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NIEBIESKA „TĘCZA”
Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Centrum Badań, Diagnozy
i Terapii Zaburzeń Rozwojowych „Tęcza” cały pier wszy tydzień kwietnia świeci
na niebiesko. Hasło tegorocznych obchodów „Polska na Niebiesko” brzmi „Autyzm.
Chcemy być sobą!”.
„Tęcza” świeceniem na niebiesko inauguruje obchody 10-lecia działalności.
Harmonogram
3 kwietnia 2017 r. Bezpłatne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla chętnych rodziców dzieci
w wieku od 1 do 6 roku życia.
Konsultacje przeznaczone są dla wszystkich rodziców, którzy zaniepokojeni są rozwojem lub funkcjonowaniem swojego
maluszka w jakimkolwiek zakresie, m.in. w zakresie mowy i komunikacji, umiejętności społecznych, w zakresie emocji,
umiejętności zabawy, umiejętności motorycznych i manipulacyjnych, w zakresie odżywiania, wypróżniania, snu.
Rodzice otrzymają ogólną opinię oraz wskazówki.

4 kwietnia 2017 r. Bezpłatne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla chętnych rodziców dzieci
w wieku szkolnym od 7 do 15 roku życia.
Konsultacje przeznaczone są dla wszystkich rodziców, którzy zaniepokojeni są rozwojem lub funkcjonowaniem swojego
dziecka w zakresie umiejętności społecznych, komunikacyjnych, w zakresie radzenia sobie z emocjami i trudności
zachowaniem. Zapraszamy także dzieci, u których zachodzi podejrzenie Zespołu Aspergera, ADHD, zaburzeń zachowania.
Rodzice otrzymają ogólną opinię oraz wskazówki.

5 kwietnia 2017 r. Zajęcia integracyjne „Razem jesteśmy sobą” w Przedszkolu „Tęcza”.
W tym dniu tęczowe dzieciaki zapraszają swoich kolegów i koleżanki z Przedszkola „Mikołajek” do wspólnej zabawy. Chcemy
pokazać nasze przedszkole, nasze zabawki i nasze zwyczaje. Chcemy pokazać, że będąc RAZEM możemy zostać sobą.
Zaświecimy uroczyście na niebiesko.

6 kwietnia 2017 r. Drzwi ot warte w „Tęczy”.
W tym dniu zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zobaczyć naszą pracę „od kuchni”. Będzie można zobaczyć
zajęcia w Specjalnym Przedszkolu „Tęcza” Dla Dzieci z Autyzmem oraz w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym „Tęcza”
Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Będzie także czas na rozmowę z dyrektorem placówki Panią Anitą Giersz.

7 kwietnia 2017 r. Szkolenie dla rodziców „Terapia dziecka z autyzmem – model rozwojowy”.
Na zakończenie obchodów niebieskiego tygodnia zapraszamy rodziców dzieci z autyzmem na szkolenie.

Z uwagi na charakter i specyfikę placówki na wszystkie wydarzenia obowiązują wcześniejsze
zgłoszenia mailowe tecza@wgsystem.pl lub telefoniczne +49 605 414 834.
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