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AAC w pracy z osobami z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się 
(afazją, apraksją, postępującymi chorobami układu nerwowego, itp.) 
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21-22 października 2017 r., Warszawa 

 

 Chcemy spotkać ze sobą specjalistów pracujących na co dzień z osobami 
z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się oraz specjalistów AAC, 
aby rozpocząć dyskusję na temat wykorzystania wspomagających i alternatywnych 
sposobów porozumiewania się (AAC) w pracy z osobami, które utraciły zdolność 
mówienia i porozumiewania się. Temat ten nieśmiało pojawia się na konferencjach 
neurologopedycznych, wymaga jednak spotkania środowisk i zebrania naszych 
doświadczeń w tym obszarze. Spotkanie może być wstępem do organizacji wspólnej 
konferencji i zaproszenia bogatszych w doświadczenia AAC-owych kolegów z innych 
krajów.  
 Pierwszego dnia o pracy z osobami po urazach (z afazją, apraksją, itp.) oraz 
strategiach wprowadzania AAC u osób, które nie odzyskały funkcjonalnej 
komunikacji, opowiedzą specjaliści pracujący na co dzień w szpitalach i centrach 
rehabilitacji neurologicznej oraz specjaliści AAC, członkowie naszego 
Stowarzyszenia. Gościem specjalnym będzie Mauro Campos, lingwista i technik 
logopedyczny pracujący w Central London Community Healthcare NHS Trust, gdzie 
AAC jest standardowo włączana w terapię pacjentów, którzy utracili zdolność 
mówienia. Swoimi wykładami zaszczycą nas lek. med. Krystyna Gamecka-
Stanisławek, kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Grójcu, Aldona 
Mysakowska-Adamczyk, Marlena Puchowska, Alina Smyczek, Anna 
Stanisławska, Anna Woźniakowska. 
 Drugiego dnia poznamy historie osób, które utraciły w dorosłości zdolność 
mówienia i wykorzystują AAC w porozumiewaniu się. Popracujemy warsztatowo nad 
studium pacjenta przygotowanym przez prof. Joannę Seniów i mgr Paulę 
Grzeszczuk z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Wykorzystując doświadczenie 
wszystkich przybyłych specjalistów opracujemy dla niego zalecenia dotyczące 
wykorzystania strategii AAC, które mogłyby być szansą na poprawę jakości życia. 
Wspólnie zbierzemy koszyk dobrych praktyk. 
 Zapraszamy wszystkich, którzy chcą współtworzyć w Polsce nowy dział 
AAC-owych doświadczeń. Nie może Was zabraknąć! 



 
 Dla kogo: Zapraszamy rodziny osób z nabytymi trudnościami 
w porozumiewaniu się, neurologopedów, logopedów, lekarzy, psychologów, 
pedagogów, nauczycieli, terapeutów i wszystkich zainteresowanych AAC w pracy 
z dziećmi i dorosłymi, którzy utracili zdolność mówienia. 
 
 Koszt udziału: 300 zł w przypadku zgłoszenia i wpłaty do 20.09.2017 r., 340 zł 
w przypadku zgłoszenia i wpłaty po 20.09.2017 r. W cenie materiały szkoleniowe, 
obiad i przerwy kawowe. Dla członków Stowarzyszenia Mówić bez Słów – ISAAC 
Polska, którzy mają opłacone składki za rok 2017 koszt warsztatów wynosi 200 zł 
do 20.09.2017 r. i 240 zł w przypadku zgłoszenia po 20.09.2017 r. 
 

 Miejsce: Warszawa 

 

 Zgłoszenia: Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza poniżej. 
formularz zgłoszeniowy 

 

 

 Po otrzymaniu potwierdzenia udziału prosimy o przesłanie opłaty warsztatowej 
na konto Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”: Alior Bank 03 2490 0005 0000 4520 
9471 1735. Tytuł przelewu: XII Warsztaty MBS, Imię i nazwisko. 
 

 O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty w ciągu 4 dni 
od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Brak wpłaty w ciągu 4 dni jest 
równoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników i wymaga ponownego wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego. Lista miejsc ograniczona. 
 Rezygnacja po 13 października 2017 r. wiąże się z brakiem zwrotu kosztów. 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiZnmEVw8eMQ3Blv4iDx7xDF0A4Ec63ehQYZ9fJFM8eBboVw/viewform

