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1. Wstęp
1.1.Integracja sensoryczna
Węch, smak, wzrok, dotyk, słuch, priopriocpecja oraz działanie układu przedsionkowego
nadają sens funkcjonowaniu każdego człowieka. Zakres funkcjonowania oraz związki
pomiędzy każdym ze zmysłów oddają istotę procesowości integracji sensorycznej (ang. senseszmysły). Fizjologiczne oddziaływania pomiędzy każdym ze zmysłów oraz ich percepcja, czyli
odbiór sygnałów ze świata zewnętrznego pozwalają na codzienne funkcjonowanie organizmu
w przestrzeni [1]. Integracja sensoryczna jest neurobiologicznym procesem, który swoje
podstawy znajduje w neuronauce, a zaburzenia tej procesowości mogą przejawiać się
deficytami w interpretowaniu, odbieraniu i przetwarzaniu bodźców sensorycznych
pochodzących ze świata zewnętrznego oraz sygnałów pochodzących z organizmu człowieka
[2].
Procesowość integracji sensorycznej oparta jest na trzech aspektach;
➢ odbieranie bodźców sensorycznych,
➢ organizowanie napływających bodźców,
➢ interpretowanie napływających bodźców przez systemy sensoryczne [3].
Proces ten odbywa się na podstawie współdziałania poniższych układów zmysłowych, których
prawidłowe funkcjonowanie jest istotą integracji sensorycznej:
➢ układ przedsionkowy,
➢ propriocepcja,
➢ zmysł wzroku,
➢ zmysł smaku,
➢ zmysł słuchu,
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➢ zmysł dotyku,

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego przejawiają się nieodpowiednią odpowiedzią na
bodźce sensoryczne. Osoby dotknięte tego rodzaju zaburzeniami charakteryzują się cechami
niesprawnej koordynacji ruchowej, poszukiwaniem wrażeń sensorycznych, unikaniem wrażeń
sensorycznych oraz zaburzeniami modulacji sensorycznej itd. [5,6].
Poniża rycina obrazuje podział zaburzeń przetwarzania sensorycznego (Ryc. 1.).
zaburzenia
przetwarzania
sensorycznego

zaburzenia modulacji
sensorycznej

zaburzenia
różnicowania
sensorycznego

zaburzenia ruchu na
bazie sensorycznej

nadreaktywność

zaburzenia posturalne

podreaktywność

dyspraksja

poszukiwanie bodźców
sensorycznych

Ryc. 1. Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego [2]

Dzieci, nastolatkowie oraz dorośli z zaburzeniami integracji sensorycznej przejawiają
najczęściej cechy zaburzenia modulacji sensorycznej w dwóch obszarach:

nadruchliwość, impulsywność, strach, płaczliwość, niestabilność emocjonalna.
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➢ Nadreaktywności / hyperwrażliości (ang. over-sensitivity/ hypersensitivity- SOR)

