BEZPŁATNE WARSZTATY I KONSULTACJE
DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. PROMITIS jak
co roku włącza się w obchody tego święta. Zapraszamy wszystkich rodziców
zaniepokojonych rozwojem ich dziecka, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Konsultacje oraz warsztaty odbędą
się 2 kwietnia – w sobotę od godziny 10.00 do 19.00 w Niepublicznej
Szkole Podstawowej PROMITIS dla
dzieci z autyzmem przy ul. Wileńskiej 18. Do dyspozycji rodziców będzie psycholog, pedagog specjalny,
logopeda i terapeuta integracji sensorycznej na co dzień pracujący
z dziećmi z autyzmem, którzy odpowiedzą na nurtujące pytania i rozwieją wątpliwości.
Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które dotyka coraz więcej osób i powoli
staje się jednym z poważniejszych
problemów cywilizacyjnych świata,
lecz świadomość społeczna dotyczą-

ca przyczyn, objawów i możliwości
wsparcia terapeutycznego jest wciąż
stosunkowo niewielka – mówi Katarzyna Marciniak, dyrektor warszawskich placówek Promitis. Celem
naszej akcji jest zwiększanie świadomości i umożliwienie rodzicom uzyskania realnej pomocy. Jak pokazują
nasze doświadczenia, wcześnie podjęta terapia skupiająca się na kształtowaniu umiejętności dziecka,
których rozwój nie przebiega prawidłowo, umożliwia oraz ułatwia integrację
dziecka w grupie rówieśniczej oraz
funkcjonowanie w codziennym jego
życiu.
Promitis to fundacja i grupa niepublicznych przedszkoli terapeutycznych
i poradni psychologiczno-pedagogicznych działających w trzech miastach
w Polsce. W Warszawie prężnie działa pięć terapeutycznych punktów
przedszkolnych w dogodnych lokalizacjach oraz szkoła podstawowa, w której dzieci mogą kontynuować terapię
i naukę po zakończeniu etapu przedszkolnego. Są to miejsca, w których

dziecko z niepełnosprawnością czuje
się bezpiecznie, znajdzie akceptację
i zrozumienie swoich specyficznych
potrzeb, ale przede wszystkim szansę na znaczną poprawę funkcjonowania.
Kładziemy
nacisk
na
indywidualne potrzeby każdego z naszych podopiecznych, szukamy możliwości jak najpełniejszego włączania
dziecka w życie poprzez oswajanie
z takimi miejscami jak np. kino, teatr, kawiarnia, sklepów w akceptowalny dla dziecka sposób – wyjaśnia
Katarzyna Marciniak. Zależy nam na
możliwie wczesnym podjęciu działań
terapeutycznych, aby umożliwić
dziecku i jego rodzinie jak najlepsze
funkcjonowanie w otaczającym go
świecie.
PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNE
PROMITIS
www.autyzm-przedszkole.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA PROMITIS
www.autyzm-szkola.pl
tel. 796 090 762

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
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

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

