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Ač se to zdá neuvěřitelné, jsme v samotné polovině projektu Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči, prostě čas letí – nejen
ten projektový.
V říjnu proběhl velký seminář se zahraničními lektorkami Marjolein
Dik a Gertrude Jaritz. Byla to v mnoha směrech úspěšná akce a děkuji
všem za pomoc s jejími přípravami a podporu při samotné organizaci.
Další příspěvek se krátce věnuje setkání s nečlenskými organizacemi. Pevně věříme, že je to teprve začátek dlouhodobé spolupráce.
Některé ze zúčastněných organizací jsou v tomto směru velmi aktivní, zažádaly si již o šetření Garance kvality a mají pozitivní zpětnou
vazbu na aktivity APRP.
Příspěvek, který je rozhodně úspěchem a navazuje na něj i kalendář
vzdělávacích akcí je spolupráce s NROS a nová výzva, která je v mnoha ohledech zlomová. Popíše ji garant projektu Mgr. Jana Fenclová.
Dále se vám představí další poskytovatel služby rané péče, tentokrát
z Moravy, konkrétně EDUCO Zlín z.s.
V samotném závěru věnujte pozornost dvěma inzerovaným akcím.
První z nich je seminář, na který vás zve EDA cz, z.ú. Uskuteční
se 7. 11. a bude věnován sdílení poznatků a zkušeností z různých
zahraničních konferencí a stáží. Akce proběhne pod záštitou APRP.
Druhou akcí je konference rané péče s názvem „Multidisciplinární přístup a podpora dětí v raném věku“.
Pořadatelem spolu s dalšími je Raná péče Tloskov.
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Přeji krásné čtení,
Mgr. Petra Verdis, koordinátor projektu
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Setkání s nečlenskými
organizacemi
V září se uskutečnila dvě setkání s nečlenskými organizacemi, v Praze
5. 9. s Janou Fenclovou a Petrou Mžourkovou a v Olomouci 6. 9., také
s Janou Fenclovu a s Annou Kučerovou.
Program byl rozdělen na tři části. V první části si účastníci zodpověděli otázky, co očekávají od střešní organizace pro obor rané péče,
pro svou organizaci i pro poradce rané péče, případně zda je něco,
co jim brání být členy APRP. V druhé části byli všichni seznáni
s obsahem projektu, s cíli projektu a aktuálními výstupy – se strategickým plánem, s odborným profilem pracovníka, s připravovanými
vzdělávacími moduly i se společnými aktivitami s NROS.
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V poslední části jsme konkretizovali možnosti aktivního
zapojení do projektu, možnosti vstoupení do Asociace
pracovníků v rané péči i možnou spolupráci na aktivitách důležitých pro obor
rané péče.
Mgr. Jana Fenclová,
garant projektu Profesionalizace Asociace
pracovníků v rané péči, z. s.,
ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam

Aktuality

Pavle Těhníkové upřímně děkujeme za to, že se
po celé 4 roky svého funkčního období zhostila funkce jednatelky velmi poctivě a pečlivě!
Dále odhlasovali zástupci členských organizací členský příspěvek na rok 2017 ve výši 2 000 Kč, s úhradou
do 30. 11. 2017.
Pro další rok 2018 odhlasovali příspěvek také ve výši
2 000 Kč s tím, že úhrada by měla proběhnout příště
vždy do 30. 4. příslušného roku.
Zazněly důležité informace k projektu Profesionalizace
APRP, se kterými nás seznámila Jana Fenclová, garant
projektu a projektová koordinátorka Petra Verdis.
Shromáždění členové dále domluvili termín kazuistického semináře ještě v tomto roce. Bude se konat:
1. 12. 2017 v Eda Praha od 9.30 do 14.30 na téma
„Komunikační kanály využívané v rané péči, vnášení
osobních témat při konzultaci v rodině“. Více informací
bude včas zasláno.
Další Shromáždění členů APRP se bude
konat 18. 4. 2018 od 10.00, místo bude
upřesněno.
Zapsala: Mgr. Markéta Sieglová,
vedoucí střediska rané péče,
Oblastní charita Kutná Hora

