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Zachodniopomorskiego.

W chwili tworzenia poradnika, a raczej broszury były�my słuchaczkami 
studi�w podyplomowych Collegium Da Vinci  Wydział Zamiejscowy 
w Szczecinie, na kierunku oligofrenopedagogika. Inspiracją do stworzenia 
poradnika stały się do�wiadczenia zawodowe, osobiste oraz refleksje 
nasuwające się podczas realizowanych zaję�. 

Chciałyby�my, żeby nasza broszurka trafiła do wszystkich rodzic�w, 
dla kt�rych w jednej chwili „zawalił się �wiat”, w momencie gdy pojawiło się 
dziecko z niepełnosprawno�cią.
Zdajemy sobie sprawę, że broszur o zbliżonej tematyce jest wiele na naszym 
rynku, ale nasza jest wyjątkowa...

Dlaczego?

Zwraca się do Was rodzice/opiekunowie „Wasze dziecko”. Opowie Wam, 
co może Was spotka�, co Was czeka, z czym trzeba się zmierzy�, kto może Wam 
pom�c i jak pięknie osiągną� sukces. Będziecie z siebie dumni. 
Sp�jrzcie teraz na swoje dziecko. Ono do Was m�wi: Kochani! Jestem, chcę, 
my�lę, czuję...

Życzymy wytrwało�ci i rado�ci 
z każdego małego sukcesu Waszego dziecka

SłoODUtRe



ReEnJa Do PoAdIk 

Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych  „Kochani! Jestem, 
chcę, my�lę, czuję..." opracowały  studentki  Collegium da Vinci, kierunek 
Oligofrenopedagogika w oparciu o własne  przeżycia i  do�wiadczenia. 

Jest to bardzo ciekawa pozycja pisana zrozumiałym, trafiającym  do każdego 
językiem. Nie przeraża naukowym słownictwem. Format i niewielka ilo�� stron 
zachęca do sięgania po poradnik. Od początku jest ciekawa ze względu 
na interesujący przekaz – narracja dziecka niepełnosprawnego. To dziecko m�wi 
do nas dorosłych, do rodzic�w w rozterce, dlatego już od pierwszych stron potrafi 
zachęci� czytelnika.  Zawiera wiele cennych rad jak poradzi� sobie z trudną sytuacją. 
Jak zrozumie�, że dziecko niepełnosprawne może by� kochane. Wskazuje, że to rodzic 
wpływa na kształtowanie się osobowo�ci dziecka, jego systemu warto�ci, �wiata idei, 
postrzegania tego co dobre, a co złe. 

Poradnik wskazuje, że razem z dzieckiem niepełnosprawnym będziemy uczy� się 
wyrozumiało�ci, wytrwało�ci i nie reagowa� na każde nie zrozumienie dziecka. Nasze 
reakcje na jego zachowanie są tak samo niezrozumiałe dla nas jak i dla dziecka.  Każdy 
z nas był dzieckiem, ale gdy stajemy się doro�li zapominamy o tym co działo się 
w naszych głowach, będąc małymi istotami pragnącymi wszystkiego dotkną�, 
powącha�, poliza�, wszystko pozna�, rozebra� na czę�ci pierwsze itp.

Wszystkie ilustracje są barwne, wykonane przez dzieci. Oglądając je patrzymy 
z czuło�cią i wielką ochotą.

W moim domu jest wiele cennych książek, kt�re otacza się szczeg�lnym szacunkiem 
i szczeg�lnie dba o nie. Uważam tę książkę za bardzo warto�ciową, mimo że nie jest to 
może literatura do poczytania, nie jest to r�wnież pozycja naukowa  –  ma jednak 
swoisty, pełen życzliwo�ci czar.  Całokształt utworu oceniam pozytywnie. My�lę, że 
każdy czytelnik musi jednak sam dokona� oceny. Autorkom gratuluję pomysłu, 
wytrwało�ci i wielkiego zrozumienia dla rodzic�w i opiekun�w borykających się 
z trudami wychowania dziecka niepełnosprawnego. A wykładowcy pod okiem, 
kt�rego powstawał poradnik winszuję sukcesu w kierowaniu słuchaczkami drogą 
serca, empatii  i mądro�ci.

mgr Irena Juszczyk
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I. JESTEM

Kochani rodzice!

