
Centrum Terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera PROMITIS 

prowadzi nabór do nowootwartego 

PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM!!! 

 

 

Centrum Terapii PROMITIS tworzy zespół specjalistów różnych 

dziedzin, którzy każdego dnia z zaangażowaniem realizują jeden 

główny cel: pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki ścisłej komunikacji 

miedzy sobą, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowa diagnozę  

i terapię. Nasze działania charakteryzuje indywidualne podejście 

do każdego oraz objęcie wsparciem całej rodziny. 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców stworzyliśmy PRZEDSZKOLE 

TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM w ramach którego oferujemy: 

• wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dziećmi autystycznymi kadrę 

• kameralne, sprzyjające terapii grupy liczące 2 - 4 dzieci 

• specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne, w ramach których proponujemy: 

o 5 godzin terapii indywidualnej 

o 5 godzin rozwoju kompetencji przedszkolnych (ze szczególnym naciskiem 

o na rozwój samodzielności i samoobsługi) 

o 5 godzin rozwoju kompetencji społecznych i komunikacji międzyrówieśniczej 

o 10 godzin zajęć wychowawczo-dydaktycznych 

• indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez 

psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy 

rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy 

• regularną ewaluację postępów w terapii 

• dostęp do placu zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu 

• odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka 

• możliwość korzystania ze świetlicy, a także opieki psychiatry dziecięcego, terapii 

SI, terapii, zajęć logopedycznych oraz innych zajęć oferowanych przez Centrum 

Terapii (pierwszeństwo w ustalaniu terminów) 

• ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę 

• grupę wsparcia dla rodziców w formie comiesięcznych spotkań z uczestnictwem 

psychologa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do 

kontaktu: 

tel. kom. 796 090 765 

e-mail: wroclaw@centrum-terapii.pl 

www.centrum-terapii.pl 

adres: Wrocław-Krzyki 

ul. Kryniczna 37 (os. Ołtaszyn) 

 

Ograniczona liczba miejsc ! 

 

PSYCHIATRA  
DZIECIĘCY 

METODA KNILLÓW 

INTEGRACJA 
SENSORYCZNA 

TERAPIA GRUPOWA 

I INDYWIDUALNA 

RUCH ROZWIJAJĄCY 
W.SHERBORNE 

PEDAGOG SPECJALNY,  
PSYCHOLOG, LOGOPEDA 

TURENING UMIEJĘTNOŚCI 
SPOŁECZNYCH 

 

ROZWÓJ RUCHOWY 

 

ELIMINACJA  
ZACHOWAŃ TRUDNYCH 

SAMOŚWIADOMOŚĆ 

 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

 

SAMODZIELNOŚĆ 

 

ROZWÓJ MOWY  
I KOMUNIKACJI 

 

NASZE DZIAŁANIA I ICH WPŁYW  
NA ROZWÓJ  DZIECKA 

POPRAWA 
KONCENTRACJI  

KONTAKT  
I WIĘŹ 

MUZYKOTERAPIA 


