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Milí kolegové,
na konci listopadu to budou dva roky, co se prvně sešel realizační tým
projektu Profesionalizace Asociace pracovníků rané péče. Nejen proto se
příspěvky mých kolegyň nevyhnou bilanci a těšení se z úspěchů. Řadu
z nich nelze přehlédnout – nové logo, nový název Asociace rané péče
České republiky, z. s., nová barevnost!
V aktualitách Mgr. Markéta Sieglová zmíní hlavní body říjnového
shromáždění a zásadní novinky, mezi které patří např. nová organizační
struktura ARPČR, která byla stoprocentně odsouhlasena.
Moje pozornost je teď nejvíce upřena směrem k rubrice vzdělávání, konkrétně k pozvánce na Konferenci „Raná péče v mezinárodním kontextu“, na kterou vás srdečně zveme. Zároveň chci touto cestou poděkovat
Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) a Evropským sociálním
fondům (ESF), které konferenci finančně podpoří.
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Netradičně se v tomto čísle bulletinu představí hned 3 členské organizace, které poskytují ranou péči: Středisko rané péče Sluníčko (Oblastní
charita Hradec Králové), Raná péče Na Sioně (Oblastní charita Kutná
Hora) a Slezská diakonie – Poradna rané péče Dorea.

Co se zdařilo v průběhu projektu i díky
společné práci na strategii
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Závěrečným článkem tohoto bulletinu je příspěvek,
který připravilo EDUCO Zlín v souvislosti s metodou,
která nese název TOD (Tým okolo dítěte), kterou převzalo z Anglie.
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Aktuality

INFORMACE ZE SHROMÁŽDĚNÍ
ČLENŮ ASOCIACE RANÉ PÉČE ČESKÉ
REPUBLIKY 17. 10. 2018 V PRAZE
Shromáždění členů ARPČR bylo výbornou příležitostí
potkat se s kolegyněmi z 15 různých pracovišť rané péče
z celé republiky. Měly jsme možnost sdílet spolu novinky
z pracovišť. Mnohá pracoviště prošla personálními změnami, jiná nové poradkyně teprve vybírají.
Na Shromáždění bylo schváleno nové organizační schéma, které se odrazí také v upravených stanovách.

Valné shromáždění ARP ČR



Správní rada
• předseda SR (statutární zástupce)
• 2 členové SR



Koordinátor (placená pozice, 0,5 úvazku)
Odborné komise (každá komise 5 členů)
1. PR, lobbing, ekonomika, legislativa
2. Vzdělávání
3. Kvalita = garance, etika
Dozorčí orgán:
Revizor nebo 3členná dozorčí rada
Účetní firma – externě

Na příštím Shromáždění v lednu 2019 již budeme volit
nové obsazení dle schválené struktury.
V uplynulém roce jsme přijali pardubické Rodinné
integrační centrum, z. s., jako nového člena a jednání
probíhají s dalšími 3 pracovišti rané péče.
Letos proběhla písemná komunikace s MPSV ohledně
sporných otázek ve službě. Jednak jsme dostali vyjádření
ohledně našeho dotazu vzhledem k věku do 7 let – sedmými narozeninami končí poskytování RP. Dále jsme
dotazovali MPSV ohledně poskytování rané péče v rodině
se 2 klientskými dětmi, poskytování rané péče v rodině
se střídavou péčí ve 2 krajích apod. Odpověď MPSV nám
zatím nebyla zcela jasná, proto bude zveřejněna, až budou
otázky jasně zodpovězeny.

