Od roku 2015 sme
tu pre rodiny detí
s rizikovým vývinom
a zdravotným
znevýhodnením
od narodenia
do 7 rokov.

ROKOV SLUŽBY
POSTAVENEJ
NA VZŤAHU
Pred obdobím môjho vstupu do rozvoja včasnej intervencie som
sa zaoberal možnosťami návratu ľudí, ktorí prežili väčšinu svojho
života v ústave, späť do bežnej komunity. Tento proces má
krkolomný názov deinštitucionalizácia. Kládol som si vtedy otázku,
čo by malo byť iné, aby sa tieto deti pred 30-40 rokmi neocitli samé
za chladnými múrmi kaštieľov. Kto zlyhal? Rodičia? Odborníci? Celá
spoločnosť? My všetci?
Myslím si, že každý nesie svoj podiel zodpovedností, že sme tu
mali vybudovanú prebujnelú sieť veľkých ústavov, neskôr „domovov“
a dnes zariadení sociálnych služieb alebo centier pre rodinu a deti.
Možnosť poskytnúť rodičom iný typ podpory prišiel v roku 2013
novelou zákona. Ten označil nový typ podpory ako „služba včasnej
intervencie“. Služba ako postoj, ako podpora rodín s deťmi
s postihnutím alebo v riziku zaostávania vo vývine. Včasnosť ako
vyjadrenie naliehavosti poskytnúť podporu rodine včas, ihneď ako
sa problém vynorí alebo sa dostaví podozrenie. Intervencia, no
s týmto termínom mám trochu problém, je dosť „technický“ ale
predstavuje súbor ponúkaných činností, ktoré majú rodine pomôcť
rozvíjať ich dieťa a súčasne zostať súčasťou bežnej komunity.

Včasnú intervenciu nie je možné efektívne poskytovať bez
vytvorenia vzťahu medzi poradcom a rodinou. Proces tvorby tohto
vzťahu je umením na strane poradcu a učením sa dôvery na strane
rodiča. Preto je v odbornej literatúre včasná intervencia označovaná
aj ako služba postavená na vzťahu. Prostredníctvom vzťahu môžu
poradcovia porozumieť, čo rodiny potrebujú, o čom vlastne hovoria
a ponúkať rodinám sprevádzanie na ich jedinečnej ale náročnej
ceste životom.
Je neuveriteľné, že CVI v Bratislave oslavuje piate výročie
existencie. Je pre mňa povzbudzujúce, že sa stále nachádzajú noví
a noví ľudia – odborníci, ktorí sú ochotní vstúpiť do procesu včasnej
intervencie. Mnohých to pohltí natoľko, že tomu zasvätia celý život.
Som hrdý na všetky moje kolegyne v bratislavskom centre. Ich
odvaha mi dáva nádej, že to bude v budúcnosti lepšie. Verím,
že lepšiu budúcnosť budú zažívať aj rodiny s deťmi.
Vladislav Matej
predseda správnej rady CVI Bratislava n.o.,
Nadácia SOCIA

Našou víziou je…
… aby každé dieťa, ktorého vývin je
rizikový, v citovom bezpečí prostredia
rodiny a s primeraným množstvom
podnetov dosiahlo svoj potenciál.

ROKOV CENTRA
VČASNEJ INTERVENCIE
BRATISLAVA
Centrum včasnej intervencie Bratislava, je nezisková
organizácia, ktorá podporuje rodiny detí s rizikovým vývinom,
oneskorením vo vývine alebo zdravotným znevýhodnením
od narodenia do 7 rokov veku dieťaťa.
Tím odborníkov Centra poskytuje podporu a sprevádzanie
rodinám detí s rizikovým vývinov, zahŕňajúc rodiny detí
predčasne narodených, s autizmom, Downovým syndrómom,
detskou mozgovou obrnou, poruchou zraku, sluchu
a komunikácie, vrátane rodín detí, ktorých pozadie ťažkostí ešte
nie je známe.

Sme presvedčení, že…
… každé dieťa má právo na podporu vývinu v prirodzenom
prostredí rodiny.

… posilňovanie kompetencií rodičov podporuje rodinu
v napĺňaní jej role.
… prijatie rodiny a dieťaťa komunitou má rozhodujúci význam
pre kvalitu života každého z nich.