Základní informace
ze Shromáždění členů APRP,
18. 10. 2017
Shromáždění se účastnili pracovníci 14 členských organizací, 13 zástupců po celou dobu, ředitelka 14. organizace dorazila později, proto nestihla hlasování.
Členské organizace sdílely novinky z pracovišť. Jednatelka Pavla Těhníková shrnula letošní činnost APRP,
Jana Hunáková objasnila aktuální stav garancí kvality.
Probíhala volba jednatelek, protože 2 ze 3 končilo
funkční období. Místo Pavly Těhníkové byla nově
jednatelkou zvolena Petra Mžourková všemi zúčastněnými zástupci organizací. Dále byla opětovně zvolena Markéta Sieglová. Jana Hunáková ještě pokračuje
ve funkčním období.
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Spolupráce s NROS
V průběhu realizace klíčové aktivity projektu „Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči“ jsme navázali efektivní a velmi přínosnou spolupráci s NROS.
Seznámili jsme paní ředitelku Hanu Šilhánovou a projektovou manažerku Alenu Šváchovou s obsahem
našeho projektu, s plánovanými výstupy i s oblastmi,
které bychom potřebovali finančně podpořit. Společně se nám podařilo nalézt možnosti pro dlouhodobou a systémovou spolupráci zaměřenou na podporu
rané péče. Výstupem z jednání jsou zveřejněné výzvy
na stránkách NROS i na stránkách APRP.
V tuto chvíli je podpora zaměřena na bezplatné vzdělávání v oblastech, které považujeme za nástavbové
ke kurzu Poradce rané péče. Skladbu programu jsme
si mohli určit sami, stejně tak vybrat přednášející.
V letech 2019 a 2020 bude již tento rozsah vzdělávání
tvořit ucelený nástavbový kurz, který v plném rozsahu
80 hodin absolvuje každý účastník.
Další výzva je zaměřena na zpřístupnění šetření a potvrzení „Garancí kvality“, které Asociace poskytuje, a které
bude nyní NROS poskytovatelům RP hradit.
Současně spolupracujeme na zvýšení informovanosti veřejnosti o rané péči a máme možnost požádat o finanční
podporu na pořádání odborných či osvětových akcí.
O všech aktivitách vás budeme průběžně informovat na webových stránkách
i v Bulletinu.
Mgr. Jana Fenclová,
garant projektu Profesionalizace Asociace
pracovníků v rané péči, z. s.,
ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam

Profesionalizace Asociace
pracovníků v rané péči, z. s.

kvality služby prováděným Asociací pracovníků v rané
péči, eventuálně na Opakované šetření kvality služby
po uplynutí doby platnosti garance.
Obecné podmínky a pravidla výzvy:
• Příspěvky budou poskytovány průběžně počínaje
15. říjnem 2017 do konce října 2018.
• Po tomto období bude výzva otevřena znovu a to
na celé období trvání programu Včasná pomoc
dětem nebo do vyčerpání alokovaných finančních
prostředků, tj. 120 000 Kč. V tomto období může
dojít ke změně některých pravidel v souvislosti se
změnami realizovanými Asociací.
• Projektová žádost musí být vyplněna na určeném
formuláři žádosti, který stanoví NROS.
• Povinnou přílohou žádosti je Potvrzení vystavené
APRP.
• Žádost se podává v elektronické podobě. Formulář žádosti je třeba vyplnit, vytisknout, opatřit podpisem statutárního zástupce Žadatele a naskenovat.
Sken zasílejte na adresu hodnocenivpd@nros.cz.
• Žadatel bude informován o výsledku hodnocení
předložené žádosti cca týden po jejím podání.
• V případě přidělení grantu budou smlouvy s příjemci podepisovány průběžně, cca v období
14 dnů od doručení žádosti.
• Doba pro využití nadačního příspěvku je stanovena v závislosti na členství v APRP, a to:
»» pro členy APRP – 3 měsíce
»» pro nečleny APRP – 8 měsíců
• Poskytnutí nadačního příspěvku není podmíněno
získáním Garance kvality služby. K závěrečnému
vyúčtování předloží Příjemce buď Garanci kvality
služby, nebo Návrh doporučení, která vyplývají
z provedeného šetření.
Kontakty:
Alena Šváchová,
alena.svachova@nros.cz, tel.: 227 217 266
Lucie Asingrová,
lucie.asingrova@nros.cz, tel.: 227 217 264

