
Výsledky stretnutí

•  Mal by sa vytvoriť plán s radami a 
technikami pre domáce prostredie a 
prostredie v ranom detstve

•  Dieťa a rodinu možno nasmerovať na 
služby alebo žiadosti na účel podpory, 
napr. Speech & Language, Ryegate, 
MyPlan 

Ak sa identifikujú potreby podpory/obavy – 
vyplnenie časti 1 formulára pre včasnú pomoc 

alebo priamy odkaz na EHCP (education, health 
and care plan – plán v oblasti vzdelávania, 

zdravia a starostlivosti)/FCAF (Family Common 
Assessment Framework – rámec jednotného 

posúdenia rodiny) 

Ak nevzniknú 
žiadne obavy 
– pokračujú 
univerzálne 

služby

Ak už dieťa má 
identifikované potreby/

zraniteľnosť – dodržiava sa 
univerzálny postup, 

napr. v prípade dieťaťa s 
existujúcim plánom

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pre deti 
vo veku od 0 do 19 rokov vykonajú prehliadku, 

keď má dieťa dva roky (Ages & Stages 
Questionnaire – dotazník o veku a etapách)
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PROCES PARTNERSTVA
V RANOM DETSTVE

Ak nevzniknú žiadne obavy – 
pokračujú univerzálne služby

Ak už dieťa má 
identifikované potreby/

zraniteľnosť – dodržiava sa 
univerzálny postup, 

napr. v prípade dieťaťa 
s existujúcim plánom

Ak je potrebná ďalšia 
podpora/boli identifikované 

obavy – vyplnenie časti 
1 formulára pre včasnú 

pomoc (vrátane súhlasu 
rodiča) 

Formulár včasnej pomoci zašlite na adresu sheffieldfamilycentres@sheffield.gov.uk

Stretnutia v rámci partnerstva v ranom detstve

• pravidelné stretnutia v siedmich rodinných centrách
• rozhovory o jednotlivých potrebách detí a potrebách podpory
•  zapojenie poskytovateľov starostlivosti v ranom detstve, zdravotníckych asistentov, 

pôrodníkov a miestnych orgánov

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na miestne rodinné centrum
sheffieldfamilycentres@sheffield.gov.uk | Tel.: 0114 273 5665

Poradenstvo 
odborníkovi, ktorý 

poskytol odporúčanie

Rodine sa odporučí 
rodičovský kurz alebo 

diskusná skupina

Rodine sa 
ponúkne podpora 
prostredníctvom 

cesty k pripravenosti 
na školu (School 

readiness pathway) 
alebo tímu prevencie 

v ranom detstve, 
napr. služby 

domácej návštevy 
a usmernenia

Rodina sa odporučí 
do skupiny v 

rodinnom centre,
napr. Odhoď cumlík 
(Dump the Dummy), 

Hraj sa a rozprávaj 
(Play and Say)

Integrované hodnotiace stretnutie vo veku dvoch rokov

•  Rodičia/opatrovníci, poskytovatelia starostlivosti o dieťa a vzdelávania, 
ako aj tím zdravotníckych asistentov sa stretnú a vytvoria plán s 
ohľadom na potreby dieťaťa

Zaoberajú sa týmito otázkami:

•  Aké sú silné stránky dieťaťa/oblasti, v ktorých by sa malo rozvíjať?
• Je pre nich dané prostredie vhodné?
•  Aké obavy má rodič/opatrovník? Existujú nejaké všeobecnejšie 

problémy? 

Poskytovatelia starostlivosti o dieťa a vzdelávania vykonajú 
kontrolu, keď má dieťa dva roky (kontrola pokroku vo 

veku dvoch rokov podľa požiadaviek EYFS – Early years 
foundation stage, základná etapa raného detstva)

Výsledky stretnutí
•  Vždy sa o nich informuje odborník, ktorý poskytol odporúčanie


