WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Od stycznia 2018 roku w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
w Kraśniku pracuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest interdyscyplinarnym podejściem, umożliwiającym
objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych
niepokojących symptomów zaburzeń. Podstawą jest współpraca rodziców i terapeutów
w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju.
Istotą wczesnego wspomagania jest:
- wsparcie rodziców w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, podniesienie poziomu
samooceny oraz nauczenie spostrzegania u własnego dziecka mocnych stron,
- opracowanie diagnozy umiejętności funkcjonalnych, bazując na badaniach diagnostycznych,
obserwacjach, wywiadach z rodzicami,
- opracowanie, wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego dostosowanego do
możliwości dziecka oraz warunków środowiskowych, uwzględniający różne strategie
terapeutyczne.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz rodziny w realizacji procesu terapeutycznego
stwarza szanse rozwojowe, umożliwiające osiągnięcie określonych dojrzałości fizycznych,
poznawczych, emocjonalno-społecznych. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym
etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności,
samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości .
Celem oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie
zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie
ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb; zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym,
które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka i warunków, w jakich się ono
rozwija; ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi
zaburzeniami; wczesna -kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie
i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym
pielęgnowaniu
profesjonalista.
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Założeniem organizacji procesu wczesnego wspomagania jest:
- kompleksowość,
- skoordynowana praca zespołu,
- zintegrowany system działań,
- wielospecjalistyczne wczesne wsparcie dziecka i rodziny.
Wczesne usprawnianie ma za zadanie nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka,
ale często także zapobiegać jego pogorszeniu się. Podjęcie działań stymulujących dziecko we
wczesnym etapie jego rozwoju uwarunkowane jest tym, iż :
- rozwój przebiega bardzo dynamicznie, dzięki intensywnemu dojrzewaniu układu nerwowego,
który ma duże możliwości adaptacyjne i kompensacyjne;
- istnieje możliwość wyrównywania lub zahamowania zaburzeń czynności psychoruchowych
dziecka;
- brak jest zaburzeń wtórnych, mających podłoże w nawykach pojawiających się wraz
z wiekiem, co często utrudnia terapię i edukację;
- zaangażowanie rodziców jest często oparte na nadziei, iż "będzie dobrze".

