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„Każda osoba ma coś
do zaoferowania światu”
(Joanna Głodkowska,2002)

Osoba godna, ciekawa świata, spełniająca
swoje marzenia, poszukująca swojego
miejsca, tożsamości,
Osoba, która wymaga wsparcia, pomocy.

Co wyznacza bieg
życia


wrodzone zadatki i tendencje
rozwojowe tkwiące w samej strukturze
organizmu osoby, czyli to z czym
przychodzimy na świat, co mamy w
genach



wpływy i warunki środowiska
naturalnego, warunki domowe, wpływ
środowiska rodzinnego, relacje
partnerskie,



własna aktywność osoby, jej
zainteresowania, działania, możliwość
działania i uczenia się itp.



sposoby i metody oraz wyniki

Kluczowe aspekty wsparcia rodziny,
dziecka, ucznia i środowiska

Dostarczanie
dziecku okazji
do uczenia się

Wsparcie
rodziców

Rodzina i
zasoby
środowiskowe

Liczba uczniów z orzeczeniami
Liczba uczniów w latach 2006-2020
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Ponad 34% uczniów obejmowanych jest różnymi formami
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

62% uczniów z orzeczeniami uczęszcza do szkół
ogólnodostępnych.

Brak danych
Ograniczony zakres rozpoznań w systemie edukacji

Dzieci z delecją
22Q11

Orzeczenie, opinia – kwalifikacja do wsparcia
Różnie definiowana niepełnosprawność
Rozpoznanie kliniczne nie równa się prawo do wsparcia w edukacji

MODEL MEDYCZNY- MODEL EDUKACYJNY- MODEL SPOLECZNY

zróżnicowany dostęp do usług (procedury dostępu,
zakresy)
zróżnicowany zakres świadczeń

Różnorodność

różne uprawnienia do uzyskania świadczeń (NFZ,
Edukacja, PFRON, Pomoc społeczna)

różnie definiowany adresat: pacjent- uczeń-beneficjent
Różnie definiowana ocena potrzeb- różne definiowane
plany wsparcia
≠ SPÓJNOŚĆ I KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU

POZNANIE

Diagnoza
kliniczna

ICD

Diagnoza
funkcjonalna

ICF

Zmiana w podejściu….
Model medyczny


Model biopsychospołeczny

Interwencję inicjuje rozpoznanie medyczne










Dominuje diagnoza psychometryczna
bazująca na klasyfikacjach medycznych
Rodzice jako obserwatorzy, cele wyznacza
specjalista
Interwencja ukierunkowana na
usprawnianie/terapię dziecka/ucznia
Dominuje praca z dzieckiem/uczniem
w placówce specjalistycznej, w gabinecie







Interwencję inicjuje rozpoznanie problemu
w rozwoju/funkcjonowaniu dziecka/ucznia
Ocena funkcjonalna wykorzystująca ICD i
ICF obejmuje identyfikację barier w
środowisku
Rodzice jako partnerzy, cele ustalane
z rodziną, uwzględniające priorytety rodziny
Praca z dzieckiem/uczniem i środowiskiem,
wykorzystywanie rutyn dnia codziennego,
uruchamianie zasobów (skorelowanie pracy
specjalistycznej z pracą w środowisku

DIAGNOZA-OCENA-POZNANIEWSPARCIE
Różnica między stanem
wyjściowym a stanem po
podjęciu działań
czy to co robimy jest
skuteczne?

W diagnozie klinicznej
Objawy (aktywności)

Pytanie o przyczyny- funkcje, struktury

Pytanie o mechanizm powstawanie zaburzeń

PIOTROWICZ RADOSŁAW

Istotne jest podjęcie próby analizy globalnego

funkcjonowania dziecka (czyli na jakim etapie rozwoju w
jakich sferach znajduje się dane dziecko) jest to diagnoza
funkcjonalna.

DIAGNOZA
przyczynowa

Celem jej jest odpowiedź na pytania:


która ze sfer jest najbardziej zaburzona?



jak znaczny wykazuje stopień uszkodzenia?



jakie są zachowane możliwości badanego dziecka?



jakie są wskazania terapeutyczne?

