
Program pracy z ukraińskimi dziećmi ze spektrum autyzmu 
 

„Urodziłeś się, by być prawdziwym, a nie perfekcyjnym” 
 
O fundacji:  
Zespół Fundacji "PogadajMy" to grupa terapeutów specjalizujących się 
w terapii zaburzeń mowy. Zakładamy, że dziecko rozwija swój intelekt 
przez język. Uczymy je mowy, systemu językowego, działania w oparciu 
o język, werbalizowania emocji oraz stymulujemy wszystkie sfery 
rozwoju. Od 2020 r. działa Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Mówi się 
dla dzieci z orzeczeniami autyzmu oraz zaburzeń sprzężonych  
przy ul. Władysława Syrokomli 6, w Warszawie.  
 
 
Reakcja Fundacji „PogadajMy” na konflikt w Ukrainie:  
Fundacja zadeklarowała, że udostępni swoje pomieszczenia na zajęcia dla Ukraińców z autyzmem na 
zasadach wolontariatu. W ciągu jednego dnia zgłosiło się 6 dzieci. Jednocześnie zgłosiły się 
wykwalifikowane nauczycielki. W efekcie powstał plan edukacji dla Ukraińców na drugi semestr 2022.  
 
 
Założenia planu edukacyjnego: marzec – czerwiec 2022 
1. Dwie grupy, po 6 dzieci z Ukrainy, w wieku od 4,5 do 7 lat  

 Pierwsza grupa ruszyła 11.03.2022.  
 Druga grupa ruszy 1.04.2022 (zależnie od funduszy)  

2. Zajęcia: od poniedziałku do piątku, w godzinach 14.00 – 19.00  
3. Ukraińscy nauczyciele dla pierwszej grupy  

 Wychowawca grupy: psycholożka, 16 lat pracy z dziećmi z 
autyzmem, terapeuta SI (nie mówi po polsku)  

 Pomoc wychowawcy: pedagog (mówi po polsku)  
 Dostępne są dwie inne kompetentne osoby, które zajmą 

się drugą grupą  
 

 
Co fundacja „PogadajMy” daje bezpłatnie:  

 Sala przedszkolna, specjalistyczne pomoce, zabawki, sala SI do terapii integracji sensorycznej.  
 Nauka języka polskiego w trakcie zabawy przez 2 polskie wychowawczynie (codziennie po 30 

min w każdej grupie)  
 Bezpłatny staż i nauczenie metody Fundacji PogadajMy dla ukraińskich wychowawczyń 
 Przygotowanie materiałów na zajęcia, w tym materiały na zajęcia sensoryczne 
 Objęcie opieką rodzin dzieci z autyzmem, spotkania „O autyzmie przy kawie" z tłumaczeniem 
 Arteterapia, muzykoterapia – planowane przy współpracy z nauczycielkami z Ukrainy  
 Codziennie bezpłatny obiad (od fundacji) + podwieczorek dla dzieci (od firmy cateringowej)  

 
Czego fundacja „PogadajMy” potrzebuje od partnerów:  

 Wsparcia finansowego, które umożliwi wypłatę wynagrodzenia nauczycielom 
 

Stanowisko  Koszt miesięczny Suma za semestr 
Wychowawca 1 grupa (od 11.03.2022)  4500 zł 15 750 zł 
Wychowawca 2 grupa (od 1.04.2022)  4500 zł 13 500 zł 
Pomoc wychowawcy 1 grupa (od 11.03.2022) 3000 zł 10 500 zł 
Pomoc wychowawcy 2 grupa (od 1.04.2022) 3000 zł   9 000 zł 
Total   48 750 zł 

 
Co fundacja „PogadajMy” oferuje partnerom:   

 Możliwość wykorzystania logotypu fundacji do działań marketingowych  
 Inne działania – do uzgodnienia  

 
Osoba kontaktowa: Iwona Wójtowicz Prezes Fundacji PogadajMy, nr tel:  606-949-667 


