


Misją Stowarzyszenia na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu jest niesienie 
profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem oraz ich 
rodzinom. Wykorzystujemy metody i rozwiązania systemowe, które popra-
wią jakość ich życia, a także kształcimy wykwalifi kowaną kadrę terapeutów 
autyzmu w Polsce.

Certyfi kat Terapeuty Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu potwierdza uprawnienia i kwa-
lifi kacje diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii. By go uzyskać, wymagane jest 
ukończenie jednego z kierunków studiów podyplomowych z obszaru pedagogiki specjalnej, 
zakresu spektrum autyzmu lub udokumentowanie min. 5-letniego doświadczenia w pracy 
z osobami ze spektrum, a także uzyskanie wyniku pozytywnego na egzaminie zewnętrz-
nym. Egzamin prowadzony jest przez komisję, w skład której wchodzą honorowi członko-
wie Stowarzyszenia.

Powyższa procedura może zostać zmieniona w indywidualnych przypadkach rozpatrywanych przez 
Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu.

Zostań certyfi kowanym terapeutą!
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• wpis na ogólnopolską listę terapeu-
tów (w przypadku posiadania legitymacji 
terapeuty);

• możliwość uczestnictwa w bezpłatnych kon-
ferencjach organizowanych przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu 
oraz Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne;

• zniżki na kursy i szkolenia organizowane 
przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne 
lub w instytucjach, z którymi współpracuje 
Stowarzyszenie, np.: Placówka Kształcenia 
Ustawicznego College Medyczny czy Pla-
cówka Kształcenia Ustawicznego Europejski 
Instytut Edukacji, w wysokości 20% regular-
nej ceny;

• stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia,
możliwość stałego kontaktu z terapeutami 
współpracującymi ze Stowarzyszaniem;

Korzyści płynące z posiadania certyfi katu:

• możliwość odbywania darmowej praktyki 
w przedszkolach Mini College oraz w gabi-
netach SI współpracujących ze Stowarzy-
szeniem;

• dostęp do wykładów i prac członków Stowa-
rzyszenia;

• dostęp do najnowszych doniesień nauko-
wych na temat spektrum autyzmu;

• polepszenie atrakcyjności na rynku pracy;

• transparentność w ustaleniu kwalifi kacji da-
nego pracownika;

• dodatkowe potwierdzenie zdobytych kompe-
tencji przez niezależną, zewnętrzna komisję;

• dodatkowy dokument dający możliwość 
awansu zawodowego.
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Zostań legitymowanym terapeutą!

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wyrobienia sobie legitymacji terapeuty zaburzeń 
ze spektrum autyzmu (opłata roczna w wysokości 60 zł). 

Niniejsza legitymacja potwierdza rekomendację Stowarzyszenia na Rzecz Osób ze Spek-
trum Autyzmu oraz umieszczenie jej posiadacza  na liście terapeutów dostępnej na stronie 
internetowej www.stowarzyszenieautyzmu.pl.

Po dokonaniu wpłaty terapeuta otrzymuje:

• legitymację terapeuty zaburzeń 
ze spektrum autyzmu oraz za-
świadczenie o członkostwie;

• dostęp do „obszaru terapeuty 
stowarzyszenie na rzecz osób 
ze spektrum autyzmu”, który 
umożliwia m.in. korzystanie z po-
rad prawnych związanych z zawo-
dem terapeuty zaburzeń ze spek-
trum autyzmu, zapoznanie się 
z ciekawymi artykułami branżo-
wymi, informacje o aktualnych ofertach pracy przesyłanych przez posiadających wakaty 
właścicieli gabinetów i przychodni;

• możliwość  skorzystania ze zniżek na kursy i szkolenia w wysokości 20% od regularnej 
ceny, organizowane przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego Konsorcjum Naukowo-
-Edukacyjne lub w instytucjach, z którymi współpracuje Stowarzyszenie, np. Placówka 
Kształcenia Ustawicznego College Medyczny; 

• możliwość uczestnictwa w corocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu oraz Konsorcjum Naukowo-Edu-
kacyjne;

• możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych.
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Otrzymanie certyfi katu potwierdzającego uzyskanie uprawnień terapeuty integracji sen-
sorycznej oraz potwierdzającego kwalifi kacje diagnozowania, planowania i prowadzenia 
terapii wymaga ukończenia studiów podyplomowych na kierunku integracji sensorycznej 
w wymiarze 620 godzin oraz odbycie praktyk lub udokumentowanie min. 5-letniego do-

Zostań certyfi kowanym terapeutą!

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej z siedzibą w Kielcach zostało powo-
łane, by szerzyć wiedzę z zakresu terapii integracji sensorycznej.

