
CENTRUM
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

KEŽMAROK
Pod lesom 6, 

060 01 Kežmarok

KAŽDÉ DIEŤA JE DAROM  
PRE RODINU A RADOSŤOU  

PRE SVOJICH RODIČOV

poskytuje 
sociálnu službu

„VČASNÚ INTERVENCIU“

Narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím  
je veľmi závažným zásahom do systému 

fungovania každej rodiny. Preto chceme byť 
týmto rodinám nápomocní a poskytnúť im pomoc 
a podporu pri zvládnutí tejto náročnej situácie.

„Jedine deti vedia, čo hľadajú.“
Antoine de Saint Exupéry

V rámci sociálnej služby  
ambulantnou formou  
môžeme ponúknuť:

– aktivity na stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa

– terapiu Snoezelen

– canisterapiu

– vodoliečbu

Komu poskytujeme službu včasnej intervencie?

Cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi s mentálnym po-
stihnutím, telesným postihnutím alebo ktorých vývoj je 
ohrozený v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie vo 
veku od 0 – 7 rokov na území mesta Kežmarok a blíz-
keho okolia. Využívanie služieb včasnej intervencie je 
dobrovoľné, rodina sa stáva klientom na základe vlast-
ného rozhodnutia.

Táto služba je bezplatná.

Kto službu vykonáva:

sociálny pracovník
psychológ

fyzioterapeut
externe – špeciálny pedagóg

logopéd – podľa potreby rodiny

Základné zásady poskytovania služby  
včasnej intervencie:
– zachovávanie individuálneho prístupu
– každé dieťa aj jeho rodina je pre nás jedineč-

ná, pristupujeme k nej jednotlivo na základe jej 
potrieb

– rešpektujeme súkromie každého člena rodiny
– s rodinou budeme pracovať partnerským spô-

sobom
– služby ponúkame ambulantnou formou v zaria-

dení, ale ak si to klient bude priať, poskytneme 
svoje služby v jeho domácom prostredí

– rešpektujeme súkromie užívateľov

Miestnosť na vykonávanie terapií 
SNOEZELEN



Čo je služba včasnej intervencie?

Zákon č. 448/2008 o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov 

definuje službu včasnej intervencie 
podľa § 33 tohto zákona nasledovne:

Ako bude CSS Kežmarok službu poskytovať?

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.:

(1) Služba včasnej intervencie sa 
poskytuje dieťaťu do siedmich 
rokov jeho veku, ak je jeho vývoj 
ohrozený z dôvodu zdravotného 
postihnutia  
a rodine tohto dieťaťa.

(2) V rámci služby včasnej intervencie 
sa:
a) poskytuje
1. špecializované sociálne 

poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia,
b) vykonáva
1. stimulácia komplexného 

vývoja dieťaťa so zdravotným 
postihnutím,

2. preventívna aktivita.
3. komunitná rehabilitácia

(3) Službu včasnej intervencie možno 
poskytovať ambulantnou sociálnou 
službou a terénnou formou sociálnej 
služby

Službu včasnej intervencie môžeme poskytovať v ro-
dinnom prostredí (terénnou formou) a mimo rodinného 
prostrednia (ambulantnou formou). 

V rodinnom prostredí (terénnou formou) – je určená tým 
rodinám, ktoré majú problém s dochádzaním do nášho 
zariadenia a taktiež rodinám, ktorých dieťa netoleruje 
prítomnosť neznámych ľudí a cudzieho prostredia.

Môžeme poskytovať:

– konzultácie v domácom prostredí rodiny,
– podporu všetkým členom rodiny
– sociálne poradenstvo (oblasť kompenzácii, adresnosť 

sociálnych dávok, poradenstvo pri výbere kompen-
začných pomôcok, pomoc a sprevádzanie pri vybavo-
vaní na úradoch, pri vypisovaní žiadosti, predškolská 
príprava dieťaťa...),

– sprostredkovanie kontaktov na odborníkov,
– stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa, sociálna re-

habilitácia.

Mimo rodinného prostredia:

– služby poskytujeme v našom zariadení CSS Kežmarok, 
Pod lesom 6, kde na službu včasnej intervencie máme 
vyhradené priestory a poskytnuté vhodné podmienky.

V rámci ambulantnej formy plánujeme poskytovať:
– sociálnu rehabilitáciu,
– služby fyzioterapeuta,
– pravidelné stretávania rodín, pozývanie rodiny na rôz-

ne akcie v zariadení (napr. Mikuláš, oslava Medziná-
rodného dňa detí, a iné akcie...),

– voľnočasové aktivity,
– pomoc pri zorientovaní sa v sieti inštitúcii. www.socialnesrdcom.sk

Existuje jedna
celkom nesebecká,
celkom čistá,
celkom božská láska.

A to je LÁSKA MATKY K SVOJIM DEŤOM.
G. M. EBERS

Mgr. Daniela Pichnarčíková
riaditeľka CSS Kežmarok

+421 904 470 252

Mgr. Mária Pastuchová
vedúca DSS Kežmarok

+421 910 902 172

Mgr. Monika Oháleková
sociálny pracovník DSS Kežmarok

+421 52 452 36 30

alebo osobne na adrese CSS Kežmarok
Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok


