Szanowni Państwo,
Już 26 listopada spotkamy się na konferencji szkoleniowej Fundacji SYNAPSIS
AUTYZM I LĘK. Identyfikacja problemów. Efektywna pomoc.

PROGRAM

Godz.10.40

Otwarcie konferencji

Godz. 10.50- 11.30

Iga Jaraczewska . Tytuł wystąpienia: Zrozumieć lęk

Godz. 11.30- 13.00
prof Jacqui Rodgers (UK) . Tytuł wystąpienia: Odkrywając nieznane:
niepewność, lęk i autyzm

Godz. 13.00- 13.50

Przerwa obiadowa

Godz. 13.50-15.20
II część wystąpienia prof Jacqui Rodgers (UK) . Jak możemy pomóc?
Interwencje i adaptacje.

Godz. 15.20-16:30
Deborah Garland (UK) . Tytuł wystąpienia: Czy to wpływa na całą
rodzinę? Autyzm, lęk i podejścia ws pierające.

Godz. 16.30-16:40

Pytania i odpowiedzi

Godz. 16.40- 17:10

Przerwa kawowa

Godz. 17.10-18.25
Agnieszka Wiśniewska. Tytuł wystąpienia: Rola rodziny i
specjalistów w łagodzeniu napięć – podejścia i przydatne materiały.

WAŻNE INFORMACJE

OPASKI
Podczas rejestracji otrzymacie opaskę, która jest Waszym identyfikatorem w trakcie Konferencji.
Dzięki niej wejdziecie na salę konferencyjną oraz odbierzecie lunch ( fioletowa opaska oznacza
posiłek mięsny, zielona- wegetariański, zgodnie z tym co zaznaczyliście w formularzu zgłoszeniowym).
Opaski pomogą nam zidentyfikować uczestników Konferencji.

KUPONY NA LUNCH
Podczas rejestracji otrzymacie kupon na lunch. Kupony będą pobierane przez obsługę cateringową przy
wydawaniu posiłku. Na jeden kupon przypada jeden lunch, zgodny z opcją, którą zaznaczyliście podczas
rejestracji w formularzu zgłoszeniowym. Posiłki będą wydawane w tzw. lunchboxach.

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Trojdena
2a w Warszawie. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany formuły wydarzenia ze stacjonarnego na
wydarzenia zdalne w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju lub wprowadzenia nowych
wytycznych epidemiologicznych lub sanitarnych.
Główne wejście do budynku jest dostosowane do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.
Drzwi bezprogowe umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, windy
przystosowane do osób niepełnosprawnych (możliwość przewozu wózków inwalidzkich), korytarze

bez barier architektonicznych z możliwością swobodnego przemieszczania wózków inwalidzkich.
Na każdej kondygnacji jest toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

REJESTRACJA
Rejestracja oraz odbiór materiałów konferencyjnych wszystkich uczestników odbywać się będzie na
poziomie -1 Centrum Dydaktycznego (obok szatni) w godz. 9.15 – 10.30.

OBSŁUGA KONFERENCJI
Uczestnikom konferencji wszelkich informacji chętnie udzielą osoby posiadające identyfikator
"Organizator konferencji". Osoby te będą kierowały ruchem oraz wydawały pakiety i zestawy do
tłumaczeń. Bardzo prosimy o stosowanie się do komunikatów przekazywanych przez obsługę
konferencji. Jeśli nie uda się Wam złapać nikogo z organizatorów, przez cały czas trwania konferencji
czynny będzie telefon dla uczestników. Pod numerem 505-301-114 dyżurować będzie osoba z obsługi.

ODBIÓR ODBIORNIKÓW DO TŁUMACZENIA SYMULTANICZNEGO
Bardzo prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, gdyż na jego podstawie będą wydawane
Państwu odbiorniki do tłumaczenia symultanicznego.

ZAŚWIADCZENIA
Zaświadczenia udziału w konferencji oraz materiały dodatkowe będą rozsyłane po konferencji w
formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

DELEGACJE
Dokumenty związane z delegacjami będzie można podbić w rejestracji przy odbiorze materiałów
konferencyjnych.

DOJAZD
Komunikacja miejska
Wszystkie informacje dotyczące komunikacji miejskiej (opłaty i rozkłady), są zamieszczone na stronie
www.ztm.waw.pl . Chcąc zaplanować podróż środkami komunikacji miejskiej, warto skorzystać ze
strony www.warszawa.jakdojade.pl .
Informacja o rozkładzie jazdy środków komunikacji miejskiej można uzyskać również pod numerem
Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa: + 48 19115.

PROPOZYCJE DOJAZDU
Dojazd z Dworca Centralnego:
Chcąc dojechać do Centrum Dydaktycznego WUM korzystając z komunikacji miejskiej, najłatwiej
skorzystać z autobusów linii: 128, 175, 504.

