S 1. 1. 2019 je začel veljati Zakon o celostni
zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi
potrebami. Namen zakona je urejanje celostne
obravnave otrok s posebnimi potrebami in otrok
z rizičnimi dejavniki ter njihovih družin v
predšolskem obdobju.
Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem
obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki,
primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na
telesnem, sponavnem, zaznavnem, socialnočustvenem, sporazumevalnem področju ter
dolgotrajnimi boleznimi.

Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem
obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični
dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke,
ovire oziroma motnje.

V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in
usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) ponujamo v
okviru zgodnje obravnave naslednje storitve:

SPECIALNO PEDAGOŠKA OBRAVNAVA
Metoda funkcionalnega učenja, MNRI (motorična
nevrosenzorna integracija), Bal-A-Vis-X, Brain GYM,
Dauble Doodle Play, Glasbena terapija, Pomoč z
umetnostjo, Terapija s psom, ABA terapija,
DIR Floortime.


LOGOPEDSKA OBRAVNAVA

Področja razvojno nevrološke obravnave,
Nadomestna in dopolnilna komunikacija in uporaba
različnih grafičnih in tehničnih komunikacijskih
pripomočkov, Pomoč z umetnostjo, Plesno-gibalna
terapija, Metoda funkcionalnega učenja,
Verbotonalna metoda, Piktografska ritmika, Metoda
komunikacije podkrepljena s kretnjo, PECS.




Zagotavljanje strokovne pomoči družini
v obliki individualnih in skupinskih pogovorov.



Opolnomočenje družine.



Informiranje staršev.



Podpiranje pripadnosti posameznih
družinskih članov svoji družini.



Razvijanje samozaupanja staršev in zdravih
sorojencev.



Spoznavanje možnih načinov in oblik dela
staršev s svojimi otroki.



Razvijanje partnerstva z družino.

NEVROFIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA

Razvojno nevrološka obravnava, Hipoterapija,
Koncept Halliwick — koncept samostojnega gibanja v
vodi, Učenje gibanja s pomočjo terapije na plezalni
steni, Skupinska terapevtska vadba.


PROGRAM SVETOVANJA IN USPOSABLJANJA
DRUŽINE

DELOVNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA

Nevrodelovnoterapevtska obravnava, Senzorna
integracija, Terapija v snooezelen sobi, Hidroterapija
po konceptu Halliwick metode, Terapija s pomočjo
živali, Terapevtsko igralne urice.

Ustrezna specialno pedagoška in terapevtskorehabilitacijska obravnava omogoča celostno
napredovanje otrok z več primanjkljaji.

Cilj zgodnje obravnave je spodbujanje razvoja
otrokovih sposobnosti in zmožnosti do stopnje, ki
mu bo kasneje, z odraščanjem omogočala čim bolj
samostojno in kvalitetno življenje.

ZGODNJA OBRAVNAVA
PREDŠOLSKIH OTROK S
POSEBNIMI POTREBAMI

Z zgodnjo obravnavo se pomembno vpliva na
otrokov razvoj in predstavlja prvo pomoč družini.

KONTAKT
Svetovalna služba
Tina Kodelja, univ. dipl. psih.
05 3655 214
tina.kodelja@guest.arnes.si

Vipava, januar 2019.
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