Garść informacji na temat oferty Fundacji Fascynacje kierowanej do dzieci z FASD i ich rodzin:

1) DIAGNOZA FASD
nasze diagnozy w kierunku FASD przeprowadza 5 specjalistów, którzy przeprowadzają badania w
następujących dziedzinach: neuropsychologicznej, medycznej, fizjoterapeutycznej,
neurologopedycznej i ocena procesów integracji sensorycznej + konsultacja naukowo-merytoryczna
wykonujemy diagnozy wg zaleceń PARPA opublikowanych pod koniec 2020 r. w "Medycyna
Praktyczna - Pediatria", wydanie specjalne 1/2020
więcej informacji o diagnozie tutaj i link do formularza rejestracyjnego na diagnozę:
https://fundacjafascynacje.pl/fas/
jeśli będziemy mieli jeszcze fundusze (a szybko się wyczerpują) możemy dofinansować diagnozy w
kwocie 400 zł /diagnoza
tutaj regulamin przyznawania dofinansowań:
Regulamin finansowania diagnoz i terapii z funduszy ENERGA
Beneficjentami programu są: rodziny biologiczne, adopcyjne, zastępcze i placówki opiekujące się
dziećmi ze zdiagnozowanym bądź podejrzewanym FASD.
Warunki, które musi spełniać beneficjent programu „Diagnoza i terapia dzieci z FASD”:
1.
Uzasadnione podejrzenie spożywania alkoholu podczas ciąży
2.
Trudna sytuacja materialna
Prośbę o dofinansowanie może skierować do Fundacji rodzina dziecka lub pracownik instytucji
pomocowej lub inna osoba zainteresowana losem dziecka. Prośby przesyła się mailowo na adres
partnerstwo@fundacjafascynacje.pl
proszę o przesłanie prośby wg następującego wzoru:
1.
Poinformować, na czym opierają się podejrzenia picia alkoholu przez matkę podczas ciąży
(m.in. czy są jakieś dowody potwierdzające ten fakt?)
2.
Uzasadnić prośbę o dofinansowanie (tj. wskazać, ze sytuacja materialna danej rodziny
uzasadnia konieczność dofinansowania)
Prośba zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od mailowego przedłożenia prośby. Rozpatrzenia prośby
dokonuje Koordynator projektu w konsultacji z członkami Zarządu Fundacji
terminy realizacji diagnoz: na przełomie maja i czerwca (aktualnie jest jeszcze jedno miejsce na
diagnozę neuropsychologiczną na koniec maja, kolejne spotkania diagnostyczne: czerwiec)
w razie wyczerpania środków asygnowanych przez ENERGA, nasza koordynator doradzi, z jakich
funduszy ogólnodostępnych można skorzystać, aby pozyskać całkowite lub częściowe
dofinansowanie diagnoz (opcja dostępna dla instytucji, ale nie osób prywatnych):
Dorota Jankowiak-Dąbrowska, koordynator.fundacjafascynacje@gmail.com, 574 298 848
2) TERAPIA:
fundusz na dofinansowanie terapii jest bardziej zasobny - regulamin otrzymania dofinansowania
częściowego/całkowitego - powyżej
nasza oferta konsultacji i terapii (mogą w niej brać udział dzieci z FASD, ale nie tylko):
- Diagnoza w kierunku FASD
- Diagnoza neurorozwojowa
- Diagnoza/konsultacja/terapia psychologiczna
- Diagnoza/konsultacja/terapia pedagogiczna

- Diagnoza/konsultacja/terapia logopedyczna/neurologopedyczna
- Diagnoza/terapia procesów integracji sensorycznej (SI)
- Diagnoza fizjoterapeutyczna, fizjoterapia
- Diagnoza pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się
- Psychoterapia, tutoring
- Terapia grupowa, np. socjoterapia, TUS, zajęcia dramowo-teatralne, zajęcia sportowe
- Ewaluacja i kształtowanie kompetencji i umiejętności matematycznych
- Zajęcia dla rodziców/opiekunów
- Szkolenia dla osób prywatnych, szkół i innych instytucji
3) Wakacyjne, terapeutyczne, zajęcia grupowe w Fundacji FASCYNACJE w oparciu o Trening
Umiejętności Społecznych i dobrą zabawę.
Grupa dla dzieci wczesnoszkolnych 7 -10 lat w dwóch terminach:
18.07 - 22.07.2022 w godzinach 9:00 - 13:00
01.08 - 05.08.2022 w godzinach 9:00 - 13:00
Rejestracja dziecka przez formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeDIpzST5VTZcL4pG8a4f03WhGrljpqt0JLih7EO6xJt-0A/viewform?usp=sf_link
Koszt zajęć 800 zł
Dla podopiecznych Fundacji FASCYNACJE możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości:
* 200 zł (dla osób korzystających z odpłatnej formy terapii w naszej Fundacji w roku 2021/2022)
* 300 zł (dla podopiecznych fundacji z placówek i rodzin zastępczych korzystających z terapii w naszej
Fundacji w roku 2021/2022)
W razie pytań możesz się skontaktować:
574 298 848
Dorota Jankowiak-Dąbrowska
koordynator.fundacjafascynacje@gmail.com