Nasze Stowarzyszenie skupia wykwali-
fi kowanych terapeutów oraz pasjonatów 
tej metody, dlatego staramy się ją rozpo-
wszechniać za pomocą:

• podnoszenia kwalifi kacji terapeutów 
integracji sensorycznej;

• kształceniem nowych terapeutów;

• propagowania wiedzy na temat inte-
gracji sensorycznej oraz jej wpływu 
na funkcjonowanie człowieka;

• promowanie badań w zakresie holi-
stycznego charakteru terapii oraz jej 
oddziaływania na ludzki organizm.
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Korzyści płynące z posiadania certyfi katu:

świadczenia w pracy terapeuty SI, a także wykazania się wiedzą teoretyczną i praktyczną 
z zakresu integracji sensorycznej w postaci uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu.

Powyższa procedura może zostać zmieniona w indywidualnych przypadkach rozpatrywanych przez 
Prezesa Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej. 

• wpis na ogólnopolską listę terapeutów 
(w przypadku posiadania legitymacji 
terapeuty);

• dodatkowe potwierdzenie zdobytych
podczas toku studiów kompetencji 
przez niezależną, zewnętrzną komisję 
egzaminacyjną;

• możliwość uczestnictwa w bezpłatnych 
konferencjach organizowanych przez 
Stowarzyszenie Integracj Sensorycznej  
oraz Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne;

• zniżki na kursy i szkolenia organizowane 
przez Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne 

lub w instytucjach, z którymi współpracu-
je Stowarzyszenie, np.: Placówka Kształ-
cenia Ustawicznego College Medyczny 
czy Placówka Kształcenia Ustawicznego 
Europejski Instytut Edukacji, w wysokości 
20% regularnej ceny;

• stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia,
możliwość stałego kontaktu z terapeutami 
współpracującymi ze Stowarzyszaniem;

• możliwość odbywania darmowej praktyki 
w przedszkolach Mini College oraz w ga-
binetach SI współpracujących ze Stowa-
rzyszeniem;
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• dostęp do wykładów i prac członków Sto-
warzyszenia;

• dostęp do najświeższych informacji na te-
mat metody SI;

• zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy;

• transparentność w ustaleniu kwalifi kacji da-

nego nauczyciela poprzez zamieszczenie 
danych na ogolnopolskiej liście terapeu-
tów integracji sesorycznej;

• dodatkowy dokument dający możliwość 
awansu zawodowego.

Zostań legitymowanym terapeutą!
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wyrobienia sobie legitymacji terapeuty integracji 
sensorycznej (opłata roczna w wysokości 60 zł). 
Niniejsza legitymacja potwierdza rekomendację Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej 
oraz umieszczenie jej posiadacza  na liście terapeutów dostępnej na stronie internetowej 
www.integracjasensoryczna.edu.pl.

Po dokonaniu wpłaty terapeuta otrzymuje:

• legitymację terapeuty SI oraz za-
świadczenie o członkostwie;

• dostęp do „obszaru terapeuty inte-

gracji sensorycznej”, który umoż-
liwia m.in. korzystanie z porad 
prawnych związanych z zawodem 
terapeuty zaburzeń ze spektrum 
autyzmu, zapoznanie się z cie-
kawymi artykułami branżowymi, 
informacje o aktualnych ofertach 
pracy przesyłanych przez posiadających wakaty właścicieli gabinetów i przychodni;

• możliwość  skorzystania ze zniżek na kursy i szkolenia w wysokości 20% od regularnej 
ceny organizowane przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego Konsorcjum Naukowo-
-Edukacyjne lub w instytucjach, z którymi współpracuje Stowarzyszenie, np. Placówka 
Kształcenia Ustawicznego College Medyczny; 
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu 

ul. Starodomaszowska 20/U13, 25-315 Kielce

tel. 790 230 790 / 730 868 730

www.stowarzyszenieautyzmu.pl

         /Stowarzyszenie-na-Rzecz-Osób-ze-Spektrum-Auty-

zmu-100919004910288

• możliwość uczestnictwa w corocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez 
Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej oraz Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne;

• możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych.

Nie zwlekaj i dołącz do grona profesjonalistów!

Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej 

ul. Starodomaszowska 20/U13, 25-315 Kielce

tel. 790 230 790 / 730 868 730

www.integracjasensoryczna.edu.pl

/sis.kielce         /Stowarzyszenie-na-Rzecz-Osób-ze-Spektrum-Auty-
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Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne SA
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce
tel. 41 33 08 800 / 790 780 915    

www.konsorcjum.edu.pl
sekretariat@konsorcjum.edu.pl
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