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PROGRAM KOMPLEKSOWEGO 

WSPARCIA DLA RODZIN 

„ ZA ŻYCIEM” 

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego realizuje zadania 

ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żarskiego.  

Głównym celem działań Ośrodka, jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. 

Obejmujemy wieloaspektową i kompleksową pomocą niepełnosprawne dzieci w okresie                 

od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole. 

Niepełnosprawność dotyka nie tyko samą osobę niepełnosprawną, ale także członków jej 

rodziny. Stąd też działania pomocowe Państwa są skierowane do całej rodziny 

Twoje dziecko i Twoja rodzina może liczyć na kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi,                         

u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. 

W ramach projektu „Za Życiem”, współpracujemy z Zespołem Szkół Specjalnych im. 

Marii Grzegorzewskiej w Żarach oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym im. Jana Pawła II w Lubsku.  

Zajęcia terapeutyczne prowadzimy w odpowiednio wyposażonych i przygotowanych do pracy 

terapeutycznej, gabinetach w naszych placówkach. Godziny zajęć są dostosowane do 

indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziców. 

Do Państwa dyspozycji są profesjonalni i doświadczeni psychologowie, pedagogowie, 

terapeuci, rehabilitanci, logopedzi i lekarze. Oferujemy zajęcia: 

- logopedyczne / neurologopedyczne / surdolopedyczne                                                                           

- psychologiczne                                                                                                                                                                                   

- pedagogiczne / oligofreno / surdo /  tyflo                                                                                                   

- zajęcia Integracji Sensorycznej                                                                                                                       

- zajęcia TUS                                                                                                                                                    

https://www.pppzary.pl/index.php/23-za-zyciem-zadanie-z-zakresu-administracji-rzadowej-wynikajace-z-programu-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin.html
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- zajęcia rehabilitacji ruchowej                                                                                                                       

- zajęcia Terapii Ręki                                                                                                                                        

- zajęcia z EEG BFB / naturoterapii                                                                                                                    

- zajęcia Tomatisa / inne zajęcia słuchowe                                                                                                     

- zajęcia komunikacji alternatywnej                                                                                                                          

- zajecie hipoterapii                                                                                                                                    

- zajęcia dogoterapii                                                                                                                                          

- inne 

W ramach  PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ ZA ŻYCIEM” : 

 
 Udzielamy rodzicom specjalistycznych informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,  

 Wskazujemy właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, 

w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej,  

 Wskazujemy jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom,  

 Organizujemy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

 Koordynujemy korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu. 

 

Podejmujemy działania stymulujące dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju, gdyż ma to 

bezpośredni wpływ na osiągniecie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości 

życia w okresie dorosłości. 

Dzięki programowi kompleksowego wsparcia „Za życiem” możemy zapewnić Waszemu 

dziecku dostęp do aktywnej i efektywnej pomocy ze strony Państwa w postaci bezpłatnej 

terapii, dostosowanej do potrzeb Waszego dziecka, a Wam, Rodzicom, fachową informację 

dotyczącą problemów rozwojowych oraz wsparcie działań, ukierunkowanych na uzyskanie 

przez Wasze dziecko samodzielności i prawidłowego rozwoju. 

Nasza praca ma charakter wieloprofilowego stymulowania prawidłowego rozwoju dziecka i 

wspierania jego rodziny. 

Szanowni Państwo, jeśli uznacie, że to właśnie Wasze dziecko potrzebuje pomocy – 

zgłoście się do naszych placówek, na pewno Wam pomożemy. 

      

DOFINANSOWANO ZE SRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 
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