
                                                               
 

  

 

            

Szczytno, dn. 23 marca 2016r.  
 
 

             
Szanowni Państwo, 

 

w imieniu własnym i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku zapraszam  

na otwartą konferencję powiatową pt. „Zrozumieć Autyzm” Program Pomocy Osobom 

Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom. 

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2016r. w godzinach od 14:00 do  16:30 w  Zespole 

Szkół nr 2 w Szczytnie na ul. Polska 18.   

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w  spotkaniu do dnia  8 kwietnia 

br. telefonicznie  89/624-25-92 lub mailowo ppp.szczytno@wp.pl 

Program „Zrozumieć Autyzm” objęty został  patronatem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, 

Radia Olsztyn oraz 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. 

Istotnym elementem Programu „Zrozumieć Autyzm” jest  

 szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się 

 z tym problemem na gruncie zawodowym: pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli, 

pracowników pomocy społecznej na szczeblu gminnym i powiatowym,  

 promocję 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 oraz  

 działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom  

z terenów wiejskich 

 budowanie systemu wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem 

 
 



 

„Zrozumieć Autyzm”  
 

Program Pomocy Osobom Autystycznym  
z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom 

 
 
 
 
 
Program konferencji 
 

14:00 Rozpoczęcie i prowadzenie konferencji: Monika Ciecierska-Chełstowska 
Wicedyrektor PPP  w Szczytnie  i  Anita Czarniecka Koordynator  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Programu „Zrozumieć Autyzm”  

 
14:05 

 
Powitanie uczestników konferencji  Starosta Szczycieński Jarosław Matłach  

14:10 Kampania społeczna na rzecz małych domów dla dorosłych osób z autyzmem 
film  

14:15 Organizacja pomocy dzieciom z autyzmem w powiecie szczycieńskim  
Gabriela Woźniak Dyrektor PPP w Szczytnie  

14:30 Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem  w Niepublicznym Zespole Placówek 
Specjalnych w Szczytnie 

14:45 Różne ścieżki edukacyjne dzieci ze spektrum autyzmu Małgorzata Marszałek 
Superwizor behawioralny SPOA Gdańsk 

15:05 Autyzm odmienny sposób postrzegania świata prezentacja innowacji 
pedagogicznej Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie 

15:20 Zrozumieć Autyzm - wnioski z realizacji  Programu  w latach 2012–2015  
na terenie Warmiii i Mazur Anita Czarniecka Koordynator Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
 

15:35 Sytuacja dorosłych osób z autyzmem- SUO specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
często jako jedyna forma wsparcia osób po 24 roku życia. Centrum dla dorosłych 
osób z autyzmem w Gdańsku i Gdyni  Emilia Ludwiczak Koordynator 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  i Anita Czarniecka  Koordynator 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
 

16:00 Pytania  i  poczęstunek  

16:30 Zakończenie konferencji 

 
 

 
Jarosław Matłach 

Starosta Szczycieński 
 