Průběh hlasování na shromáždění ARPČR, z. s.,
dne 17. 10. 2018
Asociace rané péče České republiky bude zastoupena
v přípravném týmu Konference Eurlyaid 2020 v Praze,
na přípravná setkání budou jezdit střídavě Alena Kunová
a Pavla Skalová.
Na Shromáždění byly shrnuty také výstupy z projektu
Profesionalizace APRP.
Máme radost ze všeho, co se podařilo v posledních dvou
letech vypracovat a připravit.
• seznámení s novým názvem ARPČR, novým logem
a manuálem k jeho používání, prezentace směrem
k veřejnosti
• schválení nových stanov ARPČR
• výstupy ze strategie
• kompetence a profil pracovníka rané péče
• nová organizační struktura
• schválení mandátu stávajících jednatelek do nejbližšího Shromáždění členů v roce 2019
• možnosti financování nového koordinátora a provozu ARPČR, možnosti krajských a nadačních dotací,
zahraniční projekt, podpora MPSV
• nová doména
• plán vzdělávacích akcí v roce 2018/2019
• nové garance – zlepšení kvality hodnocení služby rané
péče a jejího postavení v rámci organizace, možnost
využití garance jako měřítka kvality donátory
• spolupráce s NROS
• třístupňový vzdělávací systém
• setkávání ředitelů a vedoucích
• konference „Raná péče v mezinárodním kontextu“ 27. 11. 2018 v Praze
• představení spotu o RP a APRČR
Mgr. Markéta Sieglová, jednatelka ARPČR,
vedoucí střediska a poradce RP,
Středisko Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora
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CO SE ZDAŘILO V PRŮBĚHU
PROJEKTU I DÍKY SPOLEČNÉ PRÁCI
NA STRATEGII
VZDĚLÁVÁNÍ

(pracovala na něm skupina 5 členů)
• Byly vytvořeny kompetence poradce rané péče – pomoc pro výběr nových pracovníků i jejich zaškolování.
• Odborný profil poradce rané péče – je záměr ho použít
jako jeden ze zdrojů pro nadstavbové vzdělávání poradců rané péče.
• Probíhalo odborné vzdělávání; vzdělávání obecně
členy ARP spojuje. To je i výsledek ankety a dalšího
interního šetření potřeb členů.
• Testovala se užitečnost kurzů – dle zpětné vazby se
rozhodne, jestli otestované kurzy budou součástí doporučeného vzdělávání, a to jak základního, tak nástavbového.
• Vyjednala se zakázka s NROS – jimi hrazené kurzy.
Některé kurzy jsou půl roku dopředu vyprodané.
• Máme již kurzy specificky poradkyním na míru.
• Základně definovaný kurz Poradce rané péče – definované oblasti a formy, pracuje se na konečné podobě
akreditace.

Profesionalizace Asociace
pracovníků v rané péči, z. s.

GARANCE KVALITY

(na tomto tématu pracovalo 14–16 členek)
Garance kvality je – vedle vzdělávání – druhým nosným
produktem pro jednání s institucemi, partnery; cíl – zvýhodnění díky garanci u úřadů i nadací – zatím NROS,
snad brzy Sirius, Avast, MPSV?
• Základní pravidla nové garance jsou stanovená.
• Metodika pro šetřitele i šetření – jsou pro ni sesbírané
body, víme, jak to chceme dělat.
• Probíhá zadání programátorského zpracování dotazníku pro šetřenou organizaci formou zakázky.
• NROS bude platit a již i platí šetření ke garanci.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

(na tomto tématu pracovaly 3 členky)
Byla představena na shromáždění členů, v návaznosti
po jejím odhlasování budou následovat
nutné změny stanov, o těch se již bude
hlasovat elektronicky.
A hlavně – společná práce spojená s aktivní účastí většího množství členů než
kdykoli v minulosti.

PaeDr. Jana Vachulová,
Poradkyně rané péče a metodik EDA cz
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Vzdělávání

REFLEXE PROBĚHLÉHO
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
„RANÁ PÉČE V SYSTÉMU ŠKOLSTVÍ“

Ředitelka Bilingvní MŠ Pipan pro sluchově postižené
paní Mgr. Jana Fenclová nás seznámila s procesem přijímání dětí do jejich zařízení, programem školy a spoluprací s ranou péčí.

Dne 20. 9. 2018 jsme se v Praze zúčastnili workshopu
„Raná péče v systému školství“.

Multidisciplinární spolupráce funguje dobře, mají vyjasněné kompetence a vzájemně si předávají informace.
Raná péče může na žádost školy doplnit důležité údaje
o dítěti, poradci však nehodnotí činnost školy ani SPC.
Poradce naopak může sledovat dítě v prostředí MŠ. Obě
strany si tak mohou vytvořit ucelenější obraz o tom, co
dítě potřebuje.

