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ZAPRASZAMY  

DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Bliżej Rodziny - Wsparcie rodzin z dziećmi  

w spektrum autyzmu 

DLA KOGO? 
 

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież  w wieku 3-18 lat w spektrum autyzmu, ich 

rodzeństwo i rodzice, nauczyciele i inni specjaliści pracujący z dziećmi w spektrum autyzmu 

oraz wolontariusze z Leszna, Rydzyny, Wilkowic i miejscowości w promieniu 20 km od miejsca 

realizacji. 
 

CO? 

 Szkoła dla rodziców – warsztaty psychoedukacyjno-terapeutyczne prowadzone w 

Wilkowicach  przez lek. psychiatrę Ewę Dobiałę w terminie 05 – 09 lipca w godzinach 10-17.  
 

 Warsztaty dla rodziców i nauczycieli oraz wolontariuszy oparte na podejściu 

niedyrektywnym “Zabawa inspirująca rozwój” prowadzone w SOSW w Rydzynie przez 

Adriana Borowika (Przylądek Dobrej Nadziei) 30 czerwca i 1 lipca w godzinach 9.00-14.00 

 

 Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów prowadzona przez psychologa Monikę 

Kujawską-Walkowiak 

 

 TRE®  – trening dla nauczycieli i rodziców oraz wolontariuszy  na rozładowanie napięcia 

 i stresu nagromadzonego w organizmie, przywracający witalność i rezyliencję - prowadząca 

Ewa Karmolińska – Jagodzik psycholog, psychoterapeuta 

 

W trakcie zajęć organizatorzy zapewniają bufet i opiekę nad dziećmi  

(w tym celu należy zapisać  dziecko na warsztaty) !!! 

 Warsztaty wspierające kompetencje emocjonalne i społeczne dla dzieci i młodzieży  

z arteterapią dla dzieci od 5 do 12 lat  

 Muzykoterapię naturalną dla dzieci i młodzieży 

 Zajęcia specjalistyczne Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  

 Zajęcia specjalistyczne Metodą Gimnastyki Dennisona 

 



Ponadto w ramach projektu skorzystać można z : 

 

 Poradnictwa psychologicznego dla rodziców i opiekunów 

 Warsztatów rozwoju osobistego poprzez metodologię coachingu i mentoringu dla młodzieży 

od 13 do 18 lat – prowadząca Mara Rodrigues 

 „Gry bez prądu”- zajęć rekreacyjnych opartych na grach planszowych, karcianych, rpg  

dla młodzieży od 13 do 18 lat 

 
Dokładny harmonogram wszystkich wydarzeń ustalony będzie po zamknięciu zapisów. 

 

Ze szczegółową charakterystyką zajęć zaplanowanych w ramach projektu zapoznać można 

się pod adresem: 

https://docs.google.com/document/d/1jGd_JqkGyu6eaSKP-

W2EP5rxN1PwV0mAMu1xHAXwZpQ/edit?usp=sharing 

GDZIE? 

 
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka przy Placu 

Zamkowym 2 w Rydzynie i w Fundacji Żyrafa Edukacja Ponad Wszystko ul. Park 1  

w Wilkowicach. 

 
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? 
 
Zgłoś jak najszybciej chęć uczestnictwa psychologowi szkolnemu p. Monice Kujawskiej-Walkowiak! 
Wypełnij odpowiedni formularz na stronie https://zyrafa.org.pl/rodzina/ 

 Zgłoszenie dla Rodzica / Opiekuna 

 Zgłoszenie Dziecka 

 Zgłoszenie Rodzeństwa 

 Zgłoszenie dla Nauczycieli / Specjalistów 

 Zgłoszenie dla Wolontariuszy 

Więcej informacji i regulamin do wglądu na stronie projektu: 

https://zyrafa.org.pl/rodzina/   

 

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU  

https://docs.google.com/document/d/1jGd_JqkGyu6eaSKP-W2EP5rxN1PwV0mAMu1xHAXwZpQ/edit?usp=sharing
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