1. Co to jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju i komu przysługuje?
Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) wydaje lokalna poradnia
psychologiczno–pedagogiczna. Poradnia wystawia ją dla dzieci z problemami rozwojowymi,
zdrowotnymi. W przypadku niektórych schorzeń i zaburzeń, takich jak np.: wada wzroku, słuchu,
autyzm i zaburzenia pokrewne, opinie wydają poradnie specjalistyczne.
2.

Jakie to mają być zajęcia i czy mogą być prowadzone w domu?

Zajęcia WWR powinny być dostosowane do specyficznych potrzeb dziecka. Są realizowane na
terenie poradni, przedszkoli oraz szkół, które zatrudniają specjalistów i dysponują odpowiednim
sprzętem. Mogą to być zajęcia indywidualne lub w małych grupach.
Mogą one odbywać się również w domu, szczególnie w przypadku dzieci do 3 roku życia.
Zajęcia z WWR organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności
wyłącznie od możliwości psychofizycznych dziecka , a nie możliwości lokalowych czy
czasowych poradni je prowadzącej.
Jeśli rodzic widzi, że dziecko potrzebuje większej liczby zajęć WWR, warto, by asertywnie
o nie wystąpił, pamiętając jednak, że maksymalna ich liczba wynosi 8 godzin.
Zajęcia te przysługują również dzieciom w zerówkach szkolnych!!!
3. Co może nam pomóc, w egzekwowaniu praw naszych dzieci?
Wszystkie problemy należy zgłaszać w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru/przyjęcia.
Warto mieć 2 egzemplarze pisma, z których jeden należy zachowywać dla siebie. Złota zasada
„Nic nie plami jak atrament”. Gwarantuję, że każdy kilka razy zastanowi się nad odmową, jeśli
będzie musiał się pod nią podpisać :)
Ponadto, na spotkania warto chodzić z osobą trzecią, która będzie notowała przebieg ustaleń albo
będzie po prostu świadkiem i da rodzicowi wsparcie emocjonalne. Notatkę powinni podpisać
wszyscy uczestnicy rozmowy.
Uwaga: Nie należy z góry zakładać, że szkoła, poradnia, nauczyciel czy przedstawiciel organu
prowadzącego są naszymi wrogami. Wtedy bowiem wchodzimy w kontakt z drugą stroną
z trudnymi emocjami, co nie sprzyja współpracy, a raczej jest łatwą drogą do konfliktu.
Warto jednak być zawsze dobrze przygotowanym i asertywnym w dbaniu o prawa swojego
dziecka.
NIE BĄDŹ ULEGŁY, NIE BĄDŹ AGRESYWNY.
POMIĘDZY TYMI BIEGUNAMI JEST JESZCZE JEDEN SPOSÓB ROZMOWY:
ASERTYWNOŚĆ=PARTNERSTWO=POROZUMIENIE=WSPÓŁPRACA
POROZUMIENIE = WSPÓŁPRACA

