Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie SPÁJA
v prospech rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením
Narodenie dieťaťa s vývinovou poruchou alebo zdravotným znevýhodnením zmení život celej rodiny.
Rodičia na začiatku prežívajú úzkosť, obavy, neistotu, rôznorodé postoje komunity a iné vážne situácie.
Včasná intervencia je sociálnou službou podporujúcou rodiny v tejto životnej etape. Celkový počet
detí/rodín, ktoré označuje zákon o sociálnych službách 1 ako možných prijímateľov včasnej intervencie
(deti vo veku 0 – 7 rokov), tak môže dosahovať na Slovensku celkový počet 14 000 detí/rodín.2
Podľa informácií APPVI má v súčasnosti na Slovensku podporu v podobe včasnej intervencie do 500
rodín, čo zodpovedá 3,5 %-tám zo všetkých rodín, ktoré ju môžu poberať.
Včasná intervencia
 Pomáha porozumieť a akceptovať situáciu v ktorej sa ocitli a následne hľadať možnosti
ako ju samostatne zvládať.
 Pomáha rodičom viesť dieťa k čo najväčšej samostatnosti pri každodenných situáciách.
 Spája rodinu s odborníkmi, ktorých dieťa a rodina potrebujú.
 Podporuje začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín do spoločnosti
počas celého životného cyklu.
Koncom januára 2017 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo prvé Valné zhromaždenie Asociácie
poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (ďalej APPVI). Asociácia zastupuje záujmy rodín,
ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo so zdravotným znevýhodnením v období od 0 do
7 rokov jeho života, záujmy poskytovateľov i podporovateľov včasnej intervencie vo vzťahu
k ústredným orgánom štátnej správy a podporuje ich medzirezortnú spoluprácu. Predsedníčkou
asociácie sa stala PhDr. Erika Tichá, PhD.
APPVI sa zasadzuje, aby služba včasnej intervencie bola dostupná pre rodiny vo všetkých regiónoch
Slovenska. Zároveň posilňuje proinkluzívne aktivity v komunitách a v celej spoločnosti (napr. je
spoluautorom Deklarácie stanoviska k národnému programu výchovy a vzdelávania).
Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných 20 subjektov poskytujúcich sociálnu službu včasnej
intervencie, APPVI združuje 17 z nich.
APPVI na svojom webe www.asociaciavi.sk zverejnila prvú súhrnnú mapu poskytovateľov sociálnej
služby včasnej intervencie na Slovensku. Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením sa môžu obrátiť
priamo na poskytovateľov. Kontakty sú uvedené priamo v mape po stlačení konkrétneho miesta na
mape.
„Včasná intervencie je obrazom vyspelej spoločnosti, pretože je kľúčovou sociálnou službou, ktorá
pomáha rodine dieťaťa so zdravotným znevýhodnením nájsť rovnocenné postavenie v spoločnosti.
Zároveň formuje postoje verejnosti voči jej jednotlivým členom,“ vysvetľuje Erika Tichá, predsedníčka
APPVI.
Kontakt:
PhDr. Erika Tichá, PhD., 0905 854 181, ticha@asociaciavi.sk, www.asociaciavi.sk
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
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