
 

Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dąbrowie Górniczej 

zaprasza dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, u których zdiagnozowano nieprawidłowości w 

rozwoju, do skorzystania z bezpłatnej pomocy i terapii udzielanej przez specjalistów Zespołu Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju. 

Cele zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju: 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne dziecka, u którego 

stwierdzono jakąkolwiek niepełnosprawność, jego społeczny rozwój oraz wsparcie rodziny. 

Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i podejmie się działania stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, tym 

lepsze rokowania dla dziecka i szansa na lepsze funkcjonowanie. We wczesnym etapie rozwoju dzieci mają większą łatwość 

uczenia się i są bardziej podatne na terapię. Terapia prowadzona w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dostosowana 

jest do wieku i potrzeb dziecka. 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju skierowane są do dzieci: 

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, 



- z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

- z zaburzeniami neurorozwojowymi, 

- z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, 

- z niepełnosprawnością intelektualną, 

- z wadami genetycznymi, 

- z zaburzeniami w komunikowaniu się, 

- z zaburzeniami sfery emocjonalno-społecznej. 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz jego zadania: 

 

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą specjaliści posiadający profesjonalne przygotowanie do 

pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

 

1. Pedagog - oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z 

zaburzeniami rozwoju 

2. Logopeda – specjalista zajmujący się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią 

karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia. 

3. Psycholog – specjalista psychologii klinicznej posiadający przygotowanie pedagogiczne 



4. Fizjoterapeuta – specjalista w zakresie terapii ruchowej 

5. Tyflopedagog - terapeutą widzenia i nauczycielem orientacji przestrzennej 

6. Surdopedagog - specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci i 

młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej 

7. Terapeuta SI – specjalista zajmujący się prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez 

receptory 

 

Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu 

i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie kompleksowej, systematycznej i 

integrowanej pomocy. 

 

Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju: 

Wieloprofilowa diagnoza funkcjonowania dziecka na podstawie wywiadu z rodzicami, obserwacji funkcjonowania dziecka, 

oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i psychomotorycznego. 

Ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i wsparcia 

jego rodziny. 



Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania dostosowanego 

do potrzeb i możliwości dziecka, z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę. 

Ewaluacja skuteczności pomocy udzielonej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie 

wczesnego wspomagania oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. 

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez: 

- udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, 

- pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo – rehabilitacyjnych, przystosowaniu warunków w środowisku domowym do 

potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i 

niezbędnego sprzętu, 

- doradztwo i wsparcie dla rodziców (pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, pomoc w wyborze drogi 

edukacyjnej dziecka). 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju: 

Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Metody i treści zajęć dobierane są 

indywidualnie. Uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności. Praca 

terapeutów omawiana jest z rodzicami. 



Zajęcia organizowane są od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze 4 -8 godzin w 

miesiącu. 

Terminy i zakres zajęć ustalane są wspólnie z rodzicami. 

 

Dlaczego warto przyjść do nas? 

1. Posiadamy wyszkoloną kadrę specjalistów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. 

2. Terapeuci pracują z dziećmi i ich rodzinami różnorodnymi, nowoczesnymi metodami nauczania i terapii. 

3. Ośrodek jest przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych – podjazdy dla wózków inwalidzkich, dostosowane 

łazienki. 

4. Dysponujemy salami terapeutycznymi, które są przygotowane i wyposażone stosownie do potrzeb i specyfiki pracy z 

dziećmi z niepełnosprawnością. 

5. Ośrodek dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju. 



6. Opracowujemy Indywidualny Program Terapeutyczny dla każdego dziecka. 

7. Oferujemy wsparcie dla rodziców i opiekunów dziecka. Rodzice otrzymują szczegółowe informacje o stymulacji rozwoju 

dziecka i postępach w terapii. Przechodzą instruktaż dotyczący form pracy z dzieckiem. Otrzymują pomoc w 

przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka. 

 

Wymagane dokumenty: 

1) Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Zespół Orzekający z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej 

2) Podanie rodzica z prośbą o przyjęcie dziecka do placówki 

Uwaga! 

Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy też uczęszczanie do przedszkola 

nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania. 

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są BEZPŁATNE! 



Jeżeli cokolwiek w rozwoju Twojego dziecka Cię niepokoi, cokolwiek wzbudza Twój lęk, cokolwiek budzi niepewność 

– zwróć się z tym do specjalistów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

Grupa Wsparcia „ Tęcza” – dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu 

 

 

 
 

Kontakty z osobami w podobnej sytuacji to naturalne zasoby z których warto korzystać, wspierając rodziny dzieci 

niepełnosprawnych. 

