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Včasná intervencia na Slovensku

§ Ukotvená v troch rezortoch: zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci a rodina

§ Terminologická nejednotnosť

§ Cieľová skupina nejednotne vymedzená

§ Rôzne inštitucionálne ukotvenie včasnej intervencie

§ Rôzna miera spolupráce odborníkov v tíme

§ Rôzna predstava toho, čo včasná intervencia je a má byť



Včasná intervencia na Slovensku
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§ Včasná diagnostika a 
terapia
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§ Dieťa s potenciálnym 
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ŠKOLSTVO



Včasná intervencia na Slovensku

ZDRAVOTNÍCTVO

§ Včasná diagnostika a 
terapia

§ Pacient/ dieťa

§ Dieťa s potenciálnym 
a identifikovaným 
rizikom vývinu

§ Interdisciplinárna 
spolupráca 
odborníkov v tíme

§ Ambulancia

§ Raná starostlivosť

§ Klient/ dieťa

§ Dieťa so zdravotným 
postihnutím

§ Multidisciplinárna 
spolupráca 
odborníkov v tíme

§ CŠPP/ SCŠPP/ 
rodinné prostredie

ŠKOLSTVO



Včasná intervencia na Slovensku

ZDRAVOTNÍCTVO
SOCIÁLNE VECI A 

RODINA

§ Včasná diagnostika a 
terapia

§ Pacient/ dieťa

§ Dieťa s potenciálnym 
a identifikovaným 
rizikom vývinu

§ Interdisciplinárna 
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§ Služba včasnej 
intervencie
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§ Dieťa s rizikovým 
vývinom/ zdravotným 
postihnutím a jeho 
rodina

§ Transdisciplinárna
spolupráca odborníkov v 
tíme

§ Prirodzené prostredie 
rodiny
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Včasná intervencia na Slovensku
§ ... má rastúcu skupinu odborníkov rôznych profesií v rôznych rezortoch

§ ... má podporovateľov a ich dôveru

§ ... má silný hlas rodín detí so zdravotným znevýhodnením

§ ... má skúsenosti a vie ich komparovať

§ ... má silu, ambície, sny a vieru v spoločný dialóg s kýmkoľvek kto oň prejaví záujem

§ ... a už píše svoju históriu...J

Ako zladiť potreby rodín s možnosťami poskytovateľov?



Podporná sieť pre dieťa a jeho rodinu
1.kontakt s rodinou
§ 1.kontakt s rodinou

Služba včasnej intervencie
(tranzícia)

Domovy sociálnych služieb, 
stacionáre....

Centrá 
špeciálnopedagogického 

poradenstva

Materské školy a špeciálne 
materské školy

Základné školy a špeciálne 
školy

ŠKOLSTVOZDRAVOTNÍCTVO SOCIÁLNE VECI A 
RODINA

Ambulancia pre deti s rizikovým 
vývinom

Pediatrické ambulancie

Ambulancie lekárov špecialistov

Denné stacionáre

Rehabilitačné nemocnice
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Služba včasnej intervencie dnes
Služba včasnej intervencie je primárne terénna sociálna služba, prípadne doplnená 

ambulantnou formou, poskytovaná rodine a dieťaťu s rizikovým vývinom alebo 
zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov.

• Je poskytovaná rodine dobrovoľne, včas a primárne v jej prirodzenom prostredí,

• Má charakter sprevádzania celej rodiny, posilňovanie kompetencií rodičov a vnútorných 
zdrojov rodiny a  komunity

• Zdôrazňuje partnerstvo s rodinou, kedy rodina je rovnocenným členom tímu 

• Potrebuje transdisciplinárnu spoluprácu odborníkov

Konečným cieľom služby včasnej intervencie je sociálna inklúzia rodiny



Komplementárnosť služieb pre dieťa a jeho rodinu
ZDRAVOTNÍCTVO

Skríning

Diagnostika

Terapia a liečba
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Komplementárnosť služieb pre dieťa a jeho rodinu
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KOOPERÁCIA REZORTOV V PODPORE DIEŤAŤA SO 
ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍMA JEHO RODINY

Zdravotníctvo Sociálne veci Školstvo
Skríning a odporúčanie SVI

Nárokovateľnosť SVI

Následné monitorovanie

Prístupový bod

Interdisciplinárne posúdenie/ diagnostika

Vyhodnotenie potenciálnych stresových faktorov

Zostavenie a implementácia individuálneho plánu

Monitorovanie a vyhodnotenie individuálneho plánu

Plánovanie a tranzícia do nových podmienok



Výzvy sociálnej služby včasnej intervencie na 
Slovensku

§ Zjednotiť metodiku poskytovania SVI u všetkých poskytovateľov do spoločného konceptu 
tak aby reflektovali potreby rodiny aby jednotlivé rodiny dostali porovnateľnú služby bez 
ohľadu na lokalitu Slovenska, v ktorej žijú

§ Zabezpečiť adekvátne financovanie sociálnej služby včasnej intervencie tak, aby kvalitná 
bezplatná sociálna služba pre rodinu mohla byť skutočne bezplatnou 

§ Posilniť kompetencie rodičov formulovať svoje potreby smerom k poskytovateľom tak, aby 
spoločne mohli vytvoriť funkčný tím

§ Byť otvorený novej sociálnej službe, neustále si klásť otázky a hľadať s rodinami odpovede 
aby žiadna z nich nezostala opomenutá....



Výzvy včasnej intervencie na Slovensku
§ Urobiť včasnú intervenciu dostupnou pre každú rodinu ktorá ju potrebuje od času kedy jej 

táto potreba vznikne, vo frekvencii akú potrebuje 

§ Zladiť rôzne koncepty podpory rodiny do jedného funkčného systému sprevádzajúceho 
rodinu od narodenia dieťaťa

§ Vytvoriť dostupnú a funkčnú sieť služieb pre dieťa so zdravotným postihnutím a jeho 
rodinu naprieč jednotlivými rezortmi, od času skríningu až po tranzíciu rodiny a dieťaťa

§ Zaviesť skríning detí v rámci pediatrických ambulancií tak, aby žiadne dieťa neprepadlo 
sieťou

§ Vytvoriť finančný a materiálny priestor pre centrá špeciálnopedagogického poradenstva 
poskytovať vysoko odbornú diagnostiku, terapiu, stimuláciu a poradenstvo pre rodinu 
dieťaťa so zdravotným postihnutím v ranom veku vo frekvencii a intenzite akú potrebuje 
rodina



Výzvy včasnej intervencie na Slovensku
§ Vytvoriť dostatočný finančný priestor preto, aby centrá špeciálnopedagogického 

poradenstva mohli poskytovať včasnú intervenciu primárne v teréne

§ Vytvoriť priestor pre vzdelávanie odborníkov v oblasti včasnej intervencie

§ Vytvárať priestor pre dialóg a hľadanie možností k spolupráci medzirezortne (cez 
dostatočné informácie a ich sprostredkovanie rodičom až po dialóg odborníkov na  
medzirezortnej úrovni)

§ Byť vnímavý voči potrebám rodín detí so zdravotným znevýhodnením, načúvať im a 
reagovať na ich zmeny v čase

§ ..... byť otvorený novým výzvamJ



Ďakujem za spoločný čas

PhDr. Erika Tichá, PhD.
ticha@asociaciavi.sk


