
Kontakt

Nasz zespół jest podzielony na regiony.
Właściwych doradców wraz ze wszystkimi  
danymi kontaktowymi można znaleźć pod  
adresem:
www.lwl.org/fruehfoerderung

Infolinia do pierwszych pytań: 
tel: 0251 591-5020

Przystępny język 
Treść niniejszej broszury napisaną  
przystępnym językiem można znaleźć 
w internecie.

Najczęściej wczesne wspomaganie rozwoju odbywa się w 
specjalnych ośrodkach (Frühförderstellen). Są to specjalistycz-
ne placówki lub gabinety, w których pracuje wykwalifikowa-
ny personel i które posiadają pomieszczenia z odpowiednim 
wyposażeniem, takim jak zabawki, książki czy pomoce 
medyczne.

Wsparcie i poradnictwo może odbywać się również w ra-
mach mobilnego wczesnego wspomagania rozwoju w miej-
scu zamieszkania dziecka. Czasami wczesne wspomaganie 
rozwoju odbywa się również w placówce pobytu dziennego 
lub w ramach opieki dziennej (na przykład u opiekunki).

Niezależnie od miejsca wsparcia, ważne jest, aby jako rodzi-
ce w nim Państwo uczestniczyli.

Gdzie odbywa się wczesne wspomaganie 
rozwoju?

Droga do wczesnego wspomagania rozwojuOśrodki wczesnego wspomagania rozwoju Doradcy w LWL

Wydawca: Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), LWL-Dezernat Jugend und Schule, 
Referat Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche, Warendorfer Str. 25, 48133 Münster,
Telefon: 0251 591-01, www.soziale-teilhabe-kiju.lwl.org, Stan na: maj 2021,
zdjęcia stock.adobe.com: Racle Fotodesign, Dan Race, Sergey Novikov

Wczesne wspo-
maganie rozwoju 
Twojego dziecka

Informacje dla rodziców na temat  
wczesnego wspomagania rozwoju  
dziecka od urodzenia do rozpoczęcia  
nauki w Westfalii-Lippe

LWL-Dezernat Jugend und Schule
Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche

Złożenie wniosku o świadczenie wczesnego wspomagania 
rozwoju jest bardzo proste.
Chętnie pomogą w tym Państwu pracownicy LWL. Informa-
cje można również uzyskać w placówce wczesnego wspo-
magania rozwoju.

Związek LWL finansuje pomoc dzieciom niepełnosprawnym 
oraz dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością.
Po to, aby dzieci mogły się optymalnie rozwijać. 

Udzielamy porad w zakresie wczesnego wspomagania roz-
woju poufnie i bezpłatnie.
Prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie. W razie po-
trzeby można również umówić się na wizytę na miejscu.

Doradzamy w sprawie oferty wczesnego wspomagania roz-
woju i wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o świadczenie. W razie 
potrzeby pomagamy również w wypełnieniu wniosku. 

Ponadto służymy informacją na temat innych placówek 
wsparcia, możliwości pomocy i doradztwa w Państwa okolicy.

W jaki sposób mogę zgłosić moje dziecko  
do wczesnego wspomagania rozwoju?

Do kogo mogę się zwrócić?

Oferty wczesnego wspomagania 
rozwoju w internecie

Na stronach LWL pod adresem: www.lwl.org/
fruehfoerderung można dowiedzieć się, gdzie 
w Westfalii-Lippe oferowana jest pomoc w 
ramach wczesnego wspomagania rozwoju.  
www.lwl.org/fruehfoerderung

Trzy kroki do wczesnego wspomagania 
rozwoju :

 · Aby skorzystać ze świadczeń wczesnego 
wspomagania rozwoju, konieczna jest wizyta 
u lekarza. Lekarz pediatra wystawia skierowa-
nie na diagnostykę wstępną w celu interdyscy-
plinarnego wsparcia lub wydaje zaświadczenie 
lekarskie do wsparcia pedagogiczno-integra-
cyjnego. 

 · Na tej podstawie (np. w placówce wczesnego 
wspomagania rozwoju) można przeprowadzić 
z dzieckiem specjalistyczną diagnozę, aby roz-
poznać, jaka konkretna pomoc jest wskazana. 

 · Następnie można złożyć wniosek o wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka. Wspólnie z 
Państwem analizujemy i ustalamy potrzeby 
dziecka. Jeśli warunki są spełnione i wydane 
zostanie orzeczenie o zasadności wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, otrzymają 
Państwo zgodę na korzystanie ze świadczenia.
Frühförderung als geeignete Maßnahme fest-
gestellt wird, erhalten Sie eine Zusage.



Wczesne wspomaganie rozwoju to oferta pomocowa dla dzieci 
dotkniętych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Ma ono na 
celu wsparcie dzieci w rozwoju fizycznym, umysłowym i emo-
cjonalnym. W świetle ustawodawstwa dzieci mają prawo do 
wczesnego wspomagania rozwoju od urodzenia do rozpoczęcia 
nauki w szkole.

 · Wczesne wspomaganie jest formą pedagogiki integracyjnej o 
holistycznym podejściu. Oznacza to, że w zależności od potrzeb 
dziecka łączy ono formy wsparcia typowe dla pedagogiki 
integracyjnej i, jeśli to konieczne, dostosowane do nich środki 
terapeutyczne. Kluczowym elementem takiego wsparcia jest 
przy tym zawsze zabawa dziecka.  