Dziękuję, że mogłem się urodzi�. Dzięki Wam jestem, chcę, my�lę, 
czuję... Dali�cie mi najwspanialsze imię na �wiecie Mateusz, kt�re 
oznacza dar od Boga, ale każde inne imię jest tak samo wyjątkowe. 
Moje pojawienie się na �wiecie spowoduje, że przeżyjecie 
następujące okresy, z kt�rych można wyj�� szybko i z sukcesem.
Obiecuję……..

Okres szoku 

 Przejd�cie go szybko mamo i tato. Inni rodzice ze zdrowym 
dzieckiem też mają kryzysy. Nie martwcie  się, ja pomogę Wam przez 
to przej��. Mamo poszukaj takich samych rodzic�w, jak Wy, Oni będą  
dla Was wsparciem. Nie urodziłem się, żeby sprawi�  Wam b�l 
i cierpienie. Nie płacz mamo, nie płacz tato. Obiecuję! Wszystko 
będzie dobrze. 
 Wiem, że jeste�cie przerażeni, boicie się, że sobie nie 
poradzicie z opieką nade mną. Uwierzcie, że  dacie sobie radę. To nie 
koniec �wiata, tylko początek naszego wsp�lnego bycia razem. 
Każdy jest inny na sw�j spos�b. Nie b�jcie się, ja jestem z Wami, Wy 
jeste�cie ze mną i są też inni, kt�rzy służą pomocą i radą. Pamiętajcie 
razem damy sobie radę. Będę Was kochał tak samo jak moje 
rodze�stwo. Okres szoku minie. 
Wy też będziecie pomaga� innym...



Okres kryzysu emocjonalnego
 To nie Twoja wina tato, to nie Twoja wina mamo, że się taki 
urodziłem. Nie odwracajcie się ode mnie, bardzo Was potrzebuję. 
Każdego dnia kochajcie mnie tak samo, tak jak ja Was kocham. Nie 
szukajcie przyczyny tego, co się stało. To nie wstyd ani nic złego, 
że jestem jaki jestem. Cieszmy się, że jeste�my razem. Kryzysy 
małże�skie, czy chwile zwątpienia zdarzają się we wszystkich 
rodzinach. Jeżeli będziecie oboje przy mnie, w domu będzie dobrze. 
Starajcie się wszystko robi� razem. Przebywając ze sobą nauczymy 
się ze sobą by�, nauczymy się razem ży�.
Bąd�cie otwarci….

Okres pozornego przystosowania się 
 Mamo, tato proszę zaakceptujcie to, co m�wią Wam lekarze. 
Żebym się dobrze rozwijał  powinni�cie wsp�łpracowa� 
ze specjalistami. Nie musicie zna� się na wszystkim. Szukajcie 
pomocy 
i uczcie się od innych.  Bąd�cie otwarci, rozmawiajcie z innymi, wtedy 
będziecie cieszy� się każdym małym krokiem i małym sukcesem. 
 Zostali�cie moimi rodzicami i ja jestem z tego dumny, 
wychowajcie mnie na samodzielnego i odpowiedzialnego człowieka 
w miarę moich możliwo�ci. Mamo, tato nie bąd�cie przygnębieni, 
u�miechnijcie się.
Damy radę...

 Okres konstruktywnego przystosowania się 
 Jeste�cie już mądrzejsi i cudownie sobie radzicie. Dziękuję Ci 
mamo, dziękuję Ci tato za każdy u�miech, za to, że jeste�cie przy 
mnie. Każdy dzie� jest dla nas ważny, bo jeste�my razem. Cieszcie się 
z moich postęp�w. Nie wybiegajcie zbyt daleko w przyszło�� - 
doceniajcie każdą chwilę, mały sukces.



Macie prawo by� �li, zmęczeni, zniechęceni... to normalne. Każdy 
rodzic odczuwa takie emocje. Najważniejsze, że jeste�my razem. 
Dużo już wiecie, rozumiecie i jeste�cie gotowi.
Nareszcie...

