Oleśnica, 6 maja 2015r.
Relacja z „III Forum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”.
Tegoroczne forum zostało zatytułowane: ”Kompleksowe wsparcie rodziny z
dzieckiem niepełnosprawnym”. Patronat nad imprezą objął starosta Wojciech
Kociński. Zaproszenie do udziału przyjął również burmistrz Oleśnicy Michał
Kołaciński. Forum zostało zorganizowane przede wszystkim z myślą o
rodzicach dzieci niepełnosprawnych, a jego celem było przedstawienie
zagadnień dotyczących różnych form wsparcia oferowanych w ramach systemu
pomocy społecznej oraz systemu oświaty. W imprezie wzięli też udział
dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, a także pedagodzy szkolni i
nauczyciele.

W pierwszej części spotkania dr. Katarzyna Liżyńska (prawnik) przedstawiła
na podstawie aktów polskiego prawa możliwości kształcenia dzieci
niepełnosprawnych. Prelegentka podkreśliła, jak ważna jest aktywna postawa
rodziców w wykorzystaniu możliwości, jakie stwarza nasz system oświaty.
Dyrektor zespołu poradni Małgorzata Nowak zapewniła, że w poradni w
Oleśnicy rodzice zawsze mogą skorzystać z pomocy w planowaniu optymalnej
dla ich dziecka formy edukacji i zaprosiła do korzystania z porad i konsultacji
prowadzonych przez specjalistów. Aleksandra Świnoga z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Oleśnicy przedstawiła zasady przyznawania renty

socjalnej i rodzinnej oraz zadeklarowała gotowość do kolejnych spotkań z
zainteresowanymi rodzicami.
Alicja Najmrodzka –koordynator do spraw kształcenia specjalnego w poradni
w Oleśnicy, a także członek komisji ds. orzekania o niepełnosprawności
działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy wyjaśniła,
w jaki sposób można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka
oraz jakie możliwości i uprawnienia z niego wynikają. Wspomniała też o
możliwości korzystania z różnych form wsparcia w ramach Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ostatnim elementem
pierwszej części forum było wystąpienie Bogusławy Kwiecińskiej, która
przedstawiła zebranym gościom prawne uwarunkowania organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opowiedziała o działaniach,
które prowadzone są w tym zakresie w poradni w Oleśnicy i Sycowie od ponad
dziesięciu lat.

W drugiej części spotkania zostały omówione psychologiczne aspekty
funkcjonowania w roli rodzica dziecka niepełnosprawnego. Danuta Baszakpsycholog w poradni w Sycowie, podkreśliła, jak ważne jest psychologiczne
wsparcie dla rodziców, którzy zmagają się z niepełnosprawnością dziecka.

Lidia Sikora-koordynator zespołu ds. wczesnego wspomagania w poradni w
Sycowie- opowiedziała, jak istotna jest rola rodziców w procesie terapii dziecka.
Ostatnim elementem programu była prezentacja oferty placówek specjalnych
prowadzonych przez powiat oleśnicki. Danuta Aulich-dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Twardogórze pokazała, jak szkoła wygląda dziś i jakie są jej
perspektywy rozwojowe. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Oleśnicy zaprezentowały Elżbieta Osip (pedagog) i Elżbieta Pawłusiów
(psycholog). W przygotowanej przez nie prezentacji można było zobaczyć, jak
różnorodna
jest
oferta
edukacyjna,
terapeutyczna
oraz
rekreacyjna proponowana przez ośrodek. Obie panie podkreśliły, że placówka
jest zawsze otwarta dla rodziców dzieci, które są jej uczniami, jak też dla tych,
którzy zastanawiają się nad wyborem odpowiedniego dla swego
niepełnosprawnego dziecka przedszkola, czy szkoły. Na zakończenie dyrektor
Mariusz Paris zaprosił wszystkich zainteresowanych do odwiedzin w
kierowanym przez siebie ośrodku.
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