➢ Podwrażliwości / hypowrażliwości (ang. under-sensitivity/ hyposensitivity- SUR)
Osoby w tym typie przejawiają takie cechy jak wycofanie, mniejsza ciekawość, reagują
wolniej na bodziec [7–9].
Integracja sensoryczna jest procesem, którego deficyty mogą być obserwowane
niemalże od urodzenia dziecka i być obecne przez całe życie [10]. Statystycznie uważa się, że
zaburzenia integracji sensorycznej dotykają od 5% do 16,5% osób ogółu populacji, natomiast
liczba osób dotkniętych zaburzeniami integracji sensorycznej jest większa w przypadku
zaburzeń neurorozwojowych takich jak ASD (Autism Spectrum Disorder) czy ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) [11].
Integracja Sensoryczna jest również procesem terapeutycznym, opisywanym w
literaturze naukowej od 1970 roku, kiedy to twórczyni tej metody rehabilitacji nazwała i opisała
to zjawisko po raz pierwszy. Prekursorką metody Integracji Sensorycznej (ang. Sensory
Integration- SI) jest J. Ayres dlatego też bardzo często w literaturze można spotkać się z
terminem Ayres Sensory Integration (ASI). W podstawach naukowych do tej metody, jej
twórczyni określa ją jako fundamentalną w funkcjonowaniu każdego człowieka [3,12]. Terapia
SI jest formą terapeutyczną opartą na dowodach naukowych i spełnia kryteria CEC Standards
for Evidence‐Based Practices in Special Education [13], spełenia też kryteria praktyki opartej
na dowodach naukowych United States Preventative Services Task Force i FPG Child
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Development Institute Guidelines [14].
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1.2 Funkcjonowanie i potrzeby osób z zaburzeniami integracji sensorycznej
Pierwsze oznaki zaburzeń sensorycznych mogą być związane z deficytami umiejętności
sensorycznych oraz skrupulatnym przywiązaniem do szczegółów odbieranych przez wzrok
[15]. Dodatkowo w literaturze naukowej opisuje się, że opóźnienia językowe mogą mieć
przyczynę w przetwarzaniu wrażeń słuchowych (zmysł słuchu), a trudności w odczytywaniu
emocji z twarzy mogą mieć przyczynę w zaburzenia przetwarzania wzrokowego (zmysł
wzorku). Naukowcy zwracają uwagę na dużą heterogeniczność objawów zaburzeń SI, co
świadczy o trudności w prowadzeniu badań nad integracją sensoryczną, a tym samym
interpretacją postrzegania świata przez osoby dotknięte tym zaburzeniem. [16]
Trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej można
podzielić na cztery obszary:
➢ zaburzenia modulacji sensorycznej,
➢ zaburzenia dyskryminacji i percepcji sensorycznej,
➢ obustronne zaburzenia przedsionkowe,
➢ zaburzenia praksji [17].
Zaburzenia modulacji (SMD- sensory modulation disorder) mogą dotykać jednego zmysłu lub
wielu. Nadwrażliwość jest stanem klinicznym, który charakteryzuje się wygórowaną reakcją
na bodziec niebolesny [18]. Natomiast podwrażliwość jest stanem odznaczającym się obniżoną
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reakcją na bodziec [11]. Objawy zaburzeń prezentowane są na poniższej rycinie (Ryc. 2.).
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Objawy nieprawidłowego funkcjonowania organizmu
➢ Dostrzega bardzo niewielkie zmiany w otoczeniu.
➢ Rozprasza się na każdą zmianę w otoczeniu, ruch, przedmiot.
➢ Trudności w wykonaniu najprostszej czynności w głośnym bądź kompletnie cichym
otoczeniu.
➢ Nie rozumie polecenia.
➢ Ma problemy z odróżnieniem silnego dotyku od delikatnego.
➢ Ma problemy w rozpoznaniu mocnego lub delikatnego smaku/zapachu.
➢ Nie podejmuje nowych, nieznanych zadań ruchowych.
➢ Jest niezdarne, sztywno porusza się.
➢ Trzyma niezmiennie głowę w tej samej pozycji- np. przechylonej na bok.
➢ Jest niezdolne albo niechętne do zmian.
➢ Sprzeciwia się każdej zmianie.
➢ Posiada szereg powtarzalnych zachowań.
➢ … wiele innych.
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Ryc 2. Objawy zaburzeń integracji sensorycznej
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1.3 Zaburzenia neurorozwojowe jako przykład zaburzeń z komponentą deficytów
sensorycznych
Zaburzenia integracji sensorycznej bardzo często są ściśle związane z zaburzeniami
neurorozojowymi ze spektrum autyzmu (ASD) [16,19]. W kryteriach diagnostycznych DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) zaburzenia integracji sensorycznej
odgrywają kluczową rolę w diagnozie ASD, te same kryteria odgrywają strategiczną rolę w
innych narzędziach służących do diagnozy m.in. autyzmu, takich jak ADOS.
Terapia Integracji Sensorycznej jest stosowana w terapii zaburzeń neurorozwojowych,
trudnościach w nauce, ASD, ADHD, DCD, dziecięcej otyłości [2,20,21]. Zaburzenia
sensoryczne są opisywane w literaturze naukowej odkąd został po raz pierwszy opisany
autyzm, jako cechy charakterystyczne tego zaburzenia [15,22]. Wart podkreślenia jest fakt, że
każda osoba z diagnozą ASD może przejawiać zupełnie inne cechy zaburzeń integracji
sensorycznej (nadwrażliwości, podwrażliwości czy poszukiwacza wrażeń sensorycznych) [23–
28]. Nietypowe zachowania u osób w spektrum autyzmu, które dotyczą sfery zaburzeń
integracji sensorycznej, jak podają autorzy, mogą sięgać od 45 do 95 % i są zależne od sposobu
funkcjonowania tej osoby. Parametry, które się rozważa to wiek, iloraz inteligencji oraz
zastosowanie różnej grupy kontrolnej w tych badaniach [29].
Wartym podkreślenia jest fakt, że adaptacja sensoryczna to proces, który trwa przez całe życie,
każdego człowieka, jego organizacja jest zależna od sposobu funkcjonowania, zarówno osoby
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zdrowej, jak i osoby dotkniętej zaburzeniami neurorozwojowymi [30,31].
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2. Jak korzystać z witryny Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej?