1. Z rodzicami / opiekunami.
 Jestem szczę�liwy, bo mam Was. Potrzebuję Ciebie Mamo 
i  Ciebie Tato. Poznajcie mnie, moje potrzeby i możliwo�ci. Dużo się 
o mnie dowiecie, jak będziecie mnie obserwowa�: m�j rozw�j 
fizyczny, emocjonalny i psychiczny. 
Kochani rodzicie opiekujcie się mną, karmcie mnie według zalece� 
lekarza, abym prawidłowo się rozwijał. Obserwujcie m�j rozw�j, 
żeby niczego nie przeoczy�. Ja przygotowałem dla Was �ciągę :)

Wiek rozwojowy Co Was powinno zaniepokoić?

1-2 miesiąc • nie obraca się z boku na plecy
• nie ma odruchu chwytnego
• nie reaguje na dźwięki
• nie sygnalizuje swoich potrzeb płaczem
• nie unosi główki

3-4 miesiąc • nie obraca się z pleców na bok
• nie sięga po przedmioty
• nie wydaje pierwszych dźwięków np. agu, tii, bwe
• nie unosi główki i klatki piersiowej
• nie uśmiecha się

5-6 miesiąc • nie próbuje siadać
• nie chwyta całą dłonią przedmiotu
• nie przewraca się z pleców na brzuch
• nie bawi się swoimi nogami
• nie rozpoznaje emocji u dorosłych
• nie szuka kontaktu z rówieśnikami
• nie chce jeść łyżeczką, pić z kubeczka
• nie gaworzy



Wiek rozwojowy Co Was powinno zaniepokoić?

7-8 miesiąc •  nie reaguje na swoje imię
•  nie siedzi samodzielnie
•  nie potrafi chwytać kilku przedmiotów jednocześnie
•  nie potrafi zbierać pokarmu wargami z łyżeczki
•  nie naśladuje gestów

9-10 miesiąc •  nie sprężynuje, gdy jest chwytane pod pachami
•  nie raczkuje
•  nie opanowało chwytu pęsetkowego
•  nie potrafi gryźć i połykać drobnych pokarmów
•  nie próbuje wstawać przy oparciu

11-12 miesiąc •  nie przyjmuje pozycji pionowej 
  i nie podejmuje prób samodzielnego chodzenia
•  nie potrafi precyzyjnie chwytać małych przedmiotów
•  nie potrafi skupić dłużej uwagi 
•  nie potrafi być samodzielne
•  nie wyraża mimiką swoich emocji
•  nie reaguje właściwie na polecenia

13-18 miesiąc •  nie wchodzi po schodach na czworakach
•  nie chodzi samodzielne
•  nie potrafi zbudować wieży z 3-4 klocków
•  nie zaczyna biegać
•  nie poszukuje przedmiotu, 
  gdy widzi jego przesuwanie

19-24 miesiąc •  nie potrafi wchodzić po schodach
•  nie rozpoznaje siebie w lustrze
•  nie potrafi posługiwać się łyżką, kredką
•  nie podejmuje prób rysowania
•  nie próbuje samodzielnie jeść sztućcami
•  nie trzyma kubka w jednej ręce

25-30 miesiąc •  nie potrafi samodzielnie schodzić po schodach
•  nie potrafi budować konstrukcji z klocków np. 
  wieże, mosty
•  nie potrafi samodzielnie się ubrać
•  nie wykazuje chęci zabawy z z innymi dziećmi
•  nie wypowiada się krótkimi zdaniami

30-36 miesiąc •  nie potrafi stać na palcach
•  traci równowagę, gdy rzuca piłką
•  nie potrafi nazywać czynności, które wykonuje
•  nie potrafi umyć twarzy i rąk

1•  nie jeździ na trzykołowym rowerku

1Oprac. merytoryczne dr hab. n. med. B. Kamińska, prof. nadzw. GUMed, mgr D. Boguska GUMed. 
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Gdańsk Uniwersytet Medyczny



Jeżeli co� Was zaniepokoi proszę nie czekajcie, skontaktujcie się 
z lekarzem lub specjalistą, kt�ry Wam pomoże pracowa� ze mną, 
abym m�gł lepiej się rozwija�.

