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Kraków, 2 kwietnia 2019 r.

KONFERENCJA NAUKOWA „WSPARCIE NA STARCIE” W BONARCE
Czy szczepionki są bezpieczne? Jak pomóc dziecku w nauce i rozwoju? 6 kwietnia podczas konferencji
„Wsparcie na starcie” w SIEMACHA SPOT w Bonarce specjaliści z różnych dziedzin odpowiedzą na te
i wiele innych pytań nurtujących każdego rodzica.
6 kwietnia w godz. od 9:00 do 13:00 w SIEMACHA SPOT w Bonarce odbędzie się konferencja naukowa
„Wsparcie na starcie. Znaczenie zdrowia fizycznego i psychicznego we wczesnym dzieciństwie”. Spotkanie
jest efektem współpracy Klubu Rodziców do 3 lat Spot Parent SIEMACHA w Bonarce z Fundacją „Od Początku”, która wspiera osoby z zaburzeniami rozwoju.
W czasie konferencji specjaliści opowiedzą m.in. o szczepieniu dzieci, pomocy w nauce i roli rodziców
w procesie wychowawczym. W związku z faktem, że kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy o Autyzmie, nie zabraknie wykładów dotyczących wspierania rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Bezpłatna rejestracja na konferencję na www.odpoczatku.pl.
Program konferencji:
9:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 – Wykład „Jestem mamą, nie rehabilitantką! Jestem tatą, nie terapeutą! – systemowe formy wsparcia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami”
10:30 – 11.15 – Wykład „Szczepienie dzieci – fakty i mity”
11:15 – 11:45 – Przerwa
11:45 – 12:30 – Wykład „Wskazania do diety eliminacyjnej przy szczególnym uwzględnieniu dzieci z ASD”
12:30 – 13:00 – Wykład „Pomagam, wychowuję i uczę, bo jestem rodzicem”
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BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych portfeli nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
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zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.
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