odwiedź stornę

www.instytutdost
epnosci.pl

korzystaj z
dostępności

Strona Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej jest stroną przejrzystą, funkcjonalną
oraz opartą o standardy dostosowania do potrzeb osób z deficytami sensorycznymi.
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Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi korzystania z niej.
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Widok głównej strony
Wpisz nazwę wyszukiwanego miasta w polu zaznaczonym powyżej i ciesz się miejscami
przyjaznymi sensorycznie w twojej okolicy.
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Brak placówki w Twoim rejonie?! To nic straconego, zaproś do udziału w programie
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Kolejną ważną zakładką jest „Uzyskaj Certyfikat Dostępności”. W tym miejscu możesz

naszym Zespołem.
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dodać swoją placówkę do programu Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej.

3. Polski Certyfikat Dostępności Sensorycznej

Polski Kwestionariusz Dostępności Sensorycznej

Lp.

1.

Czy w lokalu/placówce stosuje się godziny ciszy?
o Tak
o Nie

2.

Czy zastosowane oświetlenie jest o barwie ciepłej?
o Tak
o Nie

3.

Czy jest możliwość regulacji natężenia światła?
o Tak
o Nie

4.

Czy są dostępne zabawki sensoryczne dla dzieci służące wyciszeniu?
o Tak
o Nie

5.

Czy dekoracja pomieszczenia zawiera maksimum 3 kolory?
o Tak
o Nie

6.

Czy zastosowane kolory są jasne?
o Tak
o Nie

7.

Czy jest możliwość regulacji głośności muzyki/ komunikatów?

8.

Czy jest możliwość wyłączenia komunikatów dźwiękowych?
o Tak
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o Tak

o Nie
9.

Czy jest dostępny „Pokój wyciszeń”- odosobnione miejsce do
uspokojenia się dziecka ?
o Tak
o Nie

10. Czy personel wykazuje się zrozumieniem i umiejętnościami wsparcia
opieki nad osobą z zaburzeniami sensorycznymi?
o Tak
o Nie
11. Czy stosowane są bezdźwięczne kasy i skanery?
o Tak
o Nie
12. Czy są obecne na ścianach geometryczne wzory, plakaty, obrazki?
o Tak
o Nie
13. Czy posiadacie Państwo produkty bez nabiału, glutenu, cukru ?
o Tak
o Nie
14. Czy szlaki komunikacyjne, drogi, pomieszczenia są odpowiednio
oznaczone?
o Tak
o Nie
15. Czy jest możliwość zaciemnienia okien?
o Tak
o Nie

o Tak
o Nie
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16. Czy w lokalu jest stosowna klimatyzacja / wentylacja, neutralizująca

