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MARCA 2019

DZIEŃ OTWARTY

REHABILITACJI
SOSW w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59

PROGRAM DNIA
„ 9.30. – 10.00. Rejestracja uczestników
„ 10.05. Przywitanie gości - Dyrektor Ośrodka

mgr Violetta Trzcina

10.15. – 13.15. Część prelekcyjna
„ 10.15. Wykład I – „Rehabilitacja w SOSW w

Dąbrowie Górniczej” -v-ce dyrektor działu rehabilitacji
mgr Magdalena Podsiadło
„ 10.30. Wykład II – „Badanie USG 2D, 3D i 4D w
czasie ciąży – różnice i podobieństwa.” mgr Elżbieta Piniarska
„ 10.50. Wykład III – „Wykorzystanie technik
powięziowych w terapii dzieci” mgr Tomasz Judek

11.10. – 11.40. Przerwa kawowa
„ 11.40. – 12.00. Pokaz tańca osób

niepełnosprawnych w wykonaniu uczniów SOSW
„ 12.00. Wykład IV – „Świat widziany oczami osoby

niepełnosprawnej – krótka historia Maćka” uczeń naszej placówki Maciej Pańczyk
„ 12.20. Wykład V – „Znaczenie i zależność
potencjału somatycznego i motorycznego w
kontekście percypowania dźwięków” prof. nadzw. dr hab. Anna Zwierzchowska
„ 13.00. – 13.20. Zajęcia pokazowe
„Rehabilitacja ruchu rozwijającego z elementami
sensomotorycznymi” mgr Aleksandra Cieślak, mgr Renata Sonik

13.30. – 14.30. Część warsztatowa
„ 13.30. – 14.00. Praktyczne wskazówki w co się bawić,

czym się bawić i jak tworzyć pomoce i zabawki, które
rozwijają zmysły mgr Justyna Fit–Kempska, mgr Paulina Szmajda
„ 13.30. – 14.00. Elementy masażu Shantala mgr Dorota Chochorowska
„ 13.30. – 14.00. Terapia ręki u dziecka ze
spastycznością - mgr Edyta Wilczak,
lic. Katarzyna Jaworska
„ 14.00. – 14.30. Warsztaty „Zdrowe stopy” mgr Katarzyna Wilewska
„ 14.00. – 14.30. Program ćwiczeń integrujących do zajęć
ruchowych wg Sally Godard mgr Elżbieta Piniarska
„ 14.00. – 14.30. Sensomotoryka w terapii wad postawy
wg metody FITS - mgr Agnieszka Piskorz

Osoby chętne do udziału w części warsztatowej proszone są
o zaznaczenie warsztatu, w którym chcą uczestniczyć
w formularzu zgłoszenia zamieszczonym na stronie
internetowej Ośrodka www.osw.dabrowa.pl
i przesłanie go na adres sosw.rehabilitacja@gmail.com
do dnia 18.03.2019 r.
Istnieje możliwość uczestnictwa w dwóch
wybranych warsztatach w zależności od godziny
trwania warsztatu.
Udział w wykładach i warsztatach praktycznych jest bezpłatny.

Podczas Dnia Otwartego będzie możliwość konsultacji z
przedstawicielem PFRONu oraz agentem od odszkodowań
powypadkowych.

W czasie Dnia
Otwartego
Rehabilitacji w SOSW
w Dąbrowie Górniczej
odbędzie się
prezentacja
nowoczesnego
zaopatrzenia
ortopedycznego
(łuski, ortezy, wózki,
pionizatory,
kombinezony
kompresyjne),
aparatów słuchowych

