
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego we Włodawie rozpoczął realizację  rządowe-

go  programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021, w ramach którego w SOSW funkcjo-

nuje  Ośrodek Konsultacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjny.  

 Jest to jedyny tego typu ośrodek w powiecie włodawskim, prowadzący dodatkowe zajęcia z zakresu wczesnego 

wspomagania oraz w zależności od potrzeb dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, 

logopedów i innych specjalistów dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu włodawskiego do momentu podjęcia nauki 

w szkole podstawowej.  

 

 

 Z programu mogą korzystać dzieci z terenu powiatu włodawskiego od  chwili wykrycia niepełnosprawności -  do 

momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej, posiadające jeden z wymienionych dokumentów: opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie od lekarza pediatry, 

u których występują wybrane schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 

Zdrowotnych ICD-10. 

 Zapewnia interdyscyplinarną opiekę specjalistyczną dziecka oraz jego rodziny w tym wczesne wspomaganie roz-

woju dziecka. 

 Prowadzi działania stymulujące dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju, co ma bezpośredni wpływ na osiągnię-

cie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości. 

 Udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka. 

 Wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności re-

habilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i socjalnej. 

 Wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom. 

 Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświa-

towych oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pe-

dagogów, logopedów i innych specjalistów. 

 Koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu: 

 zbiera i upowszechnia informacje o usługach i świadczących je specjalistach; 

 prowadzi akcje informacyjne; 

 monitoruje działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom. 

Prowadzona przez nas praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz terapia dziecka ma charakter wieloprofilo-

wego  oddziaływania na zaburzenia.  

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach dogodnych dla dzieci i rodzi-

ców (również w trakcie ferii szkolnych i waka-

cji). 
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