Badanie to obejmuje pomiar podstawowych umiejętności

dziecka.
PIOTROWICZ RADOSŁAW

Kompleksowość w diagnozie
Łączenia diagnozy medycznej i psychologicznopedagogicznej ze wskazaniami koniecznych działań
rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Łączenia diagnozy z opracowaniem i wdrożeniem
DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH.

Diagnoza nozologiczna i diagnoza funkcjonalna
MUSZĄ się uzupełniać.
PIOTROWICZ RADOSŁAW

ZINTEGROWANY BIOPSYCHOSPOŁECZNY MODEL
FUNKCJONOWANIA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania
Niepełnosprawności i Zdrowia
Stan zdrowia

Funkcje życiowe
struktury ciała

Czynniki
środowiskowe

Aktywność

Uczestnictwo

Czynniki osobiste

Rozumienie Funkcjonowania i Niepełnosprawności
14

PROJEKTOWANIE A REALIZACJA

CO MAMY?

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?
JAK TO ZROBIĆ?

KTO I KIEDY TO ZROBI?

Proces rozpoznawania zasobów i trudności dziecka i jego rodziny
oraz oddziałujących na nich czynników środowiskowych,
uwzględniający:
•

analizę funkcjonowania (opartą na klasyfikacji ICF),

•

wiedzy o kamieniach milowych w rozwoju dziecka)

•

oraz - o ile została postawiona - diagnozę kliniczną (opartą na
klasyfikacji medycznej ICD lub DSM).

Wyniki tej oceny stanowią podstawę do ustalenia poziomu
wsparcia oraz opracowania indywidualnego programu wsparcia
dziecka i rodziny, który powinien podlegać stałej ewaluacji.
Definicja przyjęta na podstawie wyników pracy zespołu do spraw do
spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, który funkcjonował w MEN w latach
2019-2020.

Ocena
funkcjonalna

Kluczowe obszary aktywności
Uczenie się i stosowania
wiedzy

zachowania społeczne we
wzajemnych kontaktach przystosowanie społeczne
i emocjonalne

Porozumiewanie się

Przenoszenie, poruszanie
i manipulowanie
przedmiotami

Poruszanie się

Dbanie o siebie

23.11.2022

W każdym obszarze
aktywności wyodrębniono
zestaw aktywności
kluczowych dla rozwoju



Uczenie się i stosowanie
wiedzy



celowe posługiwanie się zmysłami: patrzenie, słuchanie,
dotykanie,



uczenie się przez działanie,



uczenie się – skupienie uwagi,



przyswajanie pojedynczych słów lub symboli
posiadających znaczenie



rozwiązywanie problemów



podejmowanie decyzji.

23.11.2022

PROFIL Funkcjonalny ICF
FUNKCJE SŁUCHOWE

b230

b2300
b2301

b2302
b2303

b2304

b340

b3401

b1560

d115

Funkcje słyszenia Funkcje zmysłów dotyczące odbierania obecności
dźwięków, rozróżniania lokalizacji, wysokości tonu, głośności i jakości
dźwięków. Obejmuje: funkcje słyszenia, rozróżnianie dźwięków,
umiejscowienie źródła dźwięku, lateralizację dźwięku, rozróżnianie mowy,
głuchotę, upośledzenie słuchu, utratę słuchu Nie obejmuje: funkcje
percepcyjne(b156); funkcje językowe(b167)
Wykrywanie dźwięków
Funkcje zmysłowe odnoszące się do odczuwania obecności dźwięków.
Rozróżnianie dźwięków
Funkcje zmysłowe odnoszące się do odbierania obecności dźwięku,
włączając w to rozróżnianie tła i dwuusznej syntezy, rozdzielanie i
mieszanie dźwięków.
Umiejscowienie źródła dźwięku
Funkcje zmysłowe pozwalające ustalić umiejscowienie źródła dźwięku.
Lateralizacja dźwięku
Funkcje zmysłowe pozwalające ustalić czy dźwięk dochodzi z prawej czy z
lewej strony.
Odróżnianie mowy
Funkcje zmysłowe pozwalające rozpoznać język mówiony i odróżnić go od
innych dźwięków.
Funkcje głosu i mowy
Alternatywne funkcje dotyczące wokalizacji
Funkcje tworzenia innych sposobów wokalizacji. Obejmuje: funkcje
tworzenia dźwięków i skala dźwięków jak podczas śpiewania, skandowania,
bełkotania, nucenia; głośny płacz, krzyk Nie obejmuje: funkcje
językowe(b167); funkcje głosu (b310); funkcje artykulacji(b320); funkcje
dotyczące płynności i rytmu mowy (b330)
Tworzenie skali dźwięków
Funkcje tworzenia różnorodnego zakresu wokalizacji. Obejmuje: funkcje
płaczu, gaworzenia, paplania, np. u dzieci
Percepcja słuchowa
Funkcje psychiczne związane z rozróżnianiem dźwięków, tonów, tonacji i
innych bodźców akustycznych
Uczenie się i stosowanie wiedzy dotyczy uczenia się, wykorzystania nabytej
wiedzy, myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
Celowe posługiwanie się zmysłami (d110-d129)
Słuchanie

