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Εαρλψ Ιντερϖεντιον Προϕεχτ: Βριεφινγ Παπερ

Πυβλιχ πολιχψ συππορτσ εαρλψ ιντερϖεντιον ασ α στρατεγψ φορ ρεσολϖινγ προβλεmσ θυιχκλψ ανδ
πρεϖεντινγ λονγ−τερm ποορ ουτχοmεσ. Εαρλψ ιντερϖεντιον (πριmαριλψ τηρουγη παρεντ τραινινγ) φορ
χηιλδηοοδ βεηαϖιουρ προβλεmσ (ωηερε χηιλδ δοεσ νοτ ηαϖε α λεαρνινγ δισαβιλιτψ) ισ α ωελλ−κνοων
εξαmπλε.
Χηιλδρεν ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ (ΛD) αρε ατ γρεατλψ ινχρεασεδ ρισκ οφ βεηαϖιουρ προβλεmσ βυτ
λεσσ λικελψ το ρεχειϖε εαρλψ ιντερϖεντιον. Ινστεαδ, ρεσπονσεσ φροm σερϖιχεσ αρε λιmιτεδ (ιφ νοτ
νον−εξιστεντ), ρεαχτιϖε, λαχκινγ ιν εξπερτισε, ανδ ινχλυδε ρεσιδεντιαλ χαρε ανδ/ορ προβλεmατιχαλλψ
ρεστριχτιϖε αππροαχηεσ. Ασ α ρεσυλτ ιτ ισ νοτ συρπρισινγ τηατ χηιλδρεν ωιτη ΛD ωηο πρεσεντ
βεηαϖιουρ προβλεmσ ηαϖε ποορ ουτχοmεσ, βοτη ασ χηιλδρεν ανδ λατερ ασ αδυλτσ ωηο χοντινυε το
δισπλαψ (οφτεν mυχη mορε σεριουσ) χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ.
Τηισ ισ το τηε δετριmεντ νοτ ονλψ οφ χηιλδρεν ανδ τηειρ φαmιλιεσ, βυτ αλσο ωιδερ σοχιετψ, δυε το
τηε φινανχιαλ χοστσ; νεγατιϖε ηεαλτη ουτχοmεσ, ανδ φορεσηορτενεδ, λοωερ θυαλιτψ λιϖεσ τηατ
ρεσυλτ.
Τηερε ισ αν υργεντ νεεδ το ιδεντιφψ ρισκ φαχτορσ ανδ προϖιδε εϖιδενχε−βασεδ ιντερϖεντιον ασ
εαρλψ ασ ποσσιβλε ιν τηε λιϖεσ οφ χηιλδρεν ωιτη ΛD, ιν παρτνερσηιπ ωιτη φαmιλιεσ/χαρερσ.
Τηισ παπερ σετσ ουτ τηε εϖιδενχε χυρρεντλψ αϖαιλαβλε αρουνδ εαρλψ ιντερϖεντιον αππροαχηεσ φορ
χηιλδρεν ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ ωηοσε βεηαϖιουρσ χηαλλενγε, ανδ ιδεντιφιεσ κεψ αρεασ οφ
αχτιον το ηελπ χοmmισσιονερσ προαχτιϖελψ ταργετ ρεσουρχεσ το δελιϖερ γοοδ ουτχοmεσ.
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Τηισ βριεφινγ παπερ δοεσ νοτ ρεπρεσεντ α χοmπρεηενσιϖε λιτερατυρε ρεϖιεω. Ιτ ισ α ναρρατιϖε ρεϖιεω
βασεδ ον εξπερτ χονσενσυσ. Τηε αυτηορσ ωερε βρουγητ τογετηερ βψ Τηε Χηαλλενγινγ Βεηαϖιουρ
Φουνδατιον το προδυχε τηισ παπερ.
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Εαρλψ Ιντερϖεντιον
E
ι
γεττινγ εξτρα, εφφεχτιϖε ανδ τιmελψ ιντερϖεντιονσ το αλλ βαβιεσ, χηιλδρεν
ανδ ψουνγ πεοπλε ωηο νεεδ τηεm, αλλοωινγ τηεm το φλουριση ανδ πρεϖεντινγ ηαρmφυλ ανδ χοστλψ λονγ−
Εαρλψ Ιντερϖεντιον Φουνδατιον, 2013

1.

Ιδεντιφψινγ διφφιχυλτιεσ εαρλψ ιν χηιλδηοοδ ανδ υσινγ εϖιδενχε−βασεδ αππροαχηεσ το αδδρεσσ τηοσε
διφφιχυλτιεσ ηασ τηε ποτεντιαλ το δελιϖερ σιγνιφιχαντ σοχιαλ ανδ εχονοmιχ βενεφιτσ. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ
τρυε ωηερε προβλεmσ αρε λικελψ το εσχαλατε οϖερ τιmε; λιmιτ τηε λιφε χηανχεσ οφ τηε ινδιϖιδυαλ, ανδ
ρεσυλτ ιν σιγνιφιχαντ χοστσ το σοχιετψ. Τηε ρατιοναλε φορ εϖιδενχε−βασεδ εαρλψ ιντερϖεντιον (βοτη εαρλψ
ιν λιφε ανδ εαρλψ ιν τηε ονσετ οφ
ΒΟΞ 1: Ρελεϖαντ εαρλψ ιντερϖεντιον πολιχψ
προβλεmσ) ισ νοω ωιδελψ αχχεπτεδ ασ
παρτ οφ πυβλιχ πολιχψ ιν τηε ΥΚ ανδ
 Wορλδ Ηεαλτη Οργανιζατιον
C
βεψονδ αχροσσ ηεαλτη, εδυχατιον ανδ
γενερατιον: Ηεαλτη εθυιτψ τηρουγη αχτιον ον τηε σοχιαλ
σοχιαλ χαρε.

