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Adresatami wczesnej, kompleksowej,  wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej pomocy
są dzieci od  urodzenia do 7. roku życia  
 - zagrożone nieprawidłowym rozwojem, z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, 
 - opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub upośledzone umysłowo, również  ze sprzężonymi
kalectwami, zaburzeniami i chorobami, m.in. z  niepełnosprawnością ruchową, autyzmem,
epilepsją. 
 Rodzice również otrzymują pomoc.  

 Organizacja i program Ośrodków Wczesnej Interwencji odpowiada na następujące problemy
rodziców małych dzieci:  
 - zbyt późno stawiana diagnoza, 
 - koncentrowanie się tylko na diagnozie medycznej, a nie informowanie rodziców, że potrzebni
są też inni specjaliści, 
 - brak placówki, w której pracowaliby razem niezbędni specjaliści, co  umożliwiłoby ich
bezpośrednią współpracę w prowadzeniu dziecka i rodziny  w sposób ciągły, 
 - brak podjęcia kompleksowych, wielospecjalistycznych, skoordynowanych  oddziaływań
terapeutycznych natychmiast po postawieniu diagnozy, 
 - niestosowanie indywidualnych, wielodyscyplinarnych programów  terapeutycznych
uwzględniających również mocne strony dziecka,  systematycznej oceny postępów oraz
odpowiedniego modyfikowania tych  programów (ewaluacja), 
 - pomijanie potrzeb rodziny, zwłaszcza potrzeby wspierania psychicznego oraz informacji. 
     
 Zespół wielospecjalistyczny zajmuje się diagnozą, programowaniem,  terapią i ewaluacją w
sposób kompleksowy i skoordynowany, tzn.  obejmujący wszystkie sfery rozwoju dziecka a
także potrzeby rodziny.  
 Składa się z:  
 - lekarza pediatry, neurologa, psychiatry - w zależności od potrzeby, 
 - fizjoterapeuty, 
 - psychologa klinicznego, 
 - logopedy, 
 - terapeuty zajęciowego - pedagoga. 

 Zespół stawia DZIECKU diagnozę, układa program i prowadzi terapię.  Program obejmuje
rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny i społeczny. Po  pewnym czasie ten sam zespół
ocenia efekty oddziaływań, czyli ponawia  diagnozę i stosownie do niej modyfikuje program. To
się nazywa, że  dokonuje ewaluacji.  

 Terapia prowadzona jest indywidualnie lub/i w małych grupach. 
 Pracownicy udzielają też pomocy przedszkolom integracyjnym i masowym, z których
korzystają dzieci będące pod opieką OWI. 

 RODZICE są podmiotami pomocy na równi z ich dziećmi. Otrzymują:  
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 wsparcie psychiczne i psychoedukację, a w razie potrzeby - pomoc psychoterapeutyczną, 
 informację, 
 edukację podnoszącą kompetencje rodzicielskie i rehabilitacyjne  niezbędne w nowej sytuacji,
zwłaszcza do pracy z dzieckiem w domu, 
 poradnictwo życiowe i prawne, 
 kontakt z innymi rodzicami znajdującymi się w takiej samej sytuacji, 
 inną niezbędną pomoc, w tym wspieranie w kontaktach z placówkami służby zdrowia i
edukacyjnymi. 

___________________ 

Adresy Ośrodków Wczesnej Interwencji w Polsce

Warszawa 02-629, ul. Pilicka 21, (022) 844 06 37  
 Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8.00-16.00 

Biała Podlaska 21-500, ul. Łomaska 21, (83) 344 38 52 

Cieszyn 43-400, ul. Mickiewicza 13, (33) 858 13 64 

Gdańsk 80-351, ul. Tysiąclecia 13a, (058) 553 41 36  

Gdynia 81-425, ul. Harcerska 4, (58) 622 07 48 (dzięki Witku za informację o tym OWI) 

Giżycko 11-500, ul. Dąbrowskiego 15, (87) 429 29 09 

Gorzów Wielkopolski 66-400, ul. Piłsudskiego 9, (095) 732 03 83  

Gryfice 73-300, ul. 3 Maja 4, (091) 384 26 16  

Jarosław 37-500, ul. Witosa 18, (16) 627 30 40 (do 42) 

Jaworzno 32-510, ul. Chopina 19, (032) 616 38 98 wew. 21  

Katowice-Giszowiec 40-487, ul. Gościnna 8, (032) 256 07 26  

Koło 62-600, ul. Wojciechowskiego 21A, (63) 272 09 92 

Kielce 25-731, ul. Słoneczna 3, (041) 332 39 38  

Kołobrzeg 78-100, ul. Katedralna 48, (094) 352 53 88  

Krosno 38-400, ul. Powstańców Śląskich 16, (013) 432 71 16  

Leszno 64-100, ul. Starozamkowa 14a, (065) 529 64 74  
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Mielec 39-300, ul. Łukasiewicza 1C, tel./faks (17) 583 74 17, 583 97 16 

Mikołów 42-190, ul. Os. Słowackiego 21c (032)226 22 64  

Olsztyn 10-560, ul. Żołnierska 27, (089) 533 05 32  

Poznań 61-477, ul. Św.Szczepana 7a, (061) 832 53 73  

Rzeszów 35-051, ul.Staszica 10b, (017) 852 05 10  

Szczecin 71-771, ul. Rostocka 125, (091) 426 81 97 lub 98  

Tarnów 33-100, ul. Ostrogskich 5b, tel/faks (014) 626 84 89, 620 11 49  

Zgierz 95-100, ul. Mielczarskiego 26 (042) 717 47 11 (faks)  

Żory 44-240, os. Księcia Władysława (032) 434 52 36
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