2. Z rodze�stwem
Mamo, przeczytaj to mojej siostrze, mojemu bratu...
  Jestem Waszym bratem, cieszę się, 
że jeste�cie moim rodze�stwem. Kocham Was, 
jeste�cie dla mnie ważni. Chciałbym żeby�cie też 
kochali mnie. Spędzajmy razem czas. Nauczcie mnie bawi� się 
z Wami. Pokażcie mi podw�rko, park... Nie gniewajcie się, je�li  
Mama i Tata po�więcają mi więcej czasu. Jeste�my tak samo ważni 
dla naszych Rodzic�w, kochają nas po r�wno, tylko ja potrzebuję 
więcej wsparcia i uwagi.

KaOlNa, La



3. Z rodziną 

 Mamo, tato chcę pozna� swoją dalszą rodzinę: ciocie, 
wujk�w, dziadk�w. 

OlK, La

Zapraszajcie ich do nas i pozw�lcie im mnie pozna�, opowiedzcie im 
o mnie.  Chcę, żeby uczestniczyli w moim życiu, cieszyli się z moich 
sukces�w. Babcia i Dziadek są mi bliscy, chcę się do nich przytula�. 
Potrzebuję nie tylko Was, ale i innych członk�w naszej rodziny. 
Zabierajcie mnie na przyjęcia, spotkania rodzinne bo  też chcę w nich 
uczestniczy�. Zapraszajcie go�ci do domu. M�wcie im wprost 
o mojej niepełnosprawno�ci. Nie b�jcie się zostawi� mnie pod 
opieką cioci, babci... Dadzą sobie radę!



4. Z sąsiadami i innymi lud�mi

Cieszę się, że mamy sąsiad�w. Chcę ich pozna� i chcę, żeby Oni 
poznali mnie. Wiem też, że na naszym podw�rku są fajne dzieci. 
Chciałbym bawi� się z nimi. Czy możemy wyj�� na dw�r? Potrzebuję 
spędza� czas z innymi dzie�mi. Zapro�my moich koleg�w 
do naszego domu, chcę pokaza� im m�j pok�j, pochwali� się  moimi 
zabawkami.

NaAlA, La



II. CHCĘ

Mamo, Tato!
M�j rozw�j i edukacja zaczyna się w domu. Nauczcie mnie 
samodzielno�ci w jak największym stopniu. Chcę spr�bowa� sam 
je��, ubiera� się, wykonywa� czynno�ci higieniczne. Pokażcie mi jak 
mam to zrobi�. Bąd�cie cierpliwi. Nie wykonujcie czynno�ci za mnie. 
Potrzebuję więcej czasu. Jestem niedokładny, ale chcę by�  
SAMODZIELNY.  Z czasem się tego nauczę, tylko może wolniej.

Przystosujcie nasz dom do tego, abym jak najwięcej rzeczy m�gł 
zrobi� sam (możecie skorzysta� z dofinansowania -> patrz rozdział 
III pkt.4).
Zabierzcie mnie do kina, muzeum i teatru…

gBrś, La



Kochani rodzice, je�li m�j wolniejszy rozw�j fizyczny i intelektualny 
Was niepokoi , zgło�cie się do Poradni Lekarskiej,  Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej czy Poradni Specjalistycznej 
najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Ważne jest, aby w miejscu, 
do kt�rego się udacie pracował zesp�ł specjalist�w: lekarz 
(pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej, neurolog dziecięcy 
lub psychiatra dziecięcy), psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, 
pedagog. Specjali�ci porozmawiają z Wami, przeprowadzą wywiad, 
będą obserwowa� moje zachowanie, ocenią moje możliwo�ci 
i trudno�ci, a także sprawdzą jakie są wzajemne relacje pomiędzy 
nami. Dzięki szybkiej diagnozie będę m�gł skorzysta� z tzw. 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Jest ono kierowane do dzieci, 
kt�rych niepełnosprawno�� została potwierdzona orzeczeniem lub 
opinią ze strony specjalist�w. 