OBSZAR AKTYWNOŚCI: SYGNAŁY SPOŁECZNE WE WZAJEMNYCH KONTAKTACH PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE I EMOCJONALNE
Kontakt fizyczny (d7105) - Nawiązywanie kontaktu fizycznego i reagowanie na kontakt fizyczny z
innymi osobami
__/2
/100%
Wskaźnik prawidłowych
Kwalifikator
0 1
2
3
4
zachowań dziecięcych
Odróżnianie znajomych osób (d7106) - Okazywanie odmiennych reakcji poszczególnym osobom,
np. wyciąganie ręki do znajomej osoby, odróżnianie jej od obcych i reagowanie we właściwy
sposób
___/8
/100%
Wskaźnik prawidłowych
Kwalifikator
0 1
2
3
4
zachowań dziecięcych
Inicjowanie wzajemnych kontaktów społecznych (d71040) - Rozpoczynanie obustronnych
kontaktów społecznych i stosowne reagowanie w trakcie kontaktów społecznych z innymi
Wskaźnik prawidłowych
___/6
/100%
Kwalifikator
0 1
2
3
4
zachowań dziecięcych
Kontynuowanie wzajemnych kontaktów społecznych (d71041) - Kontrolowanie postępowania w
celu utrzymania kontaktów społecznych
Wskaźnik prawidłowych
___/6
/100%
Kwalifikator
0 1
2
3
4
zachowań dziecięcych
PODSUMOWANIE:
SYGNAŁY SPOŁECZNE WE WZAJEMNYCH KONTAKTACH - PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE I EMOCJONALNE

Łączny wskaźnik
prawidłowych zachowań
dziecięcych

___/22

/100%

Kwalifikator

0

1

2

3

0 BRAK trudności (żadne, nieobecne, nieistotne... ) 0-4 % (96-100% poprawnych
zachowani)
1 NIEZNACZNE trudności (niewielkie, małe...) 5-24 % (76-95%)
2 UMIARKOWANE trudności (średnie, spore...) 25-49 % (51-74%)
3 ZNACZNE trudności (wielkie, silne, ...) 50-95 %
4 SKRAJNIE DUŻE trudności (zupełne...) 96-100 %
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NARZĘDZIA DO OCENY FUNKCJONALNEJ -ICF

Skrining rozwojowy małego dziecka SRMD

Arkusz Oceny funkcjonalnej ucznia

Arkusz Kompetencji Ucznia

Arkusz oceny ucznia- system oceny
AOU - system oceny
Każdy ze wskaźników oceniany jest na poprzez określenie, czy uczeń:
-

wykonuje określoną aktywność samodzielnie

-

wykonuje ją, gdy otrzymuje wsparcie w postaci dłuższego czasu na jej wykonanie

-

wykonuje ją, gdy otrzymuje wsparcie ze strony innej osoby, np. nauczyciela, rodzica,
rówieśnika, specjalisty itp.