W 2010 roku w naszej placówce  powstała z potrzeby serca        

                            



    Początkowo była ona dedykowana dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Obecnie uczestniczą 

w niej rodzice WWR,  rodzice naszej i innych szkól (szkoły i przedszkola masowe). 

    Spotkania odbywają się 1 razy w miesiącu w grupie 12-15 osób. W czasie spotkań grupy zapewniona jest opieka dla 

dzieci rodziców uczestniczących w spotkaniach. 

 

Co daje udział w grupie wsparcia? 

 

Grupa wsparcia organizuje: 

  spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą, rehabilitantem (w 2013 roku zorganizowano w naszej placówce 

spotkanie z Marion Hersh, osobą autystyczną – profesor Uniwersytetu w Glasgow) 

 prelekcje na temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, metod terapii  

 zajęcia warsztatowe na temat diagnozy i terapii ręki, terapii SI, a także warsztaty, na których wykonywane są zabawki 

dydaktyczne. 

 

Na Grupie Wsparcia omawiane są bieżące problemy, poruszane są tematy, które są dla rodziców interesujące - dotyczące 

literatury i filmów związanych z ZA i autyzmem. Ponadto przekazywane są informacje dotyczące konferencji, szkoleń, 

prezentacji, turnusów rehabilitacyjnych (jak się o nie ubiegać, gdzie szukać pomocy, co powinny oferować ośrodki); jak 

również informacje dotyczące lekarzy specjalistów: neurologów (gdzie wykonać badania np., EEG), stomatologów, 

psychiatrów, fundacji (jak założyć konto w fundacji) itp.. 

Opiekunowie grupy: Kamila Wardyń, Beata Pakuła, Anna Kępińska 

Terminy spotkań: 13.02. 2018; 13.03.2018; 10.04.2018; 15.05.2018; 05.06.2018 

 

 

Grupa wsparcia „Słoneczko” – dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową, 

afazją oraz innymi zaburzeniami mowy. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne cele i zadania grupy: 

 

Grupa Wsparcia „Słoneczko” dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową, afazją oraz innymi zaburzeniami mowy 

pozwala zaakceptować sytuację rodzinną. Jest miejscem w którym można odpocząć, podzielić się swoimi podobnymi 

problemami oraz doświadczeniami. Pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców, ich niepokój w opiece nad dzieckiem. 

Oprócz rozmów i wymiany doświadczeń prowadzone są warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne mające na celu integrację 

rodziców oraz odreagowania stresów i napięć dnia codziennego. Nasza grupa wsparcia jest grupą otwartą 

Zadania Grupy Wsparcia: 

- dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności wynikających z danej niepełnosprawności, 

- wymiana użytecznych poglądów, opinii, spostrzeżeń i informacji na dany temat, 



- szukanie wspólnymi siłami jak najlepszych rozwiązań, 

- wsparcie w trudnych życiowo sytuacjach od osób, które przeżyły coś podobnego. 

- rozwiązywanie bieżących problemów na temat turnusów rehabilitacyjnych (gdzie szukać pomocy, jak się o nie ubiegać), 

fundacji, diet, lekarzy specjalistów, sprzętu rehabilitacyjnego (wózków, ortez i in.), form alternatywnych metod 

komunikacji, i inne pomoce i osprzęt terapeutyczny. 

W czasie spotkania rodziców jest organizowana opieka dla dzieci. 

 Zajęcia w roku 2018 odbywać się będą: 25.01, 22.02, 29.03, 26.04, 24.05, 14.06 

Opiekunowie Grypy: Dorota Puczyńska, Ada Flak, Joanna Wilska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    W naszej placówce odbywa się wiele form zajęć indywidualnych oraz grupowych w zakresie stymulacji rozwoju 

procesu poznawczego, emocjonalnego i społecznego 

Ważne jest dla nas, 

aby proponowane aktywności były dla dziecka 

źródłem pozytywnych przeżyć emocjonalnych. 

 

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA, PSYCHOLOGICZNA 

 Rozwojowa diagnostyka funkcjonalna (autorskie arkusze diagnostyczne) 

 Profil psychoedukacyjny PEP-R  

  Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5- i 6 letnich. Rewizja 2015. Bateria – 5/6  R 

 Arkusz diagnostyczny postępów komunikacyjnych dziecka – do diagnozy dzieci u których planuje się wdrożenie 

ACC. 

