
                                            
 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Dzielnicy Włochy - 

 

Miło nam poinformować, iż nasz projekt  – uzyskał dofinansowanie z Fundacji Agencji Rozwoju 

Przemysłu. 

 

Projekt zakłada wsparcie  dla dzieci do terapii integracji sensorycznej i jest  realizowany ze środków 

Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. 

 

W związku z powyższym realizujemy rekrutację na bezpłatne indywidualne konsultacje                       

i diagnozy Integracji Sensorycznej dla dzieci w wieku 3-6 lat,  

Liczba spotkań w zależności od rodzaju wsparcia: diagnoza ( dwa spotkania po 2 godziny razem 4 

godziny) konsultacja ( jedno spotkanie = 2 godziny )dla 1 dziecka 

Realizacja zajęć planowana jest  do grudnia 2021 r. 

Rekrutacja ciągła do wyczerpania puli miejsc. 

 

,,Konsultacja to jedno ok. 2 godzinne spotkanie z rodzicem i dzieckiem w celu ogólnej oceny 

funkcjonowania dziecka u którego podejrzewamy zaburzenia. Składa się z wywiadu z rodzicem i 

badania wybranymi testami i próbami klinicznymi. Po badaniu rodzice otrzymują krótkie pisemne 

podsumowanie. 

Konsultację kierujemy do dzieci młodszych 3,5 – 4,5 roku 

Diagnoza – to najczęściej dwa  2 godzinne spotkania z rodzicami i dzieckiem, gdzie wykonujemy 

pełną baterię prób klinicznych + testy standaryzowane testy SI. Po badaniu Rodzic otrzymuje 

szczegółową pisemną ocenę procesów sensorycznych. Diagnozę ze względów rozwojowych, 

kierujemy do dzieci starszych 4,5 – 6 lat, które mają widoczne trudności i potrzebują pogłębionego 

badania. Diagnoza jest dokumentem, którym rodzic może dalej posłużyć się w Poradni PPP w celu 

dołączenia do opinii/orzeczenia.” za Poradnia Kluczyk (www.poradniakluczyk.pl)  

 

Chętnych prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjęcia na zajęcia terapeutyczne 

 (dokument poniżej). Wniosek o przyjęcie na zajęcia terapeutyczne należy złożyć do Pana 

Bartłomieja Sochy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. 

 

Za rekrutację i koordynację projektu odpowiada Pan Bartłomiej Socha, wolontariusz Stowarzyszenia 

Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy 

kontakt: projekty.wmdw@wp.pl oraz tel. 507 158 679 w godz. 17.00-19.00 pon-pt. 

Z uwagi na ograniczoną pulę miejsc – uprzejmie prosimy o nie zwlekanie z decyzją. 

 

Stowarzyszenie Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy posiada doświadczenie                            w 

realizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci w zakresie integracji sensorycznej w wieku przedszkolnym (w 

poprzednim roku projekt ,,Aktywni Mieszkańcy Dzielnicy Włochy” – gdzie 30 dzieci otrzymało 

wsparcie -w ramach projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - wartość projektu 120 tys. zł) , 

oraz kadrę która posiada wiedzę w koordynacji tychże projektów (gdzie prowadzona jest integracja 

sensoryczna dla dzieci przedszkolnych) ze środków UE (np. ,,Jutro idę do szkoły” dla przedszkoli w 

Dzielnicy Ursus m.st. W-wy i ,,Akademia przedszkolaka”  dla Przedszkola Integracyjnego nr 314 w 

Dzielnicy Włochy m.st. W-wy – razem wartość 2 mln zł). 

 

Do realizacji zadania została wybrana profesjonalna prywatna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, która realizowała i realizuje zadania na naszą rzecz, jak  i innych podmiotów 
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publicznych w zakresie terapii Integracji Sensorycznej. 

 

Do realizacji tego zadania wybraliśmy   

 

Dokumenty do pobrania: 

– zasady przyjęcia do udziału w prowadzonych diagnozach i konsultacjach w zakresie 

Integracji Sensorycznej 

– wniosek o przyjęcie do udziału w prowadzonych diagnozach i konsultacjach w zakresie 

Integracji Sensorycznej 

– ogłoszenie o bezpłatnych diagnozach i konsultacjach w zakresie Integracji Sensorycznej. 

 


