4.7.349 - RESALIANCE
Netwerk voor informatie en sensibilisering rond autisme: hefboom voor innovatieve
inclusie- en begeleidingsmechanismen in termen van communicatie en expertise.

1. PROJECTLEIDER

INSTITUT ALBATROS ASBL
Postcode: 5660
Stad: Petite-Chapelle
Land: België

2. PROJECTPARTNERS EN BUDGET

PROJECTPARTNERS

GEBIEDSDEEL

TOTAAL BUDGET

EFRO

INSTITUT ALBATROS
ASBL

WA

848 048,27 EUR

424 024,13 EUR

FONDATION ALBATROS

WA

ALBATROS 08

FR

ARS GRAND EST

FR

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

AVIQ

WA

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

Centre de Communication
Concrète

VL

ADAPEI Ardennes

FR

CREAI Champagne
Ardennes

FR

Geassocieerde PP
291 190,48 EUR

117 349,72 EUR

Geassocieerde PP

107 372,99 EUR

Geassocieerde PP
145 595,24 EUR

58 674,86 EUR

Geassocieerde PP

53 686,49 EUR
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CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES ARDENNES
TOTAAL

FR

Geassocieerde PP

1 363 961,46 EUR

Geassocieerde PP

681 980,72 EUR

3. OVERZICHT

Autist zijn, is leven in een wereld waarvan men de sleutels niet heeft, een onbegrijpelijke,
onvoorspelbare, chaotische wereld. Het is woorden horen die slechts betekenisloze geluiden zijn,
gebombardeerd worden door informatie en de gewaarwordingen die de hersenen maar moeilijk
kunnen analyseren, de gedachten of emoties van anderen niet begrijpen, zijn eigen gedachten of
emoties niet kunnen uitdrukken en zich overspoeld voelen doordat men hoofd- en bijzaken niet
kan onderscheiden.
De uitdaging voor de partners is een innovatief mechanisme te scheppen op het grensgebied om
mensen met autisme, hun gezin en hun omgeving nieuwe instrumenten en methoden aan te
bieden die hun levenskwaliteit zullen verbeteren door de welwillendheid vanwege de maatschappij
te bevorderen.
Ons project draait rond drie sleutels: begrip, gedrag en overdracht. Elk sleutel wordt aangepast
aan de autistische persoon (ons hoofddoel), de eerste cirkel (zijn helpers) en de tweede cirkel (zijn
omgeving).
RESALIANCE zal een grensoverschrijdend begeleidingsplatform scheppen voor mensen met
autismespectrumstoornissen en de sensibilisering van hun omgeving om in het hele grensgebied
een concrete, positieve en innovatieve aanpak rond drie grote hoofdlijnen te verspreiden:
1. de mensen en hun mantelzorgers bijstaan door rechtstreeks aan huis en naar de
levensomgeving van de autistische persoon te gaan om zijn moeilijkheden te begrijpen en
te helpen hun levenskwaliteit en die van hun omgeving te verbeteren;
2. concrete en rechtstreeks toepasbare sensibiliseringsworkshops rond autisme voorstellen;
de kennis van de bijzonderheden van deze mensen, hun competenties en moeilijkheden
en interventiewijzen verspreiden en verbeteren onder medewerkers in de sector en de
gezinnen;
3. de kennis en toepassing van innovatieve instrumenten bevorderen en een kennis- en
proefcentrum zijn voor nieuwe methoden en technologieën ten dienste van de autistische
persoon.
Onze acties moeten een plus leveren en meer welzijn verschaffen aan mensen met autisme en
hun gezin in hun dagelijkse leven.
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Onze synergie, gebaseerd op onze expertise en de middelen en netwerken van beide landen,
benadrukt de wil om de toegang tot de diensten te vergemakkelijken en het complementaire
karakter van onze competenties te versterken om zo een blijvend mechanisme te creëren dat het
leven van mensen met autisme en hun omgeving zal veranderen.
4. BEGIN- EN EINDDATUM VAN HET PROJECT

Begindatum: 01/01/2019
Einddatum: 31/12/2022

5. NAAM VAN DE CATEGORIE STEUNVERLENING

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder
gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang

6. DATUM VAN DE LAATSTE BIJWERKING

30 november 2018
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