
 

 

formularz zgłoszeniowy : https://forms.gle/8KESXhdkkAmFCMLZ8   

Projekt:  „Samodzielność osób z niepełnosprawnościami (OzN) – poradnictwo online dla OzN w tym 

dla osób ze spektrum autyzmu ” projekt skierowany do mieszkańców pomorskiego  

 

Kiedy ?  

Grupa    tylko dla kobiet "Specyfika rozwoju i potrzeb dziewcząt i kobiet ze spektrum autyzmu. 

Kobiece spektrum granic i potrzeb. Świadomość vs nadużycia"4 godzinny wykład online z sesją pytań 

od uczestniczek. 

 

grupa K1 21 października  4h , od 17.00 do 21.00  

grupa K2 28 października  4h , od 17.00 do 21.00 

 

Zamknięta grupa tylko dla kobiet.  

Czas trwania wykładu 4h 2 wykłady dla dwóch grup po 20 osób  

40 kobiet beneficjentek: uczestniczki wykładu kobiety ze spektrum autyzmu lub matki dziewczynek/kobiet  

ze spektrum 

 

Grupa  dla rodziców, opiekunów dzieci/młodzieży/ dorosłych oraz dorosłych OzN   

„Rozwój psychoseksualny OzN”  

Terminy spotkań grup z podziałem na wiek podopiecznych  

grupa R1 15 i 16 października w godz. 19.00 – 21.00 dla rodziców dzieci do 9 r.ż.  (2h o rozwoju małych dzieci,  

2 h o dojrzewaniu)  

grupa R2  22 i 23 października w godz. 19.00 – 21.00 dla rodziców dzieci od 9 r.ż. , młodzieży  

grupa R3 29 i 30 października  w godz. 19.00 – 21.00  dla rodziców  młodzieży i dorosłych oraz dorosłych OzN 

 

3 wykłady dla 3 grup po 20 osób z podziałem na wiek;  60 beneficjentów: rodzice i opiekunowie osób  

z niepełnosprawnościami, pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami   

https://forms.gle/8KESXhdkkAmFCMLZ8


Kto 

może być 

uczestnikiem 

projektu 

 
• kobiety z ZA,  
• dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, 
•  rodzice  i  opiekunowie prawni  osób  z niepełnosprawnościami  
• mieszkańcy województwa pomorskiego, projekt szczególnie skierowany do rodzin z 
terenów wiejskich  i małomiejskich  
 

 
Link do wydarzenia   

 
https://www.facebook.com/events/3509984469059567/ 

 

 

 
Liczba uczestników szkolenia jest organiczna - decyduje kolejność zgłoszeń.   
Maksymalna liczba grupy, to 20 osób 

Zgłoszenia  
https://forms.gle/8KESXhdkkAmFCMLZ8 

 

Gdzie  

 
szkolenia i konsultacje odbędą się  na internetowej platformie szkoleniowej  
w zamkniętej grupie szkoleniowej, z zachowaniem anonimowości uczestników 
 

TU znajdziesz 

informacje    

 

https://www.facebook.com/DamyRadeFundacja/ 

 

Bezpłatne uczestnictwo  – projekt sfinansowany z programu  

  

 

  

 
 
 
Kontakt z organizatorem:  
Fundacja Damy Radę odz. Stary Dzierzgoń 
e-mail 2014FundacjaDamyRade@gmail.com    
pytania prosimy kierować  pod nr tel. 696-454-883 Paulina lub tel. 696-454-905 Anita  
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