Dla uzyskania opinii o rozpoczęciu wczesnego wspomagania 
potrzebne jest za�wiadczenie lekarskie, kt�re wskazuje na 
n i e p e ł n o s p r a w n o � �  w  s p o s � b  j e d n o z n a c z n y.  Wc z e s n e 
wspomaganie rozwoju jest przeznaczone tylko dla dzieci 
z  niepełnosprawno�cią od momentu wykrycia niepełnosprawno�ci 
do rozpoczęcia nauki. Istnieje r�wnież możliwo�� skorzystania 
z pomocy z tytułu wczesnej interwencji. Skierowanie jest wydawane 
przez lekarza pediatrę lub lekarza z danej poradni specjalistycznej 
(m. in. z poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, reumatologicznej, 
diabetologii dziecięcej czy chirurgii dziecięcej). Wczesna 
interwencja obowiązuje od momentu wykrycia zaburze� u dziecka 
do uko�czenia przez niego si�dmego roku życia. Jest to pomoc dla 
dzieci, np. z genetycznymi wadami układu nerwowego lub z jego 
chorobami metabolicznymi,  z zaburzeniami poruszania się, 
nieprawidłowo�ciami czynno�ci m�zgu (jednak nie ADHD) oraz 
problemami z integracją sensoryczną. Wczesna interwencja jest 
dedykowana r�wnież dzieciom z zespołem Downa, a także 
maluchom, kt�re cierpią na dysfunkcje aparatu ruchu.



Wszystkiego w tym temacie dowiecie się od lekarzy i specjalist�w. 

Musicie także wiedzie�, że:
Aby dziecko zostało uznane za z niepełnosprawno�cią na etapie 
kształcenia, musi posiada� orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez poradnię.
Aby skorzysta� z zasiłku i �wiadczenia pielęgnacyjnego, ulgi 
rehabilitacyjnej czy renty dziecko musi posiada� orzeczenie 
o niepełnosprawno�ci, wydane przez Powiatowy/Miejski Zesp�ł ds. 
Orzekania o Niepełnosprawno�ci.
To są dwa osobne dokumenty! (patrz rozdział III)

Wybierzcie proszę, dla mnie takie przedszkole lub szkołę, 
w kt�rej:
- będę czuł się dobrze
- poradzę sobie 
- będę miał koleg�w (kt�rzy będą do mnie podobni)
- warunki będą dostosowane do mojej niepełnosprawno�ci
- będą tam specjali�ci, kt�rzy mi pomogą
- będę szczę�liwy.

Ja też mogę przej�� wszystkie stopnie edukacji!
Dostosujcie moją �cieżkę edukacji do mojej niepełnosprawno�ci, 
możliwo�ci i potrzeb.
Nauczcie mnie, je�li to możliwe samodzielnej drogi do szkoły.
Mam prawo do przedłużenia okresu nauki.
Mam możliwo�� p�j�cia do szkoły mając 9 lat.
Mam prawo do korzystania z zaję� rewalidacyjnych czy rehabilitacji, 
pomocy pedagoga, psychologa i logopedy oraz innych specjalist�w. 
Mam prawo ale musi to by� dostosowane do moich potrzeb 
i możliwo�ci.



Możecie skorzysta� z r�żnych form terapii, kt�re mi będą 
pomaga�, np.

- terapia integracji sensorycznej (SI)
- sensoplastyka
- EEG Biofeedback
- metoda Tomatisa
- arteterapia
- Terapia Ręki
- Sala Do�wiadczania �wiata

Nie muszę korzysta� ze wszystkiego, dobierzcie do mnie terapie 
zgodne z moją niepełnosprawno�cią, często wynikają one 
z zalece� poradni. Mogę uczęszcza� na zajęcia dodatkowe.
Rozwijajcie moje umiejętno�ci.

