Kontakt:

74-646 17 22

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Piastowska 33
58-260 Bielawa

Cele ukierunkowane
na rodzinę:

• organizowanie grup wsparcia i szkoleń
dla rodziców;

Drogi Rodzicu, jeśli Twoje dziecko
ma deficyty rozwojowe i jeszcze nie
rozpoczęło nauki w szkole
Serdecznie Zapraszamy

• informacje o ofercie diagnostycznoterapeutycznej i rehabilitacji;
• udzielanie instruktażu i porad,

WCZESNE
WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
Zajęcia realizowane są w wymiarze
od 4 do 8 godzin w miesiącu,
w zależności od możliwości
psychofizycznych i potrzeb dziecka.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
ma na celu pobudzenie psychoruchowe
oraz społeczny rozwój dziecka
od chwili wykrycia niepełnosprawności
do podjęcia nauki w szkole.

z dzieckiem;
• udzielanie pomocy w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do
potrzeb dziecka;
• psychoedukacja.
NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
ANNA SALIJ-SZYSZKA
W BIELAWIE,
ul. Piastowska 33

Zajęcia prowadzone są bezpłatnie.
Zakres działalności:
powiat dzierżoniowski
Pomoc i wsparcie
adresowane jest również
do rodziców i opiekunów
w/w grupy dzieci.

Zaświadczenie Nr EK.III.4321-2/09
wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
refundowane z dotacji Starostwa Dzierżoniowskiego.

e-mail: niepublicznaporadniabielawa@wp.pl
www.poradniabielawa.pl

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna:

• opiniuje o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka;
• realizuje program Wczesne
Wspomaganie Rozwoju - podjęcie
systematycznego kompleksowego
działania na rzecz rozwoju dziecka

Do problemów rozwojowych
uzasadniających kompleksową,
wielospecjalistyczną opiekę
należą m.in.:
• opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
w tym rozwoju mowy;
• upośledzenie umysłowe;
• autyzm wczesnodziecięcy;
• zaburzenia słuchu;

i poprawienia jego sytuacji życiowej na
podstawie Indywidualnego Programu
Terapii.

Zespół
Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka:

• psycholog
• logopeda

• zaburzenia emocjonalne;
• sprzężona niepełnosprawność;
• mózgowe porażenie dziecięce;

• dysfunkcje narządu ruchu;
• zaburzenia motoryki;

• pedagog
• pediatra
Specjaliści dobierani są pod względem
rozpoznania deficytu rozwojowego.

• dzieci z ryzyka okołoporodowego
(zaburzenia odżywiania i stany
niedoborowe, zaburzenia układu
oddechowego i wcześniaki);
• dzieci z dysfunkcją ruchu i układu
kostno - stawowego (w tym dzieci
z mpd, obniżonym napięciem

• zespół ADHD;
• rehabilitant

Adresaci wczesnego
wspomagania rozwoju:

• zaburzenia równowagi;

mięśniowym, wiotkością,
niezbornością ruchową);
• dzieci z upośledzeniem umysłowym
lub cechami upośledzenia umysłowego
(w tym wynikających z zaburzeń
genetycznych);
• dzieci z zaburzeniami i chorobami
psychicznymi (w tym zaburzenia
emocjonalne, ADHD, Zespół
Willi-Pradera, Zespół Retta, Zespół

• dysmetria.

Aspergera i neurologiczne - epilepsja).

