CELEM NASZYM JEST:

OŚRODEK KOORDYNACYJNOREHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY
działający przy

Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym
w Słupcy

Realizowanie wielospecjalistycznej
opieki dla każdego
niepełnosprawnego
oraz zagrożonego
niepełnosprawnością dziecka
wymagającego stymulowania
jego rozwoju.
W zależności od potrzeb dziecka
oferujemy do 5 godzin tygodniowo
zajęć ze specjalistami zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka
oraz
pomoc fizjoterapeuty, psychologa,
logopedy.

ul. Wojska Polskiego 13

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W SŁUPCY

OFERUJE DODATKOWĄ

ul. Wojska Polskiego 13
62-400 Słupca

BEZPŁATNĄ POMOC
- kompleksowe wsparcie

Telefon: (63) 275 20 18

dla
Adres e-mail: dyrektorsosw@wp.pl





dzieci od 0 do 6 roku życia –
zagrożonych niepełnosprawnością
oraz niepełnosprawnych,
rodziców, opiekunów dzieci
korzystających z usług ośrodka
Telefon: (63) 275 20 18

n

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY

O realizacji Programu Rządowego
„Za życiem”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Słupcy, został wskazany
przez Starostę Słupeckiego
jako WIODĄCY OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNOOPIEKUŃCZY
.Program skierowany jest dla dzieci i rodzin
z terenu POWIATU SŁUPECKIEGO
Celem działalności Ośrodka jest
kompleksowe wspieranie dzieci
niepełnosprawnych i ich rodzin w formie
objęcia specjalistyczną opieką
do czasu podjęcia nauki w szkole,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
do 3 roku życia, u których występują
wybrane schorzenia wg ICD-10.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w naszej placówce
Zajęcia wczesnego wspomagania realizujemy
z powodzeniem w naszym ośrodku od wielu lat.
Nasi nauczyciele, to specjaliści
z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka , tyflopedagogiki, surdopedagogiki, terapii
pedagogicznej, terapii behawioralnej, oligofrenopedagogiki.
Oferujemy pomoc specjalistów: pedagoga, psychologa,
logopedy, neurologopedy, surdologopedy, fizjoterapeuty.
W pracy terapeutycznej wykorzystujemy formy
i metody terapii specjalistycznych (np. metoda ruchu
rozwijającego W. Sherborne, metoda Knillow, terapia ręki,
metoda integracji sensorycznej- SI, dogoterapia, itd.)

RODZICU,
JEŻELI POTRZEBUJESZ
FACHOWEJ POMOCY I WSPARCIA
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !
Zapraszamy na zajęcia indywidualne :
dzieci posiadające opinię o wczesnym
wspomaganiu rozwoju;

dzieci, u których lekarz lub inny
specjalista zdiagnozował opóźnienia
rozwojowe, zagrożenie
niepełnosprawnością.


Wszystkim zainteresowanym udzielamy
szczegółowych informacji w naszej
placówce, codziennie (od poniedziałku
do piątku) w godz. 9:00 – 14: 00.
Informacje o naborze:

Realizacja program jest przewidziana
na lata 2018- 2021
WOKRO realizuje następujące zadania:
 udziela rodzicom specjalistycznej
informacji dotyczącej problemów
rozwojowych dziecka;
 wskazuje właściwe ;dla dziecka i jego
rodziny formy kompleksowej,
specjalistycznej pomocy, w szczególności
rehabilitacyjnej, terapeutycznej,
fizjoterapeutycznej, psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej;

 koordynuje korzystanie z usług
specjalistów dostępnych na obszarze
powiatu.

wnioski o objęcie dzieci zajęciami
w ramach projektu przyjmowane są
w sekretariacie SOSW w Słupcy,



przewidywany czas rozpoczęcia zajęć
będzie uzgadniany indywidualnie
z rodzicami/ opiekunami dzieci.
Do wniosku należy dołączyć:

 opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju,

 wskazuje jednostki udzielające
specjalistycznej pomocy dzieciom;
 organizuje wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka, w wymiarze do 5
godz. tygodniowo, oraz- w zależności
od potrzeb dziecka- dodatkowe usługi
innych specjalistów;



 dokument medyczny wskazujący na
potrzebę objęcia dziecka zajęciami,
 diagnozę psychologiczną, jeżeli dziecko
taką posiada.
Zajęcia WWRD