 ATEC Autism Treatment Evaluation Checklist – test sprawdzający efekty zastosowanych terapii  autyzmu 

 Test przesiewowy M – CHAT-R/F 

 Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego – CARS 

 Kwestionariusz sensomotoryczny – Z. Przyrowski 

 WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci - Wersja Zmodyfikowana 

 Skala dojrzałości umysłowej Columbia 

 Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93 

 Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 

  Dziecięca Skala Rozwojowa 

 IDS- P Skale Inteligencji i Rozwoju  

 dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym 

 

Rodzaje prowadzonych zajęć: 

  zajęcia pedagogiczne indywidualne i grupowe 

  Terapia autyzmu 



  terapia ręki 

  terapia wzroku 

 terapia słuchu 

 konsultacje psychologiczne dla rodziców 

 psychoedukacja – warsztaty dla rodziców 

 

Elementy metod wykorzystywanych  podczas terapii pedagogicznej: 

 Niedyrektywna terapia zabawową 

 Zabawy z wykorzystaniem materiałów nieustrukturowanych 

 Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne  

 Programy aktywności Knillów 

 Metoda Dobrego Startu  

 Ogólnorozwojowe zajęcia stolikowe 

 Elementy terapii behawioralnej  

 Metoda  Krakowska 

 Muzykoterapia 

 Arteterapia , techniki plastyczne 

 Terapia zajęciowa 

 Relaksacja 

 Stymulacja polisensoryczna  

  Ćwiczenia z zakresu koordynacji wzrokowo – ruchowej 

 Ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej 

 Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej 

 Ćwiczenia obszaru grafomotorycznego i manualnego. 

 Metoda strukturalna 

 Terapia ręki 

 Trening umiejętności społecznych i zajęcia rozwijające umiejętności społeczne 



 

 
Terapia małego dziecka z różnymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego to proces wspomagający rozwój jego funkcji, 

ale także kształtujący rozwój osobowy.  

Zajęcia terapeutyczne z dzieckiem prowadzi się w formie zabawy kierowanej. Zabawa jest podstawową forma aktywności 

małego dziecka – dzięki niej poznaje świat i stosunki społeczne. Nabywa umiejętności, rozwija spostrzeżenia  i doskonali 

koncentrację uwagi.  

Zabawa zaspakaja potrzeby psychospołeczne i ruchowe dziecka oraz daje możliwość ekspresji i rozładowywania napięć 

emocjonalnych. 

Zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terapia logopedyczna dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 



Terapia logopedyczna swoim zasięgiem obejmuje całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na 

usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.  

Cele terapii logopedycznej: 

 usuwanie zaburzeń mowy, 

 przywracanie mowy w przypadku jej utraty, 

 nauczanie mowy, która się nie wykształciła, 

 wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, 

 wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, 

 likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, 

jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy. 

METODY LOGOPEDYCZNE 

 Żywienie terapeutyczne niemowląt z obciążonym wywiadem neurologopedycznym  

 Three Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy. (Trzyczęściowy plan interwencji w Terapii pozycji oralnej),  

 Oral Placement Speech Disorders: Assessment and Program Plan Development (Zaburzenia ustno – motoryczne: 

diagnoza i tworzenie program terapii),  

 Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (PECS, Makaton – symbole i gesty, Mówik, PCS)  

 Metody werbo - tonalna  

 Nauka czytania krok po kroku, J.Cieszyńska,  

 Castillo Morales,  



 Neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy wg dr S. Masgutowej,  

 Masaże logopedyczne 

 Terapia Integracji Sensorycznej 

 Metoda Dobrego Startu 

 Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia, 

 Metoda symultaniczno-sekwencyjna,  

 Glottodydaktyka, 

 Kinezjotaping sfery orofacjalnej  

 Wizualna, mechaniczna, dźwiękonaśladowcza, słuchowa, 

 Aktywizujące, zabawy i gry logopedyczne 

 

 

 

 

 

EEG BIOFEEDBACK jest bezinwazyjną metodą terapeutyczną usprawniającą pracę mózgu. 



Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, oznacza możliwość modyfikowania procesu fizjologicznego i 

nadawania mu pożądanego kierunku, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametrów 

tego procesu. 

Zasada działania EEG Biofeedback polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody 

do systemu. 

Pacjent kontroluje przebieg wideogry lub filmu wyłącznie poprzez swój umysł. 