… aby rodina dieťaťa bola včas
podporovaná a sprevádzaná
aktuálnymi potrebami a vnímala svoju
otvorenú budúcnosť.
… aby rodina s dieťaťom mala svoje
miesto v prijímajúcej a podpornej
spoločnosti.

Našim poslaním je…
Včas sprevádzať rodiny detí s rizikovým
vývinom a zdravotným znevýhodnením
posilňovaním rodičovských kompetencií
v podpore vývinu dieťaťa v prirodzenom
prostredí

Naše princípy
• Každá rodina s potrebnou podporou
a sprevádzaním je schopná stimulovať
vývin vlastného dieťaťa.
• Rozvíjanie možností dieťaťa je
najintenzívnejšie v rámci každodenných
skúseností, vo vzťahoch s blízkymi
a v prirodzenom prostredí.
• Proces sprevádzania rodiny je
individuálny a rešpektuje potreby
a priority jednotlivých jej členov.
• Pri sprevádzaní a napĺňaní potrieb
rodiny rešpektujeme všetky aktuálne
vedecké poznatky, skúsenosti, zákonné
a právne dokumenty

Centrum včasnej intervencie tvoria odborníci s rozsiahlymi skúsenosťami z rôznych oblastí
podpory rodiny a vývinu dieťaťa, špeciálnej a liečebnej pedagogiky, psychológie, zrakovej
terapie, fyzioterapie, logopédie alebo vývinového pohybu. Spolupráca odborníkov rôznych
odborností a špecializácií v tíme dáva podpore rodín novú kvalitu a jednotné smerovanie.
Centrum netvorí len tím odborníkov a najbližších partnerov, ale aj široká komunita
jednotlivcov, organizácii, nadácii, alebo spoločností a firiem, pre ktoré zmysluplné vnímať
potreby najslabších a včas podporovať rodiny, ktoré sa ocitli v situácii, na ktorú neboli
pripravení, pretože spoločná sila nás všetkých je taká, akým silným je ten najslabší z nás.
Správnu a dozornú radu Centra tvoria ľudia z rôznych oblastí spoločenského života,
ale aj prostredia biznisu. Ich vhľad, podpora, skúsenosti a postoje sú obohatením
a dávajú organizácii priestor rásť a rozvíjať sa.

Naša správna rada
Vladislav Matej | Helena Woleková | Andrea Pálffy Belányi | Ingrid Brucknerová
Tomáš Osuský | Bodo Hauswald

Naša dozorná rada
Natália Fialová | Andrea Vítková | Martin Pitoňák

Náš tím v roku 2020
Erika Tichá | Renáta Matejová | Viera Fedorová | Barbora Kuzmická | Iveta Prieložná
Miriam Gajdošová | Veronika Roháčková | Daniela Mitríková | Johana Stifter

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE
BRATISLAVA, n. o.
… poskytujeme rodine
podporu včas

poskytujeme rodine a dieťaťu poradenské,
diagnostické, stimulačné a terapeutické služby

podporujeme jednotlivé
oblasti vývinu dieťaťa

vychádzame z potrieb dieťaťa s rizikovým
vývinom alebo zdravotným znevýhodnením
od narodenia primárne do 7. rokov

stretávame sa spravidla ambulantne
v priestoroch nášho centra

prijímame klientov
z celého Slovenska

V Súkromnom centre
špeciálno‑pedagogického poradenstve
sme poskytli diagnostickú, poradenskú
alebo terapeutickú službu 426 detským
klientom a ich rodinám z celého Slovenska.

naše služby poskytujeme
za úhradu

… rodina je pre nás
partnerom

… podporujeme
rodiny a deti
s rizikovým vývinom
alebo zdravotným
znevýhodnením
vo veku od narodenia
do 7 rokov

… sme tím špecializovaných
odborníkov rôznych
profesií (psychológ,
špeciálny pedagóg,
liečebný pedagóg,
zrakový terapeut,
fyzioterapeut a iní)

… posilňujeme kompetencie
rodičov a zdroje rodiny
a dieťaťa

… spolu s rodičmi
podporujeme vývin dieťaťa

… spoločne hľadáme cestu
ako podporiť rodinu
v prijímaní rozhodnutí
a jej roly v komunite

poskytujeme rodine podporu
a dlhodobé sprevádzanie
reagujeme na potreby celej rodiny dieťaťa
s rizikovým vývinom alebo zdravotným
znevýhodnením od narodenia do 7. rokov

podporujeme rodinu a vývin dieťaťa
v rámci bežných denných činností

stretávame sa primárne v prirodzenom
prostredí rodiny – doma

prijímame klientov Bratislavského
a Trnavského samosprávneho kraja

služba včasnej intervencie
je poskytovaná bez úhrady

V sociálnej službe včasnej
intervencie sme sprevádzali
482 rodín z toho 402 dlhodobo
podporujeme v Bratislavskom
a Trnavskom samosprávnom kraji.

