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„ Uwaga dla Asa” 

projekt dla dzieci z zespołem Aspergera i Autyzmem Wysokofunkcjonujacym z 

Wrocławia i Dolnego Śląska, realizowany przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz 

Autyzmu, a finansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

 

realizacja zadania od 5 listopada do 31 grudnia 2013r. 

 

 

 

„Uwaga  dla ASA”  

to   projekt  skierowany  do 10-12 osobowej grupy dzieci z ZA i Autyzmem wysokofunkcjonujacym  

z ogólnodostępnych podstawowych szkół masowych i  integracyjnych z Wrocławia i Dolnego Śląska.  
Grupa zamknięta. 

Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach(wtorek i czwartek) 1 raz w tygodniu po 2 godziny 

zegarowe dla każdej grupy. Proponujemy  zajęcia grupowe uspołeczniające. Podczas spotkań 
będzie wyrabiana gotowość do uczestnictwa w środowisku poprzez tzw. TRENING 

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH. 

 w ramach tych zajęć kształtowane będą : 

 umiejętności respektowania zasad i podporządkowania się regułom  obowiązującym w 
grupie, 

  kształtowanie poczucia przynależności do grupy i czerpania satysfakcji z kontaktów 
społecznych. 

Zasadniczym elementem projektu jest stymulowanie ekspresji własnej uczestników i szanowanie 
aktywności innych osób poprzez: 

 odgrywanie ról,  

 dokonywanie samooceny własnych działań i zachowania, 
 umiejętność formułowania komunikatów pozytywnych w stosunku do innych, 
 umiejętność opisu sytuacji i własnych emocji z tym związanych, 
 współdziałanie w grupie. 

Grupa 
wsparcia Z 

psychologiem 

dla rodziców i opiekunów ( 4 wtorki i 4 czwartki po 2 godziny w każdym dniu), indywidualne 

konsultacje i porady dla rodziców i opiekunów dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju z 
Wrocławia i Dolnego Śląska.  

Zapisy na godzinne konsultacje od 5 listopada 2013r. tel. 71/3427208. Codziennie w godz. 

11.00-13.00 pn-pt 

wtorki    12.11;  26.11;  03.12;   17.12  od godz. 16.30-18.30 

czwartki  07.11  21.11   28.11    12.12  od godz. 16.30-18.30 

 

 

 

 



 

 

 

Szkolenie i warsztat 

dla rodziców i opiekunów dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju . 

„ Zrozumieć i pomóc własnemu dziecku” 

warsztaty i szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera z 
Wrocławia i Dolnego Śląska. 

I moduł 23 listopada 2013r. 

1. Postępowanie wobec zachowań trudnych: 

 przyczyny zachowań trudnych 

 sekwencja A-B-C 

 wzmocnienia pozytywne 

 zasady dotyczące wzmocnień 

 organizacja dnia w domu ( plany aktywności, struktury zadaniowe) 

 

23 listopada (sobota) godz. 10-15.00,  tylko 25 miejsc (bezpłatne). 

rejestracja tel. 71/3427208 codziennie w godz. 11.00-13.00 pn-pt 

 

 

II moduł  14  grudnia 2013 

 
1. Zaburzenia sensoryczne u dzieci z autystycznego spektrum: 

 jak mogę pomóc mu uporządkować odbieranie świata 

 podstawowa terapia: stymulacja wielozmysłowa i ćwiczenia sensomotoryczne 

 

14 grudnia (sobota) godz. 10-15.00 tylko 25 miejsc (bezpłatne). 

 rejestracja tel. 71/3427208 codziennie w godz. 11.00-13.00 pn-pt 

 

 

 

 

 