4. Co zrobić by dostać Polski Certyfikat Dostępności Sensorycznej?

1. "uzyskaj certyfiakt dostępności"

www.instytudostepnosci.pl

moje miejsce jest przyjazne
sensorycznie

2. wypełnij dane placówki

3. wypełnij kwestionariusz
dostępności sensorycznej

1. odwiedź zakładkę "dokumenty"

moje miejsce nie jest jeszcze
przyjazne sensorycznie

2. pobierz poradnik dostępności

Strona
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3. zapoznaj się z wytycznymi
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W celu uzyskania Polskiego Certyfikatu Dostępności Sensorycznej należy uzupełnić
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informacje znajdujące się na stronie www.instytutdostepnosci.pl
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5. Zalecenia Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej dotyczące sensorycznego
dostosowania przestrzeni publicznej

Na podstawie analizy dobrych praktyk na świecie, piśmiennictwa naukowego, analiz
eksperckich, oraz innych materiałów źródłowych określono, że należy zwrócić uwagę na
poniższe czynniki:
➢ przyciemnianie światła,
➢ brak nadawania komunikatów,
➢ wyłączenie muzyki i wszystkich telewizorów,
➢ dodatkowa specjalna, uprzywilejowana kasa jest oddana do dyspozycji
osób kupujących,
➢ wyciszenie dźwięków kas i skanerów,
➢ "Pokój wyciszenia" przeznaczony dla osób z obniżoną sprawnością
funkcjonowania społecznego, wynikającą ze spektrum autyzmu,
➢ przeszkolenie personelu w obsłudze klienta ze spektrum autyzmu,
➢ udostępnianie zdjęć/ filmów sklepu, aby rodzice/opiekunowie mogli
przedstawić sklep dziecku – dziecko będzie widziało czego może się
spodziewać,
➢ edukacja klientów – ulotki dotyczące zmian, które zostały wprowadzone
w sklepie [32–37].
W związku z powyższym rekomenduje się aby sklepy wielkopowierzchniowe (>2000m2)
charakteryzowały się wyżej wymienionymi wskazówkami starając się o otrzymanie certyfikatu

sensowne co do istoty zaburzeń sensorycznych znajdują następujące rozwiązania:
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Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej.

➢ oświetlenie LED z regulacją natężenia światła, które równomiernie
oświetla sklepu,
➢ brak rażących ekranów reklamowych,
➢ wyłączenie muzyki czy kas dźwiękowych,
➢ mniejsza powierzchnia niweluje uczucie echa, dlatego nie podaje się tu
dodatkowych

rekomendacji

dotyczących

stosowania

„Pokojów

wyciszeń”,
➢ przeszkolenie personelu w obsłudze klienta ze spektrum autyzmu [38].
W związku z powyższym rekomenduje się, aby sklepy małopowierzchniowe (<2000m2)
charakteryzowały się wyżej wymienionymi wskazówkami, co jest konieczne w staraniach o
otrzymanie certyfikatu Polskiego Instytutu Dostępności Sensorycznej.
W klasach lekcyjnych i szkołach znajdują zastosowania następujące rozwiązania:
➢ spokojne tonacje kolorów,
➢ maksymalnie do 2-3 kolorów,
➢ maksymalnie mało wzorów,
➢ brak tablic informacyjnych,
➢ brak ekranów elektronicznych,
➢ brak plakatów,
➢ prosty żyrandol bez dodatkowych atrakcji świetlnych ale z możliwością
regulacji natężenia, światło o ciepłej barwie (zaleca się stosowanie
oświetlenia ledowego),
➢ kontakty powinny być umieszczone wysoko, lub jeśli są nisko, to

➢ zaleca się stosowanie zabawek, gier bez dodatkowych sygnałów
dźwiękowych,
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powinny być dodatkowo zabezpieczone,

➢ przeszkolenie personelu w obsłudze ucznia z zaburzeniami integracji
sensorycznej,
➢ udostępnianie zdjęć/ filmów ze szkoły, aby rodzice/opiekunowie mogli
przedstawić szkołę dziecku – dziecko będzie widziało czego może się
spodziewać,
➢ instalacja systemów alarmowych, zabezpieczenie okien i drzwi,
➢ w miejscu do nauki mogą być przydatne krzesła z podłokietnikami,
➢ ogrzewanie podłogowe,
➢ unikanie przestrzeni otwartej,
➢ obecność zegarów w pomieszczeniu,
➢ oznaczanie drzwi, stref i pomieszczeń,
➢ różnorodność materiałów podłogowych,
➢

strzałki i oznaczenia drogi [39–42].