SLUŽBA
VČASNEJ INTERVENCIE

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO‑PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA CENTRA VČASNEJ INTERVENCIE

Centrum včasnej intervencie Bratislava, poskytuje
sociálnu službu včasnej intervencie
a súčasne služby Súkromného centra
špeciálno‑pedagogického poradenstva.
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MÍĽNIKOV CVI
BRATISLAVA
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registrácia
organizácie

otvorenie Centra včasnej intervencie
Bratislava n.o. a poskytovanie sociálnej
služby včasnej intervencie prvým rodinám

2016

z riadenie Súkromného centra
špeciálno‑pedagogického poradenstva
centra včasnej intervencie

2017

zahájenie spolupráce
s oddelením neonatológie
v Bratislave

2018

z ahájenie skupinových stretnutí
pre rodičov a deti s Downovým
syndrómom

2019

rozšírenie priestorov a zriadenie
špecializovaných miestností
pre potreby rodičov a detí

2020

5. výročie
Centra včasnej intervencie
Bratislava

ako robiť dobré veci lepšie. V počiatkoch, v čase vzniku nášho
Centra, som vnímala okolo seba len malú skupinu nadšených
odborníkov, ktorí boli dostatočne odvážni a odhodlaní budovať
základy novej sociálnej služby. Dnes okolo nás vnímam mnoho
odborníkov z rôznych rezortov, nadšencov, podporovateľov, rodičov
ale aj zástupcov verejnosti, ktorí reflektujú zmysel, obsah a ciele
služby včasnej intervencie. A to si nesmierne vážim.

OTÁZOK PRE
ERIKU TICHÚ
Čo bolo na včasnej intervencii to,
čo ťa „chytilo“?
Dotkla sa ma odvaha, viera a sila s akou rodiny detí, ktorých
vývin píše trochu iný príbeh, hľadajú cesty v labyrinte možností
a nemožností. Vychádzala som z toho, čo som vedela a čo som
mala nacítené z rodín. A to, že je dobré, keď má rodina podporu
doma, a tiež keď má niekoho, kto kráča spolu s ňou.

Čo sa Vám podarilo za 5 rokov poskytovania služby
včasnej intervencie?
Prvá vec, ktorú vnímam v porovnaní so začiatkom ako veľmi
cennú je, že sa nám podarilo dať službe ucelenú obsahovú líniu.
Je to však živá služba, ktorá bude mať zmysel iba vtedy, ak bude
neustále reagovať na potreby spoločnosti a rodín v nej. V súčasnosti
máme ďalej možnosť zdieľať svoje otázky, ale aj svoje neistoty
s ďalšími ľuďmi, ktorí túto službu poskytujú. Zdieľanie medzi
kolegami a výmena informácii je najzmysluplnejším spôsobom