2.

Τηισ βριεφινγ νοτε συmmαρισεσ τηε κεψ
mεσσαγεσ φροm αϖαιλαβλε εϖιδενχεα
αβουτ εαρλψ ιντερϖεντιον φορ χηιλδρεν
ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ ωηοσε
βεηαϖιουρσ χηαλλενγε, ανδ χαλλσ ον
πολιχψ mακερσ ανδ χοmmισσιονερσ το
αχτ ον τηατ εϖιδενχε.

Χηιλδρεν ωιτη λεαρνινγ
δισαβιλιτιεσ ωηοσε
βεηαϖιουρσ χηαλλενγε
Κεψ mεσσαγε: Χηιλδρεν ωιτη λεαρνινγ
δισαβιλιτιεσ αρε ατ γρεατερ ρισκ οφ
δεϖελοπινγ βεηαϖιουρ δεσχριβεδ ασ
χηαλλενγινγ.
Λεαρνινγ δισαβιλιτψβ (ΛD) ρεφερσ το α
σιγνιφιχαντ ιmπαιρmεντ οφ γενεραλ
ιντελλεχτυαλ ανδ αδαπτιϖε φυνχτιονινγ
α
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Τηισ βριεφινγ παπερ δραωσ ον τηε φολλοωινγ σουρχεσ οφ εϖιδενχε:
1) Σψστεmατιχ ρεϖιεωσ/mετα αναλψσεσ;
2) Ναρρατιϖε ρεϖιεωσ ωηιχη τηε αυτηορσ οφ τηισ παπερ ϖιεω ασ ροβυστ συmmαριεσ οφ εϖιδενχε;
3) Πριmαρψ ρεσεαρχη ωηιχη χαν βε γενεραλισεδ το Ενγλανδ (ι.ε. ισ βασεδ ον νατιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε σαmπλεσ)
4) Νατιοναλ δατα χολλεχτιονσ
β
Λεαρνινγ δισαβιλιτψ ασ υσεδ ιν τηισ δοχυmεντ ισ εθυιϖαλεντ το τηε ΣΕΝ χλασσιφιχατιονσ οφ mοδερατε ορ mορε
σεϖερε λεαρνινγ διφφιχυλτιεσ υσεδ βψ τηε Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον. Ιτ ισ αλσο σψνονψmουσ ωιτη τηε τερm
U“ A
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τηατ οριγινατεσ ιν χηιλδηοοδ. Πυβλιχ Ηεαλτη Ενγλανδ εστιmατεσ τηατ 1,043,449 πεοπλε ιν Ενγλανδ ηαϖε
α λεαρνινγ δισαβιλιτψ.1 Σχηοολσ ιν Ενγλανδ ρεπορτεδ ιν 2013 τηατ 179,320 πυπιλσ ηαδ α λεαρνινγ
διφφιχυλτψ ασ τηειρ mαιν σπεχιαλ εδυχατιοναλ νεεδ.χ 2 Ηαϖινγ α λεαρνινγ δισαβιλιτψ αφφεχτσ τηε ωαψ α
περσον υνδερστανδσ ινφορmατιον ανδ ηοω τηεψ χοmmυνιχατε. Χηιλδρεν ωιτη mορε σεϖερε ΛD mαψ
ηαϖε νο, ορ εξτρεmελψ λιmιτεδ, ϖερβαλ χοmmυνιχατιον ανδ mαψ ρεθυιρε συππορτ ωιτη αλλ εϖερψδαψ
τασκσ συχη ασ δρεσσινγ ανδ τοιλετινγ. Μανψ ωιλλ εξπεριενχε χοmπλεξ πηψσιχαλ ηεαλτη, σενσορψ, ανδ
mοβιλιτψ διφφιχυλτιεσ.
3.

Βεηαϖιουρσ τηατ χηαλλενγε χαν ινχλυδε αγγρεσσιον, δεστρυχτιον, σελφ−ινϕυρψ, ανδ οτηερ βεηαϖιουρσ (ε.γ.
ρυννινγ αωαψ) ασσοχιατεδ ωιτη περσοναλ ορ σοχιαλ ρισκσ. Χηιλδρεν ωιτη ΛD αρε mυχη mορε λικελψ το
σηοω βεηαϖιουρσ τηατ χηαλλενγε. Φορ εξαmπλε, τηε πρεϖαλενχε οφ διαγνοσαβλε χονδυχτ δισορδερσ ισ
21% αmονγ Βριτιση χηιλδρεν ωιτη ΛD, χοmπαρεδ το ονλψ 4% αmονγ Βριτιση χηιλδρεν ωιτηουτ ΛD.3 Τηεσε
σταρκ διφφερενχεσ ιν ρισκ φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ βεηαϖιουρσ τηατ χηαλλενγε εmεργε ιν εαρλψ
χηιλδηοοδ,4 5 ανδ χαν βε ηιγηλψ περσιστεντ οϖερ τιmε.6

4.

