
           

 

 

                                                  

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

     

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ I UMÓW SIĘ 

NA KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI ! 
Zygmuntowo 35, 62-560 Skulsk                                                               

Tel. 664 272 256 lub 663 301 440 

 

       Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Zygmuntowie jest niepubliczną, 

specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Fundację Mielnica. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w 

wieku od 3 do 25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno – terapeutyczno – 

edukacyjnej  pomocy, świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków.  

        Od września 2018r. OREW w Zygmuntowie prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 

przeznaczone dla dzieci od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do momentu rozpoczęcia 

nauki w szkole. OREW w Zygmuntowie dysponuje wykwalifikowaną kadrą (neurologopeda, pedagodzy specjalni, psycholog, 

rehabilitant) oraz przystosowaną bazą dydaktyczną do prowadzenia zajęć terapeutycznych adekwatnych do potrzeb małego 

dziecka.  

 

 

 

 

    W naszej placówce korzystamy            
z następujących metod i form terapii: 

▪ metoda M.Ch.Knillów, 

▪ metoda krakowska, 
▪ elementy metody kinezjologii edukacyjnej 

P.Dennisona, 
▪ Poranny krąg - stymulacja polisensoryczna 

według pór roku, 
▪ metoda G.Domana 
▪ elementy metody M.Montessori,                    
▪ elementy metody integracji sensorycznej, 
▪ terapia behawioralna, 
▪ elementy metody snoezelen  

( Sala Doświadczania Świata) 
▪ terapia logopedyczna, 
▪ rehabilitacja ruchowa, 
▪ biblioterapia, 
▪ arteterapia, 
▪ dogoterapia,  
▪ hipoterapia 
▪ alpakoterapia.            

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

       Rodzice dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do OREW mają możliwość 
uzyskania informacji w zakresie poradnictwa życiowego i specjalistycznego oraz 
uczestniczenia wraz z zatrudnionymi w placówce specjalistami w tworzeniu 

indywidualnego programu terapeutycznego dla swojego dziecka. 

 

 
Rehabilitacja ruchowa 

• elementy metody ruchu rozwijającego  
W. Sherborne.  

• terapia psychomotoryczna   

• kinezyterapia – ćwiczenia, 

• masaż klasyczny,  

• masaż wibracyjny na macie masującej, 

• gimnastyka korekcyjna,  

• ćwiczenia w UGUL-u,  

• terapia ręki,  

• kinesiotaping.  

 

    Terapia logopedyczna 

• rozwijanie aktywności werbalnej i sprawności komunikowania się, 

• rozwijanie mowy przy wykorzystaniu innych kanałów komunikacji, 

•  masaże logopedyczne aparatu artykulacyjnego, 

• Multimedialna Rehabilitacja Afazji – program wspomagający terapię osób z zaburzeniami w komunikowaniu się. 

http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-marii-i-christophera-klinow
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-marii-i-christophera-klinow
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-kinezjologii-edukacyjnej-pdennisona
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-kinezjologii-edukacyjnej-pdennisona
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-kinezjologii-edukacyjnej-pdennisona
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/metoda-kinezjologii-edukacyjnej-pdennisona
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/poranny-krg
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/poranny-krg
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/poranny-krg
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/poranny-krg
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/elementy-metody-marii-montessori
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/elementy-metody-marii-montessori
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/terapia-logopedyczna
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/terapia-logopedyczna
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/rehabilitacja-ruchowa
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/rehabilitacja-ruchowa
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/biblioterapia
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/biblioterapia
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/dogoterapia
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/dogoterapia
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/rehabilitacja-ruchowa
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/rehabilitacja-ruchowa
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/terapia-logopedyczna
http://www.niepelnosprawni.koszalin.pl/metody-i-formy-terapii/terapia-logopedyczna


                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


