„Prečo zachraňujete naše bábätká,
keď nás potom pošlete domov, sme na všetko sami,
nikto nás nepodporí a nepomôže nám?“

Rodina sa teší na narodenie dieťaťa.
Dieťa sa narodí so zdravotnými problémami.
Rodičia majú veľa otázok a hľadajú odpovede.

(mama)

Odpoveďou je sociálna služba VČASNÁ INTERVENCIA
je podporou pre rodiny detí
so zdravotným znevýhodnením
od narodenia do 7 rokov

je poskytovaná hlavne

v prirodzenom prostredí
rodiny – doma
 možňuje rodičom podporovať
u
vývin dieťaťa tak, aby dokázalo
čo najviac využiť svoje možnosti
a schopnosti
je podporou všetkým členom
rodiny pri vyrovnaní sa so zložitou
situáciou

 oradca prichádza do rodiny
p
a hľadá s rodinou spôsoby,
ako dieťa rozvíjať doma počas
bežných činností (jedenie, hra,
prechádzky...)
pomáha prepájať a vyhľadávať
ďalších odborníkov podporujúcich
dieťa a jeho rodinu
je spoločným hľadaním cesty, ako
viesť dieťa k samostatnosti a celú
rodinu k začleneniu do bežného
života v komunite

AKO ŽIJÚ RODINY
SME OPUSTENÉ
A STRATENÉ

Stala som sa mamou, keď sa mi pred
desiatimi mesiacmi narodila dcéra. Tešila
som sa, ale mala som aj obavy, ako to
zvládnem. Ako každá žena, ktorá ešte nebola
mamou. Všetko však bolo inak. Moja dcéra má od
narodenia vážne poškodenie mozgu a silné záchvaty. Lekári vzhľadom na diagnózy
odporúčali dať dcéru do zariadenia. Odmietla som to. Od jej narodenia som nedostala
žiadne informácie o našich možnostiach. Nevedela som o tom, že sa jej treba venovať
viac ako zdravému dieťaťu, aby dobre videla, počula a dokázala vyjadriť, čo potrebuje.
Doteraz nechápem, prečo sme na všetko zostali samé, prečo nám nikto nepomôže
v tejto zložitej situácii.
Mrzí ma, že som po narodení dcéry stratila
kontakty s rodinou a kamarátmi. Nikto
si nenájde čas a nepríde za nami.
Veľmi ma trápi finančná situácia.
Na starostlivosť o ňu miniem celý
mesačný príjem. Keby som mala
k dispozícii viac peňazí, žilo by sa
nám lepšie a jednoduchšie.
Je veľa vecí, ktoré musím riešiť.
Lekárov, hľadám informácie, ľudí
či organizácie, ktoré by nám
pomohli s peniazmi. Ale napriek
všetkému som veľmi šťastná,
že ju mám! Nech sú akékoľvek
problémy! Peknou spoločnou
chvíľou bol pre nás koncert
hudobnej skupiny, ktorú som
počúvala celé tehotenstvo a
malá ho krásne zvládla.

VĎAKA
PODPORE ŽIJEME
NEZÁVISLÝ ŽIVOT

Narodenie nášho syna bolo pre
nás jedným z najdôležitejších
a najšťastnejších momentov
v živote. Po piatich mesiacoch
sa všetko úplne zmenilo.   Začali sme
vnímať, že zaostáva vo vývine. Skúšali sme fyzioterapiu, ale tá nám nepomohla.
Odporučili nám, aby sme kontaktovali centrum včasnej intervencie. Tento moment
bol pre nás kľúčový. Dostali sme všetky informácie, ktoré sme potrebovali. Ich
pravidelné návštevy viedli k nastaveniu našich aktivít so synom tak, aby sa rozvíjal.
Preto sa nám podarilo postupne situáciu, v ktorej sme sa ako rodina ocitli, zvládnuť.
Nastavili sme si stimulácie tak, aby sme boli čo najviac doma s rodinou a priateľmi.
Pochopili sme, že nie všetky terapie, za ktorými sme cestovali, sú potrebné a vhodné.
Znížili sa nám aj finančné výdavky.
Pozývajú nás na semináre o rôznych témach a stretávame iné rodiny v podobnej
situácii.
Už rok pred možným nástupom syna do škôlky sme s poradkyňou služby včasnej
intervencie rozoberali, do ktorej škôlky pôjde. Do práce som nastupovala v čase, keď
bol syn už celý deň v škôlke. Vďaka tomu teraz pracujem. Žijeme kvalitný a nezávislý
život, tešíme sa a sme šťastní.

AKO POSTUPOVAŤ?
? AKO POŽIADAŤ
O SLUŽBU?

? KTO MÁ NÁROK

NA SLUŽBU VČASNEJ
INTERVENCIE?

Rodina, ak má dieťa vo veku 0 až 7
rokov, ktorého vývin je ohrozený kvôli
zdravotnému postihnutiu.

? KEDY POŽIADAŤ
O SLUŽBU?

Čím skôr, tým lepšie. Kedykoľvek po
narodení dieťaťa, ak je jeho vývin rizikový, alebo sa v jeho priebehu objavia
ťažkosti.

Rodina skontaktuje ľubovoľného poskytovateľa služby včasnej intervencie v mieste bydliska, vyplní žiadosť
o službu a požiada detského lekára o
potvrdenie tlačiva, ktoré poskytnú poradcovia včasnej intervencie.
Služba včasnej intervencie je bezplatná, niektorí poskytovatelia majú zavedený príspevok na zvýšenie kvality poskytovanej služby.

AKO SA SLUŽBA

? POSKYTUJE?

S rodinou sa stretávajú poradcovia
zvyčajne vo dvojici. Rodina v individuálnom pláne, ktorý tvorí spolu s poradcom, prináša vlastné požiadavky a potreby.  

POSKYTOVATELIA SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE V SR
https://asociaciavi.sk/#poskytovatelia
V prípade otázok kontaktujte:
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava

www.asociaciavi.sk | info@asociaciavi.sk

RODINA SPREVÁDZANÁ PORADCAMI
VČASNEJ INTERVENCIE

RODINA BEZ SPREVÁDZANIA
PORADCAMI VČASNEJ INTERVENCIE
rodina je v ťažkej situácii bez
podpory odborníkov, rodičia
nemajú k dispozícii
pre nich potrebné
informácie

poradcovia včasnej
intervencie pravidelne
navštevujú rodinu,
rodičia majú všetky
dôležité informácie

rodičia a rodina má
veľa otázok bez
odpovedí

rodina dokáže
akceptovať zložitú
životnú situáciu

z rodičov sa stávajú
terapeuti bez podpory,
niektoré oblasti vývinu
dieťaťa sú zanedbané

rodičia a poradcovia
spoločne plánujú
terapie a inú podporu

často dochádza
k rozpadu rodiny

rodičia vedia,
čo majú robiť,
aby sa dieťa
rozvíjalo

rodina má prirodzené
vzťahy, žije nezávislý
život

vytvorí sa prostredie
v škôlke a škole, v ktorom
je dieťa prijaté

pracuje iba jeden rodič,
rodina má finančné ťažkosti
dieťa je veľmi
často mimo
domova

obaja rodičia môžu
pracovať a rozvíjať sa

stimulácia dieťaťa je najmä
v domácom prostredí, dieťa
je súčasťou bežného
života rodiny doma

terapie sú najmä
v odborných
ambulanciách, nie
všetky sú vhodné
a často ich je priveľa

rodina stráca
vzťahy, žije
izolovaný život