Kto boli ľudia, organizácie, stretnutia…,
ktorí teba a organizáciu ovplyvnili?
Rozdelila by som ich na tri skupiny. V prvej skupine boli odborníci,
s ktorými diskusie a rozvíjanie témy včasnej intervencie malo zmysel,
pretože nás to vždy posunulo o krôčik ďalej. Spolu sme
pomenovávali, čo služba je a čo služba nie je. Takí najbližší mi boli
kolegovia, ktorí tvorili prvý tím Centra. Tento tím sa pozbieral z ľudí
pôsobiacich v rôznych rezortoch, s rôznymi skúsenosťami. Bolo to
veľmi zaujímavé pozorovať, ako si ľudia, ktorí majú väčšiu či menšiu
skúsenosť s touto témou, hľadajú svoje miesto v jednej organizácii,
prinášajú tam svoje pohľady, ale zároveň sú schopní tú svoju
skúsenosť alebo svoj názor potlačiť v záujme spoločného
profilovania služby. Pre mňa to bola veľmi vzácna a cenná
skúsenosť. Títo ľudia zanechali stopu v tom, ako sa Centrum
rozvíjalo a významne napomohli tomu, aby bol jeho začiatok čo
najmenej bolestný. Do tejto skupiny ďalej patrí Raná starostlivosť,
Sibírka, Sieť centier včasnej intervencie a rôzni iní odborníci, ktorí
síce nepôsobili v oblasti včasnej intervencie ale mali k tejto téme
z iného uhla pohľadu blízko.
Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí neboli odborníkmi v tejto téme,
ale boli mi a nám oporou v tom, ako plávať v neziskovom sektore,
keďže som prišla z akademického prostredia. Učila som sa
napríklad aká je kultúra komunikácie v neziskovom sektore. Týmito
dôležitými ľuďmi bol Vlado Matej, pani Woleková, pre mňa veľmi
kľúčový človek, a ďalší z Nadácie SOCIA. Potom sa na nich naviazali
rôzne iné neziskové organizácie alebo nadácie.

No a tretiu skupinu tvoria ľudia, ktorí kráčajú vedľa nás, tak
potichu. Sú to ľudia, o ktorých sa môžeme oprieť, ja ich nazývam
sprevádzatelia a podporovatelia. Sú to členovia našej správnej
a dozornej rady, najmä Bodo Hauswald, Tomáš Osuský a Martin
Pitoňák, a tiež naši priatelia a podporovatelia z Rotary Clubu
Bratislava Danube a ďalší… To sú ľudia, ktorí nám už nejeden krát
pomohli v situácii, kedy som to najmenej čakala alebo som celkom
nevedela ako si so situáciou poradiť. Sú veľkou oporou v bežných
dňoch života organizácie, ale aj vôbec v plánovaní čohokoľvek, po
čom túžime alebo to považujeme za dobré.
A za to som veľmi vďačná.

Čo si sa naučila o sebe a rodinách detí so
zdravotným nevýhodnením za týchto 5 rokov?
Bola som presvedčená, že ako odborník viem, čo rodina potrebuje
a ako má svoje dieťa podporovať. Nazerala som na možnosti
podpory rodiny cez svoje vedomosti, skúsenosti a z pohľadu
odborníka – experta na to, čo je pre rodinu dobré. Môj čas v Centre
ma posunul v uvažovaní, vnímaní aj náhľade na rodinu a jej témy.
Vďaka tejto službe vnímam potreby rodiny z pohľadu jej samotnej,
jej slovami – nazerám na rodinu okuliarmi samotnej rodiny. Moje
odborné vedomosti a skúsenosti sú mi oporou, avšak môj prvý
pohlaď na situáciu alebo tému, ktorú rodina prináša je, že tam
vôbec nie som ja, je tam rodina a jej príbeh.

Čo je pre teba a CVIBA výzvou alebo snom
do ďalších rokov?
Želám si, aby tím, ktorý tvorí a bude tvoriť Centrum, cítil, že to,
o čo sa spolu usilujeme má zmysel. A tiež, aby sme ako Centrum
mali okolo seba dostatok ľudí, ktorí s nami zdieľajú náš cieľ a víziu,
a ktorí si v nej nachádzajú svoje miesto. Je pre mňa dôležité hľadať
vyladenie medzi dávaním a prijímaním pre každého.

Pokladáme to za obrovské šťastie, že CVI sa otvorilo práve v tom
čase, kedy sa narodil náš synček, Marci. Od začiatku od nich
dostávame odbornú podporu, láskavý prístup a dobré rady.
Pravidelné mesačné stretnutia a rehabilitácie cez CVI sú nielen
užitočné, ale aj zábavné a motivujúce. Vďaka CVI sme sa zoznámili
aj s rodinami s podobným osudom, ako je náš. Organizujú pre nás
skupinové stretnutia, na ktoré sa aj náš Marci vždy veľmi teší.
Ďakujeme a gratulujeme k výročiu!

