
Cokolwiek się robi, nie sposób nie komunikować.

Projekt współfinansowany przez FUNDACJĘ PZU w ramach konkursu: Młodzi niepełnosprawni – 
sprawni z PZU.

Czas realizacji: 01.08.2016 – 31.01.2017

Uczestnicy projektu: nauczyciele, terapeuci, rodzice i podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Możesz więcej”

Powód realizacji projektu: Pracując w Zespole z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną bardzo 
często spotykamy się z problemem braku lub niedostatecznie wykształconą mową u naszych 
podopiecznych.( Na 19 uczniów Zespołu tylko 3 posługuje się mową). Tradycyjnie rozumiana terapia 
logopedyczna nie przynosi niestety oczekiwanych rezultatów. Dzieci nie są w stanie porozumiewać się 
w sposób werbalny. Stwarza to duże problemy we wzajemnym komunikowaniu się i powoduje wiele 
stresujących dla nich sytuacji. Czują się niezrozumiane, wyobcowane i odizolowane od świata ludzi 
mówiących. Szansą na zmianę tej sytuacji jest porozumiewanie pozawerbalne w postaci umownych 
symboli i gestów, tzw. komunikacja alternatywna AAC, która dla wielu dzieci i dorosłych z poważnymi 
zaburzeniami mowy i języka, służy jako "głos" umożliwiający kontakt z innymi ludźmi, uczestniczenie 
w codziennym życiu oraz ułatwienie integracji społecznych. Przy stosowaniu metody AAC ważne jest, 
by system znaków opanowało zarówno dziecko jak i jego otoczenie.

Bezpośrednie cele projektu: poprawa jakości życia, zwiększenie samodzielności i aktywności 
społecznej podopiecznych Stowarzyszenia poprzez: 

1. umożliwienie im porozumiewania się z otoczeniem przy pomocy pozawerbalnego zbioru symboli i 
gestów, 

2. zdobycie przez n-cieli i rodziców koniecznej wiedzy i umiejętności w stosowaniu metody AAC.

 3. stworzenie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów w AAC.

Jakie rezultaty zamierzamy osiągnąć?

Dzięki realizacji projektu zakładamy, że  uczestnicy projektu: 

1. Zdobędą wiedzę teoretyczną na temat wspomagających i alternatywnych sposobów 
porozumiewania się (AAC).

 2. Nabędą umiejętność przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych osoby 
niepełnosprawnej i wykonają ją dla podopiecznych Stowarzyszenia

 3. Nabędą umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się i wykonają ją dla 
każdego dziecka objętego projektem 

4. Nabędą umiejętność korzystania z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych 
programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.

 5. Nabędą umiejętność włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/ grupie rówieśniczej. 



 6. Rodzice włączą się aktywnie w proces edukacyjno-terapeutyczny.(bardzo istotne, aby praca 
rozpoczęta w szkole była kontynuowana w domu) 

 7. Wypracujemy zasady tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej. 

Po projekcie: Kontynuacja pracy terapeutycznej metodą AAC dzięki nabyciu umiejętności i wiedzy 
przez zatrudnioną w Zespole kadrę pedagogiczną.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

1. Szkolenie praktyczne i teoretyczne „Porozumiewanie się bez słów” w wymiarze 196 godz. 
prowadzone przez doświadczonych neurologopedów.

2. Wizyty studyjne 

3. Zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.


