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Zaproszenie na Konferencję Wojewódzką „Zrozumieć Autyzm”
Szanowni Państwo,
dobiega końca realizacja Programu „Zrozumieć Autyzm” realizowanego na terenie województw:
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w latach 2012-2017.
Na Warmii i Mazurach Program był realizowany w latach 2014-2017 pod patronatem Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego.
W czasie realizacji Programu odbyło się 19 konferencji powiatowych z udziałem 1 434 osób.
W bezpłatnych szkoleniach w nurcie terapii behawioralnej dla rodziców, opiekunów, osób
pracujących z osobami autystycznymi, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, pielęgniarek i in. uczestniczyło
690 osób.

Konferencja Wojewódzka „Zrozumieć Autyzm” pod patronatem
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
odbędzie się 6 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Wojewódzkim
al. J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie (parter – sala 52)
Celem konferencji jest integracja rozproszonego środowiska rodziców, opiekunów i osób
pracujących na rzecz osób z autyzmem oraz przedstawienie wyników realizacji Programu
„Zrozumieć Autyzm”.
Konferencja skierowana jest do rodziców, opiekunów i osób pracujących z osobami
autystycznymi. Państwa udział i głos podczas konferencji będzie niezwykle ważny, bo będzie
dotyczył przyszłości Waszych dzieci i podopiecznych z autyzmem.
Gorąco liczymy na Państwa obecność. Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału
w konferencji do 2 czerwca 2017 r. olsztyn@zrozumiecautyzm.eu

(-) Anita Czarniecka
Koordynator Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Programu „Zrozumieć Autyzm”
tel. 508 932 133
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Program Konferencji Wojewódzkiej „Zrozumieć Autyzm”
6 czerwca 2017 r. Urząd wojewódzki, Olsztyn
9.30

Rejestracja

10.00 - 10.10

Powitanie uczestników konferencji

10.10 - 10.25

Wnioski z realizacji Programu „Zrozumieć Autyzm” 2014-2017 na Warmii i Mazurach
– Anita Czarniecka - koordynator województwa warmińsko-mazurskiego „Zrozumieć
Autyzm”

10.25 - 11.15

„Sytuacja osób z autyzmem w powiecie gołdapskim – rozwiązania na tu i teraz”
– pedagodzy specjalni, pracownicy Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Gołdapi: Wojciech Modrzejewski - koordynator WWR, trener pracy osób
z autyzmem, prezes Fundacji „Tu i Teraz” i Janusz Tkaczow - terapeuta SI i biofeedback,
moderator WDN, przewodniczący zespołu orzeczniczego i pracownik Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi

11.15 - 12.00

„Autyzm w szkole ogólnodostępnej. Refleksje z perspektywy pedagoga i rodzica”
– dr Bożena Chrostowska - pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
rodzic 25-letniego syna z Zespołem Aspergera, członkini Samopomocowej Grupy
Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Olsztyn

12.00 - 12.30

Przerwa kawowa – poznajmy się

12.30 - 12.45

„Realizacja Specjalistycznych
Usług Opiekuńczych
(SUO) w województwie
warmińsko-mazurskim” – Ewa Puzio - kierownik Oddziału nadzoru i kontroli pomocy
społecznej Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

12.45 - 12.55

„Aktualne możliwości wsparcia przez Samorząd Województwa organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób z autyzmem” – Ryszard Wasiński - dyrektor
Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

12.55 - 13.40

„Diagnoza, co dalej po diagnozie – terapia behawioralna i inne ustanowione terapie”
– Beata Ignaczewska superwizor, terapeuta behawioralny

13.40 - 15.00

„24 godziny na dobę – życie z osobą z autyzmem” panel dyskusyjny rodziców
i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z autyzmem z udziałem
rodziców ze stowarzyszeń: „Nie-Zwykłe dzieci” Morąg, „Iskierka Nadziei” Iława,
„Impuls” Ełk, Nieformalna grupa wsparcia rodziców z Olsztyna. Prowadzenie: Anita
Czarniecka i Anna Wojciechowska – rodzic członkini Samopomocowej Grupy Rodziców
i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Olsztyn

15.00

Zakończenie konferencji