 

Cele metody EEG Biofeedback: 

 wyciszenie psychiczne i emocjonalne; 

 nabycie umiejętności zrelaksowania się; 

 poprawa stanu zdrowia psychicznego; 

 nabycie umiejętności panowania nad własnymi emocjami; 

 synchronizacja półkul mózgowych; 

 zwiększenie możliwości umysłowych; 

 

Przewidywane efekty: 

 poprawa pamięci i sprawniejsze myślenie; 

 lepsza koncentracja i zdolność skupiania się; 

 podniesienie samooceny; 

 większa kreatywność; 

 uwolnienie się od lęków i stresów; 

 poprawa samopoczucia i nastroju; 



 głębsze i spokojniejsze oddychanie; 

 lepsze wyniki w nauce; 

 panowanie nad zachowaniem i zmniejszenie zachowań agresywnych; 

 

 

Terapia ruchowa łączy i wykorzystuje znane i cenione na świecie metody rehabilitacyjne. Nie pracujemy jedną metodą, ale z 

każdej wybieramy to, czego dziecko najbardziej potrzebuje w danym momencie.  

Nasza terapia nastawiona jest na osiąganie celów funkcjonalnych, czyli takich, które pozwalają zdobyć dziecku jak 

największą samodzielność, a są w zasięgu aktualnych możliwości dziecka. 



Fizjoterapia skupia się na fizycznym rozwoju dziecka, a pozostałe metody i techniki rehabilitacyjne są stosowane w celu 

stymulowania właściwego rozwoju społecznego i psychicznego. U podstaw wszystkich tych działań leży szereg ważnych 

założeń: 

 W czasie terapii zarówno dziecko, jak i jego rodzice są równoprawnymi partnerami rehabilitanta. 

 Praca ma charakter zespołowy – z dzieckiem i jego rodzicami współpracuje zespół specjalistów, w tym najczęściej: 

lekarz, fizjoterapeuta, pedagog, logopeda i psycholog. 

 Terapia oraz jej cele muszą być zaakceptowane przez terapeutę, dziecko i rodzica. 

 Cel terapii musi być funkcjonalny (czyli użyteczny i praktyczny), a także musi spełniać założenia podejścia SMART 

(czyli Specific – konkretny, Measurable – mierzalny, Attainable – osiągalny, Relevant – odpowiednio dobrany, 

Timely – określony w czasie). 

 Podejmowane w trakcie terapii działania muszą pozytywnie przekładać się na codzienne życie dziecka, czyli realnie 

usprawniać jego funkcjonowanie. 

 Stymulacja dziecka powinna być wielozmysłowa i wielopłaszczyznowa 

 

 

 

  

NDT-Bobath  

 



Metoda ta zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją noworodków, niemowląt i dzieci starszych, w zakresie: 

- asymetrii ułożeniowej, 

- asymetrii czaszki, 

- problemów rozwojowych wcześniaków, 

- zaburzeń napięcia mięśniowego (wiotkość, sztywność, spastyka), 

- zaburzeń rozwoju ruchowego, 

- diagnostyki i terapii problemów neurologicznych, 

- problemów związanych ze splotem barkowym, 

- wad rozwojowych, 

- przepuklin oponowo rdzeniowych, 

- zaburzeń karmienia (ssanie, żucie, połykanie), 

- nauki karmienia, 

- nauki zabaw z niemowlętami z uwzględnieniem etapów prawidłowego rozwoju, 

- poprawy koordynacji ruchowej i wzrokowo - ruchowej, 

- rozwijania umiejętności manualnych i grafomotorycznych, 

- nadpobudliwości psychoruchowej i trudności w koncentracji. 

Metoda stosowana jest z powodzeniem u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego jak również u dzieci 

zdrowych, z niewielkimi dysfunkcjami. 

Przyjęte w niej założenia i techniki usprawniania są przyjazne dzieciom. Usprawnianie według tej metody ma na celu 

pomóc dziecku z uszkodzeniem mózgu stać się samodzielnym, funkcjonować i wykorzystywać swoje możliwości. Dzieciom 

z niewielkimi deficytami ruchowymi pomaga w harmonijnym rozwoju psychomotorycznym, skierowana jest na poprawę 

jakości ruchu i profilaktykę wad postawy. 



Usprawnianie według koncepcji NDT Bobath jest szczególnie przydatne w terapii niemowląt i dzieci, ponieważ może być 

łatwo włączone w ich rozkład dnia. Nie zaburza interakcji matka−dziecko. Prawidłowo wykonywana pielęgnacja, noszenie 

dziecka czy zabawa z nim są naturalnym sposobem wspomagania rehabilitacji. Rodzice biorą udział w planowaniu i 

przebiegu terapii. 

