Krakowskie organizacje i placówki działające
na rzecz osób z autyzmem zapraszają na

Obchody Miesiąca Wiedzy
na Temat Autyzmu
1-30 KWIETNIA 2015

Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.
2 kwietnia – Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu i akcja „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”
Happening "W chmury dla autyzmu" - wypuścimy niebieskie balony
na Pl. J. Nowaka Jeziorańskiego (k. Galerii Krakowskiej), godz. 11.00 - 12.00.
Przejazd rowerowy „Wkręć się w autyzm” współorganizowany z Kraków Miastem Rowerów.
Trasa: Rynek Główny – Kładka o. Bernatka – Tauron ARENA Kraków.
Start o godzinie 18.00, zakończenie ok. godziny 19.30.
Niebieskie iluminacje: Kładka o. Bernatka, Tauron ARENA Kraków, budynek KTA o/Kraków,
Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, budynki Centrum Autyzmu.
Effatha Ośrodek dla Osób z Autyzmem - www.autyzm.krakow.pl, www.facebook.com/NZOZ Ośrodek dla Osób z Autyzmem




2 kwietnia - Pokaz Filmów w Poradni dla Dzieci z Autyzmem Kraków ul. Zacisze7.
Godz. 10.00 "Pingu" dla najmłodszych dzieci i o godz.13.30 "Odlot" dla starszych dzieci. Rezerwacja: osobiście lub tel. 12 537 40 51.
2 - 30 kwietnia - Ekspozycja wystawy "Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie" w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie ul. Rajska 1.
2 - 30 kwietnia - Ekspozycja wystawy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Al. F.Focha 39.

Fundacja Wspólnota Nadziei - www.farma.org.pl, www.facebook.com/farma zycia
 11 kwietnia - akcja Niebieska Gwiazdka we współpracy z właścicielami lokali gastronomicznych w Krakowie.
 16 kwietnia - Konferencja pn. „Moja gmina w niebieskich barwach – integracja środowisk lokalnych na rzecz wsparcia osób z autyzmem” zorga-

nizowana zostanie w Starostwie Powiatowym z udziałem przedstawicieli władz 17 gmin powiatu krakowskiego, dyrektorów i nauczycieli szkół
z obszaru powiatu oraz innych zaproszonych osób pragnących działać na rzecz upowszechniania wiedzy nt. autyzmu oraz integracji osób z autyzmem. Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych ZACISZE - www.zaciszeautyzmu.pl, www.facebook.com/stowarzyszeniezacisze
Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/Kraków - www.kta.krakow.pl, www.facebook.com/kta.krakow
 2 kwietnia - „Niebieskie spacery” – uczestnicy KTA będą rozdawać przechodniom niebieskie żarówki, do przyczepienia na ubranie.

Spotkanie dla rodziców uczestników zajęć KTA połączone z prezentacją działalności ich dzieci oraz spotkanie z dietetykiem.
Koncerty w placówce z elementami muzykoterapii.
 2-16 kwietnia wystawa prac podopiecznych w klubie herbacianym "Nie lubię poniedziałków" przy ul. Szlak 14 w Krakowie, otwarcie
o godz.17:00.

Centrum Terapii PROMITIS - www.centrum-terapii.pl, www.facebook.com/Centrum Terapii PROMITIS
 2 kwietnia (godz. 16:30-19:00) Bezpłatne wykłady pod nazwą NIEZBĘDNIK RODZICA
 30 marca - 3 kwietnia - BEZPŁATNE KONSULTACJE ze specjalistami (spotkanie 90min). Informacje i zapisy tel. 12 311 75 12, 791 765 775,

e-mail: krakow@centrum-terapii.pl

Centrum Autyzmu - www.centrum-autyzmu.pl
 16 kwietnia - Warsztat dla profesjonalistów „Wykorzystanie elementów metody M. Montessori w pracy z uczniem z autyzmem” – zespół CA

– godz. 16.00 – 18.30 SZOPKARZY; zgłoszenia pod nr tel. 12 415 40 84; szkolenie płatne dla osób spoza CA.
 25 kwietnia - Szkolenie dla profesjonalistów „Zachowania trudne osób z autyzmem” - A. Golonka – 8.00 – 14.00 SZOPKARZY;
zgłoszenia pod nr tel. 12 415 40 84; szkolenie płatne.

Niepubliczne Przedszkole „Przystanek Przedszkolak” - www.przystanek-przedszkolak.pl, www.facebook.com/Przystanek Przedszkolak/Przystanek Szkoła
 28 marca - Spotkanie w ramach Przystanku Wiedza z p. Iwoną Wojtasik, koordynatorem programu terapia przez zabawę, założycielką fundacji

„Zrozumieć Autyzm”. W trakcie spotkania odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy prac dzieci pod tytułem „Ślady”.
Zapisy i informacja: karolina.sobierska@przystanek-przedszkolak.pl Uwaga: liczba miejsc ograniczona. Spotkanie bezpłatne!
 10 kwietnia - Dzień otwarty w „Przystanku Szkoła” i „Przystanku Przedszkolak”

