OBOZY

“Ludzie nie dlatego
przestają się bawić, że się

TERAPEUTYCZNE

starzeją, lecz starzeją się,

GROWTH THROUGH

bo przestają się bawić””

PLAY SYSTEM

Sprawdź aktualne
terminy na naszej
stronie
www.zrozumiecautyzm.pl

Obozy Terapeutyczne dla Dzieci Autystycznych i ich Rodzin!
System Rozwoju Poprzez Zabawę (Growth through Play, GPS) to metoda interakcji z dziećmi ze spektrum
autyzmu, która zwiększa ich rozwój społeczny i komunikacyjny.
Stworzony w oparciu o zasady rozwoju dzieci, badania naukowe i ponad 15-letnie doświadczenie w
bezpośredniej pracy, System Rozwoju Poprzez Zabawę został opracowany tak, aby można go było łatwo
wprowadzić w codzienne kontakty z dziećmi.
Jeśli jesteś rodzicem , który szuka nowych rozwiązań, pragnie poznać niedyrektywne formy
pracy ,podejście rozwojowe lub chce rozwijać swoją wiedzę o metodach opartych na zabawie i relacjach
nasz Obóz to idealne miejsce na Twoją naukę. Tutaj zaoferujemy dziecku wiele radości, zabawy i uśmiechu
jednocześnie realizując wyznaczone cele społeczne i komunikacyjne .
Przyjdź i dołącz do zabawy!

A Collaboration Between:
Kat Houghton
and
Fundacja Zrozumieć Autyzm
www.zrozumiecautyzm.pl

Obozy Growth through Play System organizowane są
przez Fundacje Zrozumieć Autyzm organizację, która
wspiera rodziców i terapeutów dzieci w w spektrum
autyzmu i z zaburzeniami pokrewnymi.

Obozy
Growth through Play
System
Obozy GPS są podzielone na
2 poziomy
-podstawowy
( rodziny które rozpoczynają
swoją podróż z terapią opartą
na relacjach i zabawie)

-zaawansowany
(rodziny ,które uczestniczyły w
obozie podstawowym lub
programie Intensywnym)

Włącz Zabawę do terapii swojego dziecka i
spędź z nami 7 wyjątkowych dni

Co będzie się działo:
W całości oparty na podejściu rozwojowym i relacjach obóz terapeutycznoszkoleniowy.
1. Sesje 1:1 z dzieckiem od 2 do
4 godzin dziennie
2. Niedyrektywne spotkania
grupowe
3. Warsztaty tematyczne dla
rodziców
4. Diagnoza społecznokomunikacyjna i dostosowanie
zabaw do celów
5. Feedback dla rodziców
6. Spotkania zespołów
7. O p r a c o w a n i e p r o g r a m u
terapeutycznego do realizacji w
domu
8. Zajęcia z rozwoju osobistego

Na obozie spotkają się rodzice i terapeuci, by połączyć siły
i wspólnie
uczyć się jak tworzyć z dziećmi głębszą więź i rozwijać nowe umiejętności
przez zabawę, zaangażowanie i relacje pełne przyjaźni.
Rodzice i terapeuci wezmą udział w wieczornych spotkaniach grupowych na
których będą omawiać sesje zabaw oraz poszukiwać jak w zabawny, pełen
ciepła i miłości sposób wspierać rozwój dzieci. Będzie mnóstwo przestrzeni
na pytania, dyskusje i burzę mózgów.
Codziennie przez 6 dni terapeuci wolontariusze i rodzice będą bawić się z
dziećmi podczas indywidualnych sesji w pokojach zabaw.
Rodzice i profesjonaliści stworzą drużyny skupione wokół dzieci. Wspólnie
wypracują program terapeutyczny- określą poziom rozwoju społecznokomunikacyjnego dziecka, efektywne strategie uczenia się oraz cele.
Podczas całego obozu specjaliści i rodzice będą mierzyć postępy
i efektywność wprowadzanych technik za pomocą specjalnie opracowanych
narzędzi na platformie gps.ilumivu.com.
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Nie przestawaj
się uczyć
i odnajdź nowe
możliwości

Rejestracja
Wypełnij formularz
zgłoszeniowy na stronie
fundacji Zrozumieć Autyzm
www.zrozumiecautyzm.pl

Growth through Play System
terapia rozwojowa oparta na relacjach i zabawie
Wierzymy,że otwierając się na dzieci z autyzmem tworzymy nowe możliwości dla
nich i dla siebie. Praca jaką wykonujemy zaczyna się od miłości i akceptacji, dzięki
którym będą budowane głębokie relacje. Widzimy piękno w umysłach , które
funkcjonują w tajemniczy sposób i rozumiemy trudności rodzin, których dzieci
wycofuj się z relacji z innymi Dostrzegamy wartość w opinii ekspertów, ale uznajemy
rodziców za osoby najbardziej kompetentne do podejmowania decyzji dotyczących
dziecka

www.zrozumiecautyzm.pl

dodatkowe informacje można
uzyskać pod adresem:
info@zrozumiecautyzm.pl

