Керівні принципи послуги
раннього втручання
Сесія 2
Байда Лариса, Національна Асамблея людей з
інвалідністю

РВ базується на принципах
• сімейно-центрованості і орієнтованості
на особливості кожної дитини та її сім'ї.
Термін «сімейно-центровані» означає, що вся діяльність
і рекомендації фахівців спрямовані на підтримку сім'ї і
вироблення таких навичок, які забезпечують найкращі
умови для збереження здоров’я, розвитку і навчання їх
дитини та підвищення якості щоденного життя родини.
Ключовим для реалізації сімейно-центрованого підходу
є процедура узгодження з батьками запиту, цілей
роботи, плану виконання.

РВ базується на принципах
• холістичності (охоплює всі сторони життя і розвитку
дитини).
Даний підхід вплинув на зміну поглядів світової спільноти до
питань інвалідності та принципів допомоги людям з
інвалідністю, так як він вимагає відходу від «медичної»
моделі інвалідності
• розвиток дитини в природному середовищі.
максимально гарантує набуття дитиною функціональних
навичок та умінь і забезпечує їх успішне закріплення в
майбутньому.

Система раннього втручання має
формуватись з урахуванням
• Доступності для всіх.
Всі діти рівні у своїх правах.
• Інтегрованого підходу.
Міжвідомча відповідальність відповідно до секторів в питаннях розробки
політики РВ та наданні послуги. Питання РВ не розглядається виключно, як
відповідальність одного міністерства або окремого департаменту. Всі
міністерства задіяні в процесі формування і реалізації політики РВ.
• Фінансової доступності.
Система РВ має бути фінансово забезпечена та доступна для кожної родини.
Зазвичай, фінансова складова системи РВ залежить від політики країни в
соціально - економічній сфері
• Включення батьків.
Повне залучення сімей на всіх етапах . Діти та сім`ї мають бути центром всіх дій

Система раннього втручання має
формуватись з урахуванням
• Роботи міждисциплінарної команди
Робота міждисциплінарної команди спеціалістів надасть можливість подивитись
на дитину і сім`ю з різних сторін, краще оцінити можливості дитини, визначити
проблеми та сильні сторони. Міждисциплінарна команда спільно приймає
рішення, але при цьому кожен член команди несе відповідальність за свою
професійну роботу.
До базового складу міждисциплінарної команди зазвичай входять: лікар
(педіатр, дитячий невролог), психолог, логопед (спеціаліст з розвитку комунікації
та мовлення), фізичний терапевт (спеціаліст з розвитку моторики дитини).

• Індивідуального підходу
Кожна родина і кожна дитина мають індивідуальні потреби що змінюються по
мірі росту та розвитку дитини. РВ передбачає регулярне оцінювання потреб,
складання програм, що можуть їх задовольнити та оцінку ефективності реалізації
програм на відповідному етапі надання допомоги

Питання для роздумів
Чи забезпечується
інтегрований підхід до
наданням послуг дітям,
котрі мають порушення
розвитку або ризик
виникнення таких та
сім’ям у вашій
області/місті/селі?

Результати втручання для сім`ї, дитини
Ваші історії…

