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ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU  

„Specjalistyczne wsparcie dla terapeutów, pedagogów i rodziców dzieci  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 

 

1. Projekt przewiduje realizację następujących szkoleń: 

 

Tematyka szkolenia Odbiorcy Termin 

Skuteczna komunikacja z dzieckiem z 

autyzmem 

Rodzice, nauczyciele i terapeuci 10.09.2018 

Diagnoza i podstawy wsparcia dzieci z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Rodzice, nauczyciele 

wychowania żłobkowego i 

przedszkolnego 

08.10.2018 

Zespół Aspergera Nauczyciele i terapeuci 08-09.09.2018 

Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem Nauczyciele i terapeuci 13-14.10.2018 

Wspomaganie dzieci z autyzmem w 

rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji 

(szkolenie 3 modułowe) 

Nauczyciele i terapeuci 22-23.09.2018 

06-07.10.2018 

19-20.10.2018 

Trudne zachowania osób z autyzmem Nauczyciele i terapeuci 27-28.10.2018 

Organizator (tzn. fundacja „Semafor”) zastrzega sobie prawo do zmiany terminu. 

2. Adresatami bezpłatnych szkoleń są rodzice, nauczyciele oraz terapeuci pracujący z dziećmi z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  

3. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

- nie więcej niż 2 osoby z jednej placówki (w przypadku gdy zainteresowanie projektem wśród 

nauczycieli, terapeutów będzie duże); 

- pierwszeństwo dla nauczycieli pracujących w żłobkach i przedszkolach (ze względu na 

konieczność jak najwcześniejszego diagnozowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu); 

- pierwszeństwo dla nauczycieli z placówek, w których funkcjonują oddziały integracyjne (ze 

względu na konieczność zdobywania i aktualizacji umiejętności pracy z dziećmi i ich 

rodzicami); 

- pierwszeństwo dla rodziców dzieci, których dzieci są podopiecznymi Fundacji „Semafor”. 

4. Rekrutacja rozpocznie się 22 sierpnia i będzie trwać aż do wyczerpania miejsc szkoleniowych, przy 

czym zakłada się utworzenie listy rezerwowej na każde szkolenie (max. 10 osób). 

5. W każdym szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 20 osób.  

6. Szkolenia realizowane będą na terenie miasta Sieradza. Organizator zapewni: salę wykładową, 

profesjonalnego trenera, materiały szkoleniowe, bufet kawowy oraz dwudaniowy obiad. 

7. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Fundacji Centrum Wspierania Rozwoju „SEMAFOR”, 

ul. Sarańska 6 J/K, 98-200 Sieradz lub e-mailowo (skan z podpisem):  

biuro.fundacja.semafor@gmail.com 

8. W przypadku rezygnacji z udziału w danym szkoleniu, Uczestnik/czka zobowiązana jest 

poinformować o tym fakcie co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Zasadami” decyzje podejmuje Organizator.  
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