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Національний рівень 

«Допомогаючи іншим, 

допомагаємо собі» 

  

    



Опис проблеми

Відсутність служб раннього 

втручання для дітей з затримкою 

розвитку чи іншими порушеннями, 

які спрямовані на підтримку  як 

дитини, так і на батьків, родини 

та загалом інформування 

соціального оточення.  

 

Відсутність інформації про 

послугу та мотивації щодо її 

провадження  в суспільстві і серед 

батьків. 

 

 



Опис проблеми

Немає філософії  та єдиної концепції 

«Раннього втручання» на державному 

рівні.  

Проблема підготовки фахівців для 
надання послуги - у спеціалістів 
переважають стереотипи медичної 
моделі, не сприйняття соціальної, 
брак місцевих  ініціатив, офіційних 
законодавчих  документів і єдиної 
бази. 



Мета діяльності

Покращити обізнаність 
батьків дітей з 

інвалідністю, 
порушеннями розвитку  

та ризиком їх виникнення, 
щодо філософії та змісту 

послуги раннього 
втручання.  



Мета діяльності

Посилити 
авторитет та  

вплив  батьківських 
ГО на впровадження 
системи раннього 

втручання. 



Мета діяльності

Сприяти рівноправному доступу сімей 
вінничан, що виховують  дітей з 

інвалідністю, порушеннями розвитку та 
ризиком їх виникнення до послуги 

раннього втручання . 



Запоріжжя 

  

    



Запорізька платформа  
Всеукраїнського форуму

   Ініційована на початку 2017 року, офіційно була створена 

шляхом підписання трьома батьківськими ГО спільної 
заяви навесні 2018. 



Запорізька платформа  
Всеукраїнського форуму

   Протягом 2017-2018 рр. запорізькими батьками було організовано та 
проведено: 

- близько 10 батьківських зустрічей,  як на регіональному, так і на місцевому 
рівнях; 

- ряд зустрічей «face by face» з чиновниками; 

- 2 семінари по РВ для представників об'єднаних територіальних громад 
(ОТГ) Запорізької обл. – в ОТГ Преображенка та у м. Бердянськ; 

- 7 навчальних заходів для різних стейкголдерів 



Запорізька платформа  
Всеукраїнського форуму

Налагоджено взаємозв’язки зі спеціалістами РВ; з Асоціацією спроможних 
громад Запорізької області; з навчальними закладами; з чиновниками 
обласного та місцевого рівня. 

У заходах, організованих батьками взяли участь 10ки чиновників, 
сотні батьків, спеціалісти, педагоги, студенти. Загалом більше 500 
учасників безпосередньо взяли участь у заходах, організованих 
батьками. 



Запорізька платформа  
Всеукраїнського форуму

   З метою розповсюдження інформації та поширення обізнаності про РВ 
запорізькими батьками: 

- розповсюджувалася інформація з використанням ФБ та інтернет ресурсів; 

- роздруковано та розповсюджено серед амбулаторій, ІРЦ, дитячих садочків 
області; 

- створено спеціалізовані ФБ групи:  
- Родители Запорожья за раннее вмешательство; 

- Запорожский родительский форум «Наша справа». 



Запорізька платформа  
Всеукраїнського форуму

У 2017 – 2018 рр. запорізькі батьки: 
- організували та провели 2 прес-конференції та 3 прес-брифінги; 
-  взяли участь у близько 10 теле- та радіоефірах 



Київ 

  

    



Відчуй

 18-22 квітня тренинг-практикум «Основи раннього втручання» (м. Харків). 
22 учасника (ГО «Відчуй», ГО «КоАдаптація», ГО «Дзвін», ГО «ЧутиВсеСвіт», 
Інститут спеціальної педагогіки, батьківський клуб при РЦ «Фелічита»). 

 5-6 травня семінар «Адвокація раннього втручання місцевими 
громадами» (м. Київ). 29 учасників (ГО «Відчуй», ГО «КоАдаптація», ГО 
«Бачити серцем», ОО «ЧутиВсеСвіт», Інститут спеціальної педагогіки, 
батьківський клуб при РЦ «Фелічита», університет ім. Шевченка, батьки 
дітей з інвалідністю, Житомирська спеціальна школа-інтернат для дітей с 
порушеннями слуху).  

