VI KROK

VII KROK

Mo¿esz uzyskaæ pomoc w zakresie us³ug
opiekuñczych lub/i specjalistycznych us³ug
opiekuñczych. W tym celu:

Je¿eli Twoje dziecko jest doros³e to:

Zg³oœ siê do:
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
ul. Strzegomska 6, tel. 071 78 22 300 do 03;
fax 071 78 22 405; 53-611 Wroc³aw
e - mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
www. mops.wroclaw.pl
M i e j s k i O œ r o d e k Po m o c y S p o ³ e c z n e j p o
przeprowadzonym postêpowaniu mo¿e przyznaæ
us³ugi opiekuñcze, ustala ich zakres, okres i miejsce
œwiadczenia, a tak¿e okreœla ich odp³atnoœæ wydaj¹c
indywidualn¹ decyzjê administracyjn¹. Podstaw¹ do
podjêcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego
i przeprowadzenie wywiadu œrodowiskowego
w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo
w miejscu ich pobytu. Z odp³atnoœci za us³ugi s¹
zwolnione osoby, których dochód netto na osobê
w rodzinie jest ni¿szy ni¿ kryterium dochodowe
okreœlone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej (jt. Dz. U Nr 115, poz. 728 z póŸn.
zm.). Odp³atnoœæ za godzinê us³ug wzrasta
w zale¿noœci od wysokoœci dochodu.

Skontaktuj siê z:
Dolnoœl¹skim Stowarzyszeniem na rzecz Autyzmu,
tel. 071 342 72 08, www.autyzm.wroclaw.pl
Stowarzyszenie udziela równie¿ informacji
dotycz¹cych problematyki autyzmu.

Autyzm
CZYM JEST AUTYZM

To zaburzenie rozwojowe, które pojawia siê we
wczesnym dzieciñstwie, zwykle przed up³ywem
30-36 miesi¹ca ¿ycia dziecka. Z najnowszych badañ
wynika, ¿e powstaje ono wskutek oddzia³ywañ
ró¿norodnych czynników natury biologicznej.

Rodzicu

Us³ugi opiekuñcze s¹ realizowane przez:
Miejskie Centrum Us³ug Socjalnych,
ul. M¹czna 3, 54-131 Wroc³aw
www.mcus.pl
e - mail: duo@mcus.pl

?
Jeœli niepokoi Ciê, ¿e rozwój Twojego dziecka nie
przebiega prawid³owo (w szczególnoœci dziecko nie
d¹¿y do kontaktu z najbli¿szymi, nie rozwija mowy,
bawi siê samo), to:

‚

I KROK
Skontaktuj siê z lekarzem pierwszego kontaktu
(lekarzem rodzinnym)
Jeœli nadal jesteœ zaniepokojony to:

II KROK
Umów siê na wizytê u lekarza psychiatry
dzieciêcego (nie musisz mieæ skierowania), np.:
?
Oddzia³ Fundacji „Promyk S³oñca”, Centrum

Diagnostyczno - Rehabilitacyjne, ul. Swobodna 8a,
tel. 071 782 77 77, 50-088 Wroc³aw
?
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i M³odzie¿y, ul. Podwale 13, tel. 071 355 63 61,
50-043 Wroc³aw
?
Dzienny Oœrodek Psychiatrii i Zaburzeñ Mowy dla
Dzieci i M³odzie¿y - Poradnia Zdrowia
Psychicznego, ul. Wo³owska 9, tel. 071 352 84 12,
51-131 Wroc³aw
?
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,
Oddzia³ Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci
i M³odzie¿y, ul. Bia³owieska 74a, tel. 071 355 35 94,
54-235 Wroc³aw
?
Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Dolnoœl¹skim
Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka
SPZOZ, al. Kasprowicza 64/66, tel. 071 323 64 09,
51-137 Wroc³aw
?
Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii
„CELESTYN” NZOZ, Mikoszów 27, tel. 071 395 81 01,
57-100 Strzelin

III KROK
Zg³oœ siê do poradni psychlogiczno pedagogicznej celem przeprowadzenia
diagnozy psychologiczno - pedagogicznej ( aby
okreœliæ na jakim poziomie rozwoju
funkcjonuje Twoje dziecko):

?
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1,

ul. Ko³³¹taja 1/6, tel. 071 344 83 35, 50-002 Wroc³aw
?
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2,
ul. Jednoœci Narodowej 112, tel. 071 321 10 77,
50-301 Wroc³aw
?
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4,
ul. Jemio³owa 59, tel. 071 338 00 01, 53-426 Wroc³aw
?
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5,
ul. Czajkowskiego 28, tel. 071 325 48 50, 51-171 Wroc³aw
?
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 9,
ul. Krakowska 102, tel. 071 786 10 15, 50-427 Wroc³aw

Je¿eli otrzymasz diagnozê o ca³oœciowym
zaburzeniu rozwoju (spektrum autyzmu) autyzm, autyzm atypowy, Zespó³ Aspergera ‚
to zg³oœ siê do:
?
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5, we
Wroc³awiu ul. Czajkowskiego 28, tel. 071 325 48 50, która
dokonuje poszerzonej diagnozy i prowadzi orzekanie
o formach pomocy dla dzieci z autyzmem z miasta
Wroc³awia oraz z powiatów: milickiego, wo³owskiego,
o³awskiego, trzebnickiego, strzeliñskiego, oleœnickiego,
wroc³awskiego.

Zespo³y Orzekaj¹ce powo³ywane przez dyrektorów
Poradni wydaj¹ orzeczenia:
?
o potrzebie kszta³cenia specjalnego w placówkach
(przedszkolach i szko³ach integracyjnych, specjalnych
i ogólnodostêpnych),
?
o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci
i m³odzie¿y,
?
o potrzebie zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych,
oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka od chwili wykrycia niepe³nosprawnoœci do
podjêcia nauki w szkole.

IV KROK
Je¿eli Twoje dziecko otrzyma³o opiniê o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju, to:
Z³ó¿ podanie o zorganizowanie wczesnego wspomagania
do dyrektora poradni, która j¹ wyda³a lub dyrektora
przedszkola, do którego dziecko uczêszcza na zajêcia lub
do Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miejskiego Wroc³awia
(ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, tel. 0 71 777 76 21 lub 82 58,
50-950 Wroc³aw).
Do³¹cz otrzyman¹ opiniê.

V KROK
Je¿eli Twoje dziecko otrzyma³o orzeczenie
o potrzebie kszta³cenia specjalnego, to:
Z³ó¿ podanie do Wydzia³u Edukacji Urzêdu Miejskiego
Wroc³awia, (ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, tel. 0 71 777 76 21
lub 071 777 82 58, 50-950 Wroc³aw), do³¹cz 2 egzemplarze
orzeczenia celem uzyskania skierowania do placówki
oœwiatowej: integracyjnej, masowej, specjalnej - zgodnie
z zaleceniami Zespo³u Orzekaj¹cego.
Kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, jest prowadzone nie d³u¿ej ni¿ do
ukoñczenia przez ucznia:
18 roku ¿ycia - w przypadku szko³y podstawowej;
21 roku ¿ycia - w przypadku gimnazjum;
24 roku ¿ycia - w przypadku szko³y
ponadgimnazjalnej.
Dodatkowe informacje na stronie
www.wroclaw.pl/edukacja

