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„Autyzm bliżej. Dostosowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej 
Muzeum Wojska w Białymstoku do potrzeb osób z autyzmem”. 
 

Muzeum odwiedzają różne osoby. 

Pracownicy muzeum chcą, aby każdy mógł poznać historię 
wojska. 

 

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku są audiodeskrypcje. 
Audiodeskrypcja to nagranie z opisem przedmiotu do słuchania. 

Dla osób z niepełnosprawnością słuchu są filmy z 
tłumaczeniem na Polski Język Migowy. 

 

Muzeum odwiedzają też osoby z autyzmem. 

Pracownicy muzeum chcieli się przygotować do odwiedzin osób 
z autyzmem. 

Podczas projektu "Autyzm bliżej" dowiedzieli się czego 
potrzebują osoby z autyzmem, aby jak najlepiej czuły się w 
muzeum. 

 

Co się wydarzyło podczas projektu? 

Podczas projektu zrobiono: 

• szkolenia dla pracowników muzeum, 
• plan warsztatów dla osób z autyzmem, 
• warsztaty dla osób z autyzmem, 
• materiały do prowadzenia warsztatów. 
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Przy projekcie pomagali: 

• Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku,  
• Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa 

„Bajka” w Suwałkach,  
• Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie,  
• Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem  

i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży,  
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce,  
• Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. 

 

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna. 
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