
Zakończyliśmy VII Europejski Tydzień Autyzmu w Kielcach  
 
 

Europejski Tydzień Autyzmu w Kielcach jest to szereg różnorodnych wydarzeń, które 

mają na celu uświadamianie społeczeństwa czym, jest autyzm oraz z jakimi trudnościami 

boryka się osoba z tym zaburzeniem. Tegoroczne obchody cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem wśród rodziców dzieci z autyzmem, studentów, nauczycieli oraz różnych 

instytucji takich jak szkoły, przedszkola, urzędy itp.  

 Nasi specjaliści byli dostępni dla wszystkich zainteresowanych w placówce KTA 

o/Kielce przy ul. Mieszka I-go 79, gdzie udzielali bezpłatnych porad.  

 W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu prowadzone były warsztaty 

dla dzieci pt „Autyzm – bliżej nas”. Odwidzilismy zerówkę przy Szkole Podstawowej nr 32 w 

Kielcach oraz zerówkę przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach. Wspólnie z 

dziećmi stworzono charakterystykę osoby z autyzmem. Dzięki temu dzieci mogły zapoznać 

się z tematyką autyzmu, z podstawowymi objawami a także wziąć udział w warsztatach 

sensorycznych i poczuć jak może odbierać świat i bodźce zmysłowe osoba z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu. Nadrzędnym celem warsztatów było uwrażliwienie uczniów na osoby ze 

spektrum autyzmu, poznanie ich potrzeb, trudności a także możliwości pomocy im. 

Dziękujemy za aktywność i zaangażowanie uczniom z odwiedzonych placówek.  

Jak co roku dołączyły do Nas liczne instytucje, które dzięki akcji „zaświeć się na 

niebiesko dla Autyzmu” podświetliły w tym kolorze swoje budynki. Wśród nich wyróżnić 

możemy: 

  

• Galerię Echo  

• Starostwo Powiatowe w Kielcach  

• Muzeum Narodowe w Kielcach  

• Politechnikę Świętokrzyską 

• Kieleckie Centrum Kultury  

• Zamek w Chęcinach  

• Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach  

 

W ramach tygodnia autyzmu w poniedziałek 10 grudnia odbędzie się Kiermasz 

Świąteczny, na którym można zakupić piękne prace i kartki o tematyce związanej ze 



Świętami. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoce terapeutyczno–edukacyjne do 

pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami  z autyzmem. 

 

Dziękujemy za opiekę medialną naszym partnerom:  

 

• TVP Kielce  

• Radio Kielce  

• Echo Dnia  

 

Dziękujemy za przyłączanie się do akcji „Zaświeć się na niebiesko dla Autyzmu” 

 

 


