
     

 
 
 

Aleksandrów Kujawski, 5 kwietnia 2016 r.   

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu własnym i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, zapraszam 

na otwartą konferencję pn. „Zrozumieć Autyzm”. Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów 

Wiejskich oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” objęty został patronatem przez Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego. 

Konferencja odbędzie się dnia 27 kwietnia 2016 r. w godzinach od 11.00 do 13.00  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, przy ulicy Słowackiego 8, sala nr 

121. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 22 kwietnia pod numerem telefonu: 

54 282 79 23 lub na adres e-mail: sekretariat@aleksandrow.pl  

Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną z problematyką autyzmu. Pokazane 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 leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych w odniesieniu do osób 

dotkniętych autyzmem oraz organizowanie pomocy dla nich i ich rodzin. Bardzo istotnym elementem 

Programu „Zrozumieć Autyzm” jest prowadzenie bezpłatnych szkoleń z terapii behawioralnej dla 

specjalistów pracujących z osobami z autyzmem, a także rodziców i opiekunów oraz szerzenie wiedzy 

dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się z tym problemem na gruncie 

zawodowym: lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej na szczeblu gminnym  

i powiatowym, oraz działania na rzecz bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom  

z terenów wiejskich. 

 

Program konferencji  

 

11:00-11:15 Powitanie – Dariusz Wochna Starosta Aleksandrowski  

11:15-11:30 Sytuacja osób z autyzmem w powiecie aleksandrowskim, działania Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim – Maria Machłaj, dyrektor Poradni 

 

11:30-11:45  Program „Zrozumieć Autyzm” – Emilia Ludwiczak, Koordynatorka Programu Zrozumieć 

Autyzm w Województwie Kujawsko-Pomorskim  

 

11:45-12:15 Organizacja, działalność i metody wykorzystywane w Ośrodku Rewalidacyjno-

Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem” - Małgorzata Marszałek, superwizor 

bahawioralny 

12:15-12:30 Zespół Aspergera – diagnoza i  formy pomocy – Barbara Golasik, pedagog, terapeuta 

stosowanej analizy zachowania, Stowarzyszenie ASPI Bydgoszcz 

12:30-12:50 Osoby z autyzmem po 24 roku życia - Kampania Społeczna na rzecz Dorosłych Osób  

z Autyzmem – Anita Czarniecka, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

12:50-13.00 Podsumowanie spotkania 

 

Dariusz Wochna  

Starosta Aleksandrowski 
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