
 

 

OFERTA „GNIAZDA” ŚWIADCZONA W RAMACH 

STOWARZYSZENIA REHABILITACYJNE CENTRUM 

ROZWOJU POROZUMIEWANIA 

USŁUGI REALIZOWANE NA TERENIE  DOMU/ PLACÓWKI  (  poradnie, ośrodki,  

szkoły, przedszkola, Orew-y). 

W formie alternatywnej  w gabinecie/sali szkoleniowej udostępnianej przez 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania  

BLOK TERAPEUTYCZNY                        BLOK SZKOLENIOWY 

 
Konsultacja i 
diagnoza 
psychologiczna  

 
120 zł  60 min. 

Prezentacje  z zakresu 
wspomagających i 
alternatywnych metod 
komunikacji 

 
150 zł  60 min. plus  
–  koszt dojazdu 
wykładowcy 
(rozliczany według 
tzw. kilometrówki) 
 

Konsultacja i 
diagnoza 
umiejętności 
komunikacyjnych 
dziecka  

 
150 zł  60 min. 

Prezentacje z zakresu 
rozwijania umiejętności 
wychowawczych  

150 zł  60 min. plus 
–  koszt dojazdu 
wykładowcy 
(rozliczany według 
tzw. kilometrówki) 

 
Konsultacja systemu 
komunikacyjnego 
dziecka 

 
 
150 zł   60 min. 

Warsztaty z zakresu „ Oswajam  
się z niepełnosprawnością” ( 
autyzm, niepełnosprawność 
sensoryczna - słuch , wzrok, 
niepełnosprawność ruchowa)  
na podstawie książki „ Duże 
sprawy w małych głowach” 

60 zł od osoby plus 
–  koszt dojazdu 
wykładowcy 
(rozliczany według 
tzw. kilometrówki) 
 

 
Diagnoza trudności 
wychowawczych z 
wstępnymi 
strategiami do 
postępowania 

 
 
150 zł   60 min. 

Warsztaty umiejętności 
wychowawczych prowadzone 
w oparciu o program „Szkoła 
dla Rodziców i Wychowawców” 
na podstawie książek Adele 
Faber i Elaine Mazlish „Jak 
mówić, żeby dzieci nas 
słuchały? Jak słuchać, żeby 
dzieci do nas mówiły?” 

Dla rodziców – 
10 tygodni ( 2,5 
miesiąca) po 2h w 
tygodniu 
30 zł za 60 min. 
=240 zł za 
miesiąc=600 zł za 
całość 

 
Terapia trudności 
wychowawczych 

 
100 zł   60 min. 

Szkolenie dwudniowe 
„Warsztat terapeuty AAC” 

300 zł od osoby 
Ponadto do ceny 
kursu wlicza się: 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania  ul. Kołłątaja 4  

82-500 Kwidzyn,  tel./fax 055 261 80 30  www.aac.netidea.pl  e-mail: aac@aac.pl 

 

http://www.aac.netidea.pl/


–  koszt dojazdu 
wykładowcy 
(rozliczany według 
tzw. kilometrówki) 
– ewentualny koszt 
noclegu 
wykładowcy 

 
Terapia 
psychologiczna – 
stymulacja 
opóźnionego 
rozwoju 

 
 
70 zł   60 min. 

Praktyczna analiza 
komunikacyjna - propozycje 
oddziaływań AAC dla  grupy 
przedszkolnej lub/i 
pojedynczego uczestnika 

220 zł za 2 h 
zegarowe 

Terapia AAC – 
rozwijanie 
umiejętności 
komunikacyjnych 
małego dziecka z 
zaburzeniami 
porozumiewania się 

 
Pierwsze spotkanie 
terapeutyczne plus 
pierwsze pomoce  
100zł   60 min. 
 
Kolejne   70 zł   60 
min. 

  

Trening umiejętności 
społecznych – 
zajęcia indywidualne 

Pierwsze spotkanie 
150 zł – określenie 
potencjału 
Kolejne 60 zł   60 
min. 

  

Trening umiejętności 
społecznych TUS SST 
dla dzieci 
przedszkolnych 4-6 
lat – zajęcia w  
grupie  
 

Pierwsza sesja 150 
zł od dziecka –
określenie 
potencjału 
Kolejne 60 zł od 
dziecka  60 min. 

  

 

Dodatkowo SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE KOMUNIKACYJNE o zasięgu ogólnopolskim.  

Koszt 400 zł 2 godziny zegarowe , dwójka prowadzących specjalistów 

 

W ramach bloku szkoleniowego  prezentacje, warsztaty i szkolenia odbywać się mogą w każdym 

miejscu, w którym zbierze się chętna grupa. Oferta w bloku szkoleniowym to przykładowe zajęcia, 

które w ramach naszych umiejętności i wieloletniego doświadczenia możemy przeprowadzić.  

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje! 

Prezentacje, warsztaty i szkolenia są przeznaczone dla wszystkich osób pracujących na co dzień z 

dziećmi  - nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów 

- z terenu całej Polski. Ze względu na kompleksowość terapii nie zapomnieliśmy także o rodzicach.  



Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy również studentów oraz wszystkich zainteresowanych 

poszerzeniem swojej wiedzy.  

Na bieżąco będziemy informować o uruchomieniu naboru na  ewentualne warsztaty czy szkolenia 

stacjonarne.  

Zapraszamy do udziału  w zorganizowanych spotkaniach w siedzibie naszej organizacji !  

 

 


