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Przewodnik 2: Orientacja na wsparcie dla 
rodzin kwalifikujących się dzieci 

 
 

 
Ten podręcznik i inne są dostępne na stronie www.birth23.org. 

 
CT Birth to Three System jest oddziałem 
Office of Early Childhood (OEC, Biura ds. 
Wczesnego Dzieciństwa). 

http://www.birth23.org/


 

Kim jest koordynator usług i 
czego mogę oczekiwać? 

 
 

Koordynator usług to ktoś z zespołu Birth to Three, który pomoże ci zidentyfikować wszelkie zasoby, 
których możesz potrzebować ty i twoja rodzina. Są odpowiedzialni za zebranie różnych osób, informacji i 
zasobów dostępnych w celu wsparcia Twojego dziecka i rodziny. Koordynator usług jest do Twojej 
dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania i sprawić, że to, co na początku może wydawać 
się niejasne, będzie łatwiejsze do opanowania. 

 

Twój koordynator usług ma doświadczenie w zapewnianiu 
wsparcia wczesnej interwencji (takiego jak fizjoterapia lub 
wsparcie mowy i języka); oraz ukończył dodatkowe szkolenie, 
aby uzyskać certyfikat koordynatora usług w systemie CT Birth 
to Three. Mając na uwadze określone priorytety Twojej rodziny, 
będzie: 

 
 pomagać koordynować usługi, wsparcie i informacje z 

różnych źródeł 

 rozmawiać z Tobą o sposobach nauczenia dziecka 
nowych umiejętności podczas codziennych zajęć 
Twojej rodziny 

 pomagać Ci znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące 
Twojego dziecka 

 pomagać znaleźć możliwości nawiązania kontaktu  
z innymi rodzinami 

 pomagać ci porozmawiać z innymi specjalistami zajmującymi się twoim dzieckiem i rodziną, takimi jak dostawcy 
usług medycznych i personel opieki nad dziećmi 

 dostarczać informacje o pomocnych zasobach państwowych i społecznościowych 

 pomagać w przejściu do przedszkola lub innych 
wybranych przez ciebie społecznych środków wsparcia 

 
Koordynatorem usług jest osoba z Twojego zespołu Birth to Three, która będzie z Tobą pracować 
najbliżej. Ty i koordynator usług jesteście kapitanami zespołu, podczas gdy dodatkowymi członkami 
zespołu mogą być inni dostawcy wczesnej interwencji, opiekun dziecka i lekarz dziecka. Twój koordynator 
usług przeprowadzi Cię przez system wczesnej interwencji i przygotuje do opuszczenia go, gdy wsparcie 
nie będzie już potrzebne lub Twoje dziecko skończy trzy lata. 



 

CZYM JEST SPOTKANIE IFSP? 

Co to jest IFSP? 
 
 

Twój Individual Family Service Plan (IFSP, Indywidualny Plan Pomocy 
Rodzinie) to umowa między Tobą a programem Birth to Three, 
zapewniająca usługi wczesnej interwencji i wsparcie dla Twojego 
dziecka i rodziny. Twój plan jest dokumentem prawnym, który ma 
pomóc wszystkim członkom zespołu zrozumieć, co się wydarzy; kto 
będzie zaangażowany; oraz kiedy i gdzie wsparcie będzie miało 
miejsce i jak długo. Ty i Twój zespół (co najmniej dwie osoby 
reprezentujące różne dyscypliny, z których jedna musi być 
koordynatorem usług) będziecie przeglądać IFSP co najmniej raz na 
sześć miesięcy lub tak często, jak to konieczne, aby upewnić się, że 
nadal odpowiada on Twoim priorytetom oraz potrzebom Twojego 
dziecka i rodziny. 

