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Ulotka dla informacji wstępnej

Wsparcie dla dzieci
Każde dziecko rozwija się w swój sposób i ma własne tempo rozwoju. Jednakże znaczne opóźnienia lub
odstępstwa wymagają diagnostyki i jeśli to konieczne terapii. Jeżeli rodzice uważają, że ich dziecko ma
opóźnienia w mowie, ruchu lub w myśleniu, powinni skontaktować się z pediatrą. Oni ze swojej strony
kierują do następujących specjalistów:
Logopeda
Problemy z mową rozwiązuje logopeda. Sprawdza, z czym dziecko ma problemy, pomaga poprzez
ćwiczenia i doradza rodzicom:
Logopedia jest częścią podstawowej opieki medycznej. Pediatra wystawia skierowanie. Leczenie objęte
jest ubezpieczeniem zdrowotnym i dlatego jest bezpłatne. Rodzice sami wybierają logopedę.
Ergoterapia
Dzieci z trudnościami w poruszaniu się, utrzymaniu harmonii i koncentracji mogą skorzystać z terapii
zajęciowej. Ergoterapeuta bada, jaka pomoc jest dziecku niezbędna, wspiera i zachęca. Doradza rodzicom i
daje cenne wskazówki.
Ergoterapia jest częścią podstawowej opieki medycznej. Pediatra wystawia skierowanie. Leczenie objęte
jest ubezpieczeniem zdrowotnym i dlatego jest bezpłatne. Rodzice sami wybierają terapeutę zajęciowego.
Wczesna pomoc
Zdiagnozowanie opóźnień rozwojowych w ich wczesnym stadium pomaga w ich leczeniu. W Centrum
(Frühförderstelle) pracują przedstawiciele różnych specjalności terapeutycznych i edukacyjnych, a Państwo
mogą dowiedzieć się, w jakich obszarach dziecko ma trudności, jak mu pomagać i jak je wspierać.
Diagnostyka odbywa się w Centrum Wczesnej Interwencji (Frühförderstelle). Leczenie odbywa się
najczęściej w przedszkolu, w domu lub w salach Centrum. W celu umówienia się na wizytę, należy
zadzwonić do Centrum Wczesnej Interwencji (Frühförderstelle). Koszty złożenia wniosku pokrywa Urząd
Pomocy Społecznej (Sozialamt).
Adresy centrów zajmujących się diagnostyką rozwojową dzieci:
Interdyscyplinarne Centrum Wczesnej Interwencji i Poradnia OTTO w Magdeburgu (Interdisziplinäre
Frühförder- und Beratungsstelle OTTO der Stadt Magdeburg) | Lumumbastraße 26 |39126
Magdeburg | Telefon 0391 6627880
Interdyscyplinarne Centrum Wczesnej Interwencji „Mowgli” Funduszu na rzecz dzieci Magdeburga
(Interdisziplinäre Frühförderstelle »Mogli« des Kinderförderwerkes Magdeburg e. V.) |
Halberstädter Str. 123b | 39120 Magdeburg | Telefon 0391 7276951
F.I.B.Z. – Rodzinna poradnia informacyjna (F.I.B.Z. – Familien-, Informations- und
Beratungszentrum) | Frühförderstelle Stiftung Evangelische Jugendhilfe | Kleine Schulstr. 24 | 39106
Magdeburg | Telefon 0391 59802718
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Oprócz wielojęzycznych ulotek informacyjnych na różnorodne tematy przewodnik
informacyjny Magdeburga zawiera także liczne aktualne porady, pomoc i oferty
rekreacyjne.
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