


 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i 
Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się   
powstało 10 kwietnia 1997 roku , dzięki grupie 
rodziców dzieci autystycznych, dla których 
w ówczesnym systemie oświaty nie było miejsca.

 Pierwszą przewodniczącą do 2015 roku była  
Mama Błażeja- Pani Bożena Partyka, która pełniła                                  
tę funkcję przez 18 lat do kwietnia 2015 roku.

 W latach 2015-2017 funkcję przewodniczącego pełnił 
pan Grzegorz Żołądecki.

 Aktualnie przewodniczącym SPOA został tata Oskara                               
Pan Radosław Łuczak.



Cele Stowarzyszenia:

 Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc 
osobom autystycznym, ich rodzinom, opiekunom 

oraz nauczycielom;

 organizowanie i prowadzenie różnych form terapii, 
rehabilitacji, zajęć edukacyjnych



 Największym sukcesem SPOA  jest utworzony 
1.09.1997r. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

 Jest to nowatorska placówka, którą Stowarzyszenie 
wspiera na wielu płaszczyznach.



Działania Stowarzyszenia
Z szerokiego  wachlarza działań Stowarzyszenia  
należy wymienić:

 szkolenia dla nauczycieli  oraz rodziców, 

 udział w programach społecznych, między innymi  
w programie Pomocy Osobom Autystycznym                                      
z Terenów  Wiejskich: "Zrozumieć Autyzm" , 

 wspieramy też Punkt Konsultacyjny, który działa 
przy SORW,  dzięki czemu rodzice dzieci                                                  
z zaburzeniami mają możliwość uzyskania diagnozy.





 Wspólnie z nauczycielami podejmujemy działania, 
aby rozwijać umiejętności dzieci z autyzmem, 
przekraczać kolejne granice …. 

aby niemożliwe stawało się możliwym….. 

 Przykładów jest wiele :  TEATR – wyjątkowy!



 Na początku działalności SORW nikt nie myślał                           
o tym, że dziecko autystyczne może zostać aktorem . 

„Płomyki „ od 11 lat odnoszą sukcesy .







 Dzięki realizowanym projektom dzieci i młodzież: 
korzystają z hipoterapii, pływają  na basenie,         
biorą udział w konkursach, zwiedzają ….





 Poznają historię Miasta



 Stolicy….



a



 Uczestniczą w rodzinnych  wycieczkach.



 Jednym  z celów Stowarzyszenia jest propagowanie                                
w społeczeństwie wiedzy na temat autyzmu.

 Od  Pięciu lat uczestniczymy w Akcji :                                                 
"Zaświeć się na niebiesko".



Zaczynaliśmy skromnie….



Z każdym rokiem  przybywa nam 
sympatyków oraz….



 Ciekawych imprez takich  jak : niebieskie pikniki, 
marsze, koncerty i duety…











W tym roku  byliśmy w Dekadzie 







Państwu Bożenie i Krzysztofowi Partykom                                                 
oraz ich przyjaciołom za determinację 

w dążeniu do celu.

Pani Cecylii Zdończyk za………. początek ,                                       
niebieskie projekty  i zieloną szkołę.

Pani Joannie Skwira za światełko w tunelu ,                                   
zaangażowanie oraz znakomitą atmosferę 
wspólnych działań.                                                                                             



Pani Dyrektor Małgorzacie Korna za opiekę , 
troskę i życzliwość. Za dobre serce, które pochyla 
się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.

Paniom Katarzynie Plutowskiej-Kapusta 

oraz Barbarze Sidor za teatralne  łez wzruszenia ..

Terapeutom, pracownikom SORW oraz rodzicom 

za zaangażowanie i serce.



Szczególne podziękowania dla Włodarzy 
Powiatu i Miasta Malbork,
Pracowników Starostwa oraz Urzędu Miasta 
za: zaufanie, życzliwość oraz wsparcie,

serdeczne wizyty, wspólne śpiewanie, 
w teatrze granie oraz …… niebieskie bieganie.

Zarząd SPOA   

Malbork 2017