Możecie zapisa� mnie np. na:
• zajęcia plastyczne       • zajęcia muzyczne       • zajęcia ruchowe
Możemy razem korzysta� z biblioteki, koła teatralnego i basenu.
Wsp�łpracujcie z moimi wychowawcami i terapeutami.
To, że nie m�wię nie oznacza, że nie chcę żeby�cie do mnie m�wili. 
Mogę czasami chcie� by� sam.
Denerwują mnie często d�więki, intensywne kolory i zapachy, 
niekiedy jednak potrzebuję stymulacji moich zmysł�w.
Chcę aby�cie zaakceptowali to, że mogę mie� spowolnione tempo 
pracy, mimowolne ruchy, ubogi zas�b sł�w. Mogę szybciej się 
męczy�, pamięta� wybi�rczo i kr�tkotrwale, mie� trudno�ci 
z prawidłowym wnioskowaniem i logicznym my�leniem.
Nie denerwujcie się jak będę wolniej rysował, nie będę umiał czyta�, 
r�żne prace będę wykonywał wolno i niezdarnie. Nie zawsze 
wszystko rozumiem. 
Ale pamiętajcie, że są specjali�ci, kt�rzy będą mi pomaga�.

Ni wMaAj mTyUj
MÓWI, ŻEEsEmDoRy,
ŻEOgĘ, pTrFiĘ!


JaUs kRcAk



III. MY�LĘ,  CZUJĘ I WIEM……
ŻE OTRZYMAM POMOC

1. Zdrowie

1.1. Przychodnie rodzinne, specjalistyczne, szpitale

Mamo, tato, pierwszym kontaktem jest m�j lekarz rodzinny 
(pediatra), kt�ry mnie zna, najpierw kierujcie się do mojej 
przychodni i mojego lekarza. On podpowie i pomoże w razie potrzeby 
znale�� przychodnię specjalistyczną, poleci innego lekarza, szpital. 
Mamo, Tato proszę dbajcie także o moje zęby, chod�cie ze mną 
do stomatologa, kt�ry potrafi leczy� takie dzieci. 
Każdą przychodnię i lekarza specjalistę w naszym miejscu 
zamieszkania lub w najbliższej miejscowo�ci , w kt�rej jest  taki 
lekarz możecie znale�� na stronie internetowej: 
http://www.nfz.pl  
Pytajcie też znajomych, sąsiad�w czy poznane osoby, kt�re też mają 
dzieci z niepełnosprawno�cią.

2. Orzecznictwo
 
2.1 Orzeczenie o niepełnosprawno�ci/stopniu 
niepełnosprawno�ci

Mamo, tato, ważne, żebym  miał orzeczenie o niepełnosprawno�ci, 
wtedy Ty też możesz otrzyma� pieniądze na siebie, kiedy się mną 
opiekujesz. Możesz otrzyma�: �wiadczenie pielęgnacyjne, a ja 
zasiłek pielęgnacyjny, a jak sko�czę 18 lat mogę otrzyma� rentę 
socjalną. Otrzymam legitymację osoby niepełnosprawnej i od razu 
możliwo�� darmowego poruszania się komunikacją miejską i inne 
przywileje.



Informacje na temat orzeczenia o niepełnosprawno�ci 
możecie uzyska� w Miejskim O�rodku Pomocy Rodzinie
lub  na stronach internetowych np.
http://www.swiadczenia.szczecin.pl

2.2  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Pamiętajcie mamo, tato je�li chcecie bym chodził do przedszkola, 
szkoły i miał tam zapewnioną pomoc oraz odpowiednie zajęcia 
specjalistyczne, zgło�cie mnie do poradni psychologiczno-
pedagogicznej najbliżej miejsca zamieszkania. Tam zostanę 
przebadany, zdiagnozowany i uzyskam odpowiedni dokument 
(opinię lub orzeczenie). Będzie mi wtedy lepiej w przedszkolu,  
szkole, będę m�gł się rozwija�, a Wy będziecie zadowoleni 
bo dostosują do moich potrzeb indywidualny program edukacyjno-
terapeutyczny. Otrzymam też dopłatę do podręcznik�w i pomocy 
dydaktycznych, je�li nie będą one darmowe. Otrzymam pomoc 
rewalidacyjną i specjalistyczną. Wy musicie wyrazi� zgodę na daną 
plac�wkę. Proszę pamiętajcie, że przede wszystkim chcę by� 
szczę�liwy.