Většina účastníků si od setkání slibovala informace a podklady pro tvorbu nových metodik týkajících se nástupu
dítěte do školského systému. Naší cílové skupiny se tedy
týká vstup do MŠ a 1. třídy ZŠ.
Téma integrace je stále ještě nové – tenký led pro mnohé
školy i rodiče. Na začátku jsme si proto vyjasnili význam základních pojmů jako je integrace, inkluze, podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán, rámcový
a školní vzdělávací program, co jsou školská poradenská
zařízení apod.
První příspěvek měla paní Mgr. Světlana Drábová z RP
Tloskov, která mluvila o aktuálních legislativních podmínkách inkluzivního vzdělávání. Nejvíce času věnovala
podpůrným opatřením, asistentům pedagoga i odkladům
školní docházky. katalogpo.upol.cz
Poté paní Mgr. Petra Slavíčková z RP EDA představila
roli SPC a jeho spolupráci se školou. Upozornila na nutnost informovat rodiče o včasném objednání na vyšetření
dítěte, protože v praxi často systém selhává a zákonnou
lhůtu 3 měsíců se nedaří dodržet.

Na závěr hovořil pan PhDr. Václav Mertin, který nejprve
krátce zmínil změny v terminologii v MKN (11. verze),
které se mohou týkat klientů rané péče.
Poté se zamyslel zejména nad psychologickými aspekty
školní docházky i současný stavem našeho školství. To je
nastaveno hromadně a nerespektuje jedinečnost každého
dítěte. Ještě stále je zde zažitý normativní přístup (dítě
by už mělo…) a ve školství také nejsou často vhodné
podmínky a někdy ani ochota a vůle něco měnit (počty
dětí ve třídách, příliš mnoho teorie a málo praxe, systém
hodnocení, míra samostatné práce dětí…)
Zde se možná skrývá odpověď na otázku pana doktora:
„Proč většina českých dětí nechodí ráda do školy?“

Mgr. Lenka Jankulíková a Bc. Marie Teplá,
poradkyně rané péče Střediska Na Sioně,
Oblastní charita Kutná Hora
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KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ ARPČR
PODZIM/ZIMA 2018
SENZORICKÁ INTEGRACE 2
„ODHALOVÁNÍ POTÍŽÍ A SENZORICKÉ
STRATEGIE PRO DĚTI RANÉHO
A PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU“
14. 11. 2018, 9.00–17.00
Školicí středisko Marianeum
Máchova 7, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
21. 11. 2018, 9.00–17.00
Budova Oblastní unie neslyšících
Jungmannova 25, 779 00 Olomouc
Anotace: Kurz prohlubuje a rozšiřuje nabyté poznatky
o další praktické tipy. Prostor bude věnován možnostem
odhalování potíží v SI a možné senzorické příčiny projevů
dítěte. Pozornost budeme věnovat různým senzorickým
strategiím a technikám, které jsou použitelné i do běžného
prostředí, aby se dítě po této stránce mohlo optimalizovat.
Dozvíte se, jaké aktivizační a relaxační techniky lze použít z hlediska senzoriky, jak nastavit prostředí vyhovující
senzorickým potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit na jeho uklidnění, pokud došlo ke vzniku problémové
situace, přetížení dítěte, případně na aktivizaci pasivního
dítěte.
Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro zájemce, kteří
absolvovali kurz Úvod do senzorické integrace a mají již
nějaké znalosti o SI.

Vzdělávání

Vzhledem k velikosti přílohy (i pokud to bude krátké video)
bude vhodnější posílat přes úschovnu nebo podobnou službu.
K videu nejsou nutné specifické informace o dítěti, stačí,
pokud bude uvedený věk dítěte a popsaný jeho každodenní
„problém/problémy“, se kterými se potýká, nebo problém,
který by chtěl účastník řešit. Případně může být položena
otázka, na kterou hledá odpověď.
Lektorka: 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).

Mgr. Petra Verdis, koordinátor projektu
Profesionalizace Asociace pracovníků rané péče, z. s.

