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KOMUNIKAT PRASOWY  

PROJEKTU „TIPS – WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI Z DYSLEKSJĄ “ 

 

Kto:  Organizator: Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna  

Co:   Ósme spotkanie Projektu Partnerskiego Grundtviga  

„TIPS – Wytyczne dla rodziców dzieci z dysleksją “ 

Kiedy:  12 lipca 2013, godzina 12:00 

Gdzie:  Kraków   

 

Uczestnicy spotkania 

 W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele następujących instytucji z Włoch, Hiszpanii, Rumunii oraz Polski: 

§ Polska   Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna – Anna Cierpioł  

§ Włochy    Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus – Francesco Nardizzi, Adelina Sacchi, Nicoletta  

Ciancaglini,  

§ Rumunia  Salvati Copiii – Cornelia Pasare, Hermina Dinca, Oliver Radoi, Daniel Codres  

§ Włochy   CO.RI.S.S. - Aurora Puccio, Carla Biamonte, Brunella Pasquino, Salvatore Maesano  

§ Hiszpania  Cultural Center of European Initiatives (ACCEI) –Bartlomiej Jan Kozdras 

§ Polska   Radni Dzielnicy VII  Zwierzyniec – Julia Mach, Łukasz Filipiak 

 

Fundacja gości partnerów projektu TIPS po raz drugi. Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach realizacji 

projektu „TIPS – Wytyczne dla rodziców dzieci z dysleksją” odbyło się w. Krakowie dnia 29 czerwca 2012 i 

miało charakter Wizyty Studyjnej. Podczas ubiegłorocznego spotkania omówiono jak działają lokalne grupy 

wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – czyli dysleksją rozwojową .  
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Podczas tegorocznego spotkania w Krakowie partnerzy projektu dyskutowali na temat metod 

rozpowszechniania rezultatów projektu, w tym e booka pod tytułem  „Przewodnik dla rodziców dzieci z 

dysleksją”, który ukazał się w sześciu wersjach językowych w tym w języku polskim. 

Rozmawiano również na temat pszyszej współpracy w zakresie tematyki dysleksji. 

Europejscy eksperci w materii dysleksji dzielili się doświadczeniem w codziennej pracy. 

Zagraniczni goście podczas wizyty oprócz oficjalnych spotkań będą poznawać naszą kulturę i tradycje. 

Zagraniczni goście zwiedzą Willę Decjusza, okolice Parku Decjusza oraz krakowską starówkę. 

 

 

O projekcie 
 

Co: Projekt „„TIPS – WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI Z DYSLEKSJĄ “ jest Projektem Partnerskim 

Grundyviga realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się 

przez całe życie”; 

 

Kto realizuje prijekt TIPS: Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna z  Krakowa oraz 6 organizacji 

partneeskich z Bułgarii,Hiszpanii, Rumunii oraz Włoch;   

Partnerzy projektu:  

§ Polska   Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna  

§ Włochy    Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus –  Centrum Nauki nad Dysleksją  

§ Turcja   Silifke Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu – Publiczne Centrum Edukacji dla Dorosłych 

§ Bułgaria   Dyslexia Association of Bulgaria -  Stowarzyszenie Dysleksji w Bułgarii  

§ Włochy   CO.RI.S.S. – Sieć Placówek Medycznych 

§ Hiszpania  Cultural Center of European Initiatives (ACCEI) – Centrum Kulturalne Inicjatyw Europejskich 

§ Rumunia  Salvati Copiii – Organizacja Ochrony Praw Dziecka „Save the children” 

 

Kiedy: 2011-2013; 
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Dlaczego: 

Wspomaganie osób z dysleksją ma odmienny charakter w różnych częściach Europy. 

W niektórych krajach za terapię osób z dysleksją odpowiedzialne są instytucje edukacyjne i szkoły.   

W innych natomiast to tylko rodzice zaangażowani są w proces niesienia pomocy.  

Głównym celem  projektu TIPS jest udostępnianie informacji oraz wytycznych dla rodziców dzieci z 

dysleksją.  