Wε εστιmατε τηατ ιν 2014 ϕυστ οϖερ 40,000 Ενγλιση χηιλδρεν αρε λικελψ το ηαϖε ΛD ανδ το αλσο σηοω
βεηαϖιουρσ τηατ χηαλλενγε.δ Ιτ ισ προβαβλε τηατ τηισ ισ α χονσερϖατιϖε εστιmατε, ασ ποπυλατιον συρϖεψσ
χαπτυρε ινφορmατιον αβουτ αγγρεσσιον βυτ νοτ αβουτ οτηερ φορmσ οφ βεηαϖιουρ τηατ αρε mορε σπεχιφιχ
το (ανδ νοτ υνχοmmον αmονγ) χηιλδρεν ωιτη ΛD (ε.γ. σεϖερε σελφ−ινϕυρψ). Φιγυρε 1 σηοωσ εστιmατεσ
οφ τηε νυmβερ οφ χηιλδρεν ωιτη ανδ ωιτηουτ λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ ωηοσε βεηαϖιουρσ χηαλλενγε ατ αγεσ
3, 5, 7 ανδ 11. Ασ χαν βε σεεν, ατ αλλ αγεσ χηιλδρεν ωιτη ΛD ωερε mαρκεδλψ mορε λικελψ το σηοω
βεηαϖιουρσ τηατ χηαλλενγε τηαν τηειρ νον−λεαρνινγ δισαβλεδ πεερσ.

30%
χηιλδ δοεσ νοτ ηαϖε λεαρνινγ
δισαβιλιτιεσ
χηιλδ ηασ λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ

Πρεϖαλενχε

20%

10%

0%
3

5

Αγε

7

11

Φιγυρε 1: Πρεϖαλενχε οφ βεηαϖιουρσ τηατ χηαλλενγε ατ αγεσ 3, 5, 7, ανδ 11 ψεαρσ

χ

Χηιλδρεν ωιτη ΜΛD, ΣΛD ορ ΠΜΛD, ωιτη α Στατεmεντ ορ ατ Σχηοολ Αχτιον Πλυσ, ιν σχηοολσ ιν Ενγλανδ, ϑανυαρψ
2013
δ
Τηε mετηοδολογψ υσεδ το δετερmινε τηισ εστιmατε χαν βε φουνδ ατ
ωωω.χηαλλενγινγβεηαϖιουρ.οργ.υκ/λεαρνινγ−δισαβιλιτψ−φιλεσ/Εστιmατινγ−τηε−Νυmβερ−οφ−Χηιλδρεν−ωιτη−ΛD−ανδ−
ΧΒ−ιν−Ενγλανδ.πδφ
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Εξπενσιϖε σερϖιχεσ δελιϖερινγ ποορ ουτχοmεσ
Κεψ mεσσαγε: Τοο mανψ χηιλδρεν ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ ωηοσε βεηαϖιουρ χηαλλενγεσ αρε ιν χοστλψ,
ρεσιδεντιαλ πλαχεmεντσ.
5.

Χηιλδρεν δισπλαψινγ χηαλλενγινγ βεηαϖιουρσ αρε ατ γρεατερ ρισκ οφ σοχιαλ εξχλυσιον, ινστιτυτιοναλισατιον,
δεπριϖατιον, πηψσιχαλ ηαρm, αβυσε, mισδιαγνοσισ, εξποσυρε το ινεφφεχτιϖε ιντερϖεντιονσ, ανδ φαιλυρε το
αχχεσσ εϖιδενχε−βασεδ ιντερϖεντιονσ.7 Ποορ ουτχοmεσ αρε εξπεριενχεδ νοτ ϕυστ βψ χηιλδρεν
τηεmσελϖεσ βυτ βψ τηειρ φαmιλιεσ τοο. Χαρερσ φαχε αν ινχρεασεδ ρισκ οφ πηψσιχαλ ανδ mενταλ−ιλλ ηεαλτη,
πηψσιχαλ ινϕυρψ, ινχρεασεδ φινανχιαλ βυρδενσ, ανδ ρεδυχεδ θυαλιτψ οφ λιφε.8

6.

Τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη ρεϖιεω, Τρανσφορmινγ Χαρε, πυβλισηεδ φολλοωινγ τηε δισχοϖερψ οφ αβυσε οφ
πεοπλε ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ ατ Wιντερβουρνε ςιεω στατεσ
χηιλδρεν, ψουνγ πεοπλε ανδ αδυλτσ λιϖε ιν τηειρ οων ηοmεσ ωιτη τηε συππορτ τηεψ νεεδ φορ
ινδεπενδεντ λιϖινγ ωιτηιν α σαφε ενϖιρονmεντ. Πεοπλε ωιτη χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ βενεφιτ φροm
9
περσοναλισεδ

7.

Ρεσεαρχη δεmονστρατεσ τηατ ρεσιδεντιαλ πλαχεmεντσ φορ χηιλδρεν ωιτη ΛD ρεδυχε φαmιλψ χονταχτ;
, ανδ αχχεντυατε τηε διφφιχυλτιεσ οφ τρανσιτιον το λοχαλ αδυλτ
10
προϖισιον.

8.

2013 δατα φροm τηε Dεπαρτmεντ φορ Εδυχατιον ρεχορδσ 1,360 χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε ωιτη ΛD ορ
αυτιστιχ σπεχτρυm δισορδερ αττενδινγ ρεσιδεντιαλ σχηοολσ, 480 οφ τηεm ουτσιδε οφ τηειρ λοχαλ αυτηοριτψ
αρεα. 11 Τηισ φιγυρε δοεσ νοτ ινχλυδε τηοσε αττενδινγ ινδεπενδεντ σχηοολσ, ρεπρεσεντινγ α σιγνιφιχαντ
γαπ ιν τηε δατα. Τηε mοστ ρεχεντ ροβυστ χοστ εστιmατεσ, υπρατεδ το ρεφλεχτ χυρρεντ πριχεσ, πυτ τηε
αϖεραγε αννυαλ χοστ οφ αν ουτ οφ αυτηοριτψ πλαχεmεντ ατ ≤99,798 φορ α βοαρδινγ πλαχε,12 ρισινγ το
≤171,176 φορ α 52 ωεεκ ρεσιδεντιαλ πλαχεmεντ.13 Ρετυρν το τηε λοχαλ αρεα ισ ϖερψ διφφιχυλτ το αχηιεϖε.
Ινστεαδ ψουνγ πεοπλε οφτεν mοϖε το αδυλτ πλαχεmεντσ ιν ρεσιδεντιαλ χαρε ηοmεσ ορ χολλεγεσ10 ουτ οφ
αρεα. Αννυαλ ινδιϖιδυαλ σερϖιχε χοστσ οφ βετωεεν ≤89,335 ανδ ≤358,415 ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ φορ
αδυλτσ ωιτη σεϖερελψ χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ.14

9.