Co vám kurz přinese: Jednou z použitých metod budou
rozbory videozáznamů dětí, u kterých je pravděpodobný
výskyt obtíží v SI. Proto bychom rádi povzbudili účastníky,
aby si přinesli (případně předem zaslali) krátký videozáznam
některého ze svých klientů. Ten bude během kurzu podroben
rozboru a budou navrženy případné senzorické strategie pro
daného klienta.
Požadavky na video:
• Rozsah 5–10 minut, případně sestříhané video
• Dítě v každodenní situaci jako je hra, případně pobyt
na hřišti, v herně, místnosti pro senzorickou integraci,
práce za stolem, jedení/krmení
• Může být zachycena jedna ze situací, případně několik
situací dle uvážení účastníka
• Může být samostatná aktivita dítěte nebo aktivita, při
které dochází k interakci s rodičem nebo poradcem
Ohledně videí, posílejte přímo lektorce na:
jana.hrcova@gmail.com.

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).

5

Bulletin

2018
srpen–říjen

Asociace rané péče České republiky, z. s.

Vzdělávání

POZVÁNKA NA KONFERENCI ARPČR –
„RANÁ PÉČE V MEZINÁRODNÍM
KONTEXTU“

pozvánka na konferenci

raná péče v mezinárodním kontextu
pořádanou Asociací rané péče České republiky, z. s.
a pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí
kdy: 27. listopadu 2018, od 10.00 do 15.30 (s polední pauzou na oběd)
kde: Etnosvět, Legerova 40, Praha 2, www.etnosvet.cz
Vstup a občerstvení je zdarma.
V případě zájmu se přihlaste do 19. 11. 2018 na odkazu:
https://goo.gl/forms/vqQFdnN3AORVKiQk1
Velice rádi Vás na konferenci přivítáme.

asociace rané péče České republiky, z. s.
program:
• Úvodní slovo (Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce správních
činností a sociální politiky MPSV)
• Včasná pomoc dětem – projekt NROS podporující ranou péči (Mgr. Alena Šváchová)
• Asociace rané péče České republiky, její cíle a poslání
(Bc. Michaela Svobodová, DiS., Mgr. Markéta Sieglová)
• Efektivita rané péče a její perspektiva v legislativním systému ČR
(Mgr. Jana Fenclová, Mgr. Petra Mžourková)
• Situace a potřeby cizinců s dětmi s postižením žijících v ČR (Bc. Anna Strenková)
Oběd (12.30–13.15)
• Koncepce rané péče v Itálii (Josée Lanners – vedoucí služby rané péče v Cannero
Riviera, zřizované organizací Fondazione Robert Hollman) – zajištěno tlumočení
do českého jazyka
• Koncepce rané péče v Británii (Mgr. Pavla Skalová)
• Kazuistiky – společní klienti dvou národních koncepcí a systémů rané péče
(PaedDr. Jana Vachulová, Mgr. Pavla Skalová)
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Raná péče

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO
Středisko rané péče Sluníčko je jedním ze středisek
Oblastní charity Hradec Králové. Oficiální vznik této
organizace je 1. 6. 1992, některá střediska ale fungují již
od roku 1991. Činnost Oblastní charity Hradec Králové
navazovala na práci dřívějšího Diecézního střediska křesťanské pomoci v Hradci Králové. Dne 1. 1. 2004 proběhlo
převzetí Střediska dětské sociální péče Sluníčko a jeho
transformace na Středisko rané péče Sluníčko.
V současné době je kapacita naší služby 100 rodin.
Pomáháme rodinám dítěte se zdravotním postižením nebo
ohroženým vývojem s cílem poskytnout takovou odbornou pomoc a podporu, aby rodina dokázala využít své
schopnosti a dovednosti. Cílovou skupinou našeho
zařízení je rodina bydlící v Královéhradeckém kraji, která
pečuje o dítě s tělesným, mentálním nebo kombinovaným
postižením včetně autismu a zrakového postižení.

