W PRACY Z DZIEDMI WYKORZYSTUJEMY

Życzliwa i rodzinna atmosfera,

MIĘDZY INNYMI METODY:

która panuje w naszym ośrodku

-

Integracji Sensorycznej,

-

Weroniki Sherborne,

-

Terapia ręki,

-

Ch. i M. Knillów,

-

Move to Learn,

-

Werbo- tonalnej,

-

Marii Montesorii,

-

AAC – alternatywne metody komunikacji,

-

Dobrego Startu

-

Elementy metody krakowskiej,

-

PNF w Pediatrii,

-

Ortopedyczna Terapia Manualna.

sprzyja prawidłowemu procesowi
rozwoju wychowanków

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wspomagamy

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

im. św. Franciszka z Asyżu

rozwój dziecka

Pl. o. Honorata Koźmioskiego 9 26 – 420

Drodzy rodzice, jeśli zastanawiacie się, czy rozwój

Nowe Miasto nad Pilicą

waszego dziecka przebiega prawidłowo

tel./fax. 48 674 10 38

skorzystajcie z naszej oferty

email: sekretariat.soswnmiasto@grojec.pl
www.osw-franciszek.pl

W ramach pomocy oferujemy:
terapię wczesnego wspomagania
rozwoju małego dziecka

CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE

UDZIELAMY POMOCY W ZAKRESIE:

ROZWOJU?

-

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka to
terapia

mająca

na

celu

pobudzanie

-

Kwalifikowane do terapii są dzieci od drugiego
roku życia do chwili podjęcia nauki w szkole, na
podstawie opinii Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej

o

potrzebie

W MAŁYCH GRUPACH W DOBRZE

pożądanych w kontaktach z dzieckiem,

WYPOSAŻONYCH PRACOWNIACH

wzmacniania więzi emocjonalnej pomiędzy

-

przystosowania warunków środowiska
domowego do potrzeb dziecka.

ZAJĘCIA W RAMACH WCZESNEGO
WSPOMAGANIA ROZWOJU
W zależności od potrzeb i możliwości
psychofizycznych dziecka organizowane są w
wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem
i jego rodziną.

TERAPIĘ PROWADZĄ SPECJALIŚCI:
oligofrenopedagog

POMAGAMY DZIECIOM:
- zagrożonym niepełnosprawnością
intelektualną i fizyczną,
- z zaburzeniami rozwoju mowy,
- z niedosłuchem lub głuchotą,
- z innymi nieprawidłowościami rozwojowymi.

- pracownią ze sprzętem EGG Biofeedback
- salą do rehabilitacji ruchowej

-

Wczesnego

Wspomagania Rozwoju.

kształtowania postaw i zachowao

rodzicami i dzieckiem,

psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

fizjoterapeuta

neurologopedia

psycholog

surdopedagog

logopeda

inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka

- gabinetem logopedycznym, pedagogicznym,
psychologicznym
- salą SI

