
Szanowni Państwo, 

Oto możliwości wzięcia udziału w bezpłatnej grupie wsparcia dla rodziców 

dzieci z niepełnosprawnościami oraz o możliwości skorzystania z bezpłatnej 

porady specjalisty ds. edukacji dzieci z niepełnosprawnościami: 

 

1. Grupa wsparcia: 

 

Kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z 

niepełnosprawnościami odbędzie się 15.07.2016 r. o godzinie 18.00 w Szkole 

„Promyk Słońca” przy ulicy Powstańców Śląskich 193 B. Jest to nieformalna 

grupa, gdzie w swobodnej atmosferze można podzielić się problemami, 

postępami i innymi informacjami odnośnie edukacji i zdrowia Waszych dzieci. 

Grupy wsparcia służą wymianie doświadczeń i spostrzeżeń. Dają możliwość 

uzyskania specjalistycznej porady w sprawach związanych z wychowaniem 

dziecka z niepełnosprawnością, jego edukacji, interakcji z rówieśnikami 

itd. Grupa spotkała się już kilka razy, ale jest jak najbardziej otwarta na 

nowe osoby –  po prostu przyjdźcie na następne spotkanie.  

Nie rezygnujcie z udziału z powodu opieki nad Waszymi dziećmi – dzięki 

uprzejmości naszych Wolontariuszy, możemy właśnie im powierzyć opiekę nad 

dziećmi w  dolnej sali szkolnej (Rodzice spotykają się na górze).  

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres email: 

centrum.wolontariatu@promykslonca.pl. 

 

2. Porady specjalisty: 

 

W środę 20.07.2016 r. w godzinach od 15.15 do 17.15 zapraszamy na bezpłatne 

konsultacje specjalisty ds. edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. 

Rodzice i nauczyciele z Gminy Wrocław będą mogli uzyskać informacje 

dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, a także o 

wrocławskich placówkach oświatowych. Obowiązują zapisy (tel. 695695634, 

poradnictwo@promykslonca.pl)! 

Specjalista będzie dyżurował w naszym Punkcie raz w miesiącu. O terminie 

kolejnych konsultacji poinformujemy w późniejszej korespondencji. 

 

W załączeniu przesyłam plakaty dotyczące grupy wsparcia, naszego projektu 

oraz porad specjalisty. 

 

Życzę miłego dnia, 

Joanna Kuczyńska 

 

Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych ul. Psie Budy 14/15 

lok. 1A (wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego) 

poniedziałek i piątek od 8.00 do 16.00 

wtorek, środa i czwartek od 10.00 do 18.00  

tel. 695695634  

poradnictwo@promykslonca.pl  

http://niepelnosprawni-wroclaw.pl/ 

 

Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław - Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wrocławiu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
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