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KONFERENCJA SZKOLENIOWA 

„Zachowania niepożądane u dzieci  

– przyczyny, zalecenia terapeutyczne, praktyczne wskazówki” 
 

Ciechanów, 27 kwietnia 2019 (sobota) w godzinach 8:00 – 16:00 

 
8:00 – 9:00   Rejestracja uczestników 
 
9:00 – 9:30   Przywitanie, prezentacja działań Fundacji Pomoc 

Autyzm, przedstawienie prelegentów 
 
9:30  – 11:00   WYKŁAD I „Jak wykorzystać Trening Umiejętności 

Społecznych TUS w pracy nad zachowaniami trudnymi” 
Ewa Łukowska (90min) 

 
11:00 – 11:30  WYKŁAD II „Współpraca rodzica – szkoły – nauczycieli w 

obszarze trudnych zachowań” Ewa Łukowska (30min) 
 
11:30 – 12:00  przerwa kawowa z kanapkami 
 
12:00 – 13:30  WYKŁAD III „Zaburzenia mowy i komunikacji jako czynnik 

występowania zachowań niepożądanych u dzieci z ASD.” 
Katarzyna Pęczak (90min) 

 
13:30 – 15:00   WYKŁAD IV „Zaburzenia sensoryczne jako jedna z 

przyczyn zachowań trudnych u dzieci – zalecenia 
terapeutyczne” Ewelina Ciarka (90 min) 

 
15:00 – 15:15  Podsumowanie konferencji, pożegnanie 
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Termin i lokalizacja:  

27 kwietnia 2019 (sobota) w godzinach 8:00 – 16:00 

Aula na piętrze I w budynku Gimnazjum TWP, ul. Kraszewskiego 8A 06-400 

Ciechanów 

Lokalizacja na mapie: https://goo.gl/maps/G3X952DBj6K2 

 

 

Kontakt w sprawach dotyczących konferencji 

e-mail konferencja@pomocautyzm.org 

nr tel. 660 330 220 

 

 

Udział w konferencji: 

Należy się zarejestrować przez formularz dostępny na stronie:   

https://www.pomocautyzm.org/konferencja 

a następnie zgodnie z informacjami w mailu potwierdzającym dokonać wpłaty w 

ciągu 3 dni (72 godzin) na podany nr konta.  

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, a miejsce na 

konferencji gwarantuje uiszczenie opłaty.  

 

https://goo.gl/maps/G3X952DBj6K2
mailto:konferencja@pomocautyzm.org
https://www.pomocautyzm.org/konferencja
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Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konferencji szkoleniowej dostępnym na 
stronie: https://www.pomocautyzm.org/konferencja 
 
 

Nr rachunku:  

Fundacja Pomoc Autyzm, ul. Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa 
Bank: mBank 70 1140 2004 0000 3602 7845 9813  

Wpłaty prosimy uiszczać tytułem: konferencja + data konferencji + imię i 

nazwisko uczestnika konferencji 

W przypadku płatności za więcej niż jednego uczestnika – prosimy podać imiona 

i nazwiska wszystkich osób, których dotyczy opłata. 

Cena:  
 
199 zł cena zawiera udział w konferencji, materiały konferencyjne, serwis 
kawowy i poczęstunek oraz zaświadczenie o udziale w konferencji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pomocautyzm.org/konferencja
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O prelegentkach:  

Ewa Łukowska, psycholog, terapeuta 
Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z 
autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami wspierając zespoły pedagogiczne i 
współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego.  
 
 

Katarzyna Pęczak, psycholog, psychoterapeuta, trener, pomysłodawczyni i 

koordynator projektu "Kino przyjazne sensorycznie" 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum 

autyzmu. W swojej pracy interesuje się głównie rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych 

osób z którymi pracuje oraz pracą w obszarze zachowań trudnych w oparciu o pozytywne 

podejście do trudnych zachowań.  

 

Ewelina Ciarka, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjolog 
nauczyciel w jednej z warszawskich szkół specjalnych oraz prowadzi terapie indywidualne dla 
osób z ASD.  Jest dydaktykiem, metodykiem i superwizorem,  prowadzi również terapie 
indywidualne dla osób z ASD. Związana z ośrodkami szkoleniowymi dla których prowadzi 
szkolenia autorskie w zakresie trudnych zachowań osób z ASD, usprawniania komunikacji i 
wprowadzania komunikacji alternatywnej oraz terapii.  
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Często zadawane pytania 

Czy jest możliwość otrzymania faktury?  

Tak wystawiamy proformy, faktury oraz faktury imienne, w formularzu 

rejestracyjnym będzie miejsce na podanie danych do faktury oraz miejsce na 

dodatkowe uwagi  

Czy jest możliwa płatność gotówką?  
 
Nie przyjmujemy płatności gotówką. Płatności należy regulować przelewem na 
podany nr konta po rejestracji na konferencję: Fundacja Pomoc Autyzm,  
ul. Namysłowska 2a/64, 03 454 Warszawa  
Bank: mBank 70 1140 2004 0000 3602 7845 9813  
 

Czy można otrzymać fakturę z odroczonym terminem płatności?  
 
Jest to możliwe, jeśli płatności dokonuje placówka oświatowa 
publiczna/niepubliczna lub inna instytucja budżetowa, wtedy prosimy o 
potwierdzenie udziału w konferencji, a faktura zostanie wystawiona z 14 
dniowym terminem płatności. 
 

Czy jest możliwe otrzymanie potwierdzenia delegacji?  

Tak 

 

 


