
Wypracowanie standardów i przeprowadzenie 
pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób o specyficznych 
potrzebach, z uwzględnieniem możliwości 

finansowania tych rozwiązań.  
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Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  
i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym.  

 

 

 



 

 

 

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających 
niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju,  
w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach,  
w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań 
wspomaganych, które zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji, 
przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w ich 
środowisku lokalnym. 

 



W ramach projektu Azymut-Samodzielność w dniach  
3-6.09.2018r. została zorganizowana zagraniczna wizyta 
studyjna do Danii. Udział w wizycie studyjnej umożliwił jej 
uczestnikom  zapoznanie się z funkcjonującym w Danii 
systemem mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  
z autyzmem, a przede wszystkim umożliwił wymianę 
praktycznych, szczegółowych doświadczeń z osobami 
realizującymi wsparcie dla osób z autyzmem.  

 



 

Program wizyty został sprofilowany do następujących 
kluczowych sfer: 

•zapoznania uczestników z instytucjonalnym systemem wsparcia 
(zakresem świadczonych usług) oraz systemem usamodzielniania 
społeczno-zawodowego osób z całościowym zaburzeniem 
rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie 
Danii,  

•zapoznania uczestników z nowoczesnymi tendencjami rozwoju 
polityki społecznej w Danii,  

•przedstawienia stosownych rozwiązań mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach,  

•zapoznania uczestników wizyty z zasadami projektowania 
mieszkań, 

 



 

•spotkań z przedstawicielami organizacji/instytucji zajmujących  
się problematyką mieszkalnictwa wspomaganego oraz usług  
dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym  
z autyzmem i zespołem Aspergera, 

•zorganizowania wizyt w placówkach całościowym zaburzeniem 
rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, zajmujących  
się wsparciem dorosłych osób z całościowym zaburzeniem 
rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,  

• spotkań z rodzicami/opiekunami usamodzielnianych dorosłych 
osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem  
i zespołem Aspergera lub zorganizowanie wizyt w mieszkaniach 
dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.  

 

 



• 3 września 2018r.:  
 
- Specialist Area Autism,  
  Prezentacja Regionu  Środkowej Danii (Hanne Roed)  
- Prezentacja Specialist Area Autism  (Lars Aarup Jensen) 
- Prezentacja duńskiego systemu opieki zdrowotnej  
  i usług socjalnych: Główny Konsultant Medyczny,  
  Psychiatrii (Meta Jørgensen) 

 





• 4 września 2018r. :  
 
Wizyta w placówkach oświatowych przeznaczonych  
dla dzieci i młodzieży autystycznych oraz w placówkach  
zajmujących się w pełni nadzorowanymi zajęciami 
edukacyjnymi dla osób dorosłych z autyzmem, wizyta  
w placówkach  mieszkaniowych.  

 





5 września 2018r.:  
 
- Wizyta w Langagerskolen 

Szkoła dla dzieci z autyzmem i ADHD, 
 
-    Wizyta w kompleksie mieszkaniowym Hinnerup:  
      zatrudnienie i edukacja, dom seniorów. 
  

 





  
6 września 2018r.: 
 
-  Prezentacja usług mieszkaniowych: Viborg  
   (Helle Rødbro),  
-  Prezentacja usług mieszkaniowych: Kildegade  
    i prezentacja rozwiązań wspomagających  
    (Tina Maria Petersen i Freja Hamalainen Sirdorf), 
-  Prezentacja rozwiązań architektury wspomaganej  
    (Lars Aarup Jensen). 

 







• Duży sektor publiczny 
odpowiedzialny za opiekę nad 
najsłabszymi członkami 
społeczeństwa. 

• W Danii młodzi ludzie zwykle 
opuszczają dom w wieku około  
18-20 lat, w tym młodzież 
niepełnosprawna.



• Specjalist Area Autism świadczy 
usługi dla 350 osób dorosłych  
z autyzmem, 

• Zatrudnia 450 pracowników, każdy 
z własną specjalizacją,  

• Ponadto świadczą usługi doradcze  
i edukacyjne.



 
Interesującym stylem mieszkania dla osób z autyzmem  
na terenie Danii jest domowy model, który został 
zaprojektowany i zbudowany jako małe, indywidualne domy, 
które w razie potrzeby można przenieść do różnych lokalizacji.  
Są one modularne i mają obecnie charakter studyjny  
i sypialniany. Chodzi o to, że mogą one zostać przeniesione  
na inną stronę czy w inne miejsce, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
Ludzie ze spektrum często mają zwiększony niepokój i trudności 
ze zmianami – znajomość przestrzeni ich domu może więc 
pomóc w procesie relokacji jeśli dana osoba musi się poruszyć 
(przenieść).  
Ideą tych domów jest zapewnienie jeszcze większej niezależności 
dla każdej osoby.     



Elastyczna, mobilna koncepcja 
życia dla osób z autyzmem. 
Dom, w którym mieszkańcy 
mogą być w bezpiecznym  
i znajomym otoczeniu,  
będąc jednocześnie częścią 
społeczności 



Cztery grupy docelowe: 
- Osoby z autyzmem, które korzystają 
   z życia we własnym domu z powodu 
   problemów sensorycznych; 
- Osoby z autyzmem, które korzystają  
   z życia we własnym domu ze zwierzakiem; 
-  Osoby z autyzmem, których dom jest bazą 
   do ćwiczeń przed następnym krokiem; 
-  Osoby z autyzmem mieszkające w domu,  
    w którym ich dom znajduje się w ogrodzie 
    rodziców. 



• Program Zatrudnienia i Edukacji 
Specjalnego Obszaru Autyzmu oferuje 
specjalnie ukierunkowane działania 
edukacyjne dla młodych ludzi  
o szczególnych potrzebach. 

• Grupą docelową są pełnoletni 
obywatele, którzy mają określone 
zaburzenia ze spektrum autyzmu  
i prawdopodobnie choroby 
współistniejące.



Usługi mieszkaniowe Hinnerup

Hinnerup: 
-  Dom seniorów 
-  Zatrudnienie  
-  Edukacja 



•Usługi mieszkaniowe: Dom seniorów 

- Specjalne środowisko dla osób 
starszych z autyzmem - pierwsze  
w Danii i być może na całym świecie,  

 

- Mała jednostka - grupa docelowa 
korzysta z życia w chronionej  
mikro-społeczności, 

 

- Może również pomieścić osoby  
z niepełnosprawnością fizyczną. 


