Servicii complexe si importanța lor în dezvoltarea timpurie a copilului

Familia lui Ion* sa adresat la Voinicel când vârsta acestuia era de 11 luni. Centrul Voinicel era primul
centru la care sa început recuperarea copilului. Ion a reușit să se adapteze repede si anturajul
centrului părea obișnuit pentru el și părinți. După prima consultație părinții au avut multe întrebări
despre diagnostic, metode de recuperare si prognoza (atât de des subiect abordat). A fost efectuate
testările, după care părinții au început a primi răspunsuri la unele din întrebările ce îi preocupau.
Anterior venirii din spusele părinților băiatul se afla majoritatea din timp in brațe la părinții. Rezultate
așteptate ale părinților au fost ca el sa stea pe șezute singur. De aceea a fost ales și adaptat un fotoliu
special pentru poziționarea corespunzătoare vârstei și dificultăților specifice. Fotoliu a fost utilizat și în
mediul casei. Folosirea fotoliu acordă băiatului posibilitatea sa mănânce, să învețe, să joace în poziția
corectă. Totodată ușurează mișcările manilor, contribuie la comunicarea socială și în același timp nu
împiedică la învățarea șederii independente. Membrii familiei urmare a activităților cu kinetoterapeutul
și pedagogul au reușit să adapteze mediul din casă în așa fel încât să stimuleze dezvoltarea copilului
și să ofere cît mai multe ocazii pentru observație și joc. Urmare a mai multor discuții a fost recomandată
o carte destinată părinților care educă copii cu PCI(paralizie cerebrală infantilă), în care ei au putut
afla mai multe despre îngrijirea copilului, stimularea comunicării și folosirea utilajului adaptativ
Istoria lui Ion este una din frecventele situații în care serviciile de intervenție timpurie răspund nu doar
nevoilor nemijlocite a copilului cu o dificultate de dezvoltare dar și a familiei care îl educă și crește. Pe
parcursul perioadei de desfășurare a proiectului ,,Advocacy pentru asigurarea finanțării de stat pentru
servicii de intervenție timpurie prestate de CIP ”Voinicel”, cu suport FHI 360, deja circa 27 de copii si
familiile acestora au fost selectați pentru a fi incluși în serviciile de Intervenție Timpurie în cadrul
centrului ‘‘Voinicel’’.
Furnizarea serviciilor ITC se bazează pe următorii pași: Consultația interdisciplinară inițială urmată
de dezvoltarea planului individual pentru fiecare familie și delegarea fiecărui caz în parte unui
coordonator responsabil de familie. Ulterior se efectuează la necesitate evaluarea aprofundată a
dezvoltării copilului. În conformitate cu etapele de intervenție descrise, au fost furnizate un spectru
larg de servicii care a inclus intervenții precum : consultații interdisciplinare inițiale, consultații
pediatrice, consultații psiho-pedagogice, consultații neuropediatrice, consiliere familială etc.
Totodată, familiile au beneficiat de suport psihologic timpuriu, sesiuni individuale de terapie
ocupațională, sesiuni de stimulare timpurie a comunicării și sesiuni de kinetoterapie. Suportul acordat
fiecărei familii în parte a contribuit la îmbunătățirea calității vieții tuturor membrilor familiei.

Acest material este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin
intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin
Centrului de Intervenție Precoce „Voinicel”, și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau
a Guvernului SUA.
*Din motive de confidențialitate numele precum și alte date cu caracter personal a cazului prezentat
în acest articol au fost modificate.