PRÍBEHOV
RODINY A CVI
BRATISLAVA

Eva Reiter

Centrum včasnej intervencie je s nami už takmer 5 rokov a pomáha
nám v rôznych oblastiach. Jednou z najväčších predností tejto služby
je, že príde k nám domov. Je veľmi dôležité, aby bol novorodenec
v kľudovom domácom prostredí a nie zaťažovaný cestovaním
a vystavovaný veľkým rozruchom. Je to veľká pomoc. I dnes, keď je
syn už starší, si veľmi vážime túto službu, pretože sme miestami
vyčerpaní rehabilitáciami, rôznymi podpornými terapiami
a cestovaním. Vnímam to ako odľahčenie, keď nemusíme vycestovať
do priestorov CVI, ale oni prídu ku nám. Navyše keď vidia ako žijeme,
ako fungujeme, lepšie nás spoznajú, ľahšie sa do našej situácie vedia
vžiť a sprevádzať nás. Mnohokrát nás vedeli správne nasmerovať,
poradiť nám v rôznych oblastiach, odporučiť dôležité kontakty. Aj
v tomto Korona období sa snažia byť s nami v kontakte telefonicky,
mailom alebo online. Je výborné, že pod jednou strechou nájdete
liečebného a špeciálneho pedagóga, fyzioterapeuta, psychológa,
logopéda… Veľmi odporúčam rodičom, ktorým sa narodí dieťatko
s hendikepom, aby sa čo najskôr spojili so službou včasnej
intervencie, aby sa s dieťatkom začalo pracovať hneď od začiatku.
Lenka Chovancová

Jedného dňa, keď mal drobec asi 3 mesiace, mi mamina,
spolubojovníčka od inkubátora, posunula číslo na Centrum včasnej
intervencie. S malou dušičkou, ustráchaná, zmätená a uplakaná
som vytočila číslo, ktoré mali uvedené na stránke. Na druhej strane
sa ozval príjemný, vľúdny hlas, ktorý patril pani Tichej. Po pár
minútach spoločnej konverzácie som zrazu videla svetlo na konci
nášho tunela. Dohodli sme si stretnutie u nás doma. Toľko
pochopenia, toľko nádeje, toľko ochoty pomôcť som predtým
nezažila. Odvtedy sa stretávame s CVI na pravidelnej báze.
Stretnutia s CVI vždy boli a sú podnetné, ponúkajú nám pohľad na
našu situáciu cez inú optiku. Dievčatá sú neskutočné profesionálky
s obrovským srdcom a pochopením, ochotné kedykoľvek pomôcť, či
vypočuť. Vďaka CVI sme pochopili veľa vecí a neberieme už hendikep
nášho drobca ako tragédiu. Je to obrovská pomoc keď viete, že je
niekto, kto za vami stojí, kto podá pomocnú ruku, pohladí dušu,
správne poradí, informuje o veciach, ktoré si nemáte šancu pri
starostlivosti o drobca naštudovať. Rovnako tak CVI vďačíme za to,
že je náš drobec v špeciálnej škôlke, kde je medzi „svojimi“ a ja mám
tak konečne čas aj na seba a svoje aktivity. CVI vďačíme za veľa.
Vďaka CVI za to, že ste. Vďaka za úsmevy našej rodiny a veľká
vďaka za to, že ste nám pomohli znovu nájsť zmysel života, vidieť ho
inými očami a že nám ukazujete smer.
Blechovci

Láska, nádej, prijatie, pomoc, ochota, priateľstvo… ťažko sa dá
vystihnúť hĺbka srdca človeka, ktorého slová nestačia. Včasná
intervencia pomáha v časoch, kedy už my rodičia nevieme ako ďalej,
keď nám chýba niekto, kto by bol pri nás a nevyčítal nám naše
zlyhania. Je to centrum, ktoré prichádza za každých okolností včas,
kde sme dostali šancu sa znova nadýchnuť, kde pomoc bola
prirodzenou súčasťou, kde autizmus nemal šancu zvíťaziť, ale musel
sa podriadiť.
Prišlo to náhle, ale Pán Boh poslal anjelov, ktorí sa o nás postarali
a my sme im mohli otvoriť naše dvere. Autizmus neklopal, autizmus
sa nás nepýtal, či môže prísť a kedy nám to vyhovuje. Prišiel, ale
pomoc prišla tiež a včas. Anjeli z Centra včasnej intervencie boli milí
a láskaví. Počúvali a vždy boli ochotní s nami hovoriť o našej bolesti.
Stali sa našou rodinou. Ich pomoc nás stála zisk a ich ochota pomôcť
nám darovala budúcnosť a nádej.
Ďakujeme za všetko kolektív Centra včasnej intervencie. Ďakujeme
za vypočutie, za to, že ste vždy boli ochotní nám pomôcť. Bolo len na
nás ako ďaleko vás vpustíme ale neľutujeme ani kúsok, ktorý ste
videli z nášho domova. Stali ste sa jeho súčasťou. Ďakujeme, že sa
staráte a že vám záleží.
Radka Pečíková

