Zgodnja obravnava v Ljubljani – predstavitev na simpoziju
Na 4. Hrvaškem simpoziju o zgodnji obravnavi, ki je bil od 1. do 3. Oktobra 2015 v Čakovcu,
je Branka D. Jurišić predstavila zgodnjo obravnavo v Ljubljani. Poleg sistemske ureditve
izvajalcev storitev zgodnje obravnave – v zdravstvenih domovih, vrtcih in dejavnostih, ki jih
so-financira MOL je bil predstavljen tudi projekt Mreženje za zgodnjo obravnavo, ki ga izvaja
Društvo Downov sindrom Slovenije, v sodelovanju z Društvom za kulturo inkluzije in
Sožitjem. Simpozija sta se udeležili tudi Ana Svetičič in Darja Damari, ki izvajata zgodnjo
obravnavo v Ljubljanski skupini ZO Društva DSSS v okviru projekta, sicer sta obe zaposleni
na Centru Janeza Levca Ljubljana.
Na Hrvaškem je zgodnja obravnava opredeljena s posebnim zakonom, kljub temu je v praksi
še veliko ovir, izvajalci zgodnje obravnave so pogosto nepovezani med seboj, financiranje je
vezani na številne projekte. Prof. Ljubešićeva je slikovito pripomnila, da jo stanje na
Hrvaškem včasih spominja na loterijo, saj so storitve povezane s srečo, ne pa z
zagotovljenimi sistemskimi rešitvami. Hrvaška praksa se od naše razlikuje po tem, da je
ponudba izvajalcev raznolika, izvajanje obravnave v družini, na domu pa nikakor ni nekaj
neobičajnega.
Med poročevalcih iz različnih občin na Hrvaškem so prevladovali projekti posamičnih
izvajalcev, podatki o sistemski izvedbi ZO so skopi. Tako je skoraj nemogoče primerjati
podatke, koliko je timov, ki izvajajo zgodnjo obravnavo na število otrok, ki to obravnavo
potrebujejo ali kolikšen je delež otrok, ki so vključeni v ZO.
Eden od sklepov simpozija je bil: proučiti potreben normativ timov, ki izvajajo ZO – glede na
število otrok v določeni regiji. Več poudarka je potrebno nameniti tudi sodelovanju izvajalcev
v različnih resorjih.
Organizatorji (HURID) so izbrali tudi kraj prihodnjega (5.) simpozija ZO – SplitskoDalmatinska županija.
Še zanimivost, ki bi jo bilo vredno takoj posnemati tudi v Sloveniji http://raniklik.hr
je spletni iskalnik, ki omogoča vsem družinam iskanje ustanov in terapevtov, ki izvajajo ZO
hitro iskanje o razpoložljivih storitvah v njihovem okraju. Ustanove in izvajalci pa lahko tudi
sami vpišejo svojo ustanovo in programe, ki jih izvajajo. Iskalnik je ravno začel delovati, tik
pred pričetkom simpozija, vneseni podatki so še nepopolni in jih bodo vodje ustanov še
postopoma dopolnjevali. Spletni iskalnik je nastal zaradi pomanjkanja tovrstnih informacij,
nepovezanosti ustanov in veliki potrebe staršev na Hrvaškem, da bi našli informacije.
Povezava do spletne strani HURID-a http://hurid.hr/
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