SPRÁVA O ČINNOSTI SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE
ZA ROK 2017
Dodatkom č. 3 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Košického
samosprávneho kraja, DOMKO – Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, Košice
poskytuje od 1. januára 2017 službu včasnej intervencie dieťaťu do siedmich rokov jeho veku,
ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci
služby včasnej intervencie sa poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia a vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným
postihnutím a preventívna aktivita. Službu včasnej intervencie bolo možné poskytovať
ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom
terénneho programu.
Na 1. Valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej
intervencie, ktoré sa konalo dňa 25.1.2017 v Liptovskom Mikuláši, sa DOMKO-DSS stalo
pridruženým členom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.
V rámci pridruženého členstva sa zástupcovia SVI aktívne zúčastňovali na aktivitách
asociácie.
Priestorové zabezpečenie služby včasnej intervencie je primerané možnostiam
zariadenia. K dispozícii je kancelária s tromi pracovnými miestami a herňa pre deti, kde sa
uskutočňuje prvý kontakt s rodinou a dieťaťom, prípadne ďalšie stretnutia za účelom
pozorovania dieťaťa pri aktivite. V priebehu nasledujúceho obdobia je potrebné doplniť do
herne terapeutické pomôcky a zariadenie.
Personálne zabezpečenie
Poskytovanie sociálnej služby bolo personálne zabezpečené v rozsahu troch
pracovných úväzkov, ktoré boli rozdelené nasledovne: 1 plný úväzok sociálny pracovník a 4
polovičné úväzky pre psychológa, liečebného pedagóga, fyzioterapeuta a sociálneho
terapeuta. V priebehu roka došlo k dvom personálnym zmenám:
-

-

-

K 30.6. 2017 ukončil pracovný pomer liečebný pedagóg. Na jeho miesto dňa 11.7.
2007 nastúpila špeciálna pedagogička, ktorá do 18.8. 2017 pracovala na polovičný
úväzok. Nakoľko v jej profesijnom živote došlo k zmenám, v čase od 11.9. 2017 do
31.12. 2017 pracovala na základe dohody o vykonaní činnosti v počte 30 hodín
mesačne.
Dňa 31.8. 2017 ukončila pracovný pomer psychologička. Táto pozícia bola
kvalifikovane obsadená ku dňu 5.9. 2017, psychologička pracovala na základe dohody
o pracovnej činnosti na maximálne 40 hodín mesačne.
Od 1.1.2018 bude pozícia špeciálnej pedagogičky kvalifikovane obsadená na
polovičný úväzok.

Činnosť SVI
Prvá zmluva s klientom Služby včasnej intervencie bola uzatvorená 11.1.2017. Počas
roka 2017 bolo v starostlivosti SVI celkovo 29 rodín (vrátane jednorazových konzultácií
a poradenskej práce s rodinami, kde nedošlo k uzatvoreniu Zmluvy o spolupráci).

K 31.12.2017 bolo uzatvorených 17 zmlúv, z toho 1 spolupráca bola dočasne prerušená. So
štyrmi rodinami bola práca iba jednorazová, 5 rodín sa rozhodlo s SVI nespolupracovať
a 3 rodiny boli v štádiu kompletizácie dokladov s uzatvorením zmluvy v januári 2018. Zo 17
uzatvorených zmlúv bolo 8 rodín žijúcich mimo Košíc. Najvzdialenejšie rodiny sú
z Podhorode, Spišskej Novej Vsi a z Dobšinej. Za rodinami bolo najazdených vyše 2000 km.
Pri priamej práci s rodinou bolo priamo v rodine vykonaných 78 návštev, rodiny boli na
konzultáciách v zariadení 56 krát, v inštitúcii bola rodina sprevádzaná 5 krát a 13 krát boli
stretnutia s rodinou uskutočnené inde. Okrem priamej práce s rodinami, v počiatkoch bola
práca SVI zameraná na depistáž a postupne na nadväzovanie spolupráce so zdravotníckymi
zariadeniami, úradmi práce, predškolskými zariadeniami a neskôr na sieťovanie rodín
k príslušným odborníkom. Osobne, telefonicky a mailom sme kontaktovali takmer 1100
subjektov. Aj po roku činnosti je možné konštatovať, že sa služba včasnej intervencie
a predovšetkým jej poslanie, do povedomia rodín a ostatnej verejnosti dostáva veľmi pomaly.
Preklenutie počiatočnej nedôvery stálo mnoho úsilia pri vysvetľovaní zmyslu a spôsobu práce
SVI. S nedôverou a do značnej miery aj neinformovanosťou bolo potrebné bojovať aj
u pediatrov a ostatných odborných lekárov, ktorí sú prvým kontaktom pre rodinu so zdravotne
znevýhodneným dieťaťom.
Služba včasnej intervencie aktívne prezentovala svoju činnosť na Dňoch otvorených
dverí v zariadení, v rámci festivalu Dni bábkového divadla a hier pre rodiny „VIRVAR“, na
Dni zdravia, ktorý organizoval KSK a na akcii pre rodiny s deťmi „Veselá planéta“. Okrem
toho SVI bola zviditeľnená aj vo verejných médiách – v tlači, rozhlase a televízii.
V rámci vzdelávania rodičov aj širokej verejnosti bol zorganizovaný seminár na tému
„Možnosti kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného znevýhodnenia v zmysle platnej
legislatívy SR“, kde bola prednáška zabezpečená odborníčkami z Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Košiciach. Po slávnostnom otvorení SVI bola rozbehnutá činnosť rodičovskej
skupiny.
Vzdelávanie zamestnancov
V záujme neustáleho vzdelávania sa pracovníkov SVI, v priebehu roku 2017
absolvovali pracovníci niekoľko školení a kurzov. Dve pracovníčky sa zúčastnili kurzu
Poradca včasnej intervencie, ktorý organizuje nadácia Socia. Kurz v rozsahu 100 hodín bol
ukončený záverečnou skúškou. Vzdelávanie je vo veľkej miere realizované zážitkovou
formou, adekvátne podporenou teoretickými poznatkami. Tvorí ho šesť modulov, ktorých
obsahom je široká problematika práce v službe včasnej intervencie. V roku 2018 sa kurzu
zúčastnia ďalšie pracovníčky SVI. Okrem tohto dlhodobého kurzu sa pracovníčky SVI
zúčastnili na ďalších krátkodobých kurzoch a školeniach:
-

SM systém (špirálna stabilizácia chrbtice)
Úvod do tematiky snoezelen
Alternativní a augmentativní komunikace
Mapa - tvoříme akční plány
Cesta-plánujeme alternativní zítřky s nadějí (3 kurzy absolvované v ČR - Olomouc)

Konferencie a semináre:
-

Otváracia konferencia Centra Liberta v programe Erasmus „Všetkým odzvonilo“
Medzinárodná vedecká konferencia Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017
s témou Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta

-

Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť – seminár s klinickou
logopedičkou
Štandardy kvality pre včasnú intervenciu

Workshopy:
-

Bazálna stimulácia v sociálnej rehabilitácii
Moje dieťa má diagnózu Autizmus, čo teraz?
Stratégie na rozvíjanie komunikácie u dieťaťa s PAS
Vizuálne čítanie

