
Де я можу знайти 
більш детальну 
інформацію?

Більш детальну інформацію 
про AIM можна знайти на 
сайті www.aim.gov.ie. 

Ваш місцевий міський або 
окружний комітет з догляду 
за дітьми (CCC) також 
може надати додаткову 
інформацію та рекомендації. 
Посилання на всі CCC також 
можна знайти на сайті  
www.aim.gov.ie.

An initiative of the Department of Children, Equality, Disability, 
Integration and Youth

Коли я можу подати заявку на цільову 
підтримку AIM? 
Заявки на цільову підтримку повинні бути 
подані до травня, щоб вони були готові до 
початку дошкільного року, однак їх можна 
подавати цілий рік. 
У випадку дітей з більш складними 
потребами батькам і дошкільним установам 
рекомендується подавати заявки завчасно. 
Повну інформацію можна знайти на сайті AIM 
www.aim.gov.ie.

Вашій дитині потрібна 
підтримка, щоб отримати 
доступ до дошкільного 
закладу? 
Підтримка AIM може допомогти 
вашій дитині повністю розкрити 
свій потенціал. 



Що таке AIM? 
Модель доступу та інклюзії ( AIM) - це 
модель підтримки, розроблена для сприяння 
включенню та забезпечення того, щоб діти з 
обмеженими можливостями могли повноцінно 
брати участь у програмі безкоштовного 
дошкільного виховання та освіти дітей 
молодшого віку (ECCE) у звичайних 
дошкільних закладах. 
AIM-це модель, орієнтована на дитину і 
пропонує ряд універсальних і цільових заходів 
підтримки. Вона пропонує індивідуальну, 
практичну підтримку, засновану на потребах, і 
не вимагає формального діагнозу інвалідності. 

Цільова підтримка AIM 
Для багатьох дітей універсальної підтримки 
AIM буде достатньо для забезпечення 
включеності. Однак деяким дітям може 
знадобитися ще одна або кілька спеціальних 
заходів підтримки, щоб вони могли повноцінно 
брати участь в програмі ECCE. 
Ці додаткові заходи можуть виражатися у 
вигляді консультацій і підтримки фахівців, 
спеціального обладнання або приладів, 
незначного перепланування будівлі, 
терапевтичного втручання або додаткової 
допомоги в дошкільній кімнаті. 
Хоча AIM не фінансує асистентів з особливих 
потреб( SNA), в деяких випадках фінансування 
може бути надано або для зменшення 
співвідношення дітей і дорослих в дошкільній 
кімнаті, або для фінансування додаткового 
співробітника в якості загального джерела 
ресурсів з іншими дітьми в установі ECCE. 

Як я можу подати заяву на отримання 
цільової підтримки AIM? 
Заявки на цільову підтримку AIM можуть 
бути подані тільки через дошкільний заклад. 
Дошкільні установи та батьки / опікуни / 
вихователі подають заявки разом. 
Консультації та підтримку фахівців Better Start 
Early Years можна отримати за телефоном 01-
511 7222, електронною поштою EYPC@pobal.
ie або зв’язавшись з місцевим CCC на сайті 
myccc.ie. 
Заявки на отримання експертних консультацій 
від служби фахівців по роботі з дітьми 
молодшого віку Better Start Early Years Specialist 
Service( EYSS), заявки на терапевтичні послуги 
та додаткові капіталовкладення можуть бути 
подані дошкільними установами в партнерстві 
з батьками, опікунами або вихователями через 
форму заявки на платформі Early Years Hive. 
Заявки будуть оцінюватися Better Start, чиї 
фахівці по роботі з дітьми молодшого віку 
будуть враховувати сильні сторони і потреби 
як дитини, так і установи. 

Універсальна підтримка AIM-сприяння 
розвитку інклюзивного середовища  
Універсальні засоби підтримки призначені для 
просування і підтримки інклюзивної культури в 
дошкільних установах. 
Для керівників та персоналу дошкільних 
закладів доступне навчання з підтримки 
інклюзивної практики. Навчання з питань 
інвалідності та інклюзії включає курси з 
сенсорної обробки, мови жестів і догляду 
за дітьми з більш складними медичними 
потребами. 
Програма LINC (Leadership for Inclusion in Early 
Years) - це кваліфікація рівня 6 Special Purpose 
Award, що фінансується Департаментом у 
справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції 
та молоді. 

Заявки 
на участь 

у програмі ECCE 
можна подавати з травня 
кожного року на рік, що 
починається у вересні.

Зайдіть на сайт  
www.aim.gov.ie, щоб 

дізнатися більше


