Judit Bárdos na návšteve rodiny s dieťaťom so zdravotným
znevýhodnením a Centra včasnej intervencie Bratislava

Judit Bárdos ako ambasádorka projektov nadácie
SOCIA zastrešuje aj podporu rodinám s deťmi so
zdravotným znevýhodnením (centrá včasnej
intervencie). Spolu s pracovníčkami Centra včasnej
intervencie Bratislava, n. o. navštívila rodinu
s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a
priestory centra.

Včasná intervencia ako sociálna služba podporuje rodiny, ktorým sa narodilo dieťa so zdravotným
znevýhodnením. Sprevádza rodičov akceptovaním diagnózy, prijímaním vlastnej situácie a dieťaťa
samotného.
Hlavné ciele včasnej intervencie:
• poskytnúť rodine podporu včas,
• poskytnúť rodine podporu dobrovoľne,
• poskytnúť rodine najmä terénnu formu služby,
• poskytnúť rodine partnerstvo: rodina je rovnocenným členom tímu odborníkov,
• orientovať podporu na posilnenie rodiny ako celku a jej vlastných zdrojov,
• posilniť rodičovské kompetencie.
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. má v súčasnosti v starostlivosti 86 rodín. Keďže včasná
intervencie ako sociálna služba je zameraná primárne na rodinu ako celok (dieťa, súrodenci, starí
rodičia), podpora je poskytovaná cca 260 členom týchto rodín.
„Najčastejším dôvodom, pre ktorý nás rodičia vyhľadajú, sú obavy týkajúce sa vývinu ich dieťaťa,
neistoty ohľadom budúcnosti alebo ťažkostí súvisiace s jeho príchodom na svet. Včasná intervencia
je sociálna služba, ktorá pre mnohé rodiny detí predčasne narodených, s oneskoreným
psychomotorickým vývinom, Downovým syndrómom, detskou mozgovou obrnou, poruchou zraku,

narušenou komunikačnou schopnosťou či autizmom dáva priestor porozumieť situácii, v ktorej sa
ocitli, mať informácie a prijímať informované rozhodnutia. Jej cieľom je posilniť kompetenciu
rodičov pokiaľ možno čo najskôr, preto sme radi, že našu pomoc vyhľadávajú predovšetkým rodičia
detí od 0 do 2 rokov,“ hovorí Erika Tichá, riaditeľka Centra včasnej intervencie Bratislava.

V priestoroch Centra včasnej intervencie Bratislava

Skúsený tím odborníkov centier podporuje nielen
vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich
začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka
sprevádzanie a poradenské služby tímu poradcov
v zložení sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta,
špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či
logopéda. V bratislavskom centre poskytuje službu
včasnej intervencie osem poradcov.

„V živote človeka často nastanú situácie, ktoré nikto neočakáva. Určite medzi také patrí aj narodenie
dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Je dôležité, aby rodina nezostala v takomto zložitom období
sama, ale mala k dispozícii podporu. Mala som príležitosť zažiť a pochopiť potrebu sprevádzania
rodiny. Preto som nesmierne rada, že nadácia SOCIA iniciovala vznik centier včasnej intervencie,“
hovorí Judit Bárdos.

„Rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi nepotrebujú súcit. Pre nás je dôležité, aby nás ľudia
prijali a mohli sme žiť plnohodnotné životy v rodine a začleniť sa do spoločnosti. A práve v tomto je
jedinečná služba včasnej intervencie. Nerieši iba dieťa, ale celú rodinu. Nehľadá riešenia iba pre
dieťa, ale aj pre rodičov a ostatných členov. Teší ma, že povedomie o tejto službe sa rozhodla šíriť aj
Judit Bárdos. Je dôležité vedieť, že nie sme sami,“ vysvetľuje Denisa, mama štvorročného Maxíka.
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien prostredníctvom vlastných aktivít a finančnej podpory ovplyvňuje zmeny
sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.
Centrá včasnej intervencie - včasná intervencia predstavuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne
znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (0-7 rokov). Stavia na silách a schopnostiach
členov rodiny a snaží sa umožniť rodičom podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti,
schopnosti a predpoklady. Na Slovensku funguje šesť centier: v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Prešove, Trenčíne
a Žiline. Iniciátorom vzniku existujúcich CVI na Slovensku je SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.
Judit Bárdos debutovala v roku 2011 vo veľmi úspešnom celovečernom filme Dom režisérky Zuzany Liovej. Stvárnila
postavu dospievajúcej Evy, za ktorú dostala niekoľko ocenení - Modrého anjela (na Medzinárodnom filmovom festivale
Art Film Fest 2011 za najlepší ženský herecký výkon), cenu Igric či Slnko v sieti. Diváci ju videli v hlavnej úlohe
česko-slovensko-nemeckého koprodukčného filmu Fair Play, za ktorú bola nominovaná v kategórii najlepší ženský
herecký výkon v hlavnej úlohe (22. ročník cien Český lev). Postavu židovskej klaviristky Edith Kraus si zahrala vo filme
V tichu. Predstavila sa aj v televíznych seriáloch Doktori, Svet pod hlavou a Bohéma. V projekte Slovenského národného
divadla Natálka určeného pre stredné školy, stvárnila hlavnú postavu mamy malej Natálky, ktorej rodina sa stala obeťou
útoku mladých extrémistov v ČR v roku 2009. Účinkuje aj v Jókaiho divadle v Komárne a bratislavskom Divadle Aréna.
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