
P R O G R A M 
Lubelskich Dni Autyzmu 

kwiecień 2021 r.

Lp. Organizator Działania Termin Godzina Miejsce

1. Środowiskowy Dom 
Samopomocy “Mozaika”
w Lublinie
ul. Zbożowa 22 a

Konsultacje z psychologiem, 
pracownikiem socjalnym, terapeutą

• telefoniczne pod numerem 
telefonu: 81 466 55 66 wew. 20

• bezpośrednie - po wcześniejszym 
ustaleniu terminu wizyty 
telefonicznie pod numerem:
81 466 55 66 wew. 20

dyżury telefoniczne w każdy 
poniedziałek w miesiacu 
kwietniu 2021 r.
(12, 19, 26 kwietnia 2021 r.)

13.00 – 15.00

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
“Mozaika” w Lublinie
ul. Zbożowa 22 a

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowaczy nr 2 w Lublinie
ul. Głuska 5

www.sosw2.lublin.eu
www.facebook.com/SOSWn
r2Lublin 

Bezpłatne, telefoniczne konsultacje 
dla rodziców   ze specjalistami, którzy   
pracują z dziećmi ze spektrum autyzmu

• oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, 
terapeuta SI, terapeuta ręki  - mgr 
Aneta Prokopiak - masaż jako 
jedna z form rozwijających 
somatognozję dziecka

Zapisy telefoniczne pod numerem: 
501-225-984

• oligofrenopedagog, terapeuta SI, 
fizjoterapeuta -  mgr Aneta Ufniarz
- zaburzenia napięcia mięśniowego

Zapisy telefoniczne pod numerem:
796-596-418

• oligofrenopedagog, diagnosta
i terapeuta neurorozwoju - 

9 kwietnia 2021 r. 

16.00-17.00

17.00-18.00

9.00-10.00

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowaczy nr 2     
w Lublinie
ul. Głuska 5

http://www.sosw2.lublin.eu/
http://www.facebook.com/SOSWnr2Lublin
http://www.facebook.com/SOSWnr2Lublin


mgr Grzegorz Borkowski- 
niedojrzałość neuromotoryczna 
u dzieci i dorosłych 

Zapisy telefoniczne pod numerem:
509-394-264

• oligofrenopedagog, neurologopeda
- mgr Marta Chwedeńczuk – 
rozwijanie umiejętności 
interakcyjnych, nauka zabawy, 
dialogu I kontaktu z drugą osobą

Zapisy telefoniczne pod numerem:
663-980-066

• oligofrenopedagog, logopeda - 
mgr Ilona Cygan – alternatywne
i wspomagające metody 
komunikacji i rozwój mowy

Zapisy telefoniczne pod numerem: 
797-593-999

• oligofrenopedagog, terapeuta ręki 
terapeuta behawioralny -
mgr Dorota Smoląg - terapia 
behawioralna w pracy z osobą 
przejawiającą trudne zachowania 
„dlaczego człowiek robi, to, co robi”

Zapisy telefoniczne pod numerem: 
692-211-604

• oligofrenopedagog -  mgr Beata 
Skorynkiewicz - strategie radzenia
sobie z zachowaniami trudnymi 

Zapisy telefoniczne pod numerem:
505-353-106

• psycholog oligofrenopedagog - 
mgr Justyna Kuła - konsultacje 

10.00-11.00

15.00-16.00

13.00-14.00

12.00-13.00

10.00-12.00    



psychologiczne

Zapisy telefoniczne pod numerem:
730-00-415

• pedagog szkolny 
oligofrenopedagog -  mgr Jolanta 
Grabczak - świadczenia 
przysługujące rodzinom dzieci 
z niepełnosprawnością 

Zapisy telefoniczne pod numerem:
730-00-415

Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny 
“Pomaluj mi świat na niebiesko”

Szkolenie dla nauczycieli   na temat:   
”Spektrum autyzmu i komunikowanie się” 
– mgr Marta Chwedeńczuk – 
neurologopeda, oligofrenopedagog

W szkoleniu może wziąć udział 30 
nauczycieli z różnych placówek 
edukacyjnych
Zapisy drogą mailową na adres:  
d.somag@sosw2.lublin.eu do dnia
6 kwietnia 2021 r.

“Okienny display” - w oknach szkoły 
zamieszczone zostaną niebieskie 

12 kwietnia 2021 r. -
ogłoszenie wyników konkursu

19 kwietnia 2021 r.

7-30 kwietnia 2021 r.

