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Ensuring vulnerable children have the best start in life

HealthProm — громадська організація, що знаходиться
в Лондоні, понад 30 років працює з місцевими партнерами
в країнах, що раніше входили до складу Радянського Союзу,
а також в Афганістані. Основною метою діяльності організації
є те, щоб у вразливих дітей був найкращий старт у житті.

Благодійний фонд «Інститут раннього втручання» (Харків)
відіграє провідну роль у впровадженні раннього втручання
в Україні. Понад 14 років надає послуги з раннього втручання відповідно до міжнародних стандартів. Фонд підтримує
дослідження, видає публікації, працює з медіа, а також
усіма можливими способами залучає батьків до обговорення політики впровадження раннього втручання з метою поширення філософії раннього втручання і зміни ставлення до
дітей з інвалідністю.

Національна Асамблея людей з інвалідністю України (НАІУ) –
найбільш впливова коаліція організацій людей з інвалідністю,
яка об’єднує 118 організацій (у тому числі 20 «батьківських»
НГО). У 2007 році їй було надано формальну роль «монітора»
з питань дотримання прав людей з інвалідністю в державній
політиці.

Більш детальну інформацію можна знайти:
www.rvua.com.ua
www.ei.kharkov.ua
www.naiu.org.ua — розділ ПРОЕКТИ, Програма
«Батьки за раннє втручання в Україні».

ȆȎțȜȐțȳȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȖȐșȎȒȖȢȎȣȳȐȤȳȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȳȐ
ȜȣȜȞȜțȖȕȒȜȞȜȐ·ȭȜȟȐȳȠȖȳȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜȕȎȣȖȟȠȡ
Ми, батьки дітей з інвалідністю, добре знаємо, що сьогодні в Україні
ми живемо в час змін. Час, коли тривають масштабні реформи медицини,
освіти, соціального захисту. Коли є державна воля на такі довгоочікувані
процеси, як деінституалізація та інклюзія.

Реформи, які відбуваються, відкривають перед нашим суспільством
можливості, і тільки від нас із вами залежить, яким буде завтрашній день.

Але реформи — це не тільки можливість, це також виклики і проблеми.
Велика кількість батьків, які зіткнулися з труднощами в розвитку дітей, чекають відповідей і допомоги вже сьогодні. І ми розуміємо, що немає швидких рішень.
Саме тому ми, батьки дітей із порушеннями розвитку та / або інвалідністю,
які мають великий досвід отримання послуг у різних сферах (освіта, медицина, соцзахист), об’єдналися і пропонуємо вам одне з рішень — формування послуги раннього втручання (РВ) у себе в області, місті, громаді і т. д.
І ми готові докладати зусилля для розвитку цієї послуги.

Багато з вас уже чули про цю послугу, пілотовану на національному
рівні. Досвід її надання в Харкові, Львові, Одесі та Ужгороді добре відомий.
Інтерес до послуги РВ зростає і в інших областях України. Донецька,
Дніпропетровська,

Вінницька,

Запорізька,

Кропивни́ цька,

Луганська

області вже ввійшли в число пілотних регіонів.

Можливо, окремі з вас дізналися про послугу РВ від батьківських
організацій, які визнають ефективність і цінність послуги, і працюють разом для її просування в Україні. Але для когось із вас це буде нова ідея.

Деякі посадові особи вже ознайомилися з передовим досвідом,
відвідавши Харківський і Львівський центри РВ, і побачили своїми очима,
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як працює послуга і чому вона ефективна. Ми знаємо, що і зараз ці центри
відкриті й готові ділитися своїм досвідом, знаннями з тими, кому це цікаво.
І ми підтверджуємо, що, відвідавши центр, ви зможете побачити багато
цікавого і важливого.

ȇȜȔȠȎȘȓȞȎțțȱȐȠȞȡȥȎțțȭ"
Раннє втручання — це послуга, яка не має аналогів в Україні. Це допомога для дітей від народження до 4-х років і їх сімей із порушеннями розвитку або ризиком їх виникнення. Мета послуги — якомога раніше виявити
проблеми і зробити все можливе, щоб зменшити їхній вплив на розвиток
дитини, а також поліпшити якість повсякденного життя сім’ї. Спираючись
на можливості і сильні сторони дитини, послуга допомагає розвивати її
самостійність і активну участь у житті своєї родини і суспільства. Послуга
РВ поєднує в собі соціальну, психологічну, педагогічну і медичну допомогу.

ǥȥȖȚȝȞȖȐȎȏșȖȐȎȝȜȟșȡȑȎǾǰȒșȭȁȘȞȎȴțȖȒșȭȜȏșȎȟȠȓȗȞȓȑȳȜțȳȐȳȚȳȟȠȚȳȟȤȓȐȖȣȑȞȜȚȎȒȎȠȎȘȜȔȟȳȚȓȗ
ȢȎȣȳȐȤȳȐȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȳȐȜȞȑȎțȳȐȐșȎȒȖ"
Представники різних відомств визнають, що отримання сім’єю допомоги
і підтримки в тому, як розвивати свою дитину (із порушенням розвитку і /
або інвалідністю) у найперші роки її життя, дає вражаючі результати.