W związku z powyższym rekomenduje się, aby sale lekcyjne i szkoły charakteryzowały się wyżej
wymienionymi wskazówkami, jeśli chcą się starać się o otrzymanie certyfikatu Polskiego
Instytutu Dostępności Sensorycznej.
W salach terapeutycznych znajdują zastosowania następujące rozwiązania:
➢ spokojne tonacje kolorów,
➢ maksymalnie do 2-3 kolorów,
➢ maksymalnie mało wzorów,
➢ brak tablic informacyjnych,
➢ brak ekranów elektronicznych,
➢ brak plakatów,

oświetlenia ledowego),
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➢ prosty żyrandol bez dodatkowych atrakcji świetlnych ale z możliwością

➢ kontakty powinny być umieszczone wysoko, lub jeśli są nisko to
powinny być dodatkowo zabezpieczone,
➢ uporządkowanie zabawek i pomocy edukacyjnych,
➢ zaleca się stosowanie zabawek, gier bez dodatkowych sygnałów
dźwiękowych,
➢ przeszkolenie personelu w obsłudze ucznia/pacjenta z zaburzeniami
integracji sensorycznej,
➢ udostępnianie

zdjęć/

filmów

z

sala

terapeutycznych,

aby

rodzice/opiekunowie mogli przedstawić to miejsce,
➢ dziecku – dziecko będzie widziało czego może się spodziewać,
➢ instalacja systemów alarmowych, zabezpieczenie okien i drzwi [43].
W związku z powyższym rekomenduje się, aby sale terapeutyczne charakteryzowały się wyżej
wymienionymi wskazówkami jeśli starają się o otrzymanie certyfikatu Polskiego Instytutu
Dostępności Sensorycznej.
W gabinetach lekarskich znajdują zastosowania następujące rozwiązania:
➢ spokojne tonacje kolorów, jasne,
➢ maksymalnie do 2-3 kolorów,
➢ maksymalnie mało wzorów,
➢ brak tablic informacyjnych,
➢ brak ekranów elektronicznych,
➢ brak plakatów
➢ prosty żyrandol bez dodatkowych atrakcji świetlnych ale z możliwością

➢ kontakty powinny być umieszczone wysoko, lub jeśli są nisko to
powinny być dodatkowo zabezpieczone,
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regulacji natężenia, światło o ciepłej barwie (zaleca się stosowanie

➢ uporządkowanie zabawek i pomocy,
➢ przeszkolenie personelu w obsłudze pacjenta z zaburzeniami integracji
sensorycznej,
➢ udostępnianie zdjęć/ filmów z gabinetu, aby rodzice/opiekunowie mogli
przedstawić gabinet dziecku – dziecko będzie widziało czego może się
spodziewać,
➢ instalacja systemów alarmowych, zabezpieczenie okien i drzwi [44–47].
W związku z powyższym rekomenduje się, aby gabinety lekarskie charakteryzowały się wyżej
wymienionymi wskazówkami jeśli starają się o otrzymanie certyfikatu Polskiego Instytutu
Dostępności Sensorycznej.
Na lotniskach znajdują zastosowania następujące rozwiązania:
➢ obecność pokoju sensorycznego w okolicy strefy dla dziecka,
➢ przeszkolony personel, znający specyfikę zachowań osób z ASD,
➢ utworzenie

