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VČASNÁ INTERVENCIA | RANÁ STAROSTLIVOSŤ 
pre deti so zdravotným postihnutím alebo so zdravotným ohrozením ich rodiny

OTÁZKY NA ČLENSKÉ ŠTÁTY

Slovinsko
Dánsko

Francúzsko
Česká republika

Portugalsko (Ana Serrano)



1.Pod gesciu ktorého štátneho rezortu služba včasnej intervencie | ranej 
starostlivosti spadá? (napríklad ministerstvo sociálnych veci, ministerstvo 
zdravotníctva, ministerstvo školstva alebo iné?)

2.Popíšte spôsob a formu financovania a výšku platieb za služby včasnej 
intervencie | ranej starostlivosti. Vrátane výšky finančného príspevku pre 
poskytovateľa od štátu, samosprávy, od klienta.

3.Aký vek klientov spadá pod poskytovanie služby včasnej intervencie | ranej 
starostlivosti? Napíšte interval od do rokov veku klienta, ktorým je služba 
včasnej intervencie | ranej starostlivosti určená.

4.Akou formou je služba včasnej intervencie | ranej starostlivosti 
poskytovaná? (vyberte z možností: ambulatná forma, terénna forma, 
pobytová forma)

5.Uveďte počet detí alebo počet rodín, ktorým sa služba včasnej intervencie | 
ranej starostlivosti vo vašom štáte poskytuje.
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NIE NA VŠETKY OTÁZKY 
PRIŠLI JEDNOZNAČNÉ ODPOVEDE

EPRS

Štaty EÚ a včasná intervencia | raná starostlivosť je 
riešená rôznymi spôsobmi.



GESCIA REZORTU
Slovinsko
Ministerstvo školstva, vedy a  športu v spolupráci s  ministerstvom zdravotníctva a  ministerstvom práce, rodiny, sociálnych vecí a  rovnakých 
príležitostí
Dánsko
Zodpovednými orgánmi sú miestne orgány. Ustanovenia o hlavných zásad rámca kvality pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD) 
patria do právomoci ministerstva pre deti, vzdelávanie a rodovú rovnosť.

Portugalsko
O túto zodpovednosť sa delia 1. ministerstvo práce, solidarity a sociálneho zabezpečenia; 2. ministerstvo školstva a 3. ministerstvo zdravotníctva.
Česká republika
Sociálne služby - pracoviště rané péče
Francúzsko
Departementálny úrad pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý je riešený nadrezortným zákonom, ktorý určuje kompetencie a povinnosti v 
rôznych oblastiach života vrátane oblastí vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva.

SPÔSOB A FORMA FINANCOVANIA
Dánsko
Príspevok na dieťa v zariadení pre vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD) poskytuje rada miestnej obecnej správy rodičom, ktorí majú 
v Dánsku oprávnený pobyt. Ak sa dieťa do špecializovaného zariadenia dennej starostlivosti prijíma výlučne alebo prevažne na účely „liečby“, 
obecná rada hradí 100 % nákladov na pobyt v  tomto zariadení. Ak má dieťa významne a trvalo zníženú schopnosť v dôsledku postihnutia, obec 
môže na základe špecifického individuálneho posúdenia priznať rodičovi náhradu straty príjmu, aby sa rodič mohol o dieťa starať doma.
Portugalsko
Služby národného systému včasnej intervencie u detí (NECIS) sa poskytujú bezplatne. 
Francúzsko
Financovanie poskytuje najmä štát prostredníctvom systému sociálneho zabezpečenia, ktorý zahŕňa rodinné príspevky, príspevky na zdravotné 
poistenie atď.
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VEK KLIENTOV
Slovinsko
Včasná intervencia je možná od narodenia.

Dánsko
Keď dieťa dosiahne 26 týždňov až do začatia školskej dochádzky.

Portugalsko
Všetky deti od 0 do 6 rokov, ktoré sú oprávnené na dodatočnú podporu. 

Česká republika
Deťom a rodičom dieťaťa vo veku od narodenia do 7 rokov.

Francúzsko
Toto nie je určené. Starostlivosť a vzdelávanie môžu využívať všetky deti bez ohľadu na ich postihnutie.

FORMA
Forma bola naozaj nesmierne rozmanitá, ale s prízvukom na prirodzené prostredie dieťaťa, rodinu, terénnou a ambulatnou formou podľa potrieb 
dieťaťa a rodiny.

POČET DETÍ ALEBO RODÍN
Štatistika sa za jednotlivé štáty viazala na evidenciu detí v predškolských zariadeniach. 

Dánsko
U detí vo veku 0 − 5 rokov predstavuje podpora v rámci rodiny viac než 90 %. V roku 2016 sa 691 deťom poskytovala individuálna podpora, 
4 632 deťom sa poskytovala podpora v  rámci rodiny a 579 detí bolo umiestnených. Niektoré deti mohli patriť do viacerých kategórií zároveň. 
V tom veku je približne 360 000 detí, to znamená, že 1,5 % až 2 % sa poskytla určitá forma intervencie.
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Ako tomu je v Portugalsku
Ako by tomu mohlo byť na 

Slovensku

príklady dobrej praxe

Včasná intervencia je zásadná 
pre dieťa ale aj pre rodinu


