„MALUCH”

OŚRODEK WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Elblągu, ul. Polna 8A
tel. sekretariat 55 625 84 01, tel. przedszkole 55 625 84 12

email: ps1elblag@wp.pl lub soswnr2@wp.pl

W ramach Miejskiego Systemu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole w OSW Nr 2 w Elblągu
organizuje bezpłatną, kompleksową i wielodyscyplinarną pomoc małemu dziecku, u którego rodzice, lekarze lub inni
specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, na nieharmonijny lub nieprawidłowy rozwój. Proponujemy Państwu szeroką
ofertę form wspomagania dziecka oraz wsparcie dla rodziców w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z
dzieckiem.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Warunkiem objęcia
dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, które
wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Rodzicu nie
zwlekaj, Twoje dziecko samo nie wyrośnie z problemów.
Dowiedz się więcej, zadzwoń lub napisz: tel. sekretariat 55 625 84 01, tel. przedszkole 55 625 84 12;
email: ps1elblag@wp.pl lub soswnr2@wp.pl
Placówka nasza dostosowana jest do potrzeb małego dziecka, bez barier architektonicznych, z placem zabaw

Wejście do placówki

Winda

Ogród Jordanowski

Proponujemy Państwu różnorodną ofertę form wspomagania dziecka w wieku od 0 do 7 lat

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z pedagogiem

Zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia integracji sensorycznej

Posiadamy wygodne pokoje dla matek karmiących oraz rodziców oczekujących na dziecko

Miejsce relaksu dla rodziców

Pokój dla matek z małymi dziećmi

Łatwy dojazd: Autobus linii 8,11,16,18, 17;

Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki i
skorzystania z bezpłatnych konsultacji w każdą
środę o godz. 11.30 (po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym - tel. 55 625 84 01

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
- równy start dla każdego dziecka –
Od wielu lat nasza placówka udziela specjalistycznej pomocy psychopedagogicznej małym dzieciom z deficytami rozwojowymi i
poważnymi zaburzeniami w rozwoju. Od 2009 roku specjalizujemy się w organizowaniu pomocy w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju. Działania swoje opieramy o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarte w rozporządzeniu z dnia
03 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz.U.z dnia 12.02.2009 ).
Pomocą obejmujemy dzieci od urodzenia
do osiągnięcia wieku szkolnego,
ze wszystkimi problemami rozwojowymi,
tj. dzieci:

Oferujemy specjalistyczną pomoc
dziecku w zależności od potrzeb
i rodzaju zaburzenia, w zakresie:
- terapii pedagogicznej, zajęcia
korekcyjno-wyrównawcze,
- terapii logopedycznej (korekcja wad
wymowy, wywoływanie mowy),
- terapii psychologicznej,
- rehabilitacji ruchowej,
- gimnastyki korekcyjnej,
- integracji sensorycznej,
- wspieranie i rozwijanie kompetencji
komunikacyjnych,
- komunikacja alternatywna
i wspomagana dla dzieci
niemówiących

- z grupy ryzyka okołoporodowego,
zagrożone nieprawidłowym rozwojem
- z deficytami rozwojowymi,
- z wadami postawy,
- z wadami wymowy,
- wychowujące się w niekorzystnych
warunkach środowiskowych,

- z zaburzeniami zachowania i emocji,
- z ADHD
- z FAS
- z niepełnosprawnością ruchową,
- z niepełnosprawnością sprzężoną,
- z niepełnosprawnością umysłową,
- z wadami wzroku, słabowidzące i niewidome,
- z wadami słuchu, słabosłyszące i niesłyszące,
- niemówiące oraz z ciężkimi zaburzeniami
w porozumiewaniu się,
- z autyzmem,
- z chorobami genetycznymi
i przewlekłymi.

Pomocą obejmujemy całą rodzinę dziecka
poprzez:
- organizowanie grup wsparcia dla rodzin dzieci
z określonymi deficytami (niepełnosprawnościami)
- terapię psychologiczną dla rodziców i rodzeństwa,
- pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku
domowym do potrzeb dziecka,
- instruktaż merytoryczny i metodyczny dla
rodziny, dotyczący opieki i sposobu pracy
z dzieckiem,
- warsztaty i szkolenia dla rodzin z dzieckiem
spoza Elbląga z możliwością zakwaterowania,
- pomoc w pozyskiwaniu odpowiednich środków
i sprzętu rehabilitacyjnego do pracy z dzieckiem,
- wsparcie specjalistów udzielane na terenie domu
rodzinnego.