Τηε 2013 Λεαρνινγ Dισαβιλιτψ Χενσυσ φουνδ 236 ιν−πατιεντσ αγεδ 18 ορ υνδερ ιν ηοσπιταλ υνιτσ,
ινχλυδινγ 31 χηιλδρεν αγεδ 10 ορ λεσσ. 29% οφ τηεσε χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε ωερε ιν ηοσπιταλσ
100κm ορ mορε φροm ηοmε.γ 15

10. Νεαρλψ τωο τηιρδσ οφ τηοσε υνδερ 18 ηαδ βεεν γιϖεν αντι−πσψχηοτιχ mεδιχατιον ον α ρεγυλαρ βασισ.
Ψουνγ πεοπλε ωερε αλσο τηε mοστ λικελψ ιν−πατιεντσ το συφφερ χερταιν τψπεσ οφ ινχιδεντ ιν τηε τηρεε
mοντησ λεαδινγ υπ το τηε Χενσυσ, νοταβλψ σελφ−ηαρm, ηανδσ−ον ρεστραιντ, ανδ σεχλυσιον.16 Οϖεραλλ, τηε
185 ινπατιεντσ αγεδ 17 ορ υνδερ χοστ οϖερ ≤46 mιλλιον περ αννυm ωιτη αν αϖεραγε αννυαλ χοστ οφ
αλmοστ ≤250,000.η Ψουνγ πεοπλε ωερε τηε mοστ λικελψ οφ ανψ αγε γρουπ οφ ινπατιεντσ ωιτη ΛD το βε ιν

γ

Σοmε χαυτιον mυστ βε ατταχηεδ το τηεσε φιγυρεσ ασ δατα θυαλιτψ χηεχκσ ραισεδ χονχερνσ αβουτ τηε ρεπορτινγ οφ
δατε οφ βιρτη ινφορmατιον, παρτιχυλαρλψ φορ τηισ ψουνγερ αγε γρουπ.
η
Εστιmατε ρεαχηεδ ασ φολλοωσ: (νο. οφ σερϖιχε υσερσ φορ εαχη χοστ βανδ) ξ (mιδ−ποιντ ιν ωεεκλψ χηαργεσ) ξ 52
ωεεκσ. Φορ πλαχεmεντσ >≤6499, α χηαργε οφ ≤7000 ωασ ασσυmεδ. Φορ πλαχεmεντσ <≤1500, α χηαργε οφ ≤1000
ωασ ασσυmεδ.
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πλαχεmεντσ χοστινγ ιν εξχεσσ οφ ≤230,000 περ αννυm.17 (Σεε δατα συππλεmεντ φορ α mορε
χοmπρεηενσιϖε οϖερϖιεω οφ νατιοναλ δατα.)ι

Εαρλψ ιντερϖεντιον φορ χηιλδρεν ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ
ωηοσε βεηαϖιουρσ χηαλλενγε
Κεψ mεσσαγε: Ιτ ισ γενεραλλψ αχχεπτεδ τηατ εαρλψ ιντερϖεντιον ισ α σενσιβλε αππροαχη φορ χηιλδρεν
ωιτηουτ λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ. Τηερε ισ νο ρεασον το βελιεϖε τηατ τηισ σηουλδ νοτ βε τηε χασε φορ χηιλδρεν
ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ. Ιν φαχτ, ιτ ισ εϖεν mορε λικελψ το βε ρελεϖαντ.
11. Ποπυλατιον βασεδ σαmπλεσ σηοω αν ινχρεασεδ ρισκ φορ βεηαϖιουρ προβλεmσ ιν χηιλδρεν ωιτη λεαρνινγ
δισαβιλιτιεσ, χοmπαρεδ το οτηερ χηιλδρεν, βψ τηε τιmε τηεψ αρε 3 ψεαρσ οφ αγε.4
12. Wηιλε χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ ισ τηε προδυχτ οφ α χοmπλεξ ιντεραχτιον βετωεεν βιολογιχαλ,
δεϖελοπmενταλ ανδ ενϖιρονmενταλ φαχτορσ, τηερε ισ στρονγ εϖιδενχε τηατ σοmε οφ τηε κεψ φαχτορσ
χαυσινγ ανδ/ορ mαινταινινγ χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ αρε αmεναβλε το χηανγε, ανδ τηατ χηανγε ιν τηεσε
φαχτορσ χαν βε ασσοχιατεδ ωιτη mαρκεδ ρεδυχτιονσ ιν χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ. 18

