
Kon sul ta cje oraz war szta ty od bę dą

się 2 kwiet nia – w so bo tę od go dzi -

ny 10.00 do 19.00 w Nie pub licz nej

Szko le Pod sta wo wej PRO MI TIS dla

dzie ci z au tyz mem przy ul. Wi leń -

skiej 18. Do dys po zy cji ro dzi ców bę -

dzie psy cho log, pe da gog spe cjal ny,

lo go pe da i te ra pe u ta in te gra cji sen -

so rycz nej na co dzień pra cu ją cy

z dzieć mi z au tyz mem, któ rzy od po -

wie dzą na nur tu ją ce py ta nia i roz wie -

ją wąt pli wo ści.

Au tyzm to za bu rze nie roz wo jo we, któ -

re do ty ka co raz wię cej osób i po wo li

sta je się jed nym z po waż niej szych

prob le mów cy wi li za cyj nych świa ta,

lecz świa do mość spo łecz na do ty czą -

ca przy czyn, ob ja wów i moż li wo ści

wspar cia te ra pe u tycz ne go jest wciąż

sto sun ko wo nie wiel ka – mó wi Ka ta -

rzy na Mar ci niak, dy rek tor war szaw -

skich pla có wek Pro mi tis. Ce lem

na szej ak cji jest zwię ksza nie świa do -

mo ści i umoż li wie nie ro dzi com uzy -

ska nia re al nej po mo cy. Jak po ka zu ją

na sze do świad cze nia, wcześ nie pod -

ję ta te ra pia sku pia ją ca się na kształ -

to wa niu umie jęt no ści dziec ka,

któ rych roz wój nie prze bie ga pra wi dło -

wo, umoż li wia oraz uła twia in te gra cję

dziec ka w gru pie ró wieś ni czej oraz

fun kcjo no wa nie w co dzien nym je go

ży ciu.

Pro mi tis to fun da cja i gru pa nie pub -

licz nych przed szko li te ra pe u tycz nych

i po rad ni psy cho lo gicz no-pe da go gicz -

nych dzia ła ją cych w trzech mia stach

w Pol sce. W War sza wie pręż nie dzia -

ła pięć te ra pe u tycz nych pun któw

przed szkol nych w do god nych lo ka li za -

cjach oraz szko ła pod sta wo wa, w któ -

rej dzie ci mo gą kon ty nu o wać te ra pię

i na u kę po za koń cze niu eta pu przed -

szkol ne go. Są to miej sca, w któ rych

dziec ko z nie peł no spraw no ścią czu je

się bez piecz nie, znaj dzie ak cep ta cję

i zro zu mie nie swo ich spe cy ficz nych

po trzeb, ale prze de wszyst kim szan -

sę na znacz ną po pra wę fun kcjo no wa -

nia. Kła dzie my na cisk na

in dy wi du al ne po trze by każ de go z na -

szych po do piecz nych, szu ka my moż li -

wo ści jak naj peł niej sze go włą cza nia

dziec ka w ży cie po przez oswa ja nie

z ta ki mi miej sca mi jak np. ki no, te -

atr, ka wiar nia, skle pów w ak cep to -

wal ny dla dziec ka spo sób – wy jaś nia

Ka ta rzy na Mar ci niak. Za le ży nam na

moż li wie wczes nym pod ję ciu dzia łań

te ra pe u tycz nych, aby umoż li wić

dziec ku i je go ro dzi nie jak naj lep sze

fun kcjo no wa nie w ota cza ją cym go

świe cie.

PRZED SZKO LA TE RA PE U TYCZ NE

PRO MI TIS

www.au tyzm-przed szko le.pl

SZKO ŁA POD STA WO WA PRO MI TIS

www.au tyzm-szko la.pl

tel. 796 090 762

BEZPŁATNE WARSZTATY I KONSULTACJE 

DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM

Warsztaty: 

· Proste i kreatywne metody pracy z dzieckiem

z autyzmem

· Kiedy dziecko nie mówi – alternatywne metody

komunikacji 

· Autyzm a integracja sensoryczna

· Jak stworzyć bezpieczne i komfortowe warunki 

do funkcjonowania dziecka w domu 

· Z życia rodzica – wychowanie dziecka z autyzmem

Świa to wy Dzień Świa do mo ści Au tyz mu ob cho dzo ny jest 2 kwiet nia. PRO MI TIS jak 

co ro ku włą cza się w ob cho dy te go świę ta. Za pra sza my wszyst kich ro dzi ców 

za nie po ko jo nych roz wo jem ich dziec ka, nie za leż nie od miej sca za miesz ka nia. 

GDZIE : Niepubliczna Szkoła Podstawowa PROMITIS, ul. Wileńska 18, Warszawa

KIEDY: 02.04.2016 sobota, g. 10:00 - 19:00

INFORMACJE I ZAPISY: tel. (22) 810 63 90, 791 769 069, e-mail: biuro@centrum-terapii.pl

Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA AUTYZMU zapraszamy RODZICÓW Z DZIEĆMI

na BEZPŁATNE WARSZTATY I KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI

W programie: KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM, LOGOPEDĄ

ORAZ TERAPEUTĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 


