Program kompleksowego wsparcia dla rodzin
"Za życiem"
w latach 2022-2026
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie na mocy porozumienia
pomiędzy Starostą Opolskim a Ministerstwem Edukacji i Nauki realizuje program
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO
RODZINY.
2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku
w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.
Celem działania jest: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej
pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego
rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów
rozwojowych (w perspektywie diagnoza funkcjonalna) oraz fachowej opieki i wsparcia
w procesach rehabilitacji i rewalidacji oraz pomocy w życiu codziennym – w formie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jako interdyscyplinarnego podejścia,
umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny, od chwili
rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń.
Podmiot realizujący:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie na mocy porozumienia
pomiędzy Starostą Powiatu Opolskiego a Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Sposób realizacji:
Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma
bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej
jakości życia w okresie dorosłości. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz
terapia dziecka musi mieć charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia.

Do zadań Wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego
należy:
Prowadzenie bazy danych o zasobach na terenie powiatu – zbieranie danych o
podmiotach i specjalistach świadczących pomoc na terenie powiatu, działających w
różnych resortach: systemie oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności w
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach interwencji kryzysowej.
Podmioty publiczne i realizujące zadania ze środków publicznych są zobligowane do
przekazywania informacji o ofercie i specjalistach, niepubliczne mają możliwość
zgłoszenia się do bazy danych.
Monitorowanie zapotrzebowania na pomoc w ww. zakresie, koordynowanie udzielania
pomocy w zakresie pozostającym w kompetencji zadań danego podmiotu
(finansowanych w ramach zadań danego podmiotu) oraz zawieranie umów z
podmiotami lub specjalistami udzielającymi wsparcia w obszarach nieobjętych ww.
zadaniami.
Kontaktowanie się z osobami potrzebującymi pomocy.
Udzielanie wsparcia osobom oraz podmiotom, do których zgłaszają się osoby
potrzebujące pomocy, w szczególności lekarzom, szkołom – udzielanie informacji, w
jaki sposób rozmawiać z osobami potrzebującymi pomocy, kontaktowanie z osobami
odpowiedzialnymi za udzielenie pomocy konkretnej rodzinie/osobie.
Uzupełnienie działań podejmowanych przez zespoły wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka o działania dostępne w systemie zdrowia (rehabilitacja).
Osoby mogłyby otrzymać pomoc zarówno bezpośrednio, zgłaszając się po pomoc do
ośrodka, jak i uzyskać informację o możliwości wsparcia ze strony innego podmiotu,
np. lekarza czy ośrodka interwencji kryzysowej, Policji.
Program będzie realizowany w latach 2022-2026.
Wiodący Ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy na terenie
Powiatu Opolskiego:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Niemodlinie
ul. Wojska Polskiego 5, 49-100 Niemodlin
tel. 77/4606363

Powiat Opolski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki
realizuje także:
PRIORYTET I. WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN
1.5. Pomoc uczennicom w ciąży.
Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę
kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.

lub

placówkę

możliwości

Grupa docelowa: uczennice w ciąży.
Placówką wskazaną do zapewnienia 1 miejsca dla uczennicy w ciąży do dnia 31
grudnia 2026 r. jest:
Internat w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie,
ul. Pomologia 11, 46-060 Proszków.
tel. 77/464 80 70

Przyznana dotacja na lata 2017- 2021 przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na
powyższe programy wynosi 633 270,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści trzy
tysiące dwieście siedemdziesiąt PLN 00/100).