WYSTAWCY

Wydawnictwo WiR - Od 1997 roku nieprzerwanie tworzymy
publikacje dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców
pracujących z dziećmi w gabinecie, szkole czy w domu. Nowoczesne
podejście do edukacji i terapii pozawala nam tworzyć publikacje z
myślą o indywidualnych potrzebach dziecka. Współpracujemy ze specjalistami – doświadczonymi
pedagogami, którzy zapewniają wysoki poziom merytoryczny publikacji. Proponowane przez nas
serie wydawnicze powstają z myślą o dzieciach, zarówno tych rozwijających się prawidłowo, jak i tych
borykających się z zaburzeniami rozwojowymi. Nasza działalność wydawnicza obejmuje m.in.
pomoce do terapii dzieci w obszarach takich jak: opóźniony rozwój mowy, wady wymowy,
niedosłuch, upośledzenie umysłowe, spektrum autyzmu, funkcje słuchowe, zespół Aspergera, zespół
Downa, afazja.
facebook.com/wydawnictwowir
instagram.com/wydawnictwowir
wir-sklep.pl

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne powstało w 1991 roku.
W swoim dorobku mamy szeroki wybór tytułów z dziedziny
psychologii, psychoterapii, pedagogiki i innych nauk społecznych,
wydanych w wersji papierowej i elektronicznej. Obecnie skupiamy
się na książkach skierowanych do psychoterapeutów, a także poradnikach/książkach
samopomocowych będących wsparciem w procesie psychoterapii. Ważne miejsce w ofercie zajmują
publikacje dla dzieci i młodzieży, które pomagają w rozwoju i pokonywaniu trudności.
https://www.gwp.pl/

Dziecięce Relacje Gabinet Terapii i Rozwoju to miejsce w
którym pomagamy dzieciom odnaleźć się w świecie
społecznych interakcji, a dorosłym tworzyć dobre relacje.
Prowadzimy wyjątkowe Treningi Umiejętności Społecznych
TUS Bricks&Play. Szkolimy specjalistów z naszej metody TUS łączącej klocki, zabawę i wiedzę o
rozwoju umiejętności społecznych. W gabinecie wspomagamy dzieci z trudnościami w radzeniu sobie
z emocjami, lękiem, rozwijającymi się w spectrum autyzmu, z diagnozą ADHD. Prowadzimy
konsultacje wychowawcze dla rodziców, warsztaty i szkolenia. W naszej ofercie można znaleźć
również webinary oraz materiały do pracy z dziećmi.
www.dzieciecerelacje.com.pl
www.facebook.com/dzieciecerelacje/

Książki poświęcone zaburzeniom ze spektrum autyzmu
ukazujące się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego wyróżnia zawarta w nich rzetelna i fachowa
wiedza – przedstawiona w przystępny sposób i możliwa do
praktycznego wykonania. Wśród autorów znajdują się
światowej sławy specjaliści, rodzice dzieci z ASD i osoby w
spektrum autyzmu.
Publikowane przez nas tytuły dostarczają użytecznych wskazówek, sprawdzonych metod oraz
strategii postepowania, które pomagają radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia wychowanie dzieci i
praca z osobami w spektrum.
www.wuj.pl

Akademia Nathan oferuje szeroką gamę zabawek edukacyjnych
i kreatywnych, wspomagających rozwój dzieci.
Reprezentowana jest przez firmę Alicamed która jest
importerem i oficjalnym dystrybutorem pomocy edukacyjnych
marki Nathan w Polsce.
Francuska firma Nathan, jako pierwsza wprowadza do
przedszkoli, szkół, instytutów terapii zajęciowych, pojęcie „wychowanie poprzez zabawę”.
Jest inicjatorem edukacji dzieci za pomocą metod sensorycznych.
We współpracy z nauczycielami i specjalistami, misją firmy jest zaangażowanie w tworzenie
innowacyjnych pomocy dydaktycznych, które promują rozwój edukacji dzieci i najlepiej spełniają
Twoje potrzeby edukacyjne.
www.akademianathan.pl

Biała Plama to seria książek wydawanych przez wydawnictwo
Linia. W ramach serii staramy się pokazywać naszym Czytelnikom
światy, które istnieją obok nas, lecz nadal pozostają białymi
plamami. Nasze książki kierujemy do rodziców, opiekunów,
terapeutów, nauczycieli. Część książek wybieramy specjalnie dla
młodzieży. Wydajemy książki dotyczące autyzmu, niepełnosprawności, depresji i wielu innych
„trudnych” tematów.
www.bialaplama.pl