 · Ponadto wsparcie takie jest ukierunkowane na całą rodzinę. 
Dziecko i jego rodzina mogą dzięki temu nauczyć się radzić 
sobie z niepełnosprawnością na co dzień. Wsparciem objęte jest 
również najbliższe otoczenie dziecka.

 · Celem terapii pedagogiczno-integracyjnej jest niwelowanie 
trudności dziecka i zapewnienie mu jak najlepszych możliwości 
rozwoju i kształcenia. 

 · Ostatecznie chodzi o zapewnienie dziecku jak największej nieza-
leżności w codziennym życiu.

Wczesne wsparcie rozwoju dzieli się na pomoc o charakterze 
pedagogiczno-integracyjnym i interdyscyplinarnym.

 · We wspomaganiu pedagogiczno-integracyjnym stosuje się 
metody pedagogiczne i integracyjne. Wsparcie specyficzne 
dla autyzmu jest również formą pedagogiczno-integracyjnego 
wspomagania rozwoju.

 · Wspomaganie interdyscyplinarne to pedagogika integracyjna i 
terapia z jednego źródła. To kompleksowe świadczenie obej-
muje zatem metody pedagogiczno-integracyjne oraz opiekę 
medyczno-terapeutyczną, np. w zakresie mówienia i rozwoju 
ruchowego (logopedia, terapia zajęciowa i fizjoterapia).

Drodzy Rodzice,

niniejszą broszurą związek samorządowy Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL) pragnie poinformować Was o ofertach 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Związek samorządowy LWL odpowiada za wczesne wspoma-
ganie rozwoju dziecka w Westfalii-Lippe. Pokrywa on koszty 
tych świadczeń (z wyjątkiem świadczeń z tytułu ubezpieczenia 
zdrowotnego) od urodzenia dziecka do rozpoczęcia przez nie 
nauki w szkole.
Pomoc taką planujemy wspólnie z Państwem. 

Chcemy, aby zarówno Państwa dziecko, jak i Państwo mogli w 
pełni i samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym – nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania i formy opieki, jaką otrzymuje 
dziecko. Jeżeli rozważają Państwo skorzystanie z ofert wcze-
snego wspomagania rozwoju swojego dziecka, chętnie służymy 
pomocą.

Pracownicy referatu LWL ds. wspomagania uczestnictwa dzieci i 
młodzieży w życiu społecznym

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Jakie są formy wczesnego wsparcia rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju Twojego dziecka

Podstawy i formy wczesnego wspomagania rozwoju Oferty wczesnego wspomagania rozwojuWczesne wspomaganie rozwoju w Westfalii-Lippe Wsparcie w rozwoju

Oferty pedagogiczno-integracyjne

Wsparcie pedagogiczno-integracyjne
Istnieją różne formy wsparcia pedagogiczno-integracyjnego.
Dobiera się je zawsze pod kątem indywidualnych potrzeb 
dziecka i jego rodziny. Punktem wyjścia zawsze jest zabawa. 
Dzięki takim zajęciom dziecko łatwiej się uczy, lepiej radzi 
sobie z uczuciami, więcej mówi, czerpie radość z ruchu,
odnajduje się w grupie i nabiera pewności siebie.

Psychomotoryka / motopedagogika
W tym przypadku chodzi o ruch, ponieważ rozwój moto-
ryczny i psychiczny są ze sobą nierozerwalnie połączone. 
Poprzez ukierunkowaną zabawę i ćwiczenia ruchowe dziecko 
jest zachęcane do pracy z różnymi materiałami, interakcji z 
samym sobą i z innymi dziećmi. To wspiera rozwój osobowo-
ści dziecka, wspomaga sprawność ruchową i zwiększa jego 
kompetencje społeczne. Obok placówek wczesnego wspo-
magania rozwoju istnieją inne instytucje, specjalizujące się w 
tych metodach.

Oferta terapeutyczne w ramach interdyscypli-
narnego wczesnego wspomagania rozwoju

Fizjoterapia (gimnastyka rehabilitacyjna)
Dziecko uczy się lepiej i pewniej poruszać. 

Terapia zajęciowa (ergoterapia, zdolność do  
funkcjonowania na co dzień)
W terapii zajęciowej pomaga się dzieciom z deficytami ruchu, 
problemami z percepcją, równowagą lub koncentracją. 

Logopedia
Tutaj dzieci ćwiczą i poszerzają swoje umiejętności językowe.
Logopedia wspomaga dzieci, które mają problemy z wymową 
słów i artykulacją dźwięków, tworzeniem zdań lub płynnym 
mówieniem.

Wczesne wspomaganie rozwoju skierowane jest do rodzin, 
których dzieci z różnych powodów potrzebują wsparcia.

Może być ono konieczne, jeśli na przykład dziecko
 ·  wykazuje wrodzone upośledzenie,
 ·  urodziło się o wiele za wcześnie lub z komplikacjami,
 ·   nie rozwija się językowo lub ruchowo w sposób odpowiedni 

do wieku,
 ·   ma trudności z odnalezieniem się w grupie lub w zabawie z 

rówieśnikami,
 ·  wykazuje trudności w uczeniu się lub zaburzenia percepcji,
 ·  ma problemy z koncentracją.

Kiedy wczesne wspomaganie rozwoju jest wskazane?


	
	