Výzva NROS
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
ve spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči
(APRP) vyhlašuje výzvu k podávání grantových žádostí v rámci programu Včasná pomoc dětem. Výzva je
určena pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti rané péče s platnou registrací
dle zákona.
Finanční příspěvky v této výzvě budou určeny výhradně na pokrytí nákladů spojených se Šetřením
Bulletin vznikl v rámci projektu Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči, z. s. (r.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002241).
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Reflexe proběhlého
vzdělávacího programu
Dne 4. 10. 2017 pořádala Asociace pracovníků v rané
péči v rámci projektu „Profesionalizace Asociace
pracovníků v rané péči“, v souvislosti s nímž vychází
i tento Bulletin, seminář zaměřený na způsoby podpory vývoje dětí. Lektorkami byly dr. Marjolein Dik
(holandská dětská psycholožka a neuropsycholožka)
a Gertrude Jaritz (rakouská speciální pedagožka).
Přestože z titulu prezentace se zdálo, že téma bude zaměřeno spíše na děti se zrakovým postižením, nebylo
tomu tak. Z obsahu mohly mít užitek všechny poradkyně poskytující ranou péči různým cílovým skupinám
rodin s dětmi.
Pro mne osobně je neuropsychologie nově objevovaný
obor dávající vysvětlení mnoha jevům, které v dětském
vývoji za dlouhá léta praxe mohu pozorovat. Důležité
je potvrzení domněnky, že mozek a fyzické funkce se
rozvíjejí současně, vzájemnou interakcí, ovlivňujíce se
navzájem.

Vzdělávání

A jeden příklad nakonec: Víte, jak zprostředkovat dítěti
pocit stálosti předmětů? Je dobré ukazovat předmět ze
všech stran, chodit kolem aut (nemají jen přední
a zadní stanu se značkami!), kolem kol a pouličních
lamp… a dívat se. Pokaždé jde o jiný vjem, ale o stále
stejný předmět. Takový vjem se snadněji zasadí do již vytvořených zvnitřnělých obrazů.
Otázky o duchu a hmotě jsou pak už
věcí každého z nás.
Mgr. Alena Kunová,
vedoucí služby rané péče Diakonie ČCE
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Kalendář vzdělávacích
programů v rámci projektu
Profesionalizace Asociace
pracovníků v rané péči, z.s.
(Zima a jaro 2017/2018)
Kazuistický seminář
Téma: Komunikační kanály využívané v rané péči,
vnášení osobních témat při konzultaci v rodině.
Středa 1. 12. 2017, od 9.30 do 14.30 hodin
EDA cz, z. ú., Trojická 2/387, Praha 2
Více informací bude včas zasláno.
Senzorická integrace
Středa 17. 1. 2018, od 9.00 do 17.00 hodin
Diakonie, Belgická 22, Praha 2, oranžová učebna
Středa 24. 1. 2018, od 9.00 do 17.00 hodin
Oblastní Unie Neslyšících Olomouc,
Jungmannova 975/25
Počítáme s velkým zájmem o tento vzdělávací program, proto nabídneme další dva termíny pro Prahu
i Olomouc v červnu 2018.
Senzorická integrace (SI) je metoda vypracovaná ergoterapeutkou A. J. Ayres. Na SI lze nahlížet jako na teorii, jak na schopnost centrálního nervového systému
a také na metodu/terapii. SI je schopnost CNS třídit,
organizovat, zpracovávat smyslové podněty z vnějšího
prostředí a z vlastního těla a přiměřeně na ně reagovat.
Pokud funguje SI, přiměřené chování a učení (v tom
širším smyslu) je přirozeným následkem. U některých
dětí se objevují různé obtíže ve zpracovávání podnětů
tzv. dysfunkce SI, které mohou mít za následek potíže
v různých oblastech: řečového a motorického vývoje,
potíže v koordinaci, nepřiměřené reakce na podněty,
problémy s pozorností, hyperaktivita, impulzivita, potíže
v učení, problémy v chování, interakci a ve hře. Tyto
dysfunkce se objevují jak u dětí s postižením, tak u dětí
s nerovnoměrným vývojem. Cílenou stimulací taktilního,
proprioceptivního a vestibulárního vnímání lze podpořit u dítěte schopnost SI, aby umělo lépe organizovat
podněty z okolí, lépe na ně reagovat. Cílem kurzu je
poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti o senzorické integraci, jejím významu, o projevech a důsledcích dysfunkcí.
Poskytnout základní poznatky o metodě SI, o využívaných pomůckách a ukázat jim některé vhodné aktivity
na podporu procesu SI u dětí. Je využitelná v oblasti
rané péče a také u ostatních dětí s různým druhem
postižení. Cílem je rozšířit povědomí a znalosti o této
metodě i do ostatních oblastí pomáhajících profesí.

