
OREW DZIŚ 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) w Działdowie jest placówką Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie. Przeznaczony jest dla 

wychowanków w wieku od urodzenia do 25. roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy 

rehabilitacyjno – edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu 

psychofizycznego i wieku.  

Placówka umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także 

dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna 

(w stopniu umiarkowanym lub znacznym), realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 

OREW jest niepubliczną placówką oświatową i posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych Powiatu Działdowskiego pod numerem 15. 

 

OREW jest zakładem leczniczym PSONI Koło w Działdowie – podmiotu leczniczego, zarejestrowanego 

w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pod numerem księgi 

rejestrowej 000000015234-W-28.  

 

Placówka działa w dwóch głównych nurtach: 

EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYM 

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

- Wychowanie przedszkolne, w tym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, 

- Obowiązek szkolny: na poziomie szkoły podstawowej, 

- Obowiązek szkolny i nauki w formie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. 

MEDYCZNYM 

- Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego (od 0 do 18 lub 25 r.ż.) – dla wychowanków 
placówki i pozostałych członków PSONI Koło w Działdowie,  w tym wczesna interwencja, 
- Poradnia Logopedyczna - ogólnodostępna 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy znajduje się w dwóch budynkach w Działdowie przy 

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 20 oraz ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 9.  

Stanowi kompleksową bazę edukacyjno - rehabilitacyjną. Posiadając wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz bogate, 

specjalistyczne wyposażenie, wykorzystuje wiele metod edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla osiągnięcia 

jak najwyższych efektów prowadzonych działań edukacyjno – terapeutycznych. Wciąż dąży do zapewnienia 

możliwie największej gamy świadczeń i usług, które za cel przewodni mają maksymalnie usprawnić dziecko, 

zarówno w sferze intelektualnej, jak i sprzężonych, wielorakich niepełnosprawności.  

OREW realizując swoje cele i zadania, we wszystkich zakresach objętych statutem, równolegle realizuje idee oraz 

założenia metodyczne organu prowadzącego - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną. 

 