-

wykonuje ją, gdy otrzymuje wsparcie techniczne: posiada określone urządzenie (np. aparat
słuchowy, zeszyt z powiększona liniaturą) lub urządzenie to jest zapewnione przez placówkę
czy dom rodzinny (np. pętla indukcyjna, mysz komputerowa ułatwiająca nawigację po stronie
internetowej itp

-

nie wykonuje danej aktywności

Ocena funkcjonalna

Profil
funkcjonalny
dziecka

Profil
funkcjonalny
ucznia

Ekomapa

Profil funkcjonalny
 stanowi efekt oceny funkcjonalnej i opisuje

funkcjonowanie dziecka wg obszarów/kodów ICF.
 Uwzględnia on wszystkie istotne obszary

funkcjonowania dziecka funkcjonowania dziecka tj.
sferę poznawczą, język i komunikację, samodzielność,
socjalizację, małą i dużą motorykę, funkcjonowanie w
sferze zmysłów, formy aktywności, preferencje i
zainteresowania, jak również czynniki kontekstowe
(uwarunkowania środowiskowe społeczne i fizyczne
oraz osobowe).
 Poziom funkcjonowania dziecka w określonych sferach

pozwala określić cele, zakres i formy wsparcia dziecka i
rodziny w IPWWR.

PIOTROWICZ RADOSŁAW
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NA CZYM NAM
ZALEŻY?


NA BUDOWANIU RELACJI



MOTYWACJI



WSPÓŁDZIAŁANIU



KOMUNIKACJI FUNKCJONALNEJ



ZDOLNOŚCI PRZYSTOSOWANIA DO
ZMIAN



SAMODZIELNOŚCI



NIEZALEŻNOŚCI



ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ

JEST TO MOŻLIWE
GDY….
TO CO ROBIMY JEST PRZYDATNE W ŻYCIU
MA ZASTOSOWANIE
POMAGA NAM W OSIĄGANIU ZARADNOŚCI
SPOŁECZNEJ, SAMODZIELNOŚCI
PIOTROWICZ RADOSŁAW
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„Niektóre dzieci mają
specjalne potrzeby ,
ale wszystkie mają
zwykłe potrzeby”

Zasób wiedzy
Wiedza o aktualnym poziomie funkcjonowania dziecka, znajomość strefy
najbliższego rozwoju (funkcjonalne cele)
Wiedza o warunkach środowiskowych (dom, placówka): plan dnia /
tygodnia, ilość i rodzaj stymulacji, zaspokojenie podstawowych potrzeb

Wiedza o przebiegu prawidłowego rozwoju, znajomość struktury
nabywania umiejętności
Wiedza o dotychczasowym rozwoju dziecka, znajomość historii uczenia
się
Znajomość rodziny dziecka: możliwości i oczekiwania członków rodziny,
stan psychiczny rodziców, gotowość do współpracy

Radosław Piotrowicz

Znajomość metod i technik terapeutycznych, umiejętność łączenia ich i
modyfikowania pod kątem potrzeb danego dziecka
2017-05-17

Niepełnosprawność?
Różne podejście- różnie definiowana


Niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym i że
wynika ona z interakcji między osobami z dysfunkcjami
a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i
środowiskowymi, które utrudniają tym osobom pełny i
skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie
równości z innymi osobami

(Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Preambuła, pkt.6,
2012)

Ku społecznemu modelowi
niepełnosprawności-ICF
Niepełnosprawność powinna być postrzegana nie jako problem jednostki, lecz jako
problem wynikający z barier społecznych, utrudniających osobom z
niepełnosprawnościami aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym (Giddens,
2012, s. 419)
W praktyce, to nie jednostka powinna się dostosowywać do społeczeństwa, to
społeczeństwo powinno dostosować wzory zachowań i oczekiwań do możliwości
osoby z niepełnosprawnością
Człowiek jest na tyle niepełnosprawny, na ile umożliwiają mu to:
– społeczeństwo i akceptowane w nim lub nieakceptowane normy, wartości,
postawy,

– organizacja społeczności i (lub) społeczeństwa globalnego zapewniająca mu
dostęp do głównego nurtu życia zbiorowego i zasobów lub niezapewniająca mu tego
dostępu (Woźniak, 2014, s. 75).
PIOTROWICZ RADOSŁAW
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„Jeśli chcemy dać wszystkim
dzieciom równe szanse
musimy traktować je w
sposób zróżnicowany”

Potrzeba zmian


ujednolicenie orzecznictwa



Koncentracja na realne potrzeby dziecka, ucznia



Wsparcie uzależnione od poziomu funkcjonowania dziecka, ucznia i
jego potrzeb
INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA ZALEŻNA OD POZIOMÓW WSPARCIA



Ocena funkcjonalna- opisowa według założeń ICF



Kompleksowość i skoordynowanie wsparcia
KOORDYNATOR- SPECJALISTA WIODĄCY

SZKOŁA NAKIEROWANA NA DOSKONALENIE I
ROZWÓJ









Szkolny zespół wspierający ROZWÓJ UCZNIA
Działania prointegrujące
Model nauczyciela współorganizującego kształcenie
Koncentracja na programie nauczania w celu jego zróżnicowania adoptowania do możliwości i potrzeb ucznia „Wielopoziomowy
program nauczania”.
Zaangażowania w doskonalenie kadry
Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów
POZNANIE UCZNIA W ŚRODOWISKU

Specjalne potrzeby
Specjalistycznej pomocy ukierunkowanej na proces
wspomagania rozwoju dziecka
 Pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu
nauczania
 Stosowania specjalnych metod nauczania
 Specjalnego przygotowania nauczycieli
 Odmiennych rozwiązań organizacyjnych
(np.:dostosowania treści nauczania, przeznaczenie
większej ilości czasu na ich opanowanie )


Tworzenie dla każdego
w jego naturalnym środowisku
optymalnych warunków
rozwoju, nauki, pracy ,
spędzania czas.
(Prof. A. Hulek)

Dotyczy ona wszystkich, które potrzebują
pedagogicznego wsparcia w zaspokajaniu swoich
specyficznych potrzeb i które bez tego wsparcia mają
poważne trudności przy zespalaniu się w strukturach
społecznych typowych do wieku, wykształcenia czy
zainteresowań

PIOTROWICZ RADOSŁAW
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Kształcenie specjalneIntegracja
Włączenie
„Model Edukacji dla
Wszystkich”
- propozycje rozwiązań

DzieckoRODZINAŚRODOWISKO

WŁĄCZENIE
(INKLUZJA)

WSPOMAGANIE- WSPARCIE DZIECKA,
UCZNIA, RODZINY, ŚRODOWISKA

Ustawowe formy wsparcia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wczesne wspomaganie rozwoju
Kształcenie specjalne,
Kształcenie integracyjne,
Kształcenie w szkole ogólnodostępnej



utrzymanie wszystkich obecnych form kształcenia i decyzyjności rodziców



wzmocnienie współpracy międzysektorowej (efekt synergii)



wzmocnienie profilaktyki i dostępu do pomocy w szkole



ocena funkcjonalna



szkoły lepiej przygotowane do pracy ze zróżnicowanymi zespołami
klasowymi



warunki do rozwoju osobowego każdego ucznia



absolwenci wszystkich szkół lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy
oraz samodzielności w życiu dorosłym

Wczesne wspomaganie

rozwoju dzieci
i wsparcie rodziny

Nauka
w szkole

Wejście na rynek pracy
i uczenie się przez całe życie

Działania projektowe
wdrożeniowe


Standardy wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka



Standardy udzielania wsparcia w szkole



Standardy kształcenia specjalistów



Standardy oceny funkcjonalnej



Standardy pomocy psychologicznopedagogicznej












Profil specjalisty - ujednolicony profil kompetencji,
koordynator, specjalista wiodący
Model transdyscyplinarny zespołu- zasady
współpracy, superwizje, interwizje, szkolenia, trening
intepersonalny
Ujednolicone zasady postępowania względem
dziecka i rodziny- procedury
Ujednolicone procedury oceny funkcjonalnej (ICF) z
uwzględnieniem oceny kryterialnej (ICD-11)
Dokumentowanie i wewnętrzny nadzór nad
realizacją działań względem dziecka, ucznia i rodziny
i jego środowiska – baza dokumentacji
Standard zasobów podmiotu realizującego w
zależności od poziomu wsparcia (kryteria
dostępności)
Zewnętrzny nadzór oraz kontrola nad jakością
realizacji zadań

Ujednolicony
standard:
Jakość
organizacji
pracy zespołu

Wczesne
wspomaganie rozwoju
wczesna interwencja
Model skoncentrowany na
rodzinie.

Zintegrowanie
dotychczasowych form
wsparcia: pomocy p-p,
kształcenia specjalnego, zajęć
rewalidacyjnowychowawczych – jeden plan
WWR.