9.00-10.00

18.00

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowaczy nr 2
w Lublinie
ul. Głuska 5 
(wystawa prac 
stacjonarna) oraz 
w wirtualnej galerii 
na stronie 
internetowej 
Óśrodka oraz na FB

platforma TEAMS

Specjalny Ośrodek 

mailto:d.somag@sosw2.lublin.eu


elementy na znak solidarności z osobami 
ze spektrum autyzmu

Prezentacja filmów i umiejętności 
uczniów ze spektrum autyzmu

Szkolno-
Wychowaczy nr 2
w Lublinie
ul. Głuska 5

strona internetowa 
Ośrodka oraz na 
Facebooku

3. Uniwersytet Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie,

Akademickie Centrum 
Wsparcia,

Zespół ds. Wsparcia Osób
 z Niepełnosprawnościami 
UMCS,

Centrum Terapii i Diagnozy 
INICJATYWA,

Szkoła Podstawowa nr 15 
w Lublinie

Program wydarzeń w załączniku nr 2

4. NZOZ SANUS w Lublinie
ul. Magnoliowa 2

 

Kompleksowe badania przesiewowe 
mające na celu ocenę ryzyka wystąpienia
u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu
i ewentualne wskazania do podjęcia 
szczegółowej diagnozy

• Badania dla dzieci w wieku od 18 
miesięcy do 5 lat

Zapisy telefoniczne pod numerem: 
tel.: 81 747 39 99, 668 136 582

kwiecień- maj 2021 r. NZOZ SANUS 
w Lublinie
ul. Magnoliowa 2



5. Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 26 im. Janusza
Korczaka w Lublinie
ul. Bronowicka 21

Konsultacje dla rodziców z  
psychologiem szkolnym – termin do 
uzgodnienia telefonicznego pod 
numerami:

81 746 14 07 – konsultacje w placówce 
przy ul. Bronowickiej 21,

81 466 46 15 – konsultacje w placówce 
przy ul. Kurantowej 5

kwiecień 2021 r. Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 26 
w Lublinie
ul. Bronowicka 21,
ul. Kurantowa 5

6. Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne “Tajemniczy 
Ogród” w Lublinie
ul. Kiwerskiego 3

Bez  płatne konsul  tacje   dl  a rodziców:  

• Co rodzic powinien wiedzieć o rozwoju 
mowy i komunikacji dziecka.

• Co rodzic powinien wiedzieć o rozwoju 
sensomotorycznym dziecka.

• Co rodzic powinien wiedzieć o zabawie
dziecka.

Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres 
e-mail: 
przedszkole_tajemniczyogrod@interia.pl 

kwiecień 2021 r. Niepubliczne 
Przedszkole 
Specjalne
“Tajemniczy Ogród” 
w Lublinie 
ul. Kiwerskiego 3

7. Krajowe Towarzystwo 
Autyzmu Oddział w Lublinie
ul. Dr. Męczenników 
Majdanka 20

Konsultacje psychologiczne dla 
rodziców i środowiska społecznego 
dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
z autyzmem

Konsultacje psychiatryczne – 
stacjonarne 

Grupa wsparcia dla rodziców 
(telefonicznie, on-line lub stacjonarnie) 

Zapisy telefoniczne pod numerami: 

9,16, 23, 30 kwietnia 2021 r. 

20 kwiecień 2021 r

10.00-12.00 

16.00-18.00 

KTA O/Lublin 
ul. Droga 
Męczenników 
Majdanka 20 
Lublin 
 

KTA O/Lublin 
ul. Radości 8 
Lublin 

mailto:przedszkole_tajemniczyogrod@interia.pl


81 444 34 20, 884 355 955

e-mail: kta.lublin@wp.pl

8. Fundacja ALPHA w Lublinie
ul. Warszawska 15

Bezpłatne badania w kierunku trudności 
komunikacyjnych i społecznych dzieci do 
18 miesiąca życia 

Zapisy telefoniczne pod numerem:
81 532 58 06

Webinar:
• "Komunikacja pomiędzy osobami 

ze spektrum autyzmu a 
neurotypowymi" - prof. Marion 
Hersh, Hanna Pasterny,

Wystawa fotograficzna:
“Dorośli w spektrum”
Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na 
temat dorosłych w spektrum autyzmu. Na 
fotografiach są osoby, którym na co dzień 
towarzyszy Fundacja Alpha oraz znana 
aktorka - Magda Popławska, wspierająca
działania Fundacji Alpha. Fotografie 
wykonał Paweł Bajew. 

kwiecień 2021 r.

9 kwietnia 2021 r.

02-16 kwietnia 2021 r.

17-30 kwietnia 2021 r. 

18.00-20.00

Fundacjia ALPHA
Al. Warszawska 15
Lublin

on-line, platforma 
Zoom
link dostępny na FB 
Fundacji Alpha

Plac Wolności 
w Lublinie (obok 
fontanny)

Plac Zamkowy
w Lublinie (przy 
przejściu dla 
pieszych)

9. Fundacja WIATRAKI
w Lublinie
ul. Wędrowna 2

List do rodziców dzieci ze spektrum 
autyzmu – załącznik nr 3

kwiecień 2021 r.


