym
jaki ponosimy to niewielkie koszty rejestracji domeny. Dzięki współpracy z CTI
otrzymaliśmy darmowy hosting oraz dostęp do firmowego e-maila. Media 4
zapewniło darmowy dostęp do Internetu w siedzibie stowarzyszenia.

PARTNERZY:

Centrum Technologii Internetowych CTI, Media 4 Sp. z o. o.
WOLONTARIUSZE:

Programista - webmaster, grafik, redakcja serwisu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

www.autyzm.zgora.pl
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VI. WSPÓŁPRACA, PUBLIC RELATIONS I FUNDRAISING
Mamy świadomość, iż aby systemowo pomóc osobom autystycznym nasza
ogromna determinacja to za mało. „Współpraca”, „partnerstwo” to terminy
niezwykle nam bliskie. Wsparcie organizacyjne, finansowe czy merytoryczne,
zwykła ludzka życzliwość – każda pomoc jest bezcenna. Władze centralne i
samorządowe na różnych szczeblach; środowisko biznesowe; organizacje
pozarządowe; instytucje oświaty, pomocy medycznej, społecznej i rynku pracy –
to nasi liczni realni i potencjalni partnerzy. W 2007 roku szczególnie ważna była
dla nas współpraca z Fundacją Synapsis, dzięki czemu nasi specjaliści w
znaczący sposób ponieśli swoje kwalifikacje do pracy z osobami autystycznymi.
Niezwykle cenimy sobie relacje z Uniwersytetem Zielonogórskim, które
umożliwiły współpracę przy realizacji Europejskiego Tygodnia Autyzmu (warsztaty
dla 330 studentów, seminarium z udziałem ok. 120 osób), uniwersytet jest dla
nas źródłem pozyskiwania wolontariuszy do pracy z osobami autystycznymi.
Bezcennym dla nas wydarzeniem była współpraca z partnerami biznesowymi:
Grupą AXA - fundatorem programu „AXA – Wspieramy Mamy”,
Polskim
Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w Warszawie Oddziałem w
Zielonej Górze oraz DHL Polska – sponsorami naszych imprez integracyjny.
Realnym partnerstwem była współpraca z Gminą Brody i Fundacją
Komunikacji Pozytywnej przy projekcie Autystycznie uzdolnieni. Wspólna
sprawa.
Społeczność lokalna to środowisko w jakim żyją nasi podopieczni i ich rodzice.
Otwartość przynosi efekty, co szczególnie było widoczne na terenie Gminy Brody i
w jej okolicach - na galę kończącą naszą regionalną kampanię informacyjną
przyszło aż 250 osób – naszych przyjaciół. Z naszymi działaniami i potrzebami
osób autystycznych możemy docierać w większym wymiarze dzięki współpracy z
mediami – w 2007 roku intensywnie współpracowaliśmy z TVP Oddziałem
Regionalnym, Gazetą Lubuską i Radiem Zachód. Doskonałym narzędziem w
rzetelnym docieraniu do społeczeństwa jest również nasz serwis internetowy
www.autyzm.zgora.pl .
SPOA „Dalej Razem” to organizacja typu non-profit, nie prowadzimy
działalności gospodarczej, a wszelkie przychody są przeznaczane na realizację
celów statutowych – szeroko pojętego wsparcia osób z autyzmem. Niezwykle
ważne z tego punktu widzenia jest stały dopływ środków finansowych
zapewniający kosztowną terapię dla coraz liczniejszej grupy podopiecznych.
Wielkim wsparciem jest dla nas życzliwość społeczności lokalnej i ludzi dobrej
woli, to dzięki nim udało się w 2007 roku zgromadzić kwotę 9 540 zł w ramach
akcji 1% z podatku. Ogromna odpowiedzialność, a wręcz obowiązek współpracy
ciąży na instytucjach władzy. W 2007 roku, oprócz składek członkowskich i
wsparcia instytucji prywatnych, podstawowym źródłem finansowania naszych
działań był Program Partner 2006 – szczególnie intensywnie współpracowaliśmy z
administratorem programu Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział Lubuski.
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SPOA „Dalej Razem” pragnie serdecznie zaprosić przedstawicieli różnorakich
środowisk do współpracy przy realizacji działań na rzecz osób z autyzmem i ich
rodzin, zamieszkujących południową część województwa lubuskiego.

24