 
 

 
 

Ty(Wy) jako rodzic(e) lub opiekun(i) oraz koordynator 
usług musisz(cie) być obecny(i) na wszystkich 
spotkaniach IFSP. Na pierwszym spotkaniu IFSP będzie 
również obecny opiekun, który pomógł zebrać i 
uzupełnić ocenę rozwoju oraz informacje dotyczące 
oceny Twojego dziecka. Do udziału w spotkaniu możesz 
zaprosić inne osoby, na przykład członków rodziny, 
opiekuna dziecka oraz dowolnego znajomego lub 
innego opiekuna, który Twoim zdaniem powinien być 
zaangażowany. Jeśli nie mogą uczestniczyć, ich dane 
mogą być nadal udostępniane i uwzględniane w tym 
planie. Inną ważną osobą jest główny dostawca opieki 
zdrowotnej Twojego dziecka (PHCP), z którym 
skontaktujemy się w celu uzyskania opinii. 

Im bardziej ty i członkowie twojej rodziny będziecie 
zaangażowani w spotkanie IFSP, tym bardziej znaczący 
będzie twój plan. Podziel się tym, co jest dla Ciebie 
ważne i czego Twoje dziecko będzie potrzebować. Zadaj 
wszelkie pytania dotyczące badań i ocen opisujących 
Twoje dziecko. 



 

 
 
 
 
 
 

 Co lubi Twoje dziecko? Czego nie lubi? 

 Co frustruje Twoje dziecko? 

 W jaki sposób próbowałeś już pomóc swojemu dziecku z frustracją? 

 Co Twoje dziecko robi w ciągu dnia? 

 Czy w Twoim życiu lub życiu Twojego dziecka zachodzą jakieś znaczące zmiany, które mogą 
przyczynić się do zmian w zachowaniu Twojego dziecka? 

 Jakie rzeczy lubicie robić jako rodzina? Z przyjaciółmi? 

 Jakie osoby i agencje uważasz za pomocne? 

 Jakie są mocne strony Twojej rodziny w zaspokajaniu potrzeb Twojego dziecka? 

 Co jeszcze chcesz, aby zespół wiedział o Twoim dziecku lub rodzinie? 
 
 

Wszyscy członkowie zespołu, w tym Ty i Twoja rodzina, będą pracować razem nad IFSP. 
Zostanie to zrobione poprzez przegląd informacji, dokonywanie wyborów i opracowywanie 
wyników IFSP. Rezultaty to zmiany, nad którymi Ty i Twoja rodzina zdecydowaliście, że 
chcecie pracować. Podczas tych dyskusji możesz zasugerować działania, których użyjesz, aby 
osiągnąć te wyniki. Zdecydujesz również o działaniach i usługach wczesnej interwencji, które 
będą wspierać Twoje wyniki dla Twojego dziecka i rodziny. 

 
 
 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOJEGO DZIECKA I RODZINY 



 

Wsparcie i usługi w ramach 
Individuals with Disabilities Education 
Act (IDEA, Ustawa o edukacji osób 
niepełnosprawnych), część C 
(wczesna interwencja) 

 

Twój główny dostawca usług (prawdopodobnie także koordynator usług) przy wsparciu 
innych członków zespołu może pomóc w zakresie następujących form wsparcia i 
usług: 

 
 technologie wspomagające 

 język fonogestów 

 szkolenia rodzinne, 
poradnictwo i wizyty domowe 

 zdrowie 

 opieka 

 żywienie 

 terapia zawodowa (OT) 

 fizykoterapia (PT) 

 wsparcie z zakresu psychologii 

 koordynacja usług 

 język migowy 

 praca społeczna 

 specjalistyczne instrukcje 

 mowa i język 

 zwrot kosztów transportu lub 
przejechanych kilometrów, jeśli jest to 
konieczne do otrzymania innego wsparcia 
określonego przez IFSP 

 wzrok i mobilność 



 

 
 
 
 

Zgodnie z prawem federalnym musisz potwierdzić, że rozumiesz swoje prawa i wyrazić 
zgodę, zanim usługi będą mogły się rozpocząć. Twój podpis na IFSP będzie wskazywał, 
że zgadzasz się z całym IFSP. Możesz wyrazić zgodę na rozpoczęcie jednej lub więcej 
usług wczesnej interwencji zgodnie z zapisami, jednocześnie nie zgadzając się lub 
odrzucając inne. Jeśli nie zaakceptujesz w pełni nowego IFSP, Ty i Twój zespół musicie 
spróbować rozwiązać ten problem. Zgoda na środki wsparcia musi zostać udzielona się 
przed przewidywaną datą rozpoczęcia. 

