
БАТЬКИ ЗА РАННЄ 
ВТРУЧАННЯ 

ЛЬВІВЩИНА ТА ЗАКАРПАТТЯ 

 



ІСТОРІЯ 
• Послуга РВ у м. Ужгород існує з 2006р. на базі БО “МСРЦ Дорога 

життя” і тільки в 2018 р. стала функціонувати на базі комунальної 

установи як “Відділення РВ обласного центру комплексної реабілітації 

інвалідів та дітей інвалідів  м. Ужгород”.  

• Відділення РВ у Львові працює на базі НРЦ «Джерело» з 1999 року. 

Щороку близько 200 сімей отримують тут допомогу. З 2018 р. відділення 

стало комунальним. У 2017 р. відкрили відділення РВ у міській 

поліклініці. Незабаром запрацює ще одне. 

• Згідно розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 р. № 948-р  

Закарпатська і Львівська області беруть участь у пілотному проекті 

“Створення системи надання послуг раннього втручання” 2017-2020 рр. 

 



БАТЬКИ ЗА РАННЄ ВТРУЧАННЯ 

• Від самого початку батьки-активісти  

в русі за РВ; 

• Грудень 2016 р. – участь у стратегічному  

засіданні Національної платформи  

«Батьки за раннє втручання»; 

• Постійна участь у всіх заходах Форуму. 

 

 

 

 



ПРОСУВАННЯ 

• З 14 лютого 2017 р. створено та функціонує Обласна робоча 

група з питань впровадження  послуг з раннього втручання в 

Закарпатській обл. (в склад групи входять представники трьох 

департаментів, батьківська ГО та завідувач відділенням РВ) 

Відбулося вже 6 засідань. Зараз таку групу створюють при ЛОДА. 

• Окремо у Львові в жовтні відбудеться засідання робочої групи з 

метою розробки обласної програми по ранньому втручанню.  

 

 

 



РЕГІОНАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ 

• З квітня 2018 р. створено Закарпатську платформу  

“Батьки за раннє втручання в Україні”. До складу якої входить ДВІ  

батьківські ГО («Надія» м. Ужгород та «Я чую з кохлеар»   

з м. Виноградів), а також батьки дітей з інвалідністю. 

• Вересень 2018 р. – засновано Львівську регіональну платформу НФ «Батьки 

за РВ» з 6 батьківських організацій (ГО «Розправлені крила», ЗУГО «Безмежний 

діалог», БФ «Центр Даун синдром «Промінчик», Всеукраїнська асоціація 

допомоги хворим на туберозний склероз», ДДТЗДМІ «Надія» та ЛОДТЗДІ 

«Надія»). 

 

 

 

 



СПІВПРАЦЯ БАТЬКИ-ФАХІВЦІ 

• Березень-серпень 2018 р. ГО «Товариство захисту осіб з інвалідністю 

«Надія» реалізувала проект “Діалог батьків та фахівців задля 

ефективного просування РВ в Закарпатській обл.» у партнерстві з 

відділенням РВ і БО «Комітет медичної допомоги в Закарпатті»;  

• Березень-липень 2018 р. ГО «Розправлені крила» реалізувала на 

Львівщині проект «Навчальні семінари для фахівців і батьків про 

філософію, зміст і практику раннього втручання» у партнерстві з НРЦ 

«Джерело» і ЗУГО «Безмежний діалог». 



АКТУАЛЬНО 

• Рішенням обласного департаменту соціального захисту населення 

заплановано створення ще двох відділень РВ у Закарпатській обл.: м. 

Свалява та м. Тячів. Зараз триває навчання команд. 

• У Львові: 

• - готується до відкриття друге відділення РВ при поліклініці; 

• - налагоджується механізм надання послуги РВ при всіх районних ІРЦ; 

• - створюють обласну робочу групу з питань впровадження РВ; 

• - розробляють обласну програму з впровадження послуги РВ; 

• - розширяємо регіональну платформу «Батьки за РВ». 

 

 



ВИКЛИКИ 

• Гірська місцевість, ускладнена мобільність для сімей; 

• Відсутність батьківських об”єднань в районних центрах та селах; 

• Пасивність, зневіра, відсутність часу і ресурсу для активних дій; 

• Відсутність співпраці між трьома департаментами; 

• Нерозуміння важливості РВ, в тому числі в контексті 

деінституалізації; 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


