
Echipele din rețeaua pentru copiii cu dizabilități 

Copiii cu întârzieri în dezvoltare beneficiază adesea de asistență din partea serviciilor locale 

de îngrijire primară. Printre acestea se numără persoane precum infirmiere medicale, medici 

generaliști, logopezi, fizioterapeuți. 

O echipă din rețeaua pentru copiii cu dizabilități le oferă servicii copiilor cu nevoi mai 

importante, de la naștere și până la 18 ani.  

Ce este o echipă din rețeaua pentru copiii cu dizabilități? 

Avem experiență în furnizarea de servicii pentru copiii cu dizabilități.  

Colaborăm îndeaproape pentru a oferi o gamă largă de servicii și mijloace de asistență 

pentru copilul și familia dvs. Membrii echipei pe care îi vedeți și frecvența cu care îi vedeți 

vor depinde de nevoile copilului dvs. Vom discuta cu dvs. despre acest aspect. 

Adesea, reunim laolaltă grupuri de copii și grupuri de părinți pentru a învăța competențe noi 

și pentru a interacționa între ei. Dvs. și membrii familiei dvs. învățați cum să susțineți 

dezvoltarea copilului dvs. De asemenea, puteți împărtăși experiențele dvs. cu alții. 

Ce este o practică centrată pe familie? 

Copiii se dezvoltă și învață făcând lucruri de zi cu zi împreună cu familia, mediul 

preșcolar, școlar și comunitatea. Dvs. și persoanele care sunt alături de copilul dvs. în 

fiecare zi sunteți cei mai importanți pentru a vă ajuta copilul să învețe și să se dezvolte. 

Toate echipele din rețeaua pentru copiii cu dizabilități folosesc o abordare a practicii 

centrate pe familie. 

Aceasta înseamnă că vom colabora cu dvs. și cu alte persoane apropiate de copilul dvs. 

pentru a susține dezvoltarea acestuia. 

Practica centrată pe familie înseamnă că 

• Ne vom aloca timp pentru a vă cunoaște pe dvs. și copilul dvs., astfel încât să putem 

lucra împreună.  



• Vom afla ce obiective aveți pentru copilul dvs. 

• Vom colabora cu dvs. la un plan de asistență. Acest plan de asistență este Planul 

familial individual pentru servicii (denumit și). Planul familial individual pentru 

servicii va fi diferit pentru fiecare copil și familie în parte. 

• Vă vom ajuta să folosiți activitățile cotidiene pentru a vă realiza obiectivele.  

 

De ce echipa din rețeaua pentru copiii cu dizabilități folosește abordarea centrată pe 

familie? 

• Reprezintă o modalitate mai bună prin care un copil este susținut să se dezvolte 

• Reprezintă o modalitate mai bună de a înțelege nevoile unui copil 

• Activitățile de familie susțin dezvoltarea copilului dvs.  

• Familiile sunt mai fericite cu această abordare 

 

 


