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Szanowni Państwo, 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy AAC-owe porady online! 

W szybki i rzetelny sposób otrzymają Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Zaplanujemy 

oddziaływania służące nabywaniu kompetencji komunikacyjnych Waszego dziecka na najbliższy 

okres.  W ramach porady otrzymacie również materiały do wykorzystania w trakcie proponowanego 

oddziaływania, np. potrzebne symbole i inne pomoce AAC i/lub filmy instruktażowe, w zależności od 

potrzeb. 

Porada obejmuje:  

 analizę przesłanych materiałów filmowych  

 sugestie dotyczące planowanych oddziaływań na najbliższy okres,  

 opis  proponowanej strategii wspomagającej porozumiewanie się,  

 określenie celów oddziaływań, 

 określanie pożądanych zachowań, które w efekcie korekcyjnego postępowania planujemy 

uzyskać,   

 wskazówki dotyczące zachowań partnera i dziecka,  

 odpowiedzi na nurtujące Was pytania. 

Z Klientem kontaktujemy się przy pomocy elektronicznej/tradycyjnej korespondencji i/lub  telefonu.  

Sugerujemy, by filmy przesłane do analizy zawierały  sytuacje, w których dziecko jest aktywne,                   

np. podczas zabawy lub innej sytuacji, którą dziecko lubi.  Komunikacja tworzy się w relacji z drugą 

osobą. Dlatego nagrajcie działanie dziecka z dorosłym (rodzicem czy terapeutą). 

Czas odpowiedzi na pytanie zwykle trwa do 14 dni. Do każdej porady podchodzimy indywidualnie.  

Realizując obsługę on-line zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia mające służyć zachowaniu 

poufności przekazywanych informacji.  

Konsultacje prowadzone są przez dr Magdalenę Grycman – dr nauk humanistycznych w zakresie 

psychologii, dyplomowanego neurologopedę, specjalistę ds. komunikacji wspomagającej                                 

i alternatywnej. 

Koszt porady: 320 zł brutto, w tym: - analiza materiałów filmowych, 

         - opis programu rozwoju kompetencji komunikacyjnych, 

            -  materiały do realizacji strategii AAC. 

             

Wpłaty należy dokonać przed wysłaniem materiałów do analizy na konto: 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania 

ul. Kołłątaja 4; 82-500 Kwidzyn 

http://www.aac.netidea.pl/
mailto:aac@aac.pl
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Jak wygląda AAC-owa porada online? 

1. Na adres monika@aac.pl  lub na nośniku CD ( wysyłka pocztą tradycyjną) należy wysłać 

materiały filmowe ( max. do 5 minut) wraz z zapytaniami. W wiadomości należy zawrzeć 

dokładne dane osoby kierującej zapytanie (tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu 

kontaktowego). Prosimy także o załączenie  potwierdzenia dokonania wpłaty za usługę 

online. 

2. W przeciągu kilku godzin otrzymają Państwo  informację  o czasie przewidywanej 

odpowiedzi na zapytanie. 

3. Odpowiedź wysyłana jest zwrotnie na skrzynkę email lub podany adres. 

 

#Porada #AAC #Pomoc  #ZapytanieOnline #IndywidualnePoradyAAC 
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