Narodil sa mi syn – rizikový novorodenec, ktorý má genetický
syndróm a bolo veľmi náročné spracovať psychicky aj fyzicky
vzniknutú situáciu. Dieťa malo a má veľa zdravotných komplikácií,
na ktoré sa neviete vôbec pripraviť…Uvedomila som si hneď, že
potrebujeme odbornú pomoc a vedenie tou „správnou“ cestou, ktorá
mi ako matke ukáže smer a možnosti pre rozvoj a napredovanie pre
milované dieťa, a tým nám zabezpečí väčší rozhľad pre lepšiu
budúcnosť rodiny. S obavou som si do života prizvala mne cudzích
ľudí so zreteľom na to, že sú odborníci, z ktorých sa časom stali
priatelia pre mňa aj syna a pomáhajú nám dodnes. CVI je pre mňa
ako kompas, keď sa stratíte na veľkom a pustom ostrove, kde
domorodci hovoria cudzou rečou, CVI sa stane tlmočníkom, a tiež
sprievodcom ťažkou cestou, na konci ktorej je vždy vaše rozhodnutie.
Každá rodina má právo na šťastný život, no šťastie si tvoríme my.
Hana Kostovčíková

PRÍBEHOV
KOMUNITA A CVI
BRATISLAVA
Na začiatku príbehu služieb včasnej intervencie bola skupina
poháňačov a nadšencov. Rodičia a odborníci. Milujúci rodičia
krásnych detí, ktorí boli vyčerpaní. Odborníci, ktorí ich počúvali
a hľadali cestu. Som nesmierne hrdá na všetkých, ktorí sme sa na tejto
kľukatej a emocionálne bohatej ceste stretávali. Cítim pokoru voči
rodičom, ktorí každý deň bojujú o šťastie pre seba a svoje deti. Tento
príbeh čaká pokračovanie vďaka skvelému tímu Centra včasnej
intervencie v Bratislave. Verím, že budem môcť byť aj naďalej jeho
súčasťou.
Michaela Šopová
sociálny odbor Bratislavský samosprávny kraj

Sme úprimne vďačné, že CVI Bratislava pomáha svojimi aktivitami aj
rodinám s predčasne narodenými deťmi. Od vzniku centra sme dievčatá
okolo Eriky Tichej považovali nielen za profesionálky, ale aj za dámy
s veľkými srdiečkami na správnom mieste a naše kamarátky. O to viac
nás teší aj náš spoločný projekt pomoci rodinám prostredníctvom
podpornej skupinky pre rodičov priamo v nemocnici. Do budúcnosti
CVI Bratislava želáme veľa pozitívnej energie a entuziazmu do ich
úžasnej práce, za ktorú sme im aj my veľmi vďačné.
Ľubica Kaiserová a Iveta Jančoková
o.z. Malíček

Patrím ku generácii, ktorá mohla v mieri vyrastať a tvoriť. Podieľať
sa so spoločnosťou o osobné šťastie a osobný úspech považujem za
zmysel ľudského bytia. Náš svet bude taký dobrý, v akej miere sa o to
každý z nás pričiní.
Bodo Hauswald
člen správnej rady CVI Bratislava n.o.

Súčasťou CVI som sa stala už počas štúdia VŠ, kedy Centrum
čerstvo začínalo so svojimi službami. Vďaka nemu som sa následne
stala dobrovoľníčkou v rodine chlapčeka s autizmom. Takmer 2 roky
som mala možnosť spoznávať to, čo rodina prežíva, s čím zápasí, čo
potrebuje a byť aspoň na chvíľu súčasťou ich bojov a napokon
i vďaka podpore a sprevádzaniu CVI aj ich víťazstiev. A hoci sme sa
s CVI na chvíľku rozlúčili, moje kroky sa po čase opäť vydali cestou
pomoci rodinám detí so znevýhodnením, aktuálne už ako súčasť
tímu poradcov CVI, pretože táto pomoc je naozaj efektívna a naozaj
má zmysel.
Johana Stifter
CVI Bratislava n.o.

