Služba včasnej intervencie pomáha malým deťom
Narodenie dieťaťa s postihnutím je veľmi závažným zásahom do systému fungovania rodiny.
Rodičia sa musia vyrovnávať s novou situáciou, ktorá so sebou prináša značné emočné vypätie.
V Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18 poskytujeme službu včasnej
intervencie deťom s rôznym druhom postihnutia do 7. rokov života. Za krátky čas fungovania
tejto služby máme už prvé pozitívne výsledky a pokroky u našich klientov. Ide predovšetkým
o úspechy v sociálnom začleňovaní rodiny, podporu v samostatnom pohybe, v poskytovaní
špecializovaného sociálneho poradenstva a veľkým prínosom je podpora rodiny
prostredníctvom nášho tímu včasnej intervencie, ktorého primárnym cieľom je zabezpečiť
optimálny vývoj dieťaťa s postihnutím a snaha o jeho zotrvanie v rodine.
Naše služby z väčšej časti „prichádzajú“ za rodinami do ich prirodzeného prostredia. Dieťa sa
v známom, bezpečnom prostredí dokáže lepšie koncentrovať a pre rodinu odpadáva záťaž s
cestovaním. Rodina sa môže naučiť ako využívať domáce zdroje (predmety dennej činnosti,
hračky, vyrobené pomôcky) pri výchove a podpore vývinu svojho dieťaťa.
Z ranej intervencie má prosperovať aj rodina dieťaťa. Na základe rozhovorov sme zistili, že
rodičia veľmi oceňujú túto formu podpory a sú vďační za takúto možnosť. Oceňujú pozitívny
prístup pracovníkov voči deťom, aj voči nim. Raná intervencia je pre nich prostriedkom na
získanie komplexnejších informácií o svojich deťoch, o možnostiach ich rozvoja a spôsoboch
učenia. Pomáha im lepšie pochopiť svoje deti, získať na ne iný pohľad, zmeniť prístup k nim a
mať primerané očakávania. Majú možnosť konzultácií prostredníctvom pravidelných osobných
stretnutí a získavajú informácie, ktoré im iný odborník neposkytol.

Ako postupovať pokiaľ máte záujem o službu včasnej intervencie
Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj
ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.
V prípade, že rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má záujem o poskytovanie služby
včasnej intervencie môže nás kontaktovať:
•
•

telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 632 819,
prostredníctvom emailu:
vcasnaintervencia@vuczilina.sk

•

osobným stretnutím v budove Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica
18, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

Na základe prvotnej osobnej konzultácie, potrieb a očakávaní rodiny nadviažeme spoluprácu.
Každá rodina je pre nás jedinečná, zachovávame individuálny prístup. Službu včasnej
intervencie poskytujeme bezplatne.