Część C Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) wymaga, aby stany określiły, w 
jaki sposób finansowane są ich usługi wczesnej interwencji, w tym wykorzystanie zasobów 
państwowych i prywatnych oraz funduszy federalnych (które należy uznać za płatnika 
ostatniej instancji). 

W Connecticut fundusze stanowe i federalne pokrywają około 80% kosztów usług Birth to 
Three. Pozostałe 20% pokrywa prywatne ubezpieczenie medyczne rodzin 
rozliczeniowych. 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich praw rodzicielskich i systemu 
płatności, zapoznaj się z broszurą Parent Rights and Early Intervention Funding 
otrzymaną od koordynatora usług lub odwiedź stronę birth23.org/families/family-
resources/. 

 
 
 
 

ROZUMIENIE PRAW RODZICÓW I SYSTEMU 
PŁATNOŚCI W RAMACH IDEA CZĘŚĆ C 



 

Jakie są moje obowiązki w 
programie Birth to Three? 

 
 

Jako najważniejszy członek zespołu Birth to Three Twojego dziecka, Twoim obowiązkiem jest 
być aktywnym uczestnikiem każdej wizyty. Członkowie Twojego zespołu Birth to Three będą 
Cię angażować, zadając wiele otwartych pytań, szkoląc, demonstrując i prosząc 
o spróbowanie. Upewnią się, że rozumiesz wszystko, czym się dzielą, i że czujesz się 
komfortowo, korzystając z tych nowych umiejętności z dzieckiem między wizytami. 

 
 

Oto kilka sposobów aktywnego udziału w wizycie: 
 
 
 

 Umów się na wizytę podczas czynności, przy 
której potrzebujesz wsparcia ze strony 
usługodawcy, na przykład podczas posiłku, 
kąpieli, podwiezienia dziecka do placówki 
opiekuńczej lub spaceru po okolicy. 

 Porozmawiaj o tym, jak poszło ze 
strategiami, które wypróbowałeś od 
ostatniej wizyty. 

 Ćwicz podczas wizyty i zadawaj pytania, 
jeśli nie jesteś pewien. 

 Opracuj plan między wizytami ze swoim 
głównym usługodawcą, określając konkretne 
działanie, na którym chcesz się skupić, oraz 
strategie, które będą wspierać Twój plan. 

 Podziel się wszelkimi istotnymi 
informacjami, które wydarzyły się od 
ostatniej wizyty Birth to Three, które mogą 
mieć wpływ na Twoje dziecko. Może to 
obejmować badania medyczne lub 
zewnętrzne. 



 

Jak najlepiej wykorzystać wizytę? 
 
 

PRZED WIZYTĄ 
 Przygotuj się. Umów się na wizytę w dogodnym dla Ciebie terminie, tak abyś mógł aktywnie 

uczestniczyć w wizycie. Rodzeństwo i inni członkowie rodziny lub opiekunowie są mile widziani i 
zostaną zaproszeni do przyłączenia się do wizyty, jeśli są obecni. 

 Zaplanuj program. Poinformuj swojego dostawcę (świadczeniodawców) Birth to Three, jakie 
działania chcesz, aby obserwować i co chcesz omówić podczas wizyty. Zapisz wszelkie pytania, 
które możesz mieć od ostatniej wizyty. 

 Bądź gotów podzielić się tym, co wydarzyło się od Twojej ostatniej wizyty. Pomyśl lub sporządź 
listę wszystkiego, co Twoim zdaniem jest ważne, aby się z tym podzielić, na przykład wizyta u 
lekarza lub zmiana rutyny. Pomyśl o tym, które sugestie zadziałały dobrze, a które nie zadziałały 
tak dobrze. 

 
 

PODCZAS WIZYTY 
 Zadawaj pytania. Upewnij się, że rozumiesz udostępniane informacje. Jeśli nie jesteś pewien, 

dlaczego coś się robi, po prostu zapytaj. Jeśli to pomoże, poproś o przekazanie informacji na 
piśmie. 