AKCE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH
Kromě terénních konzultací a ambulancí uskutečňovaných
přímo ve středisku rodinám nabízíme plno dalších aktivit,
které mohou využít. Velmi oblíbený je psychorehabilitační
pobyt, který se několik let uskutečňuje v kouzelném místě
Neratov v Orlických horách. Během víkendu mají rodiny
možnost účastnit se různých činností, které pro ně nachystají poradkyně Sluníčka. Zde je několik ohlasů na pobyt:
• Dobrý večer, musím vám všem ze Sluníčka moc poděkovat za pobyt v Neratově. Oba naši muži přijeli úplně
nadšení. Ale fakt naprosto bez výhrad nadšení, šťastní,
úplně nabití. A u nich obou je to naprosto nenormální,
to je jeden kritik větší než druhej. :-) Celé odpoledne
jeden přes druhýho vyprávěli, co všechno dělali…
Určitě to dalo spoustu práce, všechny přípravy a organizace, moc vám všem za to děkujeme, pro Filípka to
mělo nedozírný přínos, takhle šťastného jsem ho dlouho neviděla. Díky tedy ještě jednou, i za vše ostatní, co
děláte! S pozdravem, A.

• Děkujeme za prima víkend s fajn lidmi. Program byl
senzační, vše skvěle připraveno a zorganizováno.
Vašíkovi se splnil sen – mohl přikládat do ohně. :-)
Čiší z vás optimismus, děkujeme za vaši práci, pomoc,
podporu. Z.
V prostorách Střediska rané péče Sluníčko a v rodinných
centrech v Dobrušce a v Jičíně jsme uspořádali několik
setkání pro rodiny s dětmi. Některé rodiny využily také
znakovací pobyt v Bělči nad Orlicí, který je organizován
ve spolupráci s Ranou péčí Diakonie Praha. Opakovaně probíhá dětský karneval v Hradci Králové a v Jičíně,
setkání s opékáním buřtů a setkání s Mikulášem, nově
také setkání pro prarodiče. Děti s rodiči využívají možnost
hipoterapie v Robousech, Rybné nad Zdobnicí, Bydžovské
Lhotce. Rodinám je nabízena i chirofonetika. Canisterapie
je poskytována individuální i skupinovou formou v Hradci
Králové a v Dobrušce. Rodiče měli v posledních měsících
možnost získat informace v rámci několika přednášek
a workshopů, například: Rodinné vztahy u klientů rané
péče (PhDr. Kateřina Šimáčková), Tátové v rané péči: outsideři, hrdinové, partneři? (PhDr. Martin Jára), Příjem potravy u dětí (Mgr. Marcela Jarolímová), Rozvojové hračky
a pomůcky (Bc. Ilona Dynterová). Činnost Střediska rané
péče Sluníčko je důležité prezentovat jak laické veřejnosti,
tak odborníkům. Pravidelně pořádáme Den otevřených dveří, setkáváme se v mateřských centrech v různých městech.
Úspěšná byla prezentace při Sociálních dnech na Univerzitě Hradec Králové. Vzájemné zkušenosti si vyměňujeme
s ostatními poskytovateli služby rané péče při setkáních
konzultantů PORTAGE, při kazuistických seminářích
pořádaných Asociací pracovníků v rané péči, při kolegiích
Diecézní katolické charity Hradec Králové. Spolupráce
s dalšími poskytovateli sociálních služeb i spolupráce se
samotnými obcemi se rozvíjí při pracovních skupinách
komunitního plánování. Účastnili jsme se Tříkrálové sbírky
a Národní potravinové sbírky.
Dne 14. 3. 2018 se konala za podpory Nadace Avast naše
konference Vědět, jak dál. Konference byla pestrou
přehlídkou informací o možnostech poskytování pomoci
rodinám s dětmi s postižením v regionu Královéhradeckého kraje.
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V prostorách Knihovny města Hradce Králové se v suterénu budovy sešlo více než 70 lidí. Zájem byl ze strany
jiných poskytovatelů rané péče v ČR, spolupracujících
neziskových organizací, vyučujících i studentů na UHK.
Přišly i maminky, které doma pečují o dítě s postižením
a hledají informace.
Konference Vědět, jak dál byla příležitostí, jak se potkat – odborníci i laici, vzájemně se obohatit a sdílet nové
informace o problematice péče o rodiny s dítětem s postižením.
Součástí materiálů, které si posluchači odnášