
  masz zespół Aspergera

  jesteś osobą pełnoletnią

  mieszkasz w Warszawie

  uczęszczasz na warsztaty, 
uczysz się lub pracujesz

  chcesz się nauczyć 
gospodarowania czasem 
i pieniędzmi

  a może po prostu ciekawie 
spędzić czas z rówieśnikami

Kontakt:
Fundacja SYNAPSIS
Katarzyna Paluch – Koordynator projektu
k.paluch@synapsis.org.pl

ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa
tel. 22 825 87 42

www.synapsis.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m. st. Warszawy

Fundacja SYNAPSIS

 turnus trwa do 3 miesięcy, 
  w mieszkaniu przebywa  
4 uczestników oraz terapeuta,
  każdy uczestnik ma 
oddzielny pokój,
  koszt ponoszony przez jednego 
uczestnika wynosi 500,00 zł 
miesięcznie,
  turnusy w mieszkaniu 
chronionym treningowym 
trwają cały rok,
  rekrutacja na podstawie 
zgłoszenia i dokumentów, 
zatwierdzana przez komisję 
kwalifikacyjną,

  lista miejsc jest ograniczona.

Ważne informacje

Fundacja SYNAPSIS powstała w 1989 roku. 
Jej misją jest niesienie profesjonalnej pomocy 
osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wy-
pracowanie systemowych zmian, podnoszących 
jakość ich życia. 

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, 
która prowadzi działania z zakresu diagnozy, 
terapii i rehabilitacji; edukację w przedszkolu te-
rapeutycznym dla dzieci z autyzmem; aktywiza-
cję w Zakładzie Aktywności Zawodowej; rzecznic-
two i poradnictwo oraz szkolenia. 



DOM CZAS WOLNY RELACJE

  budowanie i rozwijanie 
samodzielności
 sporządzanie planu aktywności
 gospodarowanie czasem
 zarządzanie budżetem
 trening kulinarny
 domowe porządki

  funkcjonowanie w przestrzeni 
publicznej
  rozwijanie i realizacja osobistych 
zainteresowań i hobby
  organizowanie czasu wolnego
  sport i rekreacja

  funkcjonowanie 
w grupie rówieśniczej
  doskonalenie komunikacji 
interpersonalnej 
  poznanie konsekwencji 
własnych decyzji i działań
  rozwiązywanie trudności 
życiowych

(…) chodzimy do sklepu, musimy nie tylko 
wybrać produkty, ale też zmieścić się 
w zaplanowanej kwocie, zadbać o to, 

żeby kupić tylko te rzeczy, które są nam 
najbardziej potrzebne. (…) to miejsce jest specjalne, 

dobre dla mnie  
nauczyłem się przyjaźnić z innymi.

(…) dla mnie najważniejsza jest nauka bycia 
z innymi, w grupie, takiego dzielenia się 
mieszkaniem.

Hubert, 20 lat

Marysia, 31 lat

Mateusz, 25 lat

Aleksander, 22 lata

Karina, 33 lata

Lubię chodzić na spacery 
i odkrywać nieznane zakątki 

Warszawy.

Byłem w miejscach, do których zazwyczaj nie 
chodzę. Byłem w Centrum Sztuki Współczesnej,
oglądałem plenerową galerię rzeźb, pomaga-

łem w aukcji charytatywnej w muzeum.


