SPECJALISTYCZNY PUNKT
WCZESNEJ REWALIDACJI W
CHORZOWIE
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

THE SPECIALIST POINT OF EARLY
ITERVENTION IN CHORZÓW
The Regional Foundation of Help to the Blind

Od 15 czerwca 1997 roku
świadczymy profesjonalnie pomoc
dziecku niepełnosprawnemu i
rodzinie.
Since June 15, 1997, we have been
providing professional help to
disabled children and their families.
Działamy na terenie całego
województwa śląskiego – posiadamy
filie w Chorzowie, Bielsku-Białej,
Zawierciu, Rybniku.
We operate throughout the Silesian
Voivodeship - wehave branches in
Chorzów, Bielsko-Biała, Zawiercie and
Rybnik.

Możesz wspomóc Naszą placówkę:
- wpłacając darowiznę pieniężną na konto Fundacji
ING Bank Śląski- 28 1050 1243 1000 0022 6024 6216
( z dopiskiem „Dla SPWR” )
- przekazując 1% podatku dla Fundacji
KRS 0000018926
Cel szczegółowy: „Dla SPWR”
You can support our facility: - by making a cash donation to the Foundation's account
ING Bank Śląski - 28 1050 1243 1000 0022 6024 6216
(with an annotation "Dla SPWR")
- donating 1% of tax to the Foundation KRS 0000018926 Specific objective: "Dla SPWR"

Celem naszych działań jest zintegrowanie
oddziaływań medycznych, rehabilitacyjnych,
rewalidacyjnych, terapeutycznych, aby jak
najlepiej pomóc dziecku i jego rodzinie.
The aim of our activities is to integrate medical,
rehabilitation, revalidation and therapeutic
interventions in order to best help the child and
his family.
Świadczymy wsparcie w zakresie diagnostyki
i terapii dla dzieci w wieku od okresu
niemowlęctwa do realizacji obowiązku nauki lub
do 9 roku życia (dzieci odroczone od obowiązku
szkolnego).
We provide support in the field of diagnostics and therapy for children from
infancy to fulfillment of compulsory education or up to 9 years of age (children
postponed from compulsory schooling).
Ze schorzeniami:
1. neurorozwojowymi zagrożonych uszkodzeniem systemu widzenia

2. z dysfunkcją narządu wzroku
3. niewidomych i słabo widzących
ze sprzężoną niepełnosprawnością:
● niepełnosprawnością ruchową
● niepełnosprawnością intelektualną
od stopnia lekkiego do głębokiego
● z dysfunkcją słuchu
● przewlekłymi chorobami
● zespołami neurologicznymi
● zaburzeniami zachowania
With diseases:
1. neurodevelopmental risk of damage to the
vision system
2. with visual impairment
3. blind and partially sighted people with multiple
disabilities:
• physical disability
• intellectual disability from light to deep degree
• with hearing impairment
• chronic diseases
• neurological syndromes
• behavioral disorders

Realizujemy formy pomocy:

● terapię indywidualną - wizyty
w domach „mobilną wczesną interwencję”
● terapię indywidualną - wizyty rodziców z dziećmi w siedzibie placówki stacjonarną
● terapię grupową i indywidualną w Grupie Dziennej w Chorzowie
● We provide forms of assistance:
• individual therapy - visits
in homes "mobility early intervention"
• individual therapy - visits of parents with children at the premises of the facility stationary
• group and individual therapy in the Daily Group in Chorzów
●
Udzielamy wsparcia w zakresie:
● rehabilitacji widzenia i usprawniania funkcji wzrokowych
● rehabilitacji ruchowej
● nauki orientacji przestrzennej
● diagnozy i pomocy psychologicznej
● terapii neurologopedycznej
● terapii wspomagających: dogoterapii,
hipoterapii, muzykoterapii
oraz biofeedback.
We provide support in the field of:
• visual rehabilitation and improvement of
visual functions
• physical rehabilitation
• learning spatial orientation
• diagnosis and psychological help
• neurological therapy
• supportive therapies: dog therapy,
hippotherapy, music therapy and
biofeedback.
Od początku działalności z pomocy placówki
skorzystało 1200 dzieci.
Aktualnie w systematycznej rehabilitacji
uczestniczy 100 dzieci z rodzinami.

From the beginning, with the help of the facility
1,200 children benefited.
Currently in systematic rehabilitation
100 children and their families participate.
Aby skorzystać z naszego wsparcia wymagane
jest posiadanie jednego z wymienionych
dokumentów:
1. opinia o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju
2. orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego
3. orzeczenia o potrzebie
zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
To use our support required is to have one of the listed documents:
1. opinion about the need for an early one development support
2. decisions about the need special education
3. decisions about the need rehabilitation and educational classes
Rehabilitacje i terapie prowadzone są
przez interdyscyplinarny zespół specjalistów:
● psycholog
● neurologopedzi
● fizjoterapeuci
● terapeuci SI
● pedagodzy specjalni
● tyflopedagodzy
Rehabilitation and therapies are conducted
by an interdisciplinary team of specialists:
• psychologist
• neurologopedists
• physiotherapists
• AI therapists
• special educators
• typhlo-pedagogues

Kontakt :
Krystyna Gwizdoń
dyrektor, psycholog
tel. 32-2411-113 wew.:27
k_gwizdon@rfpn.org
Iwona Kosno
Z-ca dyrektora, tyflopedagog
i_kosno@rfpn.org
tel.603790608

Contact :
Krystyna Gwizdoń
director, psychologist
phone: 32-2411-113 ext.: 27
k_gwizdon@rfpn.org

Iwona Kosno
Deputy director, typhlo-educator
i_kosno@rfpn.org
tel. 603 790 608

Specjalistyczny Punkt Wczesnej
Rewalidacji Chorzów i Grupa Dzienna
ul. Świętego Piotra 9
41-500 Chorzów
tel.: 32-241-11-13 wew.27
KOM. 603790608
e-mail: spwr_chorzow@rfpn.org

Specjalistyczny Punkt Wczesnej
Rewalidacji Filia w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 66
42-400 Zawiercie
tel.: 32-670-21-36
KOM. 607 331 515
e-mail: spwr_zawiercie@rfpn.org

Specjalistyczny Punkt Wczesnej
Rewalidacji Filia w Rybniku
ul. Świętego Maksymiliana 24

Specjalistyczny Punkt Wczesnej
Rewalidacji Filia w Bielsku-Białej
ul. Reymonta 5,

44-200 Rybnik
KOM. 607 790 606
e-mail: spwr_rybnik@rfpn.org

43-300 Bielsko-Biała
tel.: 32-241-11-13 wew.27
KOM. 603790608
e-mail: spwr_bielsko-biala@rfpn.org
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