W terapii tej wykorzystuje się różnorodny sprzęt zapewniający dziecku ruch poprzez zabawę. 

 

 

Metoda Vojty 

Jest to metoda opracowana przez Vaclava Vojtę, i dotyczy diagnostyki i terapii skutecznie wspierającej lekarza, terapeutę i 

rodziców w walce o zdrowie dziecka. Część diagnostyczna opiera się na znajomości prawidłowych i nieprawidłowych 

wzorców ruchu należnych kolejnym etapom rozwoju w pierwszym roku życia. Wiedza ta nosi nazwę kinezjologii. 

Terapeutyczna część metody polega na wywołaniu u stymulowanego dziecka globalnych kompleksów ruchowych w postaci 

odruchowego obrotu lub odruchowego pełzania.  



Wskazania 

 zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n.) 

 asymetria ułożenia ciała 

 mózgowe porażenie dziecięce 

 kręcz szyi 

 okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego 

 przepuklina oponowo-rdzeniowa 

 wodogłowie 

 wrodzone miopatie 

 artrogrypoza 

 zespół Down`a i inne zespoły wiotkie 

 opóźnienie rozwoju psychoruchowego 

 nieprawidłowości w obrębie stawów: dysplazja stawu biodrowego, ograniczone odwodzenie w stawie biodrowym, 

stopa końsko-szpotawa 

 skolioza oraz inne nieprawidłowości w obrębie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa 

 nabyte uszkodzenia mózgu 



 zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia 

 nabyte niedowłady obwodowe 

 miopatie 

 czynnościowe przykurcze w stawach 

 stwardnienie rozsiane 

 zespoły bólowe kręgosłupa (narządu ruchu) 

 inne czynnościowe zaburzenia lokomocji 

 

Metoda SI 

 

Metoda ta, zajmuje się zaburzeniami przetwarzania informacji w układzie nerwowym. Osoby z zaburzeniami przetwarzania 

sensorycznego nieprawidłowo interpretują odbierane codziennie bodźce (informacje sensoryczne), takie jak dotyk, dźwięk 

czy ruch. Jedni mogą czuć się nadmiernie bombardowani ilością bodźców, a inni poszukiwać intensywnych doznań 

sensorycznych. 



"Przetwarzanie sensoryczne" (integracja sensoryczna), to skomplikowany proces, w którym układ nerwowy odbiera 

informacje ze wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, 

smak, wzrok i słuch) następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym 

działaniu. 

 

 

Oto niektóre przykłady zachowań osób z zaburzeniami SI: 

- reagowanie na dotyk agresją lub wycofaniem się, 

- lęk przed wysokością i ruchem, odczuwanie mdłości, 

- niechęć do próbowania nowych rzeczy, 

- uczucie dyskomfortu w zatłoczonych miejscach, 

- duża wrażliwość na zapachy, 

- nadmierne pobudzenie i aktywność, 

- brak reakcji na ból, 

- preferowanie zabaw typu huśtanie, kręcenie bez objawów dyskomfortu, 

- trudności w kopaniu, rzucaniu, łapaniu piłki, 

- trudności w naśladowaniu ruchów, 

- trudności z aktywnościami manualnymi, (pisaniem, zapinaniem guzików), 

- trudności z utrzymaniem równowagi lub obustronną koordynacją, 

- trudności z koncentracją uwagi, 

- trudności z nauką czytania, 



- opóźniony rozwój mowy, 

- różnorodne problemy emocjonalne. 

 

 

                                  

 

 

Metoda PNF 

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) – czyli torowanie nerwowo-mięśniowe. Podstawowym celem 

terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu 

terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w 

sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. 

Wykorzystanie w terapii najsprawniejszych rejonów ciała prowadzi do uzyskania aktywności ruchowej w obszarach 



słabszych, bądź uszkodzonych. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz 

różnych sfer kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. 

Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech 

płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany 

ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym 

obszarze. Terapia metodą PNF  postrzega pacjenta całościowo. Jest to metoda bezbolesna, wysoce edukująca pacjenta i 

skuteczna. 

WSKAZANIA: 

Neurologiczne: 

 wszelkie choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi 

 wszelkie choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu 

 stwardnienie rozsiane (SM) 

 choroba Parkinsona. 