2.3  Orzeczenie o nauczaniu indywidualnym

Mamo, tato, czasem nie mogę chodzi� do szkoły z moimi kolegami, 
wtedy w poradni pedagogiczno-psychologicznej otrzymam 
odpowiednie orzeczenie o nauczaniu indywidualnym. Będę m�gł się 
wtedy uczy� w domu, a kiedy tylko m�j stan  zdrowia pozwoli będę 
m�gł wr�ci� do szkoły. Widzicie nie jest to trudne.
Adres poradni psychologiczno-pedagogicznych najbliższej 
naszemu miejscu zamieszkania znajdziecie w Internecie lub 
u mojego lekarza. 



3. Edukacja
Mamo, tato, dla mnie nie jest ważne, jaka to szkoła, czy czerwona, czy 
popularna i  na jakiej ulicy się znajduje. Ważne jest, abym uzyskał 
tam odpowiednie wsparcie, pomoc, miał tam koleg�w, przyjaci�ł, 
kt�rzy będą się wsp�lnie ze mną bawili, spędzali przerwy. Proszę 
poszukajcie takiej szkoły, gdzie są takie same dzieci jak ja, tam będę 
szczę�liwy, będę się rozwijał i osiągał sukcesy. Tam nie będę „inny” 
i samotny. 

A teraz kilka istotnych informacji dla Was rodzice…

3.1 Kształcenie, wychowanie i opieka
Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczni�w 
z niepełnosprawno�cią organizuje się w:
1) przedszkolach:
 a) og�lnodostępnych,
 b) og�lnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
 c) integracyjnych,
 d) og�lnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
 e) specjalnych;
2) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
3) innych formach wychowania przedszkolnego;
4) szkołach:
 a) og�lnodostępnych,
 b) og�lnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
 c) integracyjnych,
 d) og�lnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
 e) specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających  
                     do pracy;
5) młodzieżowych o�rodkach wychowawczych;
6) młodzieżowych o�rodkach socjoterapii;
7) specjalnych o�rodkach szkolno-wychowawczych;
8) specjalnych o�rodkach wychowawczych;
9) o�rodkach rewalidacyjno-wychowawczych.



Odpowiednie plac�wki edukacyjne można znale�� na stronie
internetowej Urzędu Miasta, na Portalu Edukacyjnym 
( pe.szczecin.pl ) lub bezpo�rednio w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych. 

3.2 Co mi się należy w plac�wce edukacyjnej (przedszkole, 
szkoła)

Kochani rodzice, każde przedszkole i szkoła będą realizowały 
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 
(rozdział III cz. 2.2) w tym: zajęcia specjalistyczne (zajęcia 
r e w a l i d a c y j n e ,  r e s o c j a l i z a c y j n e  i  s o c j o t e r a p e u t y c z n e ) , 
dostosowany będzie  sprzęt specjalistyczny (odpowiednie 
oprzyrządowanie) i �rodki dydaktyczne, odpowiednio dobrane 
do moich potrzeb i możliwo�ci. Opracowany też będzie dla mnie 
indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, na realizację 
kt�rego Wy musicie wyrazi� zgodę. Macie prawo uczestniczy� 
w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalist�w pracujących 
nad wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia 
i indywidualnym programem edukacyjno - terapeutycznym. Będę 
miał dostosowane podręczniki i �wiczenia, zajęcia, pomoce, tempo 
pracy i zakres wiedzy i umiejętno�ci.

4. Pomoc finansowa i rzeczowa
Mamo, tato, droga do otrzymania dofinansowania do zakupu 
o d p o w i e d n i e g o  d l a  m n i e  s p r z ę t u  r e h a b i l i t a c y j n e g o , 
wspomagającego funkcjonowanie i rozw�j nie jest kr�tka, ale 
bąd�cie cierpliwi, to się opłaci. Je�li posiadam orzeczenie 
o niepełnosprawno�ci  na pewno należą mi się  turnusy 
r e h a b i l i t a c y j n e ,  p o m o c  a s y s t e n t a  o s o b i s t e g o  o s � b 
niepełnosprawnych, rehabilitacja, odliczenia od podatku zakupu
sprzętu, lek�w, dofinansowanie do pomocy naukowych takich jak
np. komputer. 