naklejki,

która

pozwala

personelowi

lotniska

na

wychwycenie osób z potrzebami sensorycznymi i ułatwia im
nawigowanie pasażerów,
➢ priorytetowość w kolejkach na rejs,
➢ możliwość skorzystania z diety bezglutenowej i bezlaktozowej [48–51].
W związku z powyższym rekomenduje się, aby lotniska charakteryzowały się wyżej
wymienionymi wskazówkami jeśli starają się o otrzymanie certyfikatu Polskiego Instytutu
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W hotelach znajdują zastosowania następujące rozwiązania:
➢ przeszkolony personel,
➢ „Pokój wyciszeń” w hotelu,
➢ wydzielone pokoje ciszy w jadalni,
➢ zachowanie maksymalnych standardów bezpieczeństwa [52].
W związku z powyższym rekomenduje się, aby hotele charakteryzowały się wyżej wymienionymi
wskazówkami jeśli starają się o otrzymanie certyfikatu Polskiego Instytutu Dostępności
Sensorycznej.
W muzeach znajdują zastosowania następujące rozwiązania:
➢ tzw. sensory alert maps (pozwalające określić jaki rodzaj bodźca
charakteryzuje ekspozycję i zawierające wskazówki dla zwiedzających),
➢ wydzielenie przestrzeni ciszy w muzeum,
➢ voucher na ponowną wizytę w muzeum, jeśli w danym dniu jest zbyt
dużo zwiedzających albo dana osoba czuje się przytłoczona,
➢ przeszkolony personel [53–56].
W związku z powyższym rekomenduje się, aby muzea charakteryzowały się wyżej wymienionymi
wskazówkami jeśli starają się o otrzymanie certyfikatu Polskiego Instytutu Dostępności
Sensorycznej.

spektaklu,
➢ światła są przygaszone,
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W teatrach znajdują zastosowania następujące rozwiązania:

➢ przyciszony dźwięk,
➢ ograniczenia ilości osób na spektaklu (aby uniknąć tłumu),
➢ wydzielenie „Pokoju wyciszeń”,
➢ przeszkolony personel [57,58].
W związku z powyższym rekomenduje się, aby teatry charakteryzowały się wyżej wymienionymi
wskazówkami jeśli starają się o otrzymanie certyfikatu Polskiego Instytutu Dostępności
Sensorycznej.

W restauracjach znajdują zastosowania następujące rozwiązania:
➢ przygaszone światła,
➢ przyciszanie dźwięku,
➢ zapewnienie przedmiotów o charakterze sensorycznym,
➢ dostępność słuchawek tłumiących dźwięki,
➢ wydzielenie „Pokoju wyciszeń”,
➢ dostępność różnego typu potraw i diet (możliwość kombinacji w
zależności od preferencji: “If you want chips and ice-cream, you can
have chips and ice-cream.”),
➢ zabezpieczenie drzwi, aby nie hałasowały przy otwieraniu i zamykaniu,
➢ odświeżacze powietrza w toaletach dla dzieci wrażliwych na zapachy,
➢ opcja ręcznika papierowego w toalecie zamiast suszarki,
➢ ustalenie godzin, gdzie nie ma dużego ruchu i jest ciszej,
➢ wyłączenie muzyki na prośbę,
➢ opcja mydła, środka dezynfekującego, który nie działa automatycznie,
➢ przeszkoleni pracownicy,

należy unikać lub jakie udogodnienia mogą zostać zapewnione,
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➢ karty ze wskazówkami sensorycznymi dla rodziny, aby wiedziały, gdzie

➢ możliwość zamówienia jedzenia podzielonego na różne talerze
(oddzielnie każdy element),
➢ oznaczenie ostrości potraw w karcie dań i możliwość modyfikacji,
➢ dostępność przypraw na prośbę klienta [59].
W związku z powyższym rekomenduje się, aby restauracje charakteryzowały się wyżej
wymienionymi wskazówkami jeśli starają się o otrzymanie certyfikatu Polskiego Instytutu
Dostępności Sensorycznej.