Εαρλψ βεηαϖιουραλ ιντερϖεντιονσ
13. Αππροαχηεσ τηατ ωορκ ωελλ ωιτη χηιλδρεν γενεραλλψ αρε αλσο λικελψ το βε εφφεχτιϖε φορ χηιλδρεν ωιτη ΛD.
Κνοωλεδγε δραων φροm βεηαϖιουραλ ρεσεαρχη χλεαρλψ ινδιχατεσ τηε ποτεντιαλ βενεφιτσ οφ προϖιδινγ
εϖιδενχε−βασεδ βεηαϖιουραλ ιντερϖεντιονσ ανδ οφ δοινγ σο εαρλψ. Τηερε ισ ροβυστ εϖιδενχε τηατ εαρλψ
βεηαϖιουραλ ιντερϖεντιονσ χαν ηαϖε ποσιτιϖε εφφεχτσ ον βοτη παρεντ ανδ χηιλδ ουτχοmεσ ανδ ΝΙΧΕ
ρεχοmmενδσ παρενταλ τραινινγ.19 Τηε Γοϖερνmεντ ηασ αχτεδ ον τηισ εϖιδενχε τηρουγη τηε ρολλ ουτ οφ
ΧΑΝΠΑΡΕΝΤ παρεντινγ χλασσεσ. Σψστεmατιχ ρεϖιεωσ οφ εϖιδενχε−βασεδ παρεντινγ προγραmmεσ (ιν
παρτιχυλαρ τηε Τριπλε Π ανδ Ινχρεδιβλε Ψεαρσ ιντερϖεντιονσ) ηαϖε σηοων τηε εφφεχτσ το βε ιmπροϖεδ
παρεντινγ σκιλλσ, ιmπροϖεδ παρενταλ ωελλ−βεινγ ανδ ρεδυχεδ βεηαϖιουραλ προβλεmσ αmονγ χηιλδρεν.20
14. Τηε Τριπλε Π Παρεντινγ Προγραmmε ισ α ωελλ−υσεδ εξαmπλε ωιτη α σπεχιφιχ προγραmmε χαλλεδ
“
“
αγεδ 2−8 ωιτη ΛD. ΡΧΤσ ηαϖε φουνδ στρονγ
εϖιδενχε τηατ Στεππινγ Στονεσ ιmπροϖεσ χηιλδ ανδ παρεντ ουτχοmεσ.21 Τριπλε Π ισ α mυλτιλεϖελ σψστεm
οφ φαmιλψ ιντερϖεντιον τηατ αιmσ το πρεϖεντ σεϖερε εmοτιοναλ ανδ βεηαϖιουραλ διστυρβανχεσ ιν
χηιλδρεν βψ προmοτινγ ποσιτιϖε ανδ νυρτυρινγ ρελατιονσηιπσ βετωεεν παρεντσ ανδ χηιλδρεν.22 Ιτ ισ αλσο
δεσιγνεδ το αδδρεσσ παρενταλ προβλεmσ συχη ασ στρεσσ ανδ/ορ δεπρεσσιον.23 Τηε Τριπλε Π προγραmmε
ηασ βεεν ινδεπενδεντλψ εστιmατεδ το ηαϖε α βενεφιτ χοστ ρατιο οφ 5.05.24 Τηατ ισ, εϖερψ ≤1 σπεντ ον
ιmπλεmεντινγ τηε προγραmmε προδυχεσ ≤5.05 ιν βενεφιτσ το σοχιετψ φροm συχη ουτχοmεσ ασ ρεδυχινγ
ηεαλτηχαρε υτιλισατιον ανδ ινχαρχερατιον, ανδ ινχρεασινγ εmπλοψmεντ.

Τραινινγ ανδ συππορτ φορ φαmιλιεσ
15. Συππορτ φορ φαmιλιεσ ισ ωελλ αχχεπτεδ ασ α κεψ χοmπονεντ οφ εφφεχτιϖε συππορτ φορ χηιλδρεν.
Ποπυλατιον δατα δεmονστρατεσ τηατ τηισ ισ τηε χασε φορ τηε φαmιλιεσ οφ χηιλδρεν ωιτη λεαρνινγ
δισαβιλιτιεσ.25 Εmοτιοναλ διφφιχυλτιεσ αmονγστ παρεντσ ανδ σιβλινγσ οφ χηιλδρεν ωηο δισπλαψ βεηαϖιουραλ
ι

Σεε ωωω.χηαλλενγινγβεηαϖιουρ.οργ.υκ/λεαρνινγ−δισαβιλιτψ−φιλεσ/ΕΙΠ−Dατα−Συππλεmεντ.πδφ
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διφφιχυλτιεσ αρε ηιγη26 ανδ δεϖελοπ εαρλψ (οφτεν βψ τηε τιmε τηε χηιλδ ισ 5 ψεαρσ ολδ).4 Φαmιλιεσ οφτεν
L
ωελλβεινγ ηασ αν ιmπαχτ ον τηε εmοτιοναλ φυνχτιονινγ ανδ βεηαϖιουρ οφ παρεντσ/χαρερσ 27 ανδ φαmιλψ
φυνχτιονινγ ιν ρετυρν ηασ α διρεχτ ιmπαχτ ον τηε ωελλβεινγ ανδ βεηαϖιουρ οφ τηε χηιλδ.28