Kde bolo, tam bolo, raz dávno nedávno, kde sa voda sypala
a piesok sa lial… Takto sa začínajú mnohé rozprávkové príbehy,
plné čarov a zázrakov. Aj tento príbeh je o zázrakoch. Zázrakoch
okolo nás, ktoré sa skutočne vďaka ľuďom s dobrým srdcom stali.
Príbeh sa zrodil na úpätí pohoria Malých Karpát, v Bratislave,
v hlavnom mestečku na Dunaji, pred piatimi rokmi, keď sa Erike
Tichej podarilo zriadiť niečo, na čo sme v kraji veľmi, ale veľmi pyšní.
Od radosti sme na župe zajasali, na tvári úsmev vyčarili, veď
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. a jeho službu včasnej
intervencie sme do Registra poskytovateľov sociálnych služieb ako
prvú v Bratislavskom kraji zapísali. A od tejto šťastnej chvíle, zdá sa
mi, je Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o vzácnou oporou
pre deti s rizikovým vývinom a ich rodiny, na Slovenskej zemi.
Päť rokov od vtedy uplynulo, čo sa Erike Tichej registrovať
Centrum včasnej intervencie, Bratislava, n.o. podarilo. Za tie roky
z Centra predškolák sa stal, celé tie roky odborné služby s deťmi
s rizikovým vývinom a ich rodinami rozvíjal. Je tímovým hráčom,
vládne u neho odbornosť, rešpekt a uznanie. Na službu včasnej
intervencie má cit, empatiu, lásku aj nadanie. V spolupráci s rodičmi
zvláda množstvo práce, ponúka im partnerstvo, háji ich záujmy,
otvára nové možnosti… no čo dodať viacej?
Župa služby Centra rada preto využíva, prácu jeho odborníkov,
pomoc a podporu rodinám s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo so
zdravotným postihnutím vždy s hrdosťou ocenila. Centrum včasnej
intervencie Bratislava, n.o. sa odo dňa svojho vzniku
plnohodnotným partnerom pre bratislavskú župu stal, veď každý
by vo svojom kraji takú službu uvítal.
Do ďalších rokov žitia preto prijmite všetci v Centre poďakovanie
naše, za Váš prístup k práci, ľudskosť v srdci, vytrvalosť, snahu, za
chvíle vzácne, výnimočné, za silu aj odvahu.Oceňujeme a vážime si
profesionalitu Vašu, odbornosť a nadanie, ale aj to, že svoju prácu
považujete za poslanie. Veľká vďaka patrí aj Vám, pre ktorých
Centrum vzniklo, za Vašu lásku k blízkym, nádej, úctu i priateľstvo.
Vďaka patrí aj Vám všetkým, ktorých kroky do Centra ešte len
povedú, že budete šíriť dobré meno Centra a posúvať jeho
prácu dopredu.
Marica Šiková
sociálny odbor Bratislavský samosprávny kraj

PRIANÍ PRE
CVI BRATISLAVA
Byť v pravý čas s tými, ktorí to potrebujú, nie je pri toľkej
rôznosti rodín jednoduché. Želáme celému tímu, aby ste spolu
s rodinami nachádzali najlepšie riešenia.“
Otília Čechová
Raná starostlivosť, n.o.

Prajem vám, aby sa služba VI prispôsobovala potrebám
rodiny a nie zákonom, aby ste mali dostatok času na počúvanie
a pritom dokázali odlíšiť pravé potreby rodiny od ich
požiadaviek, aby ste boli rešpektujúci tím!
Som hrdá na to, že sme to dobre naštartovali… a že sa vám
darí pokračovať! Držím palce!
Jana Čajágiová
DSS prof. Karola Matulaya

Na začiatku bola geniálna myšlienka spoločného úsilia
a podpory rodinám s deťmi, ktoré potrebujú oporu. Práve rodina
je základným pilierom spoločnosti. Včasnou pomocou vytvára
team obetavých ľudí zázraky s ohromujúcim dopadom, ktorý už
dávno presiahol hranice organizácie. Úžasným prístupom

a hrdinskou prácou sú práve ľudia majákom a dušou, na ktorom
je CVI postavené, čím si získali srdce nás všetkých, vrátane mňa.
Dnes viac ako inokedy predtým pociťujeme potrebu pomáhať.
Srdečne blahoželám rodine CVI k 5. výročiu! Prajem veľa
úspechov a odhodlania v napĺňaní poslania navzdory
prekážkam, aby sme(Ste) v zdraví spoločne oslávili výročia, ktoré
sú pred nami. Máte právom byť na čo hrdí! :).
Martin Pitoňák
člen dozornej rady CVI Bratislava n.o.

