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- Projekt, w ramach wsparcia indywi-
dualnego i zajęć wychowawczo-dydak-
tycznych, objął jedenaścioro dzieci, w tym 
siedem dziewczynek i czworo chłopców 
oraz ich rodziców. Jedno pomieszczenie 
dydaktyczne  zostało przygotowane dla 
grupy dzieci przedszkolnych. Wyposa-
żono je w niezbędny sprzęt. W ramach 
projektu zakupiono wieszaki, regały, 
stolik dla uczestników i uczestniczek. 
Zajęcia indywidualne z grupą przed-
szkolną odbywały się również w innych 
salach należących do ośrodka, w tym w  
sali logopedycznej, ćwiczeń, fizjoterpii 
oraz sali doświadczenia świata. 

Całkowity koszt projektu to 300 
tys. zł. Wkład własny niefinansowy 
(sala dydaktyczna) wyniósł 45 tys. zł. 
Wsparciem, oprócz dzieci, zostali objęci 
również rodzice, którzy otrzymali pomoc 
ze strony logopedów, fizjoterapeutów, 
psychologa i nauczyciela wychowania 
przedszkolnego. 

Stworzony dla dziewczynek i chłopców 
odrębny oddział przedszkolny zapew-
niał udział w zajęciach przez 5 dni w 
tygodniu. Trwały one 5 godzin dziennie. 
Dodatkowym atutem projektu było sfi-
nansowanie transportu dla uczestników. 
Zapewniono wszystkim także całodzien-
ne wyżywienie - informują realizatorzy 
projektu. 

Dla każdego uczestnika i uczestniczki 

Początki są najważniejsze
�Początki najważniejsze� to nazwa projektu, który od początku kwietnia do końca czerwca realizuje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Efektem działań, prowadzonych w 
ramach projektu, było utworzenie ośmiu dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Barcicach. Podniesienie świadomości i wiedzy z zakresu właściwej pielęgnacji oraz postaw wychowawczych wśród ośmiu rodzi-
ców to kolejny cel jaki postawiono podczas realizacji projektu.

projektu został opracowany Indywidu-
alny Plan Edukacyjno-Terapeutyczny, 
który zawierał informacje dotyczące 
dziecka oraz propozycje wsparcia indywi-
dualnego i terapeutycznego. Do końca 

W imieniu BeneÞ cjenta składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz 
ich rodzicom, opiekunom, trenerom, terapeutom za zaangażowanie i sumienne uczestni-
ctwo w działaniach, realizowanych w ramach programu �Początki najważniejsze�. Dzięki 
zaangażowaniu wszystkich zrealizowane zostały zawarte w programie cele, a osiągnięte 
rezultaty przyczynią się do rozwoju dzieci i poszerzenia wiedzy rodziców.  

Ogłoszenie współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego

Efektem działań, prowadzonych w ramach projektu, było utworzenie ośmiu dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci niepełnospraw-
nych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach.

czerwca zrealizowanych zostanie 
160 godzin spotkań z psychologiem, 
400 godzin z logopedą, 400 godzin z 
neurologopedą, 800 godzin ze spe-
cjalistą pedagogiem- terapeutą-oli-

gofrenopedagogiem oraz 800 godzin 
zajęć fizjoterapii.

Wyłoniona w drodze przetargu nie-
ograniczonego kadra specjalistów wspie-
rała dzieci i ich opiekunów w rozwijaniu 
indywidualnych cech osobowości, w 
kształtowaniu charakteru, zdobywaniu 
wiedzy i umiejętności społecznych.

- Realizacja projektu jest dowodem na 
to, że tylko intensyfikacja wsparcia tera-
peutów i indywidualne podejście do dzie-
ci powoduje znaczną poprawę możliwości 
samodzielnego funkcjonowania dziecka 
oraz zwiększa świadomość i kompetencje 
rodzicielskie, w zakresie jego usprawnia-
nia. Proponowane działania projektowe 
dały możliwość zwiększenia dostępu do 
pomocy edukacyjnej, rehabilitacyjnej 
i terapeutycznej. Wczesne dzieciństwo 
to czas kształtowania się możliwości 
intelektualnych, emocjonalnych i spo-
łecznych człowieka, a tworzenie w tym 
okresie korzystnych warunków rozwoju 
przynosi bardzo wyraźne efekty podczas 
kolejnych etapów edukacji - podkreślają 
autorzy i realizatorzy projektu  �Początki 
najważniejsze�. 

Pomimo tego, że projekt dobiega 
końca, dodatkowa ilość miejsc przed-
szkolnych, dla dzieci, które posiadają 
orzeczenie o niepełnosprawności, będzie 
w dalszym ciągu dostępna. 
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