W ramach projektu  powstały;  

 seria materiałów e-learningowych(dostępnych na stronie internetowej projektu) adresowanych do 
rodziców dyslektycznych dzieci, 

 platforma internetowa(blog, facebook, oficjalna strona internetowa projektu) adresowana do 
rodziców dyslektycznych dzieci, 

 ponadto za pośrednictwem naszej strony internetowej i bloga dostarczamy treści multimedialne 
oraz linki do darmowych technologii wspomagających. 

 

  

W ramach realizacji Projektu Partnerskiego Grundtviga "TIPS for parents of dyslexic child" ukazały się 

materiały e learningowe w tym e-Book pod tytułem „Przewodnik dla rodziców dzieci z dysleksją”. 

Głównym adresatem tego przewodnika są rodzice dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją oraz dzieci z tak 

zwanej grupy ryzyka dysleksji. 

Przewodnik porusza następujące tematy: 

 czym jest dysleksja rozwojowa, jej przyczyny, objawy oraz skutki; 
 codzienne problemy dyslektycznego dziecka; 
 jak wspierać dyslektyczne dziecko w indywidualnym procesie dorastania oraz w nauce; 
 praktyczne wskazówki dotyczące codziennej rutyny i organizacji czasu; 
 porady dotyczące materiałów dydaktycznych; 
 prawa i obowiązki dyslektycznego dziecka; 
 grupy wsparcia; 
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Publikacja została opracowana przez Fundację Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna i jest 

rozprowadzana bezpłatnie. 

Ponadto wszyscy zainteresowani tematem dysleksji mogą skorzystać ze specjalistycznej strony internetowej 

w polskiej werski językowej. 

 

 

Nasz projekt w sieci 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem: www.euroidea.wordpress.com na 

polskojęzycznym blogu oraz pezpośrednio na stronie internetowej projektu. 

Projekt TIPS-strona internetowa; www.sites.google.com/site/dyslexiatips   

Projekt TIPS-Facebook;TIPS for parents of dyslexic child 

Projekt TIPS-blog w polskiej werski językowej; www.dysleksja-tips-llp.tumblr.com  

 

 

O fundacji 

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna jest prywatną, pozarządową organizacją non-profit z siedzibą w 
Krakowie. 

Fundacja prowadzi działalność statutową od 2010 roku. 

Od 2011 roku fundacja jest członkiem europejskiej sieci Euro-Net Network. 

Fundacja Euro-Idea działa na obszarach społecznych, kulturalnych i środowiskowych. 

Członkowie, wolontariusze i beneficjenci fundacji prowadzą i uczestniczą w międzynarodowych 
warsztatach, wizytach studyjnych, konferencjach, programach i spotkaniach  partnerskich w celu nabywania 
nowych umiejętności i doświadczeń oraz w celu budowania współpracy międzynarodowej. 

Misja 

Celem  Fundacji jest pozaszkolna działalność edukacyjna wśród osób dorosłych i młodzieży, na rzecz ich 
cywilizacyjnego awansu i szeroko pojętej integracji europejskiej. 

http://www.euroidea.wordpress.com/
http://www.sites.google.com/site/dyslexiatips
http://www.dysleksja-tips-llp.tumblr.com/
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Poprzez swoje działania fundacja stara się kształtować aktywną postawę obywatelską oraz budować 
współpracę międzynarodową w zjednoczonej Europie. 

Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów 
statutowych. 

Motto 

"Być człowiekiem, to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata", 

“To be a man is, precisely, to be responsible…It is to feel, when setting one's stone, that one is contributing 
to the building of the world.”      Antoine de Saint-Exupery   

 

Logo Projektu      

 

Logo grantodawcy    

Logo fundacji     

 

Kontakt 

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna, Kraków 

www.euroidea.wordpress.com 

Koordynator projektu Anna Cierpioł 

euroidea.fsk@gmail.com 

anna.cierpiol@gmail.com 
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