Polski Związek
Logopedów
jest ogólnopolskim
związkiem zawodowym.

Realizacja celów statutowych PZL:
wspólnie z uczelniami i resortami
rządowymi ustalanie standardów
kształcenia logopedów

Zrzesza logopedów pracujących
w publicznych i niepublicznych
placówkach oświatowych, kulturalnych,
w służbie zdrowia oraz prowadzących
działalność gospodarczą.

opiniowanie i opracowywanie projektów
aktów prawnych, dotyczących pomocy
logopedycznej świadczonej w resortach
oświaty i ochrony zdrowia

Został zarejestrowany 19 października
1999 roku w Lublinie przez przedstawicieli
nauki reprezentujących m.in. Polskie
Towarzystwo Logopedyczne.

PZL powstał jako związek zawodowy
odpowiadający europejskim standardom
organizacji zrzeszających logopedów,
włączył się również w struktury CLPOL
– Stałego Komitetu Łącznikowego
Terapeutów Mowy i Języka w Unii
Europejskiej.

współpraca z uczelniami wyższymi,
m.in. z Uniwersytetem Warszawskim,
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, z Polskim
Towarzystwem AudiologicznoFoniatrycznym, Polskim Towarzystwem
Logopedycznym, kuratoriami oświaty,
Centralną Komisją Egzaminacyjną,
ministerstwami: Edukacji Narodowej,
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia,
komisjami sejmowymi oraz związkami
zawodowymi

Priorytetem działań PZL jest:

przyznawanie certyfikatów
potwierdzających wysoką jakość
wykształcenia logopedycznego

poprawa statusu zawodowego logopedy
zintegrowanie środowiska
logopedycznego w całej Polsce
dostosowanie standardów zawodowych
do wymogów Unii Europejskiej
propagowanie wiedzy logopedycznej
i wiedzy o zawodzie logopedy

współpraca z organami samorządowymi

publikacja internetowego czasopisma
naukowego „Logopeda” oraz objęcie
patronatem merytorycznym
czasopisma popularnonaukowego „Forum Logopedy”
publikacja „Wielkopolskiego Przeglądu
Logopedycznego”
rekomendowanie pomocy logopedycznych

udzielanie patronatu wydarzeniom
propagującym wiedzę logopedyczną
organizowanie konferencji, seminariów,
kongresów i szkoleń
organizowanie wyjazdów studyjnych
w celu wymiany doświadczeń
nt. kształcenia i standardów zatrudniania
logopedów w Unii Europejskiej:
2013 – Niemcy, Szwajcaria, Francja
2014 – Wielka Brytania
2015 – Austria, Włochy

DBDL
W latach 2001-2012 PZL prowadził
Ogólnopolską Akcję Dnia Bezpłatnych
Diagnoz Logopedycznych, podczas której
logopedzi prowadzili diagnozy wszystkich
zainteresowanych osób z zaburzeniami
mowy i/lub języka.
Logopedzi-wolontariusze zdiagnozowali
wówczas ponad 50.000 pacjentów.
Akcja ta podkreśliła wagę profesjonalnej
diagnozy logopedycznej dostępnej
pacjentowi w każdym wieku.

Osoby działające w PZL mają wspólne cele,
energię i dużo cennych pomysłów,
które sprawiają, że możemy wejść
z optymizmem w następne dziesięciolecie.
Czy będzie ono bardziej udane od
poprzedniego, zależy od nas samych –
logopedów.

Logopedo,
zapraszamy Cię do wstąpienia
do związku i do wspólnych działań.
Odwiedź stronę internetową:

www.logopeda.org.pl
Zamieszczane są tam bieżące informacje
o pracach związku oraz wydarzeniach
logopedycznych w Polsce i nie tylko.

ulotkę opracowała
Komisja Oświaty ZG PZL

PZL ’2016

European Day
of Speech and Language Therapy

EDL
Od momentu wstąpienia do CPLOL,
6 marca obchodzimy Europejski Dzień
Logopedy/Terapeuty Mowy
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Temu świętu towarzyszą różne wydarzenia
- społeczne działania skierowane do wielu
odbiorców - naszych pacjentów i ich rodzin,
do środowiska pedagogów, lekarzy,
dziennikarzy i samorządowców,
do szerokiego grona społecznego.
Działania są różnorodne – od szkolnych
i przedszkolnych konkursów, wystaw,
sesji plakatowych i ulotkowych, poprzez
wywiady i audycje w mediach, dni otwarte,
konsultacje on-line, po różne formy
szkoleniowo-warsztatowe,
konferencje
naukowe i sympozja.

Dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem w tak ważnej
sferze naszego życia – komunikacji.

www.logopeda.org.pl

