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Čo je systém plánovania
a dokumentácie
ICF-CY?

ICF-CY = International Classi cation of Functioning,
Disability and Health for children and youth (Medzinárodná
klasi kácia funk nosti, dizability a zdravia pre deti a mláde )
Systém plánovania a dokumentácie ICF-CY je online
systém, ktorý umo uje plánovanie, dokumentáciu a
vyhodnocovanie podporných procesov pre deti a ich rodiny
v tímoch rozli ných odborníkov.
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Časti systému
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Spravovanie údajov
Dôle ité údaje týkajúce podpornej situácie
budú zbierané spolo ne s vami. Odborníci
mô u do systému nahra dôle ité dokumenty,
ke ich vy ako rodi ia poskytnete.
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Čo znamená založený
na online forme?

Systém sídli na serveri (na all-inkl.com). Je dvojnásobne chránený
prostredníctvom 1) u ívate ského mena a 2) hesla.
Na zabezpe enie prísnej ochrany údajov je potrebné ur i k ú ovú osobu z
tímu, ktorá vedie spolo nú prácu s rodi mi a so systémom plánovania a
dokumentácie ICF-CY. K ú ová osoba (napr.: peciálny pedagóg, lekár, alebo
iná osoba) mô e lenom tímu udeli rôzne práva (právo íta , právo vpisova
do systému, ... ). Práva k ú ovej osoby je tie mo né presunú na inú osobu
(napr.: ke dôjde k zmene k ú ovej osoby).
Rodi ia dávajú na pou itie tohto nástroja svoj informovaný súhlas.
Rodi ia majú PRÁVO ÍTA v etky ulo ené osobné údaje, ke zadajú svoje
individuálne u ívate ské meno a heslo (toto je mo né zada u pri zbere
základných údajov).
Tak e v etko, o pecialisti zdokumentujú, o sa týka ich konkrétnej práce vo
v asnej intervencii alebo v materskej kole, mô u rodi ia vidie .
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Po zozbierani údajov z pozorovaní lenov tímu sa
spolo ne s Vami k nim pripí u kategórie ICF-CY.
Vy ako rodi ia v dy mô ete do údajov
nahliadnu a mô ete sa na ne pecialistov pýta .

asti nástroja
Spravovanie základných údajov (mená detí, dátum narodenia. dôle ité referen né
osoby, obavy rodi ov, ... )
Zber údajov z pozorovaní (aké silné stránky a obavy odborníci spolo ne s rodi mi
spozorovali?)
Vykonanie hodnotenia v tímoch zalo ené na ICF-CY = MKF pre deti a mláde
(hodnotenie situácie, ktoré silné stránky boli spozorované, ktoré zru nosti/kompetencie by
mali by nadobudnuté)
Gra cká prezentácia hodnotenia a mo nos urobi porovnanie pred a po intervencii
Popis v eobecných cie ov, zru ností, ktoré je potrebné nadobudnú a intervencií
Tvorba konkrétnych alebo funk ných cie ov
Tvorba alebo tla individuálneho plánu podpory rodiny, spolo né podpísanie plánu
s rodinou
Dokumentácia jednotiek ( o sa v ka dej podpornej jednotke/stretnutí/úseku deje)
Vyhodnotenie (re-evalvácia) úspe nosti intervencie (v ktorých oblastiach mô eme
vidie zmeny?)
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Va e pozorovania a pozorovania tímu budú
vychádza z kvali kátorov ICF-CY/MKF-DM (napr.: 0
znamená, e nemá iadny problém). Tie budú
zvýraznené va e silné stránky (v zelenom polí ku) a
identi kované obavy a problémy (v ervenom polí ku),
alebo ak je potrebných viac informácií (v ltom polí ku).
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Odborníci spolo ne s vami popí u
presné (konkrétne) a dosiahnute né ciele.
Individuálny plán podpory rodiny
podpí ete vy aj odborníci.
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Hodnotenie bude gra cky znázornené:
• zelené polí ka = silné stránky
• biele polí ka = iadny problém
• ervené polí ka = po kodenie, je potrebné
získa zru nosti
• lté polí ka = sú potrebné al ie informácie

Odborníci musia zdokumentova ka dú
jednotku (stretnutie, ...). Popí u, o robia na
dosiahnutie cie ov. Tie si musia robi prípravy
(napr.: aké materiály pou ijú) a zhodnoti , ako
jednotka fungovala (na stupnici ako v kole od 1
(výborne) do 6 (slabo).
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Ciele podpory sa vytvoria spolo ne s vami
ako rodi mi. Tím (spolo ne s vami) zoh adní,
ako tieto ciele dosiahnu vychádzajúc z
existujúcich silných stránok. Va e obavy a
dôle itos , ktorú cie om pripí ete majú ve ký
význam.

Vyhodnotenie
intervencie

Progres podpory budete môc porovna (pred a po intervencii)
spolo ne s odborníkmi v plnej verzii systému (ktorá bude dostupná
v máji 2014).
al ie mo né odporú ania mô u závisie od tejto správy:
• Ciele boli dosiahnuté a nie je potrebná iadna al ia podpora
• So slu bami je potrebné pokra ova , alebo
• Je potrebné za a s inými podpornými slu bami (napr.: v centre
dennej starostlivosti)
Pre al ie informácie kontaktujte prosím:
Mgr. Ivana Li tiaková, PhD. a Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.
ivana.listiakova@gmail.com alebo zuzana.lucka@gmail.com