Milá Erika, milé kolegyne CVI Bratislava, v prvom rade Vám
chcem pogratulovať k piatemu výročiu vzniku. Som rada, že sme
počas uplynulých rokov mali príležitosť spolupracovať, zdieľať
nápady a byť si vzájomnou oporou na neistej a nepoznanej
ceste služby včasnej intervencie na Slovensku. Veľmi si to cením.
Prajem Vám, aby ste si aj do budúcna tieto vlastnosti –
otvorenosť, nadšenie pre prácu a ochotu poradiť a pomôcť,
ale na druhej strane aj schopnosť s pokorou prijímať rady
a postrehy od kolegov z iných centier včasnej intervencie
– udržali a zveľaďovali. Myslím si, že v dnešnej dobe to nie je
samozrejmé, skôr vzácne.

„Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoril, ale aby si sa
otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať
a prijímať.“ – Antoine de Saint‑Exupéry
Martina Betinová
Služba včasnej intervencie
pri Centre sociálnych služieb Sibírka

„A tu je platnéř, kočí, havíř.
Já sfárám dolů do dolu a doluju rudu
a tady rybář, kejklíř, dudák.
Já vám rád každou písničku na dudy zadudu
Já louhuju kůže. Já z nich šiju boty,
já pěstuju růže, já látám kalhoty,
ten umí to a ta zas tohle
a všichni dohromady uděláme moc.“ (Voskovec a Werich)
A všichni dohromady uděláme moc.
Držím palce aj do ďalších rokov.
Helena Woleková
člen správnej rady CVI Bratislava n.o.,
Nadácia SOCIA

VÝZIEV PRE
CVI BRATISLAVA
Výzvou stále zostáva ponúknuť primeranú podporu
rodinám dostatočne včas, aby dieťa v citovom bezpečí
prostredia rodiny s primeraným množstvom podnetov
dosiahlo svoj potenciál.
Neustále hľadať, poznávať a rozvíjať nové spôsoby
podpory rodiny a vývinu dieťaťa tak, aby pre rodinu tvorili
zmysluplný a zrozumiteľný celok a nachádzali využitie
v každodennom živote.
Naďalej spolupracovať ako tím odborníkov rôznych
špecializácii a byť si vzájomným odborným a ľudským
obohatením.
Rozvíjať povedomie o službách CVI Bratislava a sctilivovať
verejnosť voči témam a potrebám rodín detí s rizikovým
vývinom a zdravotným znevýhodnením.
Spoločným úsilím prispievať k tomu, aby CVI Bratislava
bola organizácia s ľudským a finančným zázemím, aby mohla
pružne reagovať na aktuálne potreby rodín a spoločnosti.

Za podporu ďakujeme

ROKOV S NAŠIMI
PARTNERMI

Naši hlavní partneri

AKO JE CVI BRATISLAVA FINANCOVANÉ?

60 %
14 %
14 %
7%
4%
1%

Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj: Príspevok na poskytovanie
služby včasnej intervencie
Vlastná činnosť organizácie
Magistrát hlavného mesta Bratislava: Príspevok na poskytovanie služieb Súkromného
centra špeciálno‑pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie
Granty a projektová činnosť
Asignácia 2 % z podielu zaplatenej dane
Ostatné

AKÁKOĽVEK PODPORA NÁM POMÔŽE ROBIŤ DOBRÉ VECI LEPŠIE
Vnímajte potreby rodín detí s rizikom vo vývine okolo Vás
Venujte svoj čas a skúsenosti a pomáhajte spolu s nami
Darujte nám 2% z Vašich daní
Podporte nás jednorazovým alebo pravidelným finančným darom
Staňte sa našim firemným partnerom

Naši partneri
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e‑mail: centrum@cvibratislava.sk
IČO: 45744688
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