Qpharma powstała w 2005 roku. Od początku naszym celem jest zapewnienie lekarzom i ich
pacjentom pomocy w dostępie do leków i preparatów unikalnych, które zostały stworzone z myślą
o konkretnych problemach zdrowotnych. Opieramy swoje kompetencje na wiedzy i doświadczeniu,
kierując się wysokimi standardami etycznymi. Działamy z zaangażowaniem. Dajemy lekarzom
i farmaceutom większe możliwości, a pacjentom autentyczną poprawę jakości życia. Jesteśmy
wyłącznym dystrybutorem preparatu Equazen®, który jako jedyny posiada rekomendacje Polskiego
Towarzystwa Neurologów Dziecięcych oraz posiada szereg badań klinicznych, potwierdzających jego
skuteczność w redukcji zaburzeń koncentracji, uwagi rozwoju mowy, zachowań agresywnych oraz
nadpobudliwości.
www.qpharma.pl

Fraszka Edukacyjna to nieduże wydawnictwo z dużym dorobkiem.
Celem publikacji Fraszki jest pomoc w wychowywaniu dzieci i
młodzieży, w tym szczególnie dzieci i młodzieży z autyzmem. Fraszka
publikuje również książki pomagające w opiece nad osobami
starszymi, a pewna część oferty to poradniki dla nauczycieli języków
obcych. Obecnie Fraszka poszerza zakres tematów o poradnictwo dla osób transpłciowych, zwłaszcza
dzieci, młodzieży i ich rodziców.
Niektóre wydane przez Fraszkę książki są wręcz pożerane przez Czytelników! (vide Lekarstwo na
zmartwienia; Świry, dziwadła i Zespół Aspergera; Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem

Aspergera; Co znakomici dyrektorzy robią inaczej niż cała reszta.) Dobrego czytania!
www.fraszka.edu.pl

Difin sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w 1991 roku w
Warszawie. Oferta wydawnicza zawiera książki naukowe i
dydaktyczne z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i ścisłych. Atutem wydawnictwa jest pewna,
rzetelna wiedza poparta doświadczeniem Autorów, znawców tematu, profesjonalistów z czołowych
uczelni państwowych i prywatnych oraz praktyków z renomowanych firm polskich i zagranicznych.
Przez ponad 30 lat działalności wydawnictwo wydało kilka tysięcy poczytnych tytułów, zaufało nam
tysiące czytelników, którzy ciągle powracają do znakomitych pozycji książkowych, wyrażając
zadowolenie i pozytywne opinie dotyczące prezentowanych treści.
www.difin.pl

Grupa Wydawnicza Harmonia, w której skład
wchodzi Wydawnictwo Harmonia oraz Harmonia
Universalis, od lat funkcjonuje na polskim rynku
publikacji edukacyjnych i terapeutycznych, oferując tytuły, które stanowią całościową odpowiedź
na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, także tych z niepełnosprawnościami.
W naszym haśle przewodnim – „W trosce o harmonijny rozwój dzieci…” – zawiera się przyświecający
nam cel, by wspierać najmłodszych z różnymi trudnościami (dysleksja, autyzm, niepełnosprawność
intelektualna, zaburzenia SI) na każdym etapie nauki (od żłobka po szkołę ponadpodstawową). Stąd
w naszej ofercie uzupełniają się praktyczne materiały ćwiczeniowe i edukacyjne przygotowywane
przez Wydawnictwo Harmonia oraz poradniki i specjalistyczne opracowania, w tym tłumaczenia
światowych bestsellerów, publikowane nakładem Harmonii Universalis.
www.harmonia.edu.pl
www.facebook.com/wydawnictwoharmonia

Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS powstała w
2007 roku. Daje zatrudnienie, zapewnia rehabilitację
i terapię 24 dorosłym osobom z autyzmem.
Pracownia SYNAPSIS jest przedsiębiorstwem społecznym, które łączy działalność gospodarczą
z działalnością społeczną. Rachunek ekonomiczny nie jest dla nas najważniejszy; równie ważne są
korzyści, które czerpią z zatrudnienia w przedsiębiorstwie osoby do tej pory zupełnie pozbawione
możliwości pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.
W ramach Pracowni Rzeczy Różnych funkcjonują 4 pracownie, w których pracownicy rozwijają swoje
umiejętności. Jest to:
pracownia ceramiczna, pracownia stolarska, pracownia biurowa, pracownia rękodzieła artystycznego.

Więcej niż dobre produkty
Pracownia SYNAPSIS prowadzi sklep internetowy. Kupując u nas, dajesz pracę osobom z autyzmem.
Rzeczy Różne to więcej niż dobre produkty, bo łączą dwie wartości: estetykę i etykę.
www.pracowniasynapsis.pl
www.sklep.pracowniasynapsis.pl