Na szpitalnych oddziałach ratunkowych znajdują zastosowania następujące rozwiązania:
➢ wydzielenie pomieszczenia w poczekalni, które byłoby wygłuszone, bez
migającego oświetlenia i z dala od hałasu,
➢ dostępność przedmiotów o charakterze somatosensorycznym (koce,
słuchawki, książki, filmy),
➢ skrócenie czasu oczekiwania w poczekalni,
➢ przygaszenie światła, wyciszenie muzyki,
➢ przeszkolony personel [60].
W związku z powyższym rekomenduje się, aby szpitalne oddziały ratunkowe charakteryzowały
się wyżej wymienionymi wskazówkami jeśli starają się o otrzymanie certyfikatu Polskiego
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Nadzór

merytoryczny

nad

funkcjonowaniem

Polskiego

Instytutu

Dostępności

Sensorycznej:

Head of Certification Commission: dr n. o zdr. Anna Kostiukow
Doktor nauk o zdrowiu, fizjoterapeutka, absolwentka zdrowia publicznego - ze szczególnym
uwzględnieniem

promocji

zdrowia

w

autyzmie,

doradczyni

zawodowa

osób

z

niepełnosprawnością, manager ZOZ, manager oświaty.
Adiunktka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz wykładowczyni z zakresu autyzmu
na innych uczelniach Wielkopolski, zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i
licznych podyplomowych. Promotorka ponad stu prac na każdym etapie edukacji, a także
promotorka pomocnicza w przewodach doktorskich.
Ekspertka Polskiej Akademii Akredytacyjnej. Kierowniczka studiów podyplomowych
„Kompleksowy System Wsparcia Rozwoju Dziecka ze Spektrum Autyzmu”.
Ponadto, uczestniczka kilkudziesięciu kursów/szkoleń/konferencji, nie tylko na polskich, ale i
na zagranicznych uczelniach.
Autorka licznych publikacji naukowych poświęconych tematyce autyzmu. Członkini
komitetów organizacyjnych i naukowych w konferencjach: „AUTYZM w DOMU i w
SZKOLE“, „AUTYZM –PROBLEM - ROZWIĄZANIE“, „Wielkopolski Dzień Fizjoterapii“,
„SPOTKANIE EKSPERTÓW“.
Kierowniczka wielu projektów naukowych oraz społecznych o tematyce zaburzeń
rozwojowych ze spektrum autyzmu. Autorka licznych innowacji społecznych dla autyzmu.

rzecz Osób z Autyzmem „GEPETTO”.
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Wiceprezeska Fundacji na rzecz usamodzielnienia i uzawodowienia osób z autyzmem „W

Manager of Sensory Identification: mgr Piotr Poniewierski

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, manager zakładu opieki
leczniczej. Wykładowca i doktorant oraz opiekun naukowy Neurorozwojowego Koła
Naukowego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wykładowca na studiach
podyplomowych z zakresu integracji sensomotorycznej na Wyższej Uczelni Uni-Terra.
Absolwent fizjoterapii UMP oraz studiów podyplomowych z zrządzania podmiotami
leczniczymi. Jego obszarem zainteresowań jest szeroko pojęta medycyna pediatryczna z
uwzględnieniem rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych ze spektrum autyzmu w oparciu o
terapię sensoryczną.
Swoją pracę naukową poświęca osobą z zaburzeniami neurorozwojowymi ze spektrum
autyzmu. Jest również organizatorem cyklów wykładów otwartych „W świecie zaburzeń
neurozwojowych” oraz „Do twarzy mi z niepełnosprawnością”, które kierowane są do
rodziców dzieci z ASD, pedagogów, terapeutów oraz studentów.
Członek komitetów organizacyjnych cyklicznych konferencji; „Autyzm w domu i w szkole”
„Wielkopolski Dzień Fizjoterapii” i „Spotkanie Ekspertów”. Autor wielu publikacji oraz
wystąpień konferencyjnych związanych z tematyką autyzmu.
Na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi o szerokim spektrum złożoności choroby,
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wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte nie tylko w Polsce, ale również zagranicą.

program grantowy na rzecz innowacji społecznych
w obszarze dostępności

