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ZESPÓŁ PLACÓWEK W ŁUKOWIE 
jako wiodący ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczy na terenie naszego powiatu  

organizuje dla dzieci  oraz  ich rodzin 

BEZPŁATNE 
formy  kompleksowej, specjalistycznej  pomocy w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

fizykoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. 
 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN    . 

 

Celem programu  jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. 

GRUPA DOCELOWA:  

dzieci od momentu wykrycia lub zagrożenia  

niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej  

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,  

u których występują wybrane schorzenia wg  ICD-10 
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Placówka oferuje  różnorodne formy i metody terapii: 

 rehabilitacja ruchowa,  Tomatis, 

 diagnoza i terapia integracji sensorycznej,  

 masaż klasyczny,  Biofeedback,  

  terapia logopedyczna, 

 gimnastyka korekcyjna, 

 tyflopedagogika,   neurologopedia, 

 metoda symultaniczno – sekwencyjna nauki czytania,  

 masaż ustno-twarzowych według S. Masgutowej,  

 terapia taktylna według S. Masgutowej, 

 Metoda Dobrego Startu, 

 metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,  

 trening umiejętności społecznych, 

 metoda kinezjologii edukacyjnej P. Denissona,  

 metoda F. Affolter,  

 metoda Marii i Christophera Knillów,  

 poranny krąg - stymulacja polisensoryczna według pór roku,  

 sensoplastyka,    logorytmika, 

 niedyrektywna terapia zabawowa,  

 terapia behawioralna

 metoda opcji Son-Rise, 

 metoda Floortime, muzykoterapia,  felinoterapia, 

http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/rehabilitacja-ruchowa
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/terapia-logopedyczna
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-integracji-odruchow-wg-smasgutowej
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/terapia-taktylna-wg-smasgutowej
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-ruchu-rozwijajcego-wsherborne
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-kinezjologii-edukacyjnej-pdennisona
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-faffolter
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-marii-i-christophera-klinow
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/poranny-krg
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/niedyrektywna-terapia-zabawowa
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/muzykoterapia
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 dogoterapia. 

Program „Za życiem” skierowany jest też do rodzin z dzieckiem legitymującym się: 
 orzeczeniem o niepełnosprawności albo 

 orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci 

posiadających: 

 opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub 

 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o 

systemie oświaty, i ich rodzin. 

 

 

 

http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/dogoterapia
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Celem programu w ramach Działania 2.4 realizowanego przez Zespół Placówek w Łukowie jest utworzenie ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.  

Celem działania jest: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, 

oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu 

dostępnych usług. Promowanie Programu, zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie 

specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Osoby do których skierowano wsparcie: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10. Podmioty realizujące: docelowo 380 ośrodków 

realizujących kompleksowe, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
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