Vzdělávání

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.
Držitelka mezinárodního certifikátu
Snoezelen – Mezinárodní doplňková
kvalifikace Snoezelen ISNA-mse.
Působí na Spojené škole (ŠZŠ) v Ružomberku jako pedagog vykonávající
specializovanou činnost s důrazem
na žáky s autismem a žáky s vícenásobným postižením
a jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Katolické univerzity
v Ružomberku. Je spoluautorkou první monotematické
recenzované publikace o koncepci Snoezelen ve slovenském jazyce. Věnuje se problematice vzdělávání
jednotlivců s mentálním a vícenásobným postižením
a možnostem využívání Snoezelenu u různých cílových
skupin. Je odbornou garantkou vzdělávacích aktivit
občanského sdružení 3lobit. Absolvovala magisterské
studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde ukončila rovněž doktorandské studium
s titulem Ph.D. Je členkou ISNA (International Snoezelen Association).
Úvod do práce s jednotlivcem a rodinou
v kontextu sociálních služeb
Určeno pro nečlenské organizace či zájemce, kterým se nehodil letní a podzimní termín.
Čtvrtek 8. 3. 2018, od 9.00 do 17.00 hodin
Pátek 9. 3. 2018, od 9.00 do 17.00 hodin
Diakonie, Belgická 22, Praha 2, břidlicová učebna
Na kurzu dostanete základní informace z teorie systemického přístupu propojené s tím jak je využívat při
práci s klienty. Získáte informace k tomu, co je důležité při tvorbě respektujícího vztahu s klienty. Dále
získáte informace k tomu, jak vést partnerský rozhovor s klientem, který je důležitý pro tvorbu společné
dohody o spolupráci, která je rámována individuálním plánem s klienty. Vyzkoušíte si na sobě účinek
malé sekvence otázek partnerského rozhovoru a také
si vyzkoušíte takový rozhovor vést. Dále se můžete zamyslet nad sebou samými, svojí prací s klienty
a získáte povědomí o důležitosti práce se sebou, když
pracuje s jinými.
Mgr. Svetlana Pokorná – Vrablecová
Vystudovala jsem PdF UK v Bratislavě obor sociální práce. Mé pracovní
zkušenosti jsem získala hlavně v přímé
práci s lidmi s duševním onemocněním
v organizaci, kde jsem pracovala jako
vedoucí tréninkové kavárny a posléze
na pozici personalistky sdružení.
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V současné době pracuji jako supervizorka, koučka
a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace, které pracují s různými cílovými skupinami.
Také pracuji jako vedoucí metodik sociálních služeb
v organizaci, která poskytuje služby rodinám s dětmi
se sluchovým postižením.
V mé práci s lidmi se nechávám inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je mi
blízký. Ve volném čase se věnuji své rodině, hudbě,
ráda fotím a chodím na procházky.

Nabídka NROS – vzdělávání
rané péče
Vážení,
Nadace rozvoje občanské společnosti Vám v rámci
spolupráce s Asociací pracovníků v rané péči nabízí
účast na cyklu šesti akreditovaných kurzů MPSV, které
jsou určeny všem, kteří pracují v oblasti rané péče.
Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory v daných oblastech, kteří mají bohaté zkušenosti z přímé
péče.
Účast na všech seminářích je účastníkům v rámci programu Včasná pomoc dětem poskytována zdarma.
Účastník se může zúčastnit celého vzdělávacího cyklu
nebo jen vybraných kurzů.
Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o akreditaci
dle §117a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Počet účastníků se
u jednotlivých kurzů může dle náročnosti kurzu měnit,
prosím věnujte tomuto pozornost.
NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ
1. Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti
prevence
Kurz je určen především pracovníkům z oblasti rané
péče, sociálním pracovníkům z oddělení sociálně právní ochrany dítěte, psychologům a speciálním pedagogům poradenských pracovišť, rodinných a krizových
center pro děti a mládež a vedoucím pracovníkům
těchto organizací.
Lektorka: Mgr. Kateřina Šilhánová, SPIN
Termín: 30.–31. 1. 2018 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 16 osob
2. Komunikace v rodině a s rodinou
Kurz je určen především sociálním pracovníkům
z oddělení sociálně právní ochrany dítěte, z poradenských pracovišť, rodinných a krizových center pro děti
a mládež apod.
Lektorka: Mgr. Kateřina Šilhánová, SPIN
Termín: 20.–21. 2. 2018 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 16 osob

