Platforma rodičov
detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.
Workshop: Dostupnosť sociálnych služieb pre deti v ranom veku

V zastúpení: Mgr. Jana Lowinski a PhDr. Mária Tomaško

Platforma rodičov zastupuje deti so ZZ a ich rodiny a preto nasledujúce informácie budú reprezentovať situáciu
väčšiny rodín detí so ZZ.

Narodenie dieťaťa
Najčastešia kazuistika:
• Oznamovanie diagnóz pri narodení dieťaťa s prognózou trvalých následkov
• Absencia začatia prvej stimulácie dieťaťa a edukácie rodiny už počas hospitalizácie
(bazálna st., senzo-moto.st.)
Príčina:
• Absencia psychickej podpory a prvej špecializovanej intervencie
Následky:
• šok, hnev, ľútosť, obviňovanie sa, začiatok izolácie, apatia, stresová pamäť, trauma
Riešenie:
• Krízová intervencia formou multi odborových tímov v zdravotníkom zariadení
(psychológ, sociálny pracovník, fyzioterapeut, klinický logopéd)

Vek dieťaťa do 3 rokov
Najčastešia kazuistika:
• Nevedomosť ako postupovať a/alebo pokračovať v starostlivosti v domácom prostredí (handling)
• Neznalosť ako stimulovať KOMPLEXNÝ psychomotorický vývin
• Neinformovanosť vo vzťahu k nároku na kompenzácie
Príčina:
• Absencia plošne dostupnej bezplatnej detskej fyzioterapie, špec.ped. intervencie, logopédie v
regiónoch
Následky:
• vyčerpanosť, izolácia, beznádej, začiatok možnej závislosti od „akejkoľvek“ pomoci (vzdanie sa
rodičovských práv
Riešenie:
• Sociálna služba včasnej intervencie
• Dostupná sieť odborníkov v regiónoch spolupracujúcich so službou VI
• Flexibilná cenovo dostupná odľahčovacia služba, napr. domácej opatrovateľskej služby

POŽIADAVKY RODÍN na Včasnú Intervenciu
Multi odborový team
prevažne terénna forma
potreby a ciele v spolupráci s odborníkom
určuje rodina po konzultácii
dostatočné financovanie jednotnou metodikou
v celej SR

POKRYTIE SLUŽBY
VČASNEJ INTERVENCIE
NEMAJÚ VI - 13 678
MAJÚ VI - 322

Vek dieťaťa od 3 do 6 rokov
Najčastešia kazuistika:
• Chýbajúce možnosti socializácie dieťaťa a prehlbovanie izolácie celej rodiny
• Potreba predprimárneho vzdelávania
Príčina:
• Absencia včasnej intervencie
• Absencia systémového riešenia predprimárneho vzdelávania
Následky:
• Prehlbovanie závislosti od „akejkoľvek“ pomoci, rozklad rodiny, segregácia dieťaťa a rodiny,
Riešenie:
• Sociálna služba včasnej intervencie v súčinnosti so ŠMŠ / MŠ,
• Osobný asistent dieťaťa aj pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ
• Asistent učiteľa v MŠ/ŠMŠ
Premostenie na Mimi: A vzhľadom k tomu že integrácia detí so ZZ je na slovensku stále v ROVINE možnosti ale nie reality. Tu je
príklad toho ako sa angažovaný rodič zhostil projektu, ktorým rieši nútenú izoláciu v službu napĺňajúcu potreby nielen ich rodiny!

Vek dieťaťa 6 až 8 rokov
Najčastešia kazuistika:
• Stress rodiny pri prechode z predĺženej rodičovskej starostlivosti na dlhodobú formu
opatrovania dieťaťa
• Stres rodiny pri „zabezpečovaní“ nástupu dieťaťa k povinnej školskej dochádzke
Príčina:
• Absencia predchádzajúcej práce s celou rodinou
• Absencia systémového riešenia primárneho vzdelávania
Následky:
• Závislosť od opatrovateľského príspevku, fatálna izolácia opatrovateľa, rozpad rodín,
zlyhanie rodičovských práv a umiestňovanie detí so ZZ do DD (štatistika nárastu MPSVaR)
Riešenie:
• Sociálna služba včasnej intervencie v súčinnosti so ŠZŠ/ZŠ
• Osobný asistent dieťaťa i pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu
• Asistent učiteľa, inkluzívny tím v školskom zariadení
• Odľahčovacia služba formou domácej opatrovateľskej služby
• Denné centrum so zabezpečením individuálneho vzdelávania

Vek dieťaťa od 3 do 6 rokov
Príklad Denného centra Baobab.
Potreba socializácie:
• Deťom nie je „lepšie“ doma pri mamičke
• Nevidieť len znevýhodnenie ale možnosti dieťaťa a tie rozvíjať
• Potreba vytvorenia podnetného prostredia s adekvátnymi podnetmi (ideálne inkluzívne
školské, kvôli vzoru zdr.detí)
•
•
•
•
•

Denné centrum Baobab:
zohľadňujeme individualitu detí
realizácia odporúčaní odborníkov v každodennej praxi
aplikujeme nedirektívny liečebno-pedagogický prístup
deti podporujeme v samostatnosti v činnostiach ako je jedenie, pitie, hygiena

•

Pre rozvoj kvalitných soc. služieb (nízky počet klientov, odborný personál) je potrebné
navýšenie financovania – napr. zvýšenie príspevku pri odkázanosti

Mima_kazuistika: Predstavenie príkladu nemožnosti umiestnenia dieťaťa s viacnásobným znevýhodnením a
odhodlanie rodiča k zriadeniu ambulatnej formy DSS.

Potreby rodín a dieťaťa v ranom veku v
oblasti sociálnych služieb vedúce k inklúzii
Vek 0 až 3 roky

Vek 3 až 5 rokov

Vek 6 až 7/8 rokov

Služba včasnej intervencie

Krízová
intervencia
Dostupná sieť zdravotníckych a nezdravotníckych odborníkov

Asistent učiteľa

Osobný asistent dieťaťa vrátane účasti na vzdelávacom procese
Odľahčovacia služba
Ústretová k rodine: Domáca opatrovateľská služba
Ambulantná služba _ Denné centrum vrátane zabezpečenia prístupu ku vzdelávaniu

Dostatočné finančné zabezpečenie rodín

Ďakujeme za partnerstvo

Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.
V zastúpení: Mgr. Jana Lowinski, PhDr. Mária Tomaško
platformarodicov@gmail.com