TRZY poziomy wsparcia:
kryterium dostępu to
ograniczenia w
funkcjonowaniu i opóźnienia
rozwojowe u dzieci (3 poziom
– niepełnosprawność).

Działania realizowane przez
podmioty działające w innych
sektorach ujęte
indywidualnym planie WWR.

Standardy organizacji i
udzielania WWR.

Koordynacja działań na
poziomie powiatu jako
rozwiązanie systemowe.

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
Dziecko
Działania
specjalistyczne
skierowane do dziecka
fizjoterapeutyczne,
logopedyczne,
psychologiczne,
pedagogiczne,
socjalne,
technologiczne i inne

Rodzina
Wsparcie informacyjne
Wsparcie emocjonalne
Rozmowa,
poradnictwo, wsparcie
specjalistyczne
(psychoterapeutyczne)
Wsparcie społeczne
(opieka wytchnienia,
asystencja i inne)

Środowisko
Włączenie społeczne
dziecka do grupy
Adaptacja – aranżacja
przestrzeni
Przygotowanie kadry
Superwizje , interwizje

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację
Włączającą- Nowa rola szkół i placówek specjalnych


Jako dodatkowe zadanie.



Wielospecjalistyczny zespół specjalistów.



Konsultacje i doradztwo dla kadr ogólnodostępnych
przedszkoli i szkół.



Konsultacje dla rodziców.



Czasowe prowadzenie zajęć z uczniami w
przedszkolu/szkole.



Wypożyczalnia sprzętu (współpraca z PFRON).



Trwa pilotażowe wdrożenie 16-20 SCWEW.



Docelowo w każdym powiecie.

•

wsparcie.gov.pl – strona z narzędziami (wiek: 0-25 lat), system
informatyczny wspierający ocenę funkcjonalną

•

szkolenia: edukacja włączająca wykorzystanie narzędzi oraz prowadzenie oceny
funkcjonalnej

•

pilotaż 23 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

•

narzędzia przesiewowe od oceny rozwoju dzieci w wieku do 6 lat oraz
narzędzia dla zespołów szkolnych do oceny funkcjonowania uczniów

•

standardy oceny funkcjonalnej i postępowania terapeutycznego i
psychoterapeutycznego w oświacie

•

seria poradników dla specjalistów, dyrektorów, nauczycieli i rodziców;

•

pilotaż nowego stanowiska - asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (ASPE): 640 osób;

•

kampania informacyjno-promocyjna „Edukacja w zasięgu ręki”: strona
internetowa

System wsparcia –wyzwania w podejściu
do niepełnosprawności


Niepełnosprawność jest pewnym rodzajem “inności”, nie jest czymś gorszym, czymś co
mogłoby wykluczyć osobę z normalnego życia. My, jako osoby pracujące z osobami z
niepełnosprawnościami powinniśmy promować różnorodność, w tym tę spowodowaną
niepełnosprawnością, jako wartość.



Nie wolno nam zbytnio przywiązywać się do diagnozy medycznej i nadawać osobom z
niepełnosprawnościami metek, typu MPD, Zespół Downa, itp. Oczywiście wszystkie te osoby
mają w jakimś stopniu podobne potrzeby, są one jednak zupełnie inne, indywidualne i tak
należy je postrzegać - jako osoby “z”.



Naszym zadaniem nie jest tylko zaspokajanie bieżących potrzeb dzieci. Nasza praca musi
uwzględniać przyszłość, ale także sięgać do doświadczeń dziecka i rodziny z przeszłości.
Przeszłość i przyszłość dziecka i rodziny są kluczowe w planowaniu wsparcia.



Jako osoby pracujące z dziećmi z niepełnosprawnościami nie powinniśmy skupiać się na
niepełnosprawności, ale na wspieraniu rozwoju. Celem naszej pracy nie jest rehabilitacja, ale
wspieranie rozwoju, czyli dołożenie wszelkich starań do tego, aby dziecko, pomimo
posiadanych dysfunkcji, mogło się rozwijać, uczyć się samodzielności i niezależnego,
aktywnego życia.

Wspomaganie- wsparcie - samodzielność
- niezależność

NIE WIĘCEJ
WSPARCIA, NIŻ JEST
POTRZEBNE I NIE
MNIEJ, NIŻ JEST TO
KONIECZNE

