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Політика в сфері дитинства
• Інвестиції в програми раннього дитинства мають
високий коефіцієнт капіталовкладень.
• Зв’язок між державними програмами, які
спрямовані на ранній розвиток дітей і питаннями
бідності, безграмотності, соціальною напругою,
насильством в сім`ї, хронічними хворобами та ін.
• Покоління загублених дітей для суспільства

Система працює для всіх дітей
• Програми раннього втручання (early intervention
programs) були вперше розроблені в США і країнах
Західної Європи для дітей перших трьох років життя.
• Їх мета - якомога раніше виявити проблеми або
порушення в розвитку дитини і надати відповідну
допомогу дитині і його родині
• Система раннього втручання розрахована на всіх
дітей, що мають ризик відставання або порушення в
розвитку, та їх сімей.

Раннє втручання спрямовано на
розвиток всіх базових навичок
• Рухові навички (дотягуватися і
брати іграшки, повертатися,
повзати, ходити та ін.)
• Когнітивні навички (думати,
пам'ятати, вирішувати проблемі
та поставлені завдання та ін.);
• Комунікативні навички
• (слухати звернену до дитини
мову, розуміти, розмовляти та
ін.);
• Соціально-емоційні навички
(грати, взаємодіяти з іншими
людьми, виявляти почуття та
ін.);
• Навички самообслуговування
(їсти, одягатися, митися та ін.).

Статистика
• Офіційні статистичні дані щодо
чисельності дітей раннього віку
з порушеннями розвитку та
ризиком появи таких порушень
в Україні відсутні.
• Досвід міжнародних країн і
сучасні дослідження свідчать,
що вже в перші роки життя 1318 % дітей мають затримку
розвитку та ризик їх
виникнення, внаслідок чого
потребують відповідної
допомоги.

Визначення поняття
• На сьогодні не існує єдиного/ сталого
визначення поняття «раннє втручання»
• В основі РВ лежить філософія
зосередженості на сім`ї, яка включає
розуміння дитини в обставинах життя сім`ї і
повагу до проблем, пріоритетів, ресурсів,
цінностей життя сім`ї

Раннє втручання забезпечує:
• - найбільш раннє виявлення відставання і порушень в
розвитку дитини;
• - інформаційну та емоційну підтримку та допомогу
сім'ям;
• - систематичну оцінку рівня розвитку дитини;
• - розробку та реалізацію спільно з сім'єю індивідуальної
програми допомоги розвитку дитини;
• - розвиток у батьків компетентності в питаннях
забезпечення догляду за дитиною для її оптимального
розвитку;
• - координацію та взаємодію з іншими службами, що
забезпечують послуги для дитини і сім'ї;
• - організацію груп підтримки для сімей

Переваги послуги раннього втручання (РВ)
•

•
•
•
•
•

заснована на пріоритетах сім`ї і потребах дитини,надається в природному
середовищі дитини; розвиває можливості дитини, щоб зростати і
розвиватись, вчитись, а також допомагає сім`ї зміцнити родину,
підвищити обізнаність, «полегшити стрес», гармонізує суспільство;
є професійною послугою для дітей від народження до 4 років, із
затримкою розвитку, інвалідністю, атиповою формою поведінки,
соціальними і емоційними труднощами та ін.;
має велике значення для розвитку інклюзивного суспільства, тому що дає
можливість дітям із затримкою розвитку, інвалідністю стати
повноправними та активним громадянами суспільства;
є економічно вигідною для країни. Оцінити всю ефективність
впровадження системи РВ в Україні можна буде тільки в перспективі
багатьох років;
забезпечує дотримання прав дитини. Кожна дитина має право зростати в
сім`ї;
забезпечує впровадження соціально-правової моделі інвалідності в
Україні в сфері охорони здоров`я.

