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Zespół wczesnej interwencji 

działający w ramach ChSON „Ognisko”

wizyty domowe

1995 - 2006

Powstanie Centrum 



Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji 

- Oddział Rehabilitacji Dziennej

- Poradnia Autyzmu

- Poradnia Logopedyczna

- Poradnia Zdrowia Psychicznego (?)

Niepubliczne Przedszkole Specjalne 

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Struktura Centrum 



13 gabinetów terapii indywidualnej

2 gabinety psychoterapeutyczne

gabinet lekarski

sala doświadczania świata

2 sale fizjoterapeutyczne

sala SI

2 sale zajęć grupowych

Baza lokalowa 



Wszechstronna, kompleksowa, wielospecjalistyczna 

pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju 
psychomotorycznego do 7 roku życia

Wsparcie rodziny w procesie akceptacji i rozumienia 

trudności dziecka

Cel pracy Centrum 



Wielospecjalistyczna opieka nad małym 
dzieckiem i jego rodziną pozwala:

 poznać dziecko i jego wszystkie możliwości rozwojowe

 poznać warunki w jakich dziecko się rozwija
w ramach relacji rodzinnych

 uniknąć bardzo uciążliwych dla dziecka
i rodziców „wędrówek” po gabinetach

 prowadzić wielokierunkową terapię i stymulację 
rozwojową

 włączać odpowiednich specjalistów w zależności od 
bieżącego problemu

 skonstruować indywidualny plan
pomocy i stymulacji rozwoju





Metody pracy z dziećmi 

 konsultacje lekarskie

 terapia psychologiczna

 terapia pedagogiczna

 terapia logopedyczna

 fizjoterapia

 terapie wodne

 terapia SI

 muzykoterapia

 dogoterapia



trening umiejętności komunikacyjnych

psychoterapia

psychoedukacja

aktywny instruktaż

grupy wsparcia

grupy wsparcia dla rodzeństwa

wolontariat

poradnictwo rodzinne i socjalne

Metody pracy z rodzinami



Standardy pracy z dziećmi 

dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka

wynikające z aktualnego celu terapii

zgodne z metodologiczną koncepcją pracy 
Centrum – oparte na budowaniu relacji
i uwzględniające inicjatywy dziecka



Model Pracy Centrum

Podejście rozwojowe oparte na relacji.

Zakłada ono, że podstawą efektywnych 
oddziaływań terapeutycznych jest zbudowanie 
dobrej relacji z dzieckiem, aby poczuło się ono 
bezpieczne, rozumiane i zaangażowane w terapię.



Wolontariat

ok. 350 osób - studenci, emeryci

opieka nad dziećmi w czasie zajęć dla rodziców

metoda 3i





Przedszkole - organizacja

aktualnie 10 grup

grupy 4-10 osobowe, liczebność zależy od poziomu 
funkcjonowania dzieci

w każdej grupie pracuje 2 nauczycieli i pomoc

5 godzinny blok zajęć terapeutycznych, świetlica

praca specjalistów w środowisku dziecka

włączanie wolontariuszy, praktykantów i stażystów



Przedszkole - koncepcja pracy 

przedszkole szansą na pełnienie ról społecznych przez 
rodziców i samo dziecko

zapewnienie kompleksowej opieki terapeutycznej, 
nastawionej na wsparcie relacji dziecka z dorosłym –
rodzic, nauczyciel, terapeuta a przede wszystkim relacji 
rówieśniczych

rozwijanie umiejętności funkcjonalnych dziecka - autonomia

praca specjalistów w środowisku dziecka – środowiskowy  
model pracy



diagnoza medyczna wg ICD – 10

ICF - CY

diagnozy specjalistyczne

specjalistyczne klasyfikacje i testy funkcjonalne - m.in. 
GMFCS, FMS, MACS, Quest, GMFM, arkusz H.Mueller

zespół transdyscyplinarny

tworzenie 
Indywidualnych Programów Terapeutycznych



główny cel, hierarchia celów

terapeuta wiodący/odpowiedzialny

cele krótkoterminowe i długoterminowe

ukierunkowane na osobę

funkcjonalne - w aspekcie społecznym

realistyczne

stanowiące wyzwanie

oparte na wiedzy

operacyjne, mierzalne i weryfikowalne

określone w czasie – ewaluacja

wyznaczanie celów terapeutycznych



HEALTH CONDITION

(DISORDER OR DISEASE)

Stan zdrowia

(zaburzenia lub choroba)

BODY FUNCTIONS AND 

STRUCTURES

Funkcjonalność i anatomia 

ciała

ACTIVITIES

Aktywność

PARTICIPATION

Uczestnictwo/ udział 

w życiu codziennym

ENVIRONMENTAL  FACTORS

Czynniki środowiskowe/ warunki 

otoczenia

PERSONAL FACTORS

Czynniki osobowe/ osobowość

CONTEXTLY FACTORS

Czynniki wpływające na stan 

chorego

18

Tworzenie programów terapii



WHO 2006-2011

Niepełnosprawność jest wynikiem złożonego 
związku pomiędzy sytuacją zdrowotną 
człowieka, czynnikami osobistymi oraz 

czynnikami zewnętrznymi, które reprezentują 
okoliczności, w których żyje człowiek.





zespół transdyscyplinarny

 psycholog – koordynator zespołu

 rodzice

 terapeuta rodzinny

 trener VIT

 pedagog specjalny

 logopeda/neurologopeda

 neurolog/lekarz rehabilitacji/psychiatra dziecięcy

 fizjoterapeuta

 terapeuta SI

 pomoc nauczyciela



zespół transdyscyplinarny

 ujednolicone podejście do terapii

 równoprawny udział rodziców w planowaniu terapii

 wspólna diagnoza, wspólna ewaluacja

 realizacja głównego celu terapii przez wszystkich

 udział w zespołach problemowych

 wspólna edukacja – „zacieranie granic”



zespół transdyscyplinarny

 komunikacja podstawowa – VIT

 AAC – kurs podstawowy

 handling wg koncepcji NDT – Bobath

 karmienie terapeutyczne wg koncepcji NDT – Bobath SLT

 GAS – Goal Attainment Scaling

 udział w superwizjach zewnętrznych wg założeń TSR



Priorytety

Kompleksowa pomoc 
chcemy, aby nasze dzieci nie musiały
„wędrować” po placówkach

Koncentracja na tym,
co w zachowaniu dziecka i rodziny
pozytywne i jednocześnie realistyczne

Praca zespołowa

Dzielenie się doświadczeniami

Relacyjny model



PFRON – Konkurs „Kurs na samodzielność”

„Kompleksowa rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami 
w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich 
Rodzinom – Maltańskim Ośrodku Wczesnej Interwencji” 
320 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością objętych 
programem terapeutycznym

Global Fund for Forgotten People – Projekt wizyt domowych

„Environmental model of work with the Disabled Child's Family” 
500 wizyt domowych 

Realizowane projekty


