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Rzecznik Praw Dziecka otrzymał niepokojące informacje o sytuacji dzieci

z niepełnosprawnością z ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego

i Niedowidzącego w Gdańsku Sobieszewie, pľowadzonego przęZ ośrodek Szkolno-

Wychowawczy dlaDzieci Niewidomych im' PtóŻy Czackiej w Laskach.

ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Niedowidzącego

w Gdańsku Sobieszewie spľawuje opiekę nad 108 dziećmi w wieku pľzedszkolnp, z czego

85 to dzieci spoza Gdańska (z miejscowości położonych w czterech województwach:

pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i waľmińsko-mazurskim)' Dzieci

z dysťunkcją wzľoku są objęte w ośľodku wczesnym wspomaganiem ľozwoju, polegającym

na kompleksowym i specjalistycznym wsparciu rozwoju: pozna:wczego, emocjonalnego

i społecznego. Wspaľciem objęci są równiez rodzice, a także specjaliści z placówek

ze śľodowisk zamieszkania dzieci. ktőrzy w ośrodku mogą skoľzystać z merytorycznej

pomocy.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, któľe reguluje rozporządzenie Ministľa Edukacji

Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie oľganizowanią wczesnego wspomagania

romvoju dziecil, zostało w ośrodku zorganizowane w formie stacjonarnego, kilkudniowego

(do 5 dni) pobytu dzieci wraz Z ich rodzicami (kilka razy w ciągu ľoku). Wprowadzenie

w ośrodku tzw. foľmy ,,turnusowej'' jest uzasadnione nie tylko z powodu znacznej odległości

od miejsca zamieszkania większości dzieci, ale przede wszystkim w kontekŚcie koľzyści,
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jakie daje moŹliwość objęcia dziecka ľealną, wielospecjalistyczną opieką. Z otrzymanych

informacji wynika, ze w ośľodku - w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - dzieciom

zapewniono opiekę: tyflopedagoga' psychologa' logopedy, rehabilitanta ľuchu' terapeuty

widzenia, nauczyciela orientacji pľzestľzennej. Dzieci koľzystały takŻe z hipoterapii i basenu

ľehabilitacyjnego. Kilkudniowy pobyt obejmował równieŹ konsultacje lekarskie

(okulistyczną, pediatryczną, ľehabilitacyjną). Dodatkowo, pomiędzy pobytami w ośľodku,

dzieci realizują indywidualne pľogramy' opľacowywane pÍZez zespół ośrodka przy udziale

specjalistów z placówek w ich miejscu zamieszkania. Należy przy Ęm podkľeśIić, że |iczba

godzin pracy z dzieckiem, wynĺkająca z podsumowania ľocznego' była zgodna

z pľzepisami oświatowymi, o których mowa poniżej.

Ministeľstwo Edukacji Naľodowej, w opinii przekazanej Dyľektoľowi oŚrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. P.LőŻy Czackiej w Laskach, Wraziło
pogląd, że: Prowadzone w kierowanym przez Paniq Dyrektor ośrodku działania wspierajqce

małe dzieci z niepełnosprawnościq sq cennq i potrzebnq inicjatyuą, jednak nie majq one

charakteru zajęć wczesnego wspomagania romvoju dziecka, o których mowa

w przepisach oświatowychz. w odpowiedzi zwrócono uwagę na uregulowanie

$ 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, które stanowi, Że zajęcia w ramach wczesnego wspomagania

organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Podkĺeślenia wymaga, Że przyjęta przez ośľodek foľma (tuľnusowa) rea|izacji zajęć,

wczesnego wspomagania ľozwoju bezdyskusyjnie w pełni realizuje cel przyjęty

w $ l Ww. ľozpotządzenia, tj. pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dzieckaoraz

uwzględnia potrzeby i mozliwości psychoťlzyczne dziecka' Trudno zatem zgodzić, się

z opiĺią, Że brak realizacji godzin zajęć, z dzieckiem w sposób przyjęty w rozpotządzeniu'

tj. w rozliczeniu miesięcznym, kategorycznie wyklucza działania podejmowane w ośrodku

z pojęcia wczęSnego wspomagania rozwoju.

Na uwagę zasługuje chociażby ťakt, Że w ośrodku działa, zgodnie z $ 3 rozporuądzenia,

zespoł wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który opracowuje oraz realizuje

z dzięckiem i jego rodziną program wczesnego wspomagania, dokonuje oceny postępów

i trudności w funkcjonowaniu dziecka, pľowadzi arkusze obseľwacji dziecka.

Inną przesłanką, któľa również pľzemawia za docenieniem pľaktykowanego w ośrodku

sposobu otganizacji zajęć, z wczesnego wspomagania rozwoju, jest opinia rodziców dzieci

2 pismo z l3 grudnia 2017 r. (znak: DWKI-WSPE.4036.4l.2Ol'7.KT).
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z dysfunkcją wzroku. Podkľeślają oni, Że kompleksowy program zajęć,, którego realizację

umozliwia właśnie foľma turnusowa, jest najbardziej efektywnym sposobem pomocy dla

dzięci, zwłaszcza w pľzygotowaniu ich do realizacji obowiązku szkolnego. Skutecznie

wyľównuje szanse edukacyjne i pomaga w osiągnięciu samodzielności, co w przyszłości

moŻe przełoŻyć, się na powodzenie w życiu zawodowym'

W tľosce o skuteczną realizację praw dzieci z niepełnosprawnością, działając

na podstawie aľt. 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz' U. z 2017 r. poz' 922), zwracam się do Pani Minister o analizę pľzedstawionego

pľoblemu oraz wpľowadzenie stosowanych zmian w ww. rozpoľządzeniu, umożliwiających

- w uzasadnionych przypadkach - inną niŻ w rozliczeniu miesięcznym organizację zajęć,

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, tj. koľzystną dla dobľa dziecka.
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