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Szanowni Państwo, 

Prosimy o pomoc w rekrutacji do projektu  Wolontariat koleżeński "Mary i Max" realizowanego przez 
Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu . Projekt jest realizowany w Łodzi  w terminie 1.03 – 
31.12.2016 r.  Aktualnie trwa rekrutacja wolontariuszy i uczestników. Rekrutację planujemy zkończyć w 
maju. Bardzo prosimy o umieszczenie informacji na stronie  internetowej , FB oraz innych portalach 
społecznościowych  lub  w inny możliwy sposób. 

Wolontariat koleżeński "Mary i Max" to nowatorski program, którego celem jest wsparcie osób z 
autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. Na podstawie informacji 
uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać uczestników i 
wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i 
płeć. Program polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres minimum 7 miesięcy. 
Osoby same decydują, jak spędzają czas. Spotkania mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, 
na basen czy koncert, albo odbywać się w domu uczestnika lub wolontariusza. Ograniczeniem jest jedynie 
wyobraźnia (i bezpieczeństwo) biorących udział w programie. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy oraz 
ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania programu . 
Do udziału w Wolontariacie Koleżeńskim Mary i Max zapraszamy dwie grupy osób: 

• uczestników - osoby z autyzmem i zespołem Aspergera powyżej 12 roku życia, mieszkające 
w Łodzi i okolicach, 

• wolontariuszy - osoby od 14 roku życia, mieszkające w Łodzi i okolicach.  
  
Realizowane były już dwie edycje  projektu w Warszawie. Obecnie  ta edycja projektu  
 Wolontariat koleżeński "Mary i Max" realizowany jest w Warszawie, Łodzi i Lublinie.  
Zainteresowanych    udziałem  Wolontariuszy i Uczestników prosimy o zgłoszenie się do 
projektu,  szczegółowe informacje  i możliwość zgłoszenia się na  stronie  projektu: 
http://wolontariatkolezenski.pl 
 Kontakt  z realizatorami projektu w NAVICULA Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi 
napisz : kontakt@navicula.pl   lub zadzwoń:  572 237 815,  509 877 165 

Będziemy wdzięczni za  rozpowszechnienie informacji o projekcie.  
Realizatorzy projektu:  Janina Różycka,  Ewelina Bednarska, Jacek Jankowski 
Projekt realizowany ze środków PFRON 
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