
Kamila Stankiewicz 
 
2008r. ukończyła licencjat na Wydziale Fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole 
Wyższej. 
 
2009r. ukończyła kurs PNF – podstawowy. 
 
2009r. ukończyła kurs Integracji Sensorycznej – I stopień. 
 
2009r. ukończyła szkolenie z wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju 
dzieci z grupy wysokiego ryzyka wg koncepcji Castillo Moralesa i Integracji 
Sensorycznej. 
 
2010r. ukończyła studia podyplomowe „Wczesna Interwencja - Pomoc 
Dziecku i Rodzinie” na Wydziale Pedagogiki Specjalnej – Akademia 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 
 
2010r. ukończyła szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się 
dzieci niepełnosprawnych – II stopień” prowadzone przez dr Magdalenę 
Grycman. 
 
2010r. ukończyła szkolenie z zakresu Diagnozy AAC. Stosowanie oceny 
efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem 
narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” prowadzone przez dr 
Magdalenę Grycman. 
 
2010r. ukończyła kurs pierwszej pomocy w stanach zagrożeniach życia 
osób dorosłych i dzieci. 
 
2010r. ukończyła kurs podstawowy-  Koncepcja Hallwick, otrzymując 
uprawnienia do uczenia pływania osób niepełnosprawnych wg zasad 
koncepcji Halliwick. 
  
2010r. ukończyła szkolenie pt.: „ Podstawy budowania budżetu i 
zarządzania projektem”. (Gdańsk) 
 
2010r. uczestniczyła w szkoleniu pt.: „ Nowy generator wniosków 
aplikacyjnych”. (Gdańsk) 
 
2010r. uczestniczyła w szkoleniu pt.: „ Proces planowania i praca metodą 
projektową w kontekście POKL”. (Gdańsk) 
 



2010r. uczestniczyła w zajęciach teoretyczno – warsztatowych z zakresu 
posługiwania się „ Modelem INSITE – Modelem Wczesnej Interwencji 
przeprowadzonej w domu. (Warszawa) 
 
2012r.  uzyskała tytuł zawodowy: Magister, na kierunku fizjoterapia. 
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusickiego w Olsztynie, Wydział 
Fizjoterapii. 
 
2013r. ukończyła 2-stopniowe szkolenie z zakresu Integracji Sensorycznej. 
(Gdańsk) 
 
2014r. ukończyła kurs pt.: „Program Łagodnej Stymulacji Wczesnego 
Rozwoju CCCC-SKS dla noworodków i niemowląt – skuteczne sposoby 
uspokajania – autorski program Bożeny Kierył. Centrum Terapii 
Rozwojowej WYSPA 
 
2014r. uczestniczyła w warsztatach „Wczesne wspomaganie dziecka w 
zakresie profilaktyki i leczenia usprawniającego wad postawy ciała i stóp. 
Centrum Edukacji , Diagnozy i Terapii Psychologiczno – Pedagogicznej. 
(Warszawa) 
 
2014r. ukończyła szkolenie z zakresu ortoptyki pn. „Uczenie się poprzez 
widzenie, ćwiczenie dla uczniów, model wspomagania pracy oczu i mózgu” 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 
KRASNAL. (Warszawa) 
 


