
Krótkookresowy Pobyt Dzienny dla Osób z 
Autyzmem



Cele i założenia Ośrodka

Krótkookresowy pobyt dzienny dla
dorosłych osób z autyzmem, oferuje
wsparcie dla 10 osób, realizując na co dzień
zajęcia grupowe, uspołeczniające oraz
indywidualne.
Priorytetem Ośrodka jest wsparcie, rozwój
i kształtowanie umiejętności dorosłych osób
z autyzmem w ich codziennym życiu.



Działania terapeutyczne

Każdego dnia zgodnie z harmonogramem
realizowany jest program terapeutyczny
dostosowany do każdego uczestnika.
W ramach programów odbywają się
zajęcia z:
-pedagogami,
-psychologiem,
-logopedą,
-fizjoterapeutą,
-terapeutą SI.



Działania terapeutyczne

Dodatkowo uczestnicy mają możliwość
korzystania z takich zajęć jak :
-alpakoterapia,
-hipoterapia,
-dogoterapia,
-muzykoterapia,
-trening słuchowy A.A Tomatisa,
-sesje EEG Biofeedback.



Działania terapeutyczne

Z myślą o kształtowaniu umiejętności społecznych podopiecznych Ośrodka, 
organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, wycieczki oraz spacery. Każde 
wyjście w przestrzeń publiczną dla podopiecznych Ośrodka nadal bywa nie lada 
wyzwaniem.



Obchody Światowego Dnia Autyzmu



Cykliczne wyjazdy do Groty solnej



Zajęcia sportowe - na siłowni pod chmurką oraz 

długie spacery w Dolinie Trzech Stawów 



Zajęcia na dywanie mulimedialnym
oraz w Sali doświadczania świata

Dzięki fantastycznemu wyposażeniu sal terapeutycznych, podopieczni 
korzystają z najnowocześniejszych sprzętów.



Wycieczka do Krakowa- Fabryka cukierków
-uczestnicy mieli możliwość wykonania samodzielnie lizaków



Muzeum Śląskie -Na tropie Tomka 
Wilmowskiego- warsztaty polisensoryczne



Ogrodzieniec i Pustynia Błędowska-
poznawanie regionu, zwiedzanie zabytków i spacer po górach  



Piknik rodzinny-wspólne przygotowywanie potraw 

na grilla, zajęcia integracyjne z rodzicami



Śląski Ogród Zoologiczny- zajęcia edukacyjne

z zakresu przyrody i ekologii



Podsumowanie

Krótkookresowy Pobyt Dzienny dla Osób z Autyzmem to:
-pierwszy tego typu ośrodek w Katowicach,
-wyjątkowość placówki polega na wspieraniu dorosłych osób ze spektrum autyzmu, 
dotychczas pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia instytucjonalnego po osiągnięciu 
pełnoletności a także ich rodziców,
-bezpośrednimi beneficjentami działalności ośrodka są osoby dorosłe ze spektrum 
autyzmu,
-pośrednimi beneficjentami działalności ośrodka są rodzice podopiecznych. Rodzice 
podopiecznych uzyskują realną pomoc w codziennej opiece nad swymi dorosłymi 
dziećmi, która ma charakter permanentny,
-kadra ośrodka składa się wyłącznie ze specjalistów.


