
Sieć Zespołów Wsparcia Dziecka z Niepełnosprawnością  

Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi często uzyskują pomoc lokalnie, w zakresie usług 

podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmuje ona opiekę pielęgniarek, lekarzy pierwszego 

kontaktu, logopedów i psychoterapeutów. 

Zespół Sieci Wsparcia Dziecka z Niepełnosprawnością (Children’s Disability Network Team) 

zapewnia dzieciom specjalnej troski pomoc od urodzenia do ukończenia przez nie 18 lat.  

Czym jest Zespół Sieci Wsparcia Dziecka z Niepełnosprawnością?  

Jesteśmy doświadczeni we wspieraniu dzieci z niepełnosprawnościami. 

Celem naszej ścisłej współpracy jest to, aby zapewnić szeroki wachlarz usług i wsparcie dla 

Twojego dziecka i Twojej rodziny. To, z którymi członkami naszego zespołu będziecie się 

spotykać oraz częstotliwość tych spotkań zależeć będzie od potrzeb Twojego dziecka – te 

kwestie omówimy razem. 

Często zbieramy razem różne grupy dzieci i rodziców aby mogli uczyć się od siebie nowych 

umiejętności i nawiązywali nowe kontakty. Ty oraz członkowie Twojej rodziny nauczycie się 

jak wspierać rozwój Waszego dziecka. Możecie również podzielić się swoimi 

doświadczeniami z innymi.  

Czym jest praktyka zorientowana na rodzinę? 

Dzieci rozwijają się i uczą codziennych rzeczy przebywając wśród rodziny, chodząc do 

przedszkola, szkoły albo od społeczności lokalnej. Ty jak i ludzie z codziennego 

otoczenia Twojego dziecka jesteście absolutnie kluczowi dla jego rozwoju i nauki. 

Wszystkie Zespoły Sieci Wsparcia Dzieci z Niepełnosprawnościami kierują się praktyką 

zorientowaną na rodzinę. 

Oznacza to, że w procesie wspierania rozwoju Twojego dziecka, będziemy współpracować z 

Tobą i bliskimi osobami z jego otoczenia. 

Praktyka zorientowana na rodzinę oznacza 



• Spędzimy trochę czasu razem z Tobą i Twoim dzieckiem, żeby się poznać, co 

umożliwi nam późniejszą współpracę. 

• Ustalimy cele dla Twojego dziecka. 

• Razem z Tobą opracujemy plan wsparcia. Taki plan wsparcia nazywa się 

Indywidualnym Planem Wsparcia Rodziny (Individual Family Service Plan, IFSP). 

Indywidualny Plan Wsparcia Rodziny jest inny dla każdego dziecka i każdej rodziny. 

• Pomożemy Ci w tym, by za pomocą codziennych czynności osiągać ustanowione cele.  

 

Dlaczego Zespół Sieci Wsparcia Dziecka z Niepełnosprawnością korzysta z praktyki 

zorientowanej na rodzinę? 

• Zapewnia ona lepsze wsparcie rozwoju Twojego dziecka 

• Pomaga lepiej zrozumieć potrzeby dziecka 

• Aktywności rodzinne pomagają w rozwoju dziecka 

• Rodziny są bardziej zadowolone z takiej formy 

 

 