 



Відчуй

Травень – червень 2018 - впровадження інформаційної кампанії: 
- близько 200 осіб загалом взяло участь в інформаційних заходах з РВ, 

зокрема в зустрічах з: 
- педагогами ІРЦ та ПМПК, спеціалістами обласних та місцевих 

управлінь освіти; 
- педагогами та студентами університетів педагогічних ім. 

Драгоманова та Гринченка, національного ім. Шевченка, 
обухівського медичного училища; 

- медиками з Обухівського пологового та поліклініки; 
- співробітниками соціальних служб м. Києва; 
- Батьками – членами ГО Львова та Києва. 



Відчуй

 Надруковано та розповсюджено 2000 буклетів, 1000 плакатів та 1000 
наліпок 

 



Вінниця 

  

    



Вінницька платформа  
Всеукраїнського форуму 

народилась  
26 березня 2018 р.

   відбулось підписання Спільної заяви про створення 

Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» 
між ГО, що об’єднують батьків, які виховують дітей з 
порушеннями  розвитку та інвалідністю. 



Ми сьогодні - це 16 ГО  
та 1 ініціативна група батьків   

   з  м. Вінниці, Барського, 
Хмільницького, 

    Тульчинського, 
Жмеринського, 

    Томашпільського, 

     Козятинського,  

• Могилів - Подільського, 

    Шаргородського районів 



 

 Виграна та  успішно реалізується конкурсна обласна 
програма за підтримки з обласного бюджету по 
інформованості Вінницької громади  про необхідність 
впровадження послуги РВ 

 Губернатором підписано лист про готовність Вінницької 
області стати пілотним регіоном з впровадження РВ у 
відповідь на запит Міністертства 

 Батьків – активістів запрошують для консультування з 
питань громадської діяльності, адвокації, створення 
послуги раннього втручання в інші регіони 

 Проведено консультації між головою ОТГ Преображенка 
та Барського ОТГ 

Наші успіхи 



  Заходи організовані Вінницькою 
регіональною платформою батьківського 

форуму

8 інформаційних  семінарів - 
батьківських шкіл «Батьки за раннє 

втручання» в 8-ми районах Вінницької 
області для обізнаності 160 батьків, 

лідерів батьківських НДО, щодо 
філософії та змісту послуги раннього 

втручання  



Зроблено батьками

  Видання та розповсюдження: 

 500  буклетів «Раннє втручання - філософії та 
система надання послуги в Україні»  

 300  брошур «Адвокація батьками політики раннього 
втручання: перспективи та виклики українського 
сьогодення» 

 500 флаєрів «Як ми гальмуємо розвиток своїх дітей: 
8 частих помилкових рішень» 

 300 календарів на 2019 рік «Раннє втручання – 
успішний старт для   дітей та можливість  вчитися 
жити по новому для батьків » 



Зроблено батьками
 

 

 Висвітлення заходів Програми  
в ЗМІ, на  сайті Асоціації 
«Відкриті серця», в соціальних 
мережах. 
 

Прес-конференції про початок 
та  досягнення Програми.  



Зроблено батьками

 Конференція – дискусія в форматі online-режиму 
на всеукраїнському рівні  «Розповідь про перші 
кроки раннього втручання  батьків, спеціалістів – 
батькам, спеціалістам» для 40–а батьків, 
спеціалістів,  представників  влади, ГО, про досвід  
України з раннього втручання, для    переконає у 
важливості активної, міжвідомчої  співпраці при 
впровадженні послуги. 

 



 Активна й конструктивна роль 

батьківських громадських організацій 

в соціальному  діалозі та процесах 

формування соціально-  

відповідальної політики 

 на місцевих рівнях. 

  В довгостроковій перспективі – 

пілотне впровадження послуги 

Раннього втручання у Вінницькій 

області.  

Пріоритети вінницьких батьків



Пріоритети вінницьких батьків

  Забезпечити розробку і 

впровадження соціальної 

комунікаційної кампанії 

«Батьки за раннє втручання».  

   Участь  батьків у 

Всеукраїнському форумі «Батьки за 

раннє втручання в Україні» 



 

Раннє втручання – успішний 
старт для  дітей та 

можливість  вчитися жити по 
новому для батьків . 

Дякую за увагу! 