Σψστεmατιχ εαρλψ ιδεντιφιχατιον ανδ ραπιδ ρεσπονσε
16. Ιν τηε γενεραλ ποπυλατιον α νυmβερ οφ φαχτορσ αρε κνοων το ινχρεασε τηε λικελιηοοδ τηατ α χηιλδ ωιλλ
δεϖελοπ εmοτιοναλ ανδ/ορ βεηαϖιουραλ διφφιχυλτιεσ, τηισ ινχλυδεσ εξποσυρε το σοχιαλ−εχονοmιχ
δισαδϖανταγε ανδ οτηερ αδϖερσιτιεσ ιν χηιλδηοοδ ινχλυδινγ παρενταλ στρεσσ ορ mενταλ ηεαλτη προβλεmσ.
Εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηεσε φαχτορσ αλσο πρεδιχτ τηε λικελιηοοδ οφ βεηαϖιουρ διφφιχυλτιεσ ωιτηιν τηε ΛD
ποπυλατιον ανδ αρε εϖεν mορε λικελψ το ρεφλεχτ τηε εαρλψ λιφε εξπεριενχεσ οφ χηιλδρεν ωιτη ΛD ρελατιϖε
το τηειρ τψπιχαλλψ δεϖελοπινγ πεερσ.29
17. Wιτηιν τηε ΛD ποπυλατιον τηερε αρε φυρτηερ ρισκ φαχτορσ φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ βεηαϖιουρ τηατ
χηαλλενγεσ. Φαχτορσ ασσοχιατεδ ωιτη γρεατερ ρισκ ινχλυδε σεϖεριτψ οφ δισαβιλιτψ, χοmmυνιχατιον
ιmπαιρmεντ, αυτισm, ανδ χερταιν γενετιχ χονδιτιονσ.30 31 Τηισ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ σχρεενινγ τηε
ταργετ ποπυλατιον οφ χηιλδρεν ωιτη ΛD φορ ρισκ ινδιχατορσ ισ λικελψ το βε αν εφφεχτιϖε ωαψ οφ ιδεντιφψινγ
χηιλδρεν ωηο αρε ατ ηειγητενεδ ρισκ οφ δεϖελοπινγ βεηαϖιουρ τηατ χηαλλενγεσ.
18. Ιδεντιφιχατιον οφ ρισκ φαχτορσ βψ προφεσσιοναλσ ατ αν εαρλψ σταγε χουλδ mακε α σιγνιφιχαντ διφφερενχε βψ
ιδεντιφψινγ ωηιχη χηιλδρεν αρε mοστ λικελψ το δεϖελοπ λατερ διφφιχυλτιεσ, ανδ ωηατ χαν βε δονε το
.32 Σεε Βοξ 2 φορ συγγεστεδ
χηαραχτεριστιχσ οφ αν εφφεχτιϖε ραπιδ ρεσπονσε.

ΒΟΞ 2: Χηαραχτεριστιχσ οφ εφφεχτιϖε ραπιδ ρεσπονσε το ιδεντιφιεδ χηαλλενγινγ
βεηαϖιουρ/ρισκ οφ χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ ιν χηιλδρεν ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ:







Ιντεγρατεδ χαρε αππροαχη ρεχογνισινγ τηε χαυσεσ οφ χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ (χηαλλενγινγ
βεηαϖιουρ ισ ρελατεδ το φαχτορσ ινχλυδινγ πηψσιχαλ/mενταλ ηεαλτη ισσυεσ, σοχιαλ
χιρχυmστανχεσ, χοmmυνιχατιον)
Χοντινυεδ ινπυτ ρατηερ τηαν ρεθυιρεmεντ φορ ρεφερραλ ανδ ρε−ρεφερραλ (αλτηουγη ινπυτ ωιλλ
ϖαρψ οϖερ τιmε)
Ποσιτιϖε Βεηαϖιουραλ Συππορτ (ΠΒΣ) ασ τηε φραmεωορκ
Φαmιλψ χεντρεδ (φοχυσ ον ωηολε φαmιλψ νεεδσ ινχλυδινγ παρεντ τραινινγ, σηορτ βρεακσ,
συππορτ φορ σιβλινγσ)
Σψστεmατιχ (ρεγυλαρ ηεαλτη/σενσορψ σχρεενινγ φορ τηοσε ατ ρισκ οφ χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ)

Ποσιτιϖε βεηαϖιουραλ συππορτ
19. Ποσιτιϖε βεηαϖιουραλ συππορτ (ΠΒΣ) ρεπρεσεντσ τηε mοστ εφφεχτιϖε εϖιδενχε−βασεδ αππροαχη το
συππορτινγ πεοπλε ωιτη ΛD ανδ βεηαϖιουρσ τηατ χηαλλενγε. ΠΒΣ ιντερϖεντιονσ αρε ινφορmεδ βψ α
ρ.33 Ονχε τηε χαυσεσ οφ αν
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F
σκιλλσ, ρεσυλτινγ ιν mορε εφφεχτιϖε ανδ mορε αχχεπταβλε βεηαϖιουρ.
20. ΠΒΣ ωασ δεϖελοπεδ φροm τηε σχιενχε οφ Αππλιεδ Βεηαϖιουραλ Αναλψσισ (ΑΒΑ)34 ανδ ισ φυλλψ χονσιστεντ
ωιτη τηε mοδελ υνδερλψινγ παρεντινγ προγραmmεσ συχη ασ Τριπλε Π ανδ Ινχρεδιβλε Ψεαρσ. Ιτ ισ νοτ α
σινγλε ιντερϖεντιον ορ τηεραπψ, ρατηερ α mυλτι−χοmπονεντ φραmεωορκ φορ δελιϖερινγ α ρανγε οφ
εϖιδενχε−βασεδ συππορτσ (ασ ωελλ ασ βεηαϖιουραλ συππορτ τηεσε mαψ ινχλυδε χοmmυνιχατιον ανδ
σενσορψ συππορτ ανδ/ορ αχχεσσ το mενταλ ηεαλτη σερϖιχεσ ωηερε νεχεσσαρψ) το ινχρεασε θυαλιτψ οφ λιφε
ανδ ρεδυχε τηε οχχυρρενχε, σεϖεριτψ, ορ ιmπαχτ οφ βεηαϖιουρσ τηατ χηαλλενγε.35 Στυδιεσ δεmονστρατε
τηατ ασ ωελλ ασ ρεδυχινγ τηε φρεθυενχψ ανδ ιντενσιτψ οφ χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ, ΠΒΣ χαν προδυχε
ιντερϖεντιον εφφεχτσ αχροσσ τηε αγε σπαν ανδ ιmπροϖε θυαλιτψ οφ λιφε.36
21. Ποσιτιϖε βεηαϖιουραλ συππορτ αππροαχηεσ ηαϖε βεεν δοχυmεντεδ ωιδελψ ασ τηε πρεφερρεδ αππροαχη
ωηεν ωορκινγ ωιτη πεοπλε ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ ωηο εξηιβιτ βεηαϖιουρσ δεσχριβεδ ασ χηαλλενγινγ.
Dεσπιτε τηισ, τηε υσε οφ ΠΒΣ ιν Ενγλανδ ισ λιmιτεδ.37
22. Ρεσεαρχη χυρρεντλψ υνδερωαψ δεmονστρατεσ τηατ ΠΒΣ ιντερϖεντιον βψ λοχαλ βεηαϖιουρ συππορτ τεαmσ
χαν λεαδ το ποτεντιαλ σαϖινγσ βψ ιmπροϖινγ λοχαλ συππορτ ανδ ρεδυχινγ ουτ οφ αρεα ρεσιδεντιαλ
πλαχεmεντσ.38

Ρεχοmmενδατιονσ φορ πολιχψ mακερσ ανδ χοmmισσιονερσ
Κεψ mεσσαγε: Ινϖεστ το σαϖε τηρουγη προϖισιον οφ
εϖιδενχε−βασεδ ιντερϖεντιονσ το χηιλδρεν ωιτη ΛD ανδ
τηειρ φαmιλιεσ.
23. Τηε εϖιδενχε συmmαρισεδ ιν τηισ παπερ δεmονστρατεσ
αν υργεντ χασε φορ χηανγε. Wε ρεχοmmενδ αδοπτινγ
ϕοιντ χοmmισσιονινγ στρατεγιεσ (ινχλυδινγ, φροm 2015,
τηε ΛΑ λεδ 0−5 χοmmισσιονινγ στρατεγιεσ) ιν λοχαλ αρεασ
ωηιχη:
 Ενσυρε τηατ χηιλδρεν ωιτη λεαρνινγ δισαβιλιτιεσ
ανδ τηειρ φαmιλιεσ αρε αβλε το αχχεσσ εξιστινγ
εαρλψ ιντερϖεντιον προγραmmεσ, mακινγ
ρεασοναβλε αδϕυστmεντσ/αδαπτατιονσ ασ
νεχεσσαρψ. Αλλ παρεντσ οφ χηιλδρεν ωιτη ΛD
σηουλδ βε γιϖεν τηε οππορτυνιτψ ανδ βε
συππορτεδ το παρτιχιπατε ιν λοχαλ εαρλψ
ιντερϖεντιον αχτιϖιτιεσ συχη ασ παρεντινγ
προγραmmεσ. Βαρριερσ το αχχεσσ σηουλδ βε
ρεmοϖεδ ανδ χηιλδρεν ωιτη ΛD ιδεντιφιεδ ασ ονε
οφ τηε πριοριτψ γρουπσ φορ ινχλυσιον.
 Dεϖελοπ mορε σπεχιφιχ χαπαχιτψ το ιδεντιφψ ανδ
ρεσπονδ ραπιδλψ το χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ
Ηεαλτη ςισιτορσ, ΓΠσ, Εαρλψ Ψεαρσ Πραχτιτιονερσ,

ΒΟΞ 3: Γυιδανχε αδϖοχατινγ υσε οφ
Ποσιτιϖε Βεηαϖιουραλ Συππορτ (ΠΒΣ)







B
P
“
G
(2004)
ϑοιντ Γυιδελινεσ οφ τηε Ροψαλ Χολλεγε οφ
Πσψχηιατριστσ, τηε Βριτιση Πσψχηολογιχαλ
Σοχιετψ ανδ τηε Ροψαλ Χολλεγε οφ Σπεεχη
ανδ Λανγυαγε Τηεραπιστσ (2007)
Χηαλλενγινγ Βεηαϖιουρ: Α υνιφιεδ
Dεπαρτmεντ οφ Ηεαλτη (2014) P
ανδ Προαχτιϖε Χαρε: Ρεδυχινγ τηε νεεδ
φορ ρεστριχτιϖε ιντερϖεντιονσ
Λοχαλ Γοϖερνmεντ Ασσοχιατιον/ΝΗΣ
E
E
Θυαλιτψ Σερϖιχεσ:
Χορε πρινχιπλεσ φορ τηε χοmmισσιονινγ οφ
σερϖιχεσ φορ χηιλδρεν, ψουνγ πεοπλε,
αδυλτσ ανδ ολδερ πεοπλε ωιτη λεαρνινγ
δισαβιλιτιεσ ανδ/ορ αυτισm ωηο δισπλαψ ορ
αρε ατ ρισκ οφ δισπλαψινγ βεηαϖιουρ τηατ
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ανδ τεαχηερσ, ασ ωελλ ασ σπεχιαλιστσ, νεεδ το βε αβλε το ρεχογνισε τηε ρισκ φαχτορσ ιν ορδερ το
αχχεσσ φυρτηερ ηελπ φορ φαmιλιεσ. ΛD σηουλδ βε φλαγγεδ ασ ονε οφ τηε ρισκ φαχτορσ φορ
χηαλλενγινγ βεηαϖιουρ ανδ λοχαλ Dισαβλεδ Χηιλδρεν τεαmσ, ΛD τεαmσ ανδ ΧΑΜΗσ τεαmσ
σηουλδ δεϖελοπ mυλτι−δισχιπλιναρψ ραπιδ ρεσπονσε αππροαχηεσ (ασ σετ ουτ ιν Βοξ 2 αβοϖε), ιν
χονϕυνχτιον ωιτη σχηοολσ ανδ ιν παρτνερσηιπ ωιτη φαmιλιεσ. Τηισ σηουλδ βε ινχλυδεδ ωιτηιν
τηε λοχαλ οφφερ ρεθυιρεδ υνδερ τηε Χηιλδρεν ανδ Φαmιλιεσ Αχτ 2014.
Προϖιδε λοχαλ σπεχιαλιστ βεηαϖιουραλ συππορτ το χηιλδρεν. Φορ τηοσε χηιλδρεν ωηο νεεδ ιτ, τηε
λοχαλ οφφερ σηουλδ ινχλυδε ιντενσιϖε βεηαϖιουραλ συππορτ αλονγσιδε τραινινγ ιν ΠΒΣ φορ φαmιλιεσ
ανδ σταφφ. Τηισ σηουλδ βε ρεφλεχτεδ ιν σεχτιον Φ οφ τηε Εδυχατιον, Ηεαλτη ανδ Χαρε πλανσ οφ
τηοσε χηιλδρεν φορ ωηοm ΠΒΣ ισ ρεθυιρεδ ιν ορδερ το αχχεσσ εδυχατιον. Ασ τηε εϖιδενχε ιν
τηισ παπερ δεmονστρατεσ, συχη προϖισιον ηασ τηε ποτεντιαλ το δελιϖερ χονσιδεραβλε σαϖινγσ ιν
τηε λονγ τερm χαρε χοστσ φορ αν ινδιϖιδυαλ.

Φιγυρε 2: Ρεχοmmενδεδ σερϖιχεσ το ινχλυδε ωιτηιν τηε λοχαλ οφφερ φορ χηιλδρεν ωιτη ΛD ατ ρισκ οφ ορ
εξηιβιτινγ βεηαϖιουρσ τηατ χηαλλενγε

24. Wιτη ρελατιϖελψ σmαλλ νυmβερσ οφ χηιλδρεν ιν εαχη Λοχαλ Αυτηοριτψ αρεα ανδ ιν τηε χοντεξτ οφ ηυγε
χηανγε ωιτηιν τηε ΣΕΝD ανδ ΝΗΣ σψστεmσ, ωε ρεχοmmενδ σοmε νατιοναλ συππορτ το ινιτιατε
ιmπροϖεδ λοχαλ χοmmισσιονινγ πραχτιχε φορ χηιλδρεν ωιτη ΛD ωηοσε βεηαϖιουρ χηαλλενγεσ. Τηισ
σηουλδ ινχλυδε:
 Dεmονστρατιον προϕεχτσ το δεϖελοπ γοοδ πραχτιχε ανδ εϖαλυατε τηε ιmπαχτ
 Α
το ενχουραγε λοχαλ αρεασ το δεϖελοπ τηειρ οων σολυτιονσ, συππορτεδ
βψ α λεαρνινγ σετ ορ νετωορκ, το mονιτορ ρεσυλτσ ανδ δισσεmινατε φινδινγσ.
 Ιmπροϖεmεντσ το νατιοναλ δατα χολλεχτιον το ινχλυδε ινφορmατιον ον ρεσιδεντιαλ πλαχεmεντσ,
προϖισιον βψ Ινδεπενδεντ σχηοολσ ανδ εξπενδιτυρε (σεε ατταχηεδ δατα συππλεmεντ φορ mορε
δεταιλσ).
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25. Συχχεσσιϖε ρεφορmσ οϖερ τηε παστ τεν ψεαρσ (ινχλυδινγ ςαλυινγ Πεοπλε, Αιmινγ Ηιγη, ανδ τηε χυρρεντ
ΣΕΝD ρεφορmσ) ηαϖε αιmεδ το χηανγε τηε σψστεm οφ συππορτ φορ δισαβλεδ χηιλδρεν ανδ ψουνγ πεοπλε,
ωιτη α φοχυσ ον βεττερ ιντεγρατεδ λοχαλ συππορτ. Dεσπιτε τηισ, Τρανσφορmινγ Χαρε
α ωιδεσπρεαδ
φαιλυρε το δεσιγν, χοmmισσιον, ανδ προϖιδε σερϖιχεσ ωηιχη γιϖε πεοπλε τηε συππορτ τηεψ νεεδ χλοσε το
ηοmε, ανδ ωηιχη αρε ιν λινε ωιτη ωελλ−εσταβλισηεδ βεστ πραχτιχε
26. Wε ηαϖε αν οππορτυνιτψ νοω το πυτ τηισ ριγητ φορ τηε νεξτ γενερατιον. Ασ ωελλ ασ ιmπροϖινγ τηε
αρλψ ιντερϖεντιον ισ λικελψ το ρεδυχε τηε λεϖελ οφ πυβλιχ σπενδινγ οϖερ α
λιφετιmε ον ρεσιδεντιαλ χαρε φορ πεοπλε ωιτη ΛD ωηοσε βεηαϖιουρσ χηαλλενγε. Ιν τηε χυρρεντ εχονοmιχ
χλιmατε, ιτ ισ διφφιχυλτ το σεε ηοω νατιοναλ Γοϖερνmεντ ανδ λοχαλ χοmmισσιονερσ χαν αφφορδ νοτ το
ινϖεστ ιν τηε φυτυρε οφ χηιλδρεν ωιτη ΛD ωηοσε βεηαϖιουρσ χηαλλενγε.
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