Nidzica, dn. 21 marca 2016r.
Szanowni Państwo,
w imieniu własnym i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zapraszam
na otwartą konferencję pt. „Zrozumieć Autyzm” - Program Pomocy Osobom Autystycznym
z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom.
Konferencja odbędzie się w środę 8 czerwca
w Centrum Jana Pawła II przy ul. Krzywej 8 w Nidzicy.

w

godzinach

od

10.00

do

14.00

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dni 7 czerwca 2016 br.
telefonicznie 89/625-21-53 lub mailowo psouu_nidzica@poczta.fm

Program „Zrozumieć Autyzm” został objęty patronatem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego,
Radia Olsztyn i TVP Olsztyn.
Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z problematyką autyzmu. Zaprezentowane zostaną
przykłady dobrych praktyk i sposoby budowania systemu wsparcia dla osób
z autyzmem i ich rodzin. Podczas spotkania przedstawiony zostanie Program Pomocy
Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom - „Zrozumieć Autyzm”,
którego celem jest dokonanie diagnozy potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych
i socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem oraz organizowanie pomocy dla
nich, ich rodzin i współpracujących z nimi specjalistów.
Istotnymi elementami Programu „Zrozumieć Autyzm” są:
 szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających
się z tym problemem na gruncie zawodowym: pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli,
pracowników pomocy społecznej na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim
 promocja terapii behawioralnej (Stosowanej Analizy Zachowania), jako skutecznej
i naukowo udowodnionej metody pracy z osobami z autyzmem, poprzez bezpłatne
szkolenia z zakresu terapii behawioralnej osób pracujących z osobami z autyzmem
a także rodziców i opiekunów
 propagowanie działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem
i ich rodzinom z terenów wiejskich
 budowanie systemu wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem

Program konferencji

10.30

Rozpoczęcie konferencji – prowadzenie Małgorzata Chmielewska, Wiktor Gałka
pracownicy PSONI i Anita Czarniecka Koordynator Województwa WarmińskoMazurskiego Programu „Zrozumieć Autyzm”

10.40

Powitanie uczestników konferencji Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki

10.50

Kampania Społeczna na rzecz małych domów dla dorosłych osób z autyzmem
(film dostępny jest na YouTube)

10.55

Program „Zrozumieć Autyzm”- przedstawienie realizacji Programu w latach
2012–2017 Anita Czarniecka Koordynator Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11.10

„SUO - specjalistyczne usługi opiekuńcze, często jedyna forma wsparcia
terapeutycznego osób z autyzmem po 24 roku życia ” Anita Czarniecka
Koordynator Województwa Warmińsko-MazurskiegoProgramu „Zrozumieć Autyzm”

11.30

„Uczestnictwo dziecka we wczesnym wspomaganiu rozwoju i interdyscyplinarne
rozpoznawanie autyzmu. Współpraca z placówkami” Magdalena Żukowska psycholog
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nidzicy

11.50

„Organizacja, działalność i metody wykorzystywane w gdańskim Ośrodku
Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem prowadzonym przez
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym” Beata Ignaczewska certyfikowana
terapeutka behawioralna, superwizorka behawioralna

12.20

Przerwa kawowa

12.55

„Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Nidzicy” Bożena Breńska dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Nidzicy

12.55

„Działalność Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną w Nidzicy” Ewa Gałka przewodnicząca Zarządu Koła PSONI Nidzica

13.15

„Sytuacja dorosłych osób z autyzmem” Emilia Ludwiczak Koordynator Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Programu „Zrozumieć Autyzm”

13.35

Pytania i odpowiedzi

14.00

Zakończenie konferencji

Już teraz w imieniu Progamu „Zrozumieć Autyzm” chciałbym poinformować
o bezpłatnych szkolniach dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem:
„ABC dziecka z autyzmem” i „Metody zapobiegania trudnym zachowaniom u osób
z autyzmem”, które odbędą się w dniach 25 i 25 września 2016r.

Grzegorz Napiwodzki
Starosta Nidzicki