Kiedy już będę dorosły będzie mi przysługiwała renta socjalna 
i mieszkanie chronione oraz inne ulgi, o kt�rych możecie dowiedzie� 
się z r�żnych �r�deł.

Pomoc finansową i rzeczową można otrzyma� w Miejskim O�rodku 
Pomocy Społecznej,  Miejskim O�rodku Pomocy Rodzinie, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Narodowym Funduszu 
Z d r o w i a ,  w  P a � s t w o w y m  F u n d u s z u  R e h a b i l i t a c j i  O s � b 
Niepełnosprawnych – PFRON
https://www.pfron.org.pl

Adresy odpowiednich plac�wek oraz informacje o możliwo�ciach 
pozyskania dofinansowania można znale�� na stronie internetowej: 
www.wws.wzp.pl lub na stronach tych plac�wek działających 
najbliżej miejsca zamieszkania.
 
5. Aktywizacja zawodowa dla rodzic�w/opiekun�w 
oraz dorosłego niepełnosprawnego

Rodzice, opiekunowie, kiedy ja jestem w przedszkolu lub w szkole, 
a Wy nie chcecie korzysta� z zasiłku pielęgnacyjnego możecie wr�ci� 
do pracy. Ja mogę zostawa� w o�rodku pobytu dziennego lub jak 
będę dorosły mogę uczęszcza� do specjalnego o�rodka terapii 
zajęciowej, gdzie nie tylko będę spędza� czas, ale r�wnież będę się 
uczy� i rozwija� swoją samodzielno��. 
Zar�wno ja jako dorosły, jak i Wy możemy zarejestrowa� się 
w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ja mogę znale�� pracę w zakładach 
pracy chronionej, je�li tylko pozwala na to moje orzeczenie i stan 
zdrowia. A Wy możecie korzysta� z r�żnych propozycji  urzędu pracy.
Wszelkie informacje o tych miejscach można uzyska� na stronach 
internetowych, np.:

      praca.gov.pl        pracuj.pl      twk.szczecin.pl/can

http://www.wws.wzp.pl/


6. Opieka Społeczna – pomoc socjalna, usługi 
i przywileje

Je�li nie wiecie, kto jeszcze może Wam mamo, tato pom�c udajcie się 
do najbliższego O�rodka Pomocy Społecznej,  poszukajcie fundacji, 
stowarzysze� gdzie są zrzeszeni rodzice dzieci podobnych do mnie. 
Tam otrzymacie wsparcie, poznacie nowe osoby, kt�re wiedzą z czym 
się borykacie i udzielą rad jak postępowa� i „nie błądzi� 
w niewiedzy” tracąc czas i energię.
Po s i a d a j ą c  o r z e c z e n i e  o  n i e p e ł n o s p r a w n o � c i  / s t o p n i u 
niepełnosprawno�ci mogę otrzyma� kartę parkingową, darmowe 
przejazdy komunikacją miejską (a Wy wraz ze mną), zniżki 
na przejazdy PKP lub PKS, możliwo�� korzystania 
ze specjalistycznego transportu os�b niepełnosprawnych.

jLi, La



mChł, La

MaO, tTo

jśl pZeZyAlścEEnPoAdIkDoKońc 
t zAcY, żeJuż jStścEOtWi
d nSzJSpólEjDrGi. 
WiCi jKądZeIZcęślWi rZe żyć.



BrWoMy

NOTATNIK RODZICA/OPIEKUNA







Wykaz kilku instytucji, w kt�rych uzyskamy informację 
lub pomoc:

• Poradnie  Psychologiczno – Pedagogiczne
• Miejskie O�rodki Pomocy Rodzinie 
• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
• Przychodnie lekarskie
• Opieka Społeczna 
• Organizacje pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia, koła
• Urzędy Pracy
• PFRON
• Urząd Marszałkowski Wojew�dztwa Zachodniopomorskiego
• Urzędy miejskie/gminne

Warto skorzysta� ze stron internetowych: 

www.pznoz.pl/warto-skorzystac  

www.ois.wzp.pl 

https://www.pfron.org.pl 

www.szczecin.uw.gov.pl

http://tecza.org.pl/wp 

content/uploads/2017/05/poradnik.pdf
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