ǽȓȞȓȐȎȑȖȒșȭȒȳȠȓȗ
Перші 1000 днів життя дитини надзвичайно важливі. Саме в цей період
швидкість формування нових нейронних зв’язків найбільш висока.
Нейропластичність мозку дає шанс дітям мінімізувати порушення.
97% — поліпшення показників індивідуального розвитку дітей [1].
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Діти отримують хорошу можливість бути включеними в суспільство,
дошкільні заклади, школу і т. д., рівень інвалідності знижується.

ǽȓȞȓȐȎȑȖȒșȭȏȎȠȪȘȳȐ
63% — поліпшення якості життя сім’ї [1].
У 2 рази підвищується задоволеність якістю роботи з найближчим оточенням дитини в порівнянні з іншими послугами [2].
У 2 рази знижується рівень депресії в батьків [2].

За відомостями ВООЗ депресія є основною причиною інвалідності у світі.
Депресія для суспільства є серйозним економічним тягарем, обумовленим
витратами на лікування, а також фінансовими втратами у зв’язку із втратою працездатності [2].

ǽȓȞȓȐȎȑȖȒșȭȢȎȣȳȐȤȳȐ
Багато фахівців добре розуміють неефективність одностороннього
підходу до розвитку дитини, сфокусованого тільки на медичних питаннях.
Фахівці, підготовлені до роботи в мультидисциплінарній команді, працюють у партнерстві з батьками. При цьому вони отримують професійне задоволення від розуміння, що вони дійсно допомагають сім’ям.

ǽȓȞȓȐȎȑȖȒșȭȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎ
РВ попереджає інвалідизацію та інституалізацію.

Економія коштів на спеціалізовані програми і послуги для дітей із НР:
кожен $ 1, укладений у послугу РВ, економить державі до $ 17 [3].
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ȍȘ ȏȎȠȪȘȖ ȚȜȔȡȠȪ ȒȜȝȜȚȜȑȠȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȝȜȟșȡȑȖ Ǿǰ
ȐȁȘȞȎȴțȳ"
У 2016 році батьки з різних областей України об’єдналися у Всеукраїнський
форум «Батьки за раннє втручання в Україні», місією якого є адвокація послуги РВ, підтримка її впровадження і розвитку на території нашої країни.
Партнерами батьків у цьому процесі вже стали фахівці, які розуміють
важливість і необхідність формування даної послуги.

ǿȝȳșȪțȎ ȞȜȏȜȠȎ ȕ ȏȎȠȪȘȎȚȖ ȠȎ ȏȎȠȪȘȳȐȟȪȘȖȚȖ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚȖ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȘȜțȟȠȞȡȘȠȖȐțȜȬ ǺȖ ȑȜȠȜȐȳ ȟȠȎȠȖ ȐȎȦȖȚȖ ȝȎȞȠțȓȞȎȚȖ ȳ ȝȳȒȠȞȖȚȡȐȎȠȖ ȐȎȟ
ȡ ȝȖȠȎțțȭȣ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ ȝȜȟșȡȑȖ Ǿǰ ǺȖ ȐȳȞȖȚȜ
ȧȜ țȎȦȎ ȓȢȓȘȠȖȐțȎ ȐȕȎȱȚȜȒȳȭ ȒȜȝȜȚȜȔȓ ȝȜșȳȝȦȖȠȖ ȭȘȳȟȠȪ ȔȖȠȠȭ ȟȳȚȓȗ ȭȘȳ ȐȖȣȜȐȡȬȠȪ ȒȳȠȓȗ ȕ ȳțȐȎșȳȒțȳȟȠȬ  ȜȟȜȏșȖȐȖȚȖ ȝȜȠȞȓȏȎȚȖ Ȏ ȠȎȘȜȔ ȟȠȎțȓ
ȑȎȞțȜȬȝȳȒȚȜȑȜȬȒșȭȡȟȝȳȦțȜȴȳȑȞȎȚȜȠțȜȴȞȓȎșȳȕȎȤȳȴȞȓȢȜȞȚȐȁȘȞȎȴțȳȠȎȟȠȐȜȞȓțțȭȤȖȐȳșȳȕȜȐȎțȜȑȜȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎ
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Видання цього буклету стало можливим завдяки фінансовій
підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках
проекту «Батьківська адвокація послуги раннього втручання», який виконує ГО HealthProm (Велика Британія) за участі
Національної Асамблеї людей з інвалідністю України (НАІУ),
БФ «Інститут раннього втручання». Погляди, висловлені в
цій публікації, належать автору(-ам) і можуть не збігатися з
офіційною позицією Уряду Великої Британії.
Збір матеріалів для цього видання був здійснений за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), за зміст цієї публікації відповідальність несе Програма «Батьки за раннє втручання», що фінансується Європейським Союзом, Урядом
Великої Британії та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
Погляди авторів, викладені в цій публікації, не обов’язково відображають позицію Уряду Великої Британії, ЮНІСЕФ і
Європейського Союзу. За надану інформацію несуть відповідальність автори.
Більше інформації:
www.naiu.org.ua/programa-batky-za-rannye-vtruchannya-v-ukrayini/
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