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Fundacja Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji- powołana w celu poprawy na terenie powiatu puckiego sytuacji diagnostycznej i terapeutycznej, w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnościami,
w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju - funkcjonuje stosunkowo niedługo - od kwietnia 2015
roku, jednak może się już pochwalić sukcesami swojej działalności.
Nasz priorytet to podejście do dziecka indywidualnie i całościowo, z dbałością o rozwój dziecka
w ujęciu jego potrzeb fizjologicznych, potrzeb bezpieczeństwa, samorealizacji, rozwoju, a także o
wsparcie systemu w jakim następuje interioryzacja norm i zasad, uczenie się podstawowych umiejętności wpływających na rozwój człowieka, kształtujących jego poczucie własnej wartości.
Od 1 września 2015 Fundacja prowadzi w Pucku Pierwsze Przedszkole Integracyjne. Oferta
przedszkola jest innowacyjna na terenie Pucka, ponieważ przewiduje kompleksową terapię dzieci niepełnosprawnych, a także wsparcie rodziców. Obecnie Fundacja jest w trakcie organizacji Sali Integracji Sensorycznej w Pierwszym Przedszkolu Integracyjnym.
W związku z Ogólnopolskim Programem Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”, Fundacja Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji podpisała Porozumienie Partnerskie z Fundacją SYNAPSIS. Fundacja otrzymała poparcie realizowanych działań w zakresie wczesnego wykrywania autyzmu
od Pani Burmistrz Miasta Pucka oraz Pana Burmistrza Władysławowa. Fundacja podjęła współpracę
w realizacji powyższego zadania z Puckim Centrum Medycznym, pielęgniarkami środowiskowymi oraz
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku. W celu realizacji zadań statutowych, Fundacja nawiązała również kontakt z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
(PCPR, SOSW).
Fundamentem w procesie budowania świadomego, wrażliwego, lokalnego społeczeństwa jest
niewątpliwie współpraca i współdziałanie organów władz samorządowych, placówek oświatowych z
partnerami, np. z organizacjami pozarządowymi. Fundacja Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji we
współpracy z Miastem Puck, w ramach realizacji zadania publicznego OD NIEMOWLAKA DO
PRZEDSZKOLAKA ; pragnie pokazać, że autyzmu nie należy się bać. Chcemy zintegrować lokalną
społeczność z osobami autystycznymi. Dlatego w dniach 21-24 kwietnia 2016 r. będziemy obchodzić w
mieście Puck - Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. W związku z powyższym chcielibyśmy
zaprosić Państwa do współpracy w następujących czynnościach :

ZBIÓRKA NIEBIESKICH NAKRĘTEK PRZEZ PODOPIECZNYCH PLACÓWKI

•

które przynosimy ze sobą na obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu
•

UCZESTNICTWO W NIEBIESKIM MARSZU ORAZ HAPPENINGU NA PUCKIM RYNKU
w związku z powyższym, mamy prośbę:
•

NA MARSZ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI UBIERZMY SIĘ NA NIEBIESKO
lub ZAAKCENTUJMY NASZ UBIÓR NIEBIESKIM ELEMENTEM

•

PRZYNIEŚMY ZE SOBĄ KAWAŁEK SZNURKA W KOLORZE NIEBIESKIM
***
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