Ortopedyczne: 

 pacjenci pooperacyjni, u których występują zaburzenia funkcji mięśni w postaci deficytu masy oraz siły mięśniowej 

 choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie,zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne) 

 złamania tkanki kostnej 

 uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych 



 zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich 

 zaburzenia prawidłowej postawy – reedukacja posturalna 

 zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja) 

 leczenie stawów hypermobilnych – stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn 

 inne 

Korzyści z pracy z metodą PNF to: 

 pozytywne rozpoczęcie terapii (z dala od faktycznego miejsca dysfunkcji) buduje w chorym, pomimo świadomości 

uszkodzenia, wiarę we własne siły i powodzenie ćwiczeń, stymulując do mobilizacji rezerw tkwiących w jego 

organizmie bez obawy o wystąpienie bólu 

 jasno określone, osiągalne cele, wpływają na pełną świadomość pacjenta podczas zabiegu 

 PNF znajduje funkcjonalne rozwiązania dla problemów ruchowych dnia codziennego pacjenta 

 wyjaśniając zasady wykonywania poszczególnych aktywności, chroni pacjenta przed samoistną, patologiczną 

kompensacją 

 uczy zmian pozycji oraz ruchów globalnych (np. poruszania się w obrębie łóżka, przesiadania się z wóżka na toaletę), 

jakie wszyscy wykonujemy w życiu codziennym 

 ze względu na sumowanie się podczas terapii wielu bodźców odbieranych przez pacjenta, stanowi silną stymulację 

polisensoryczną (w ćwiczeniach aktywizowany jest wzrok, słuch, receptory dotyku, równowagi, czucia głębokiego i 

wiele innych) 



 metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętości 

chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji 

 wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką 

 możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych 

do wegetatywnych 

 wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w 

formie programu domowego 

 niewielkie wymagania sprzętowe 

 duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych działań. 

 

Metoda czaszkowo – krzyżowa 

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, miednicy, przepony, 

klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych, których napięcie może przysporzyć 



wiele kłopotów zdrowotnych. Jest terapią powięzi. Ponieważ układ powięzi zbudowany jest z tkanki łącznej, terapia 

czaszkowo - krzyżowa mobilizuje do lepszej pracy wszystkie organy w których ta tkanka się znajduje. Terapia poprawia 

krążenie w naczyniach, ukrwienie narządów i pracę układu nerwowego. Podstawy tej terapii oparte są na anatomii i 

fizjologii. W tej terapii wykorzystujemy trzy fizjologiczne rytmy naszego organizmu: rytm bicia serca(puls), rytm 

oddechowy i rytm kranialny (tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego). Jej holistyczne działanie na organizm wykorzystuje 

zdolności samoregulacji. 

 

Terapia czaszkowo - krzyżowa może pomóc w przypadku następujących problemów 

zdrowotnych: 

 
1. Psychozy, autyzmu, kłopotów z koncentracją, zaburzeń osobowości, nadpobudliwości u dzieci i dorosłych, stresu, 

dysleksji, kłopotów w szkole. 

 

2. Bólów i zawrotów głowy, migren, kłopotów ze wzrokiem i słuchem, nawracających zapaleń uszu u dzieci i dorosłych, 

zapalenia zatok, napieć i bólów w stawie skroniowo - żuchwowym, wybicia żuchwy, wady wymowy, zgrzytania zebami 

oraz wady zgryzu. 

 

3. Bólów kręgosłupa i pleców, zapalenia korzonków, rwy kulszowej, skoliozy, bolesnego napięcia barków, wszystkich 

urazów powypadkowych, w tym powypadkowego urazu odgięciowego kręgosłupa i wielu innych . 

 



 

 

 DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE 

 

    - FIZYKOTERAPIA 

       - KINESIOLOGY   TAPING  ( PLASTROWANIE ) 

       - TERAPIA  Z  ZASTOSOWANIEM  ORTEZY     

         DYNAMICZNEJ  DUNAG 

       - PORADNICTWO  W  ZAKRESIE  ZAOPATRZENIA     

        ORTOPEDYCZNEGO 

       - PIONIZACJA  BIERNA  W  PIONIZATORACH 

       - STYMULACJA  NA  PLATFORMIE  WIBRACYJNEJ 



       - TERAPIA  TKANEK  MIĘKKICH 

       - MASAŻ  MOTYLKOWY 

      -  ĆWICZENIA  SPECJALISTYCZNE  Z  UŻYCIEM    

        PRZYBORÓW  THERA  BAND 