Vzdělávání

3. Práce s motivací klienta a hranicí služby
Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným“
klientem, vztahu motivace
klienta k hranicím služby a tématu ukončování služby.
Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z.s.
Termín: 20.–21. 3. 2018 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 12 osob
4. Jak poskytovat zpětnou vazbu
Kurz je zaměřen na nedílnou součást spolupráce s klientem sociální služby, kterou je poskytování zpětné vazby.
Lektorka: Bc. Dita Vojířová, TUDYTAM, z.s.
Termín: 16.–17. 4. 2018 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 12 osob
5. Syndrom vyhoření v pečující profesi
Kurz vás seznámí s příznaky a fázemi syndromu vyhoření, ujasníte si rizikové faktory syndromu vyhoření
a pochopíte vztah mezi syndromem vyhoření a stresem. Následně se naučíte proti syndromu vyhoření
aktivně pracovat - naučíte se a vyzkoušíte si techniky
zvládání stresu a duševní hygieny, které jsou účinnou
prevencí proti syndromu vyhoření.
Lektorka: Magdaléna Hrušková Bardová, Kompletní
vzdělávací servis
Termín: 14. 5. 2018
Počet účastníků: max. 24 osob
6. Individuální plánování v sociálních službách
Tento osmi hodinový kurz má dvě části. V teoretické
části se lektor snaží ukázat pracovníkům, jaký je smysl
individuálního plánování a že když přemýšlí, jak být
užiteční klientům, tak plánují. V praktické části účastníci kurzu vytváří (podle nachystaného vzoru) vlastní
záznamy individuálních plánů.
Lektor: Ing. Mgr. Aleš Herzog
Termín: 15. 5. 2018
Počet účastníků: max. 20 osob
Praktické informace:
• Veškeré nabízené kurzy jsou zdarma.
• Během konání kurzu Vám nabídneme drobné občerstvení: kávu, čaj, vodu, sušenky atp.
• Budete mít možnost objednat oběd z restaurace
dle denní nabídky nebo možnost ohřát si přinesený obědu v mikrovlnné troubě, oběd si účastník
hradí sám.
• Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko
NROS, Na Václavce 1135/9, Praha 5. Středisko
nemá bezbariérový přístup.
• Časový harmonogram seminářů: 9.30–16.30 (prezence od 9.00) – změna dle požadavku lektora je
možná.
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Educo Zlín
Vznik Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s., které má dnes již
12letou historii, ušlo kus cesty
ve své odbornosti a v současné
době se intenzivně věnuje 105
klientským rodinám, malinko
připomíná dobře známý večerníček Potkali se u Kolína.
To se tak jednou potkala Dáša s Janou v malém centru
pro děti předškolního věku. Centrum pomáhalo rodičům řešit menší i větší problémy a programy, které
nabízelo, si rodiče pro své děti platili. Stále více se
o službu zajímaly rodiny, jejichž děti měly zdravotní
postižení a my jsme přemýšlely nad tím, jak jim pomoci, co jim nabídnout a hlavně jak to udělat, aby za tuto
službu nemusely platit.
Nápad přišel v průběhu absolvování kurzu metodiky
Portage, na kterém jsme se více dozvěděly o službě
raná péče. Hledaly jsme dostupné informace, na základě
kterých padlo rozhodnutí, že založíme občanské sdružení. A poskytovatel rané péče ve Zlínském kraji byl tady.
S názvem EDUCO jsme trošku „bojovaly“, uvědomovaly jsme si, že jej budou lidé spojovat s výkladem
„vzdělávání“, ale nakonec rozhodlo osudové setkání
s panem cestovatelem Miroslavem Zikmundem, který
naše rozhodnutí podpořil. Na svých dalekých cestách
se s tímto pojmem v latině mnohokrát setkal a to
v souvislosti s „vyvedením, provázením, podpořením
někoho, něčeho“. A to přesně EDUCO je.

Cílová skupina EDUCA byla jasná hned od počátku
a do současné doby se nezměnila. Ve Zlínském kraji
již působila Společnost pro ranou péči z Olomouce
a Brna i Tamtam, tudíž EDUCO tuto síť poskytovatelů
doplnilo. Začaly jsme se věnovat rodinám s dětmi se
zdravotním postižením mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem, případně dětem
předčasně narozeným.

