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Opis projekta/programa: Osobe s poremećajem iz spektra autizma (PSA) čine jedinstvenu grupu, čak 

i kad ih uspoređujemo sa drugim osobama s teškoćama. Brojne permutacije i kombinacije poteškoća 

socijalne interakcije, jezika, učenja, senzorike i problema u ponašanju u kombinaciji sa širokim 

rasponom sposobnosti, razvojnog stupnja, izoliranih vještina i jedinstvenih osobnosti čine PSA 

posebno zamršenim. Kako su se spoznaje o uzrocima PSA mijenjale i donekle pojašnjavala etiologija 

mijenjao se i tretman koji je postajao sve efikasniji. Kineziterapija, kao sastavni dio tretmana osoba 

sa PSA, koristila se i ranije, no danas je sve važnija i provodi se ciljano. Intenzivne tjelesne aktivnosti 

u dječjoj dobi povoljno utječu na uklanjanje hiperaktivnosti, a u odrasloj dobi suzbijaju agresiju i 

destruktivno ponašanje. Osim ciljanog terapijskog učinka, kineziterapija potiče normalan tjelesni 

razvoj. Stereotipno držanje tijela osoba sa PSA pogoduje oštećenjima koštano-mišićnog sustava 

(kifoza, skolioza, spuštena stopala) što se tjelesnim vježbanjem može ublažiti. Sudjelovanje u 

tjelesnim aktivnostima posebno prilagođenima osobama sa PSA mogu doprinijeti značajnom 

napretku njihovih društvenih i komunikacijskih vještina. Vrlo je važno da osobe sa PSA imaju pristup 

programima tjelesne aktivnosti koje vode voditelji koji razumiju kako komunicirati i motivirati 

sudionike na načine prilagođene PSA.  

U sklopu ovog projekta angažirat će se kineziterapeut i radni terapeut koji će u suradnji s 

edukacijskim rehabilitatorom napraviti plan vježbi koji mogu izvoditi odrasle osobe sa PSA sukladno 

svojim mogućnostima i potrebama. Set vježbi bit će snimljen, a kako bi ga asistenti, zainteresirani 

roditelji i stručni suradnici mogli koristiti u svom svakodnevnom radu s korisnicima. 

 

Ciljana skupina: edukatori 

 

Plan provedbe i očekivani rezultati: Kao udruga roditelja, koja od 1997. svojim programima 

doprinosi sprečavanju institucionalizacije osoba sa PSA te nastoji svojim primjerom doprinijeti 

procesu deinstitucionalizacije, razvoju i proširenju mreže socijalnih usluga, kao i njihovoj boljoj 



kvaliteti i dostupnosti za osobe sa PSA na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, svjedoci 

smo kako se mala pažnja pridaje organizaciji dodatnog svrsishodnog, a posebice 

rekreativnog/tjelesnog sadržaja za odrasle osobe sa PSA. 

Stoga će se ovim projektom, suradnjom kineziterapeuta, radnog terapeuta i edukacijskog 

rehabilitatora, napraviti plan vježbi koji mogu izvoditi odrasle osobe sa PSA sukladno svojim 

mogućnostima i potrebama. 

 

Vježbe će biti odabrane s obzirom na dob, potrebe i mogućnosti korisnika. Kineziterapija će se 

odvijati jednom tjedno u životnim zajednicama Udruge uz podršku kineziterapeuta, edukacijskog 

rehabilitatora i asistenata. Kontinuirano će se pratiti kako korisnici reagiraju na ponuđeni sadržaj. 

Budući da osobe sa PSA ponekad brže i lakše uče uz vizualnu podršku kartice vježbi, fizičke 

demonstracije i video modeliranje pokazali su se kao vrlo korisni alati. Stoga će edukacijski 

rehabilitator pratiti provedbu aktivnosti i usmjeravati kineziterapeuta kako komunicirati i motivirati 

sudionike na načine prilagođene osobama sa PSA. 

Osoblje u podršci (asistenti), koje o korisnicima brine 24 sata, imat će priliku sudjelovati u projektnim 

aktivnostima i na taj način usvajati nove vještine koje će moći primjenjivati u svom svakodnevnom 

radu. Uz poštivanje aktualnih epidemioloških mjera, aktivnosti će se provoditi prema unaprijed 

definiranom rasporedu u dvjema životnim zajednicama, u Novom Jelkovcu i selu Mostari, Općina 

Dubrava.  

 

Kako bi aktivnosti projekta imale učinak i nakon njegova završetka, u suradnji s radnim terapeutom, 

izradit će se video materijal za poticanje tjelesne aktivnosti kod odraslih osoba sa PSA, nastao na 

temelju iskustva direktnog rada s korisnicima. Osim što će ga moći koristiti asistenti u životnim 

zajednicama, materijal će biti javno dostupan na YouTube kanalu Udruge kako bi ga mogli koristiti svi 

zainteresirani stručni suradnici, ali i roditelji.  

 

Izravni korisnici – 22 osobe, od toga: 

1. Osobe sa PSA (11), različite kronološke dobi i stupnja svakodnevne potrebne podrške. Osim 

poboljšanja njihovog tjelesnog funkcioniranja, očekuje se da će se uključivanjem u provedbu 

aktivnosti doprinijeti i poboljšanju govornog, senzornog, socijalnog i emocionalnog funkcioniranja. 

2. Asistenti u životnim zajednicama (11) Dio projekta odvijat će se u životnim zajednicama pa će 

sudjelovanjem u aktivnostima projekta asistenti imati mogućnost učenjem putem modela usvajati 

nove vještine, a koje će im pomoći u profesionalnom razvoju te primjeni istih u svakodnevnom radu. 

 

Neizravni korisnici su članovi uže i šire obitelji, lokalna zajednica, ali i društvo općenito. 



Budući da će video materijal biti javno dostupan, utjecaj će biti usmjeren i na stručnu zajednicu. 

 

Kako bi javnost bila upoznata sa svime navedenim, o tijeku provedbe projekta izvještavat ćemo 

putem web stranice i društvenih mreža Udruge.  

 

Odobren ukupni iznos donacije: 10.000 kn 