 
 Poproś o kolejną demonstrację. Poproś o ponowne pokazanie wszystkiego, czego nie rozumiesz. 

Podczas wizyty wspólnie ćwiczcie strategie. Najlepszym sposobem na naukę jest bezpośrednia 
instrukcja. 

 
 Omów pomysły na stosowanie strategii między wizytami. Czas praktyki między wizytami jest tak 

samo ważny jak sama wizyta. Pamiętaj, aby porozmawiać o sposobach wykorzystania strategii i 
działań podczas codziennych zajęć rodzinnych. 

 
 

Ciesz się z sukcesów! Nawet tych małych! 
 

PO WIZYCIE 
 Wypróbuj różne rzeczy. Przećwicz nowe strategie, które wybrałeś w 

ramach zaplanowanych działań. Co działa? Co nie działa? 
 Zanotuj to. Pamiętaj, aby zanotować w pamięci lub prowadzić 

notatnik na pytania, które mogą pojawić się między wizytami. 
 Baw się dobrze. Najlepsze efekty nauki osiągniecie, gdy Ty i 

Twoje dziecko dobrze się bawicie. 
. 



 

 
 
 
 

Dobrze jest myśleć o przyszłości i planować ją na 
każdym etapie doświadczenia rodziny w programie Birth 
to Three. Dyskusja na temat przejścia rozpoczyna się na 
twoim pierwszym spotkaniu IFSP i będzie 
kontynuowana przez cały czas, gdy twoja rodzina 
będzie w programie Birth to Three. W dowolnym 
momencie możesz powiadomić swojego koordynatora 
usług, że chcesz odejść z Birth to Three; lub twój 
koordynator usług może omówić zakończenie wsparcia 
Birth to Three, jeśli Twoje dziecko nie potrzebuje już 
wczesnej interwencji. 

Zgodnie z prawem większość usług i wsparcia Birth to 
Three zakończy się, gdy Twoje dziecko skończy trzy 
lata. Nowi partnerzy mogą pojawić się w twoim życiu, 
gdy planujesz pożegnać się z Birth to Three. Jeśli 
Twoje dziecko odejdzie przed ukończeniem trzeciego 
roku życia lub jeśli Twoje dziecko nie będzie objęte 
wczesną edukacją specjalną, koordynator usług 
będzie z Tobą współpracował w celu określenia 
innych dostępnych zajęć w Twojej społeczności. 

 
 
 
 
 

KIEDY NALEŻY ODEJŚĆ Z BIRTH TO THREE? 



 

 
 
 
 

 godziny opowieści w bibliotece 

 lokalne grupy zabaw 

 Head Start 

 programy rekreacyjne 

 przedszkola społeczne 

 centra opieki nad dziećmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istnieje wiele opcji społeczności do wyboru, z których Ty 
i Twoje dziecko możecie korzystać. Jeśli chcesz, Twój 
koordynator usług może pomóc Ci zebrać informacje o tym, jak 
zapisać się do programu oraz informacje o możliwych 
funduszach lub stypendiach. Otrzymasz wcześniejsze pisemne 
powiadomienie, że usługi Birth to Three dobiegają końca i 
odbędzie się spotkanie przejściowe w celu opracowania planu 
przejściowego. 

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje specjalnych usług edukacyjnych 
powyżej trzeciego roku życia, koordynator usług pomoże Ci we 
współpracy z lokalnym systemem szkół publicznych w celu 
ustalenia, czy Twoje dziecko kwalifikuje się do specjalnej 
edukacji wczesnoszkolnej i powiązanych usług. 
Planowanie tego przejścia może rozpocząć się w dowolnym 
momencie, ale zwykle odbywa się w ciągu dziewięciu miesięcy 
przed ukończeniem przez dziecko trzech lat. Niektóre dzieci 
mogą kwalifikować się do usług i wsparcia wczesnej interwencji 
w wieku powyżej 3 lat (EIS powyżej 3 lat) w miesiącach letnich, 
jeśli zostaną spełnione określone wymagania. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat procesu przejścia i EIS powyżej 3, 
zapoznaj się z Podręcznikiem III: Przewodnik dotyczący 
przejścia. 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 
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