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INVITAŢIE

Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, deruleaza la nivelul judetelor Alba, Mures si Sibiu proiectul “Reţea de
servicii mobile de recuperare complexă pentru copiii si tineri cu dizabilităţi din mediu rural” - Proiect finanțat prin granturile SEE 2009
– 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Proiectul răspunde accesului limitat la servicii de recuperare complexă pentru copii si tineri cu dizabilităţi din mediul rural si a lipsei
suportului pentru familile lor. Prin intermediul proiectului s-au dezvoltat, pana in prezent o reţea mobila de recuperare la domiciliu care
actioneaza în mediul rural in judeţele Alba, Mureş, Sibiu si un Centru resursă pentru specialiştii din sectorul public si neguvernamental.
Una din activitatile de baza ale Centrului resursa este de a incuraja si sustine schimburile de experienţe si bune practici la nivel
regional, de aceea ne face o deosebită plăcere să vă invităm la intalnirea specialistiilor din domeniul protectiei copilului, care va
aborda tematica: Aplicarea Principiilor Integrarii Senzoriale la copilul cu dizabilitati - Introducere in Terapia SI. Intalnirea se va
desfasura in doua sesiuni: in data de 19. Februarie 2016 si 26 februarie 2016.
Evenimentul se va desfasura începând cu 9.00, la sediul Centrului de resurse pentru specialisti si familii, situat in incinta Centrului
de recuperare neuromotorie “Pruncul Isus” din Medias, Str. 1 Decembrie, Nr. 23 A, Jud. Sibiu.
Sesiunile se adreseaza specialistiilor din domeniul kinetoterapiei, terapiei limbajului si psihoterapiei din judeţele unde se
implementează proiectul, membrii ai echipei de proiect şi reprezentanţi ai partenerilor din cadrul proiectului. Sesiunile vor fi sustinute de catre
ergoterapeut Dana Tair specialist cu experienta in munca cu persoanele cu dizabilitati.
Program sesiunea I - 19.02.2016
9:00
9:15
9:30-12.00
12.00-13.00
13.00- 16.30
16.30-17.00

Înregistrarea participanților
Deschiderea intalnirii - scurta prezentare a sesiunii si invitatilor
Prezentare Interactiva a Terapiei SI
Pauza / cafea / masa
Aplicarea Principiilor Integrarii Senzoriale in munca cu copilul cu dizabilitati
Programarea sesiunii II si distribuirea grupelor

Program sesiune II-26.02.2016
9.00 -13.00 grupa 1
13.00 -17.00 grupa 2

Demostratie practica a metodei de interventie prin integrare senzoriala - 10 persoane
Demostratie practica a metodei de interventie prin integrare senzoriala – 10 persoane

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, vă mulţumim!
Pentru inscrieri puteti suna la urmatoarele numere de telefon:
0742239803 – Vestemean Aurelia – coordonator EMRD ALBA – pentru judetul Alba
0730588323 - Biris Adelina – Responsabil Centrul Resursa Medias
0740374436 - Gaspar Hajnal – coordonator EMRD Mures – pentru judetul Mures
07561 56986 - Ababi Alexandra – coordonator EMRD Sibiu - pentru judetul Sibiu
Inscrierea se face in limita locurilor disponibile
Manager proiect
Ancuţa SĂLCUDEAN