Raná péče

V prvním roce „vyvedení“ EDUCA na svět (leden 2005)
jsme řešily především hledání možných finančních
zdrojů. Nakonec jsme první rok činnosti zvládly díky
pomoci Nadace Eurotel (cena veřejnosti) a podpoře
kamarádů a známých. Na konci roku jsme už pomáhaly 21 rodinám, napsaly jsme první projekt, který nám
do dalšího roku nesmírně pomohl. Jana jezdila do rodin a Dáša zajišťovala finance, projekty, administrativu.
Dávaly jsme dohromady dokumentaci, metodiky,
standardy, učily jsme se rozumět potřebám rodiny
a pracovat s nimi, hledaly jsme potřebné kurzy pro
práci s dětmi. A pak už to jelo…

Rozšíření kapacity, přijetí další Jany a Dáši a pak další
Jany a Jany (tato jména nejsou podmínkou pro přijetí do EDUCA, máme i Marušku a teď i Báru, Šárku
a Gabču). Registrace služby, akreditace Bazální stimulace, přijetí do APRP (Asociace pracovníků v rané
péči) a získání její garance, další vzdělávání, získávání
odbornosti, projekty, inspekce, obavy o dotace na další rok a samozřejmě chyby v propagačních materiálech
a pořád dokola. V roce 2011 jsme získaly Cenu Nadace
ERSTE za přínos v sociální integraci, v roce 2014 jsme
překročily hranici kapacity 100 rodin. V roce 2016 jsme
se přestěhovaly z kancelářských prostor do „našeho
domku“, kde je nám moc dobře. Připravujeme setkání
rodin, benefiční akce pro veřejnost, výstavy fotografií,
založili jsme s kolegy z ostatních organizací ve Zlínském kraji Volné sdružení poskytovatelů rané péče.
V roce 2017 je pro nás nejdůležitějším okamžikem
možnost první zahraniční stáže celého týmu v Rakousku a Nizozemí, nastavení fundraisingu na profesionální
úrovni a upevnění spolupráce s kolegy v sociálních
službách ve Zlínském kraji.
A jak je to dnes?
V EDUCU je nás celkem 8 a vydatně s námi externě
spolupracují další 3 odborníci. Máme koordinátorku
projektů Báru, která nám nesmírně pomohla navázat
kontakt se zahraničím a s evropskou asociací pracovníků v rané péči Eurlyaid, jejímiž jsme členy. Běží nám
projekty, které posouvají naši službu k vyšší profesionalitě, které nám umožňují podívat se do zahraničí, jak se
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tam daří rané péči, a v neposlední řadě nám umožnily
zapojit se do mezinárodní konference Eurlyaid v říjnu
2017 v Bělehradě. A jak říká název jednoho našeho
projektu „Pošleme to dál“, rády se teď s vámi podělíme o to, co jsme na svých cestách viděly a slyšely.
Nizozemí, duben 2017
Cílem zahraničního studijního pobytu bylo seznámení se se způsobem poskytování pomoci a podpory
rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním raného věku v Nizozemí. Koordinátorem, který program
a setkání připravil, byl pan Eric Bloemkolk z organizace SOFT Tulip, která je koordinátorem sítě poskytovatelů sociálních služeb v oblasti rané péče v Nizozemí
a v zahraničí.
V Nizozemí existují koordinační centra, která rodina
zkontaktuje v případě, že se dítě nevyvíjí v normě.
Na tato koordinační centra dostanou rodiče kontakt
nejčastěji v konzultačních podpůrných kancelářích
(sledují děti do 4 let) nebo u odborných lékařů, v mateřských centrech, u logopedů. Pracovník koordinačního centra navštíví rodinu, seznámí se s jejich situací
a potřebami. Koordinátor doporučí rodině vhodné organizace a odborné pracovníky, kteří začnou s dítětem
a rodinou pracovat. Tento pracovník zároveň koordinuje setkání všech odborníků, kteří s rodinou pracují
(zpravidla 2× ročně). Na těchto setkáních se vytváří
plán podpory rodiny a dítěte na další období. Koordinátor dojíždí do rodiny zpočátku 1× týdně, postupně
se návštěvy rozvolňují.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 0–7 let,
průměrný věk dětí ve službě je 2,9 let. Zpravidla
od 2 let je možno dítě se zdravotním znevýhodněním
zařadit do denního centra, které poskytuje dítěti komplexní péči. Od 4 let následuje pro děti povinná školní
docházka. V tomto okamžiku se rozhodne, zda dítě
bude navštěvovat běžnou školu, školu speciální nebo
školu, která vede děti těžko vzdělavatelné. Služby jsou
pro rodiny zdarma.

Raná péče

Konference Eurlyaid Bělehrad, říjen 2017
Ve dnech 6.–8. 10. 2017 jsme se zúčastnili Konference
Eurlyaid (Evropská asociace rané péče) v Bělehradě.
Tématem konference byla prezentace udržitelných
rozvojových cílů pro nové tisíciletí. Konferenci připravila Univerzita v Bělehradě, fakulta speciální pedagogiky
a rehabilitace, Eurlyaid a ESPD (Evropská asociace poskytovatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením).
Eurlyaid byla vytvořena v roce 1988 na konferenci
v Rotterdamu s cílem podpory rozvoje a kvalifikace
profesionální práce v oblasti rané dětské intervence v Evropě. Asociace má v současné době celkem
265 členů. Sdružuje pracovníky rané péče, odborníky
a výzkumné pracovníky zabývající se ranou péčí a rodiče dětí se speciálními potřebami.
Na konferenci byly prezentovány výsledky nových
studií a analýz, věnujících se oblasti rané péče, které připravili pracovníci fakulty speciální pedagogiky
a rehabilitace univerzity v Bělehradě. Mnoho příspěvků se věnovalo významu práce s rodinou s dítětem
se zdravotním postižením. Byly prezentovány služby
mnoha poskytovatelů rané péče z Evropy. Zajímavé
byly informace týkající se podpory rané péče na Ukrajině. Na rozvoji služeb v této oblasti se podíleli experti
z mnoha zemí Evropy v rámci projektu Eurlyaid.
A právě na Ukrajně bude příští rok konference Eurlyaid probíhat.
I zástupci Educa vystoupili v aktivní části se svým příspěvkem, který přítomné seznámil se vznikem a systémem služby rané péče v České republice a se samotnou prací Educa.
Pokud byste se chtěli o naší práci dozvědět více,
srdečně vás zveme na Modrou
u Velehradu 11. 12. 2017, kde přivítáme všechny naše zahraniční partnery
a představitele Eurlyaid.
Uvidíme se na Modré!
Mgr. Jana Hunáková, vedoucí služby,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
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Doporučujeme

Zveme vás na seminář věnovaný sdílení poznatků
a zkušeností získaných během zahraničních stáží
a konferencí se zaměřením na oblast péče o děti
se specifickými potřebami v raném věku.
Raná péče: vzájemná inspirace 2017
Datum: 7. listopadu 2017, 10-15 hodin
Místo konání: Ipsos, Slovanský dům, vchod E,
Na příkopě 22, Praha 1
Program:
r Seznámení s výsledky letošního výzkumu společnosti
Ipsos na téma raná péče
r Poznatky a zajímavosti získané na konferencích
ICEVI EUROPE 2017 Bruggy, VISION 2017 Haag,
Eurlyaid Conference 2017 Bělehrad
r Zkušenosti ze stáží v Norsku a Holandsku
r Představení činnosti Centra provázení
Přihlášení a případné dotazy: jana.jezkova@eda.cz.
Pořádá: EDA cz, z. ú. pod záštitou Asociace pracovníků v rané péči, z. s.
Seminář je realizován s podporou Nadačního fondu Avast v rámci
programu Spolu do života.
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Asociace pracovníků v rané péči, z. s.
Asociace pracovníků v rané péči, z. s. (APRP) je celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele
rané péče. Členy APRP jsou organizace hlásící se k dohodnuté kvalitě poskytované služby a poskytující ranou
péči v souladu s popsanou dobrou praxí.
Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči, z. s.
Projekt zahrnuje vybudování nové pevné a funkční koncepce organizace a tvorbu vzdělávacího systému pro
specializaci oboru rané péče. Dalším výstupem je analýza kvality služeb, odborný informační bulletin pro členské organizace. Projekt ve svém důsledku stabilizuje a posílí fungování členských organizací v regionech, zajistí
stejně vysokou odbornou úroveň služby, ověřenou garančním procesem, umožní sdílení dobré praxe a zajistí
vysokou kvalitu a účinnost služeb.
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