1-2 grudnia 2018 r., 11:00-17:30
Wstęp bezpłatny, zapisy online obowiązkowe
do 28.11
Ośrodek Polanika, sala lustrzana nad basenem

Dzień I - 1 grudnia, sobota 11:00 - 17:30

10:00 - 11:00 rejestracja uczestników w recepcji, oprowadzenie po rehabilitacji
11:00 - 11:10 uroczyste otwarcie - Joanna Massalska, prezentacja możliwości
rehabilitacyjnych Ośrodka Polanika
11:10 - 11:50 Agnieszka Pujsza-Pomorska, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze
Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku, „Autyzm to nie koniec świata, to po
prostu inny świat. System wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu w małym mieście”
11:50 - 12:20 Edward Bolak, specjalista ds. autyzmu Farma, Fundacja Wspólnota
Nadziei, “
Problemy dorosłości i przyszłości niesamodzielnych osób z autyzmem, rola

rodzin i organizacji pozarządowych w tworzeniu nowych rozwiązań, nadzieje i
możliwościami w tym zakresie.”
12:20 - 12:40 przerwa kawowa
12:40 - 13:10 Barbara Seweryn-Skucha, wiceprezes Stowarzyszenia “ROZWIJAMY
PASJE”, mama Anny z autyzmem, „System wsparcia dla rodziców. Jestem rodzicem!
Nie terapeutą.”
13:10 - 13:40 Karolina Moćko, terapeuta Ośrodka Polanika“Pacjent-Koń-Terapeuta”
13:40 wspólne zdjęcie z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu
13:40 - 14:25 obiad konferencyjny, jadalnia
14:25 - 15:10 Anna Lachowska i Robert Saładajczyk, Fundacja PRZEMOCNIe,
„Specyficzne uwarunkowania autystów do podlegania lub stosowania przemocy”
15:10 - 15:40 Barbara Barwacz-Mikuła, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin “Jestem ZA” „Nie jesteś sam z autyzmem - Grupa
wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera”.
15:40 - 16:10 Anna Zagrodzka, oligofrenopedagog, mama dziecka z ZA, „Fiksacje czy
zainteresowania? – czyli szczególne pasje u osób ze spektrum autyzmu”
16:10 - 16:40 Klaudia Chmiel, terapeuta Ośrodka Polanika „NeuroTaktylna terapia”
16:40 zakończenie konferencji
10:30 - 16:15 animacje dla dzieci (tworzenie ozdób choinkowych, ubieranie choinki)
od godz 13:00 bezpłatne wejście na basen dla dziecka z autyzmem i rodzica,
16:15 - 17:30 integracyjne ognisko
10:30-17:30 bezpłatne konsultacje z terapeutami, po wcześniejszej rezerwacji na
platformie Evenea, pod adresem:
https://bezplatnekonsultacjezterapeuta.evenea.pl/

Dzień II - 2 grudnia, niedziela

7:00 - 9:30 śniadanie
10:30 - 13:00 zwiedzanie Oceaniki - zniżka 20% dla uczestników
Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika
ul. Laskowa 95 Chrusty
26-050 Zagnańsk,
woj. świętokrzyskie
polanika.pl, 41 260 50 60

10:30 - 13:00 hipoterapia płatna,
(konieczna rezerwacja: 730 200 118, hipoterapia@polanika.pl)
14:00 - 15:00 obiad

Dla posiadaczy karty JiM:dodatkowo dla dziecka bezpłatne wejście na atrakcje
w Kompleksie Świętokrzyska Polana.

CENNIK:
Doba (od kolacji do śniadania):
Rezerwacja noclegów: 41 260 50 60, recepcja@polanika.pl
Domy Polanika

120 zł/osoba dorosła
90 zł/dziecko do 8 roku życia
Dostawka: 60 zł

Dzieci do lat 3 z rodzicem na łóżku gratis bez dodatkowych świadczeń

Budynek Główny

140 zł/osoba dorosła
110 zł/dziecko do 8 roku życia
Dostawka: 70 zł

Dzieci do lat 3 z rodzicem na łóżku gratis bez dodatkowych świadczeń

Obiad konferencyjny płatny dla każdego uczestnika:
20 zł/osoba, 18 zł/dziecko
15 zł/dopłata za dietę (zgłoszenia: anna.krol@polanika.pldo 27.11)
Nie ma możliwości dokupienia obiadu i ogniska na miejscu.
Rejestracja w systemie evenea: https://konferencjaautyzm.evenea.pl/
Zniżka 10% na turnus dla dzieci z autyzmem
w Ośrodku Polanika w grudniu 2018 r.

Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika
ul. Laskowa 95 Chrusty
26-050 Zagnańsk,
woj. świętokrzyskie
polanika.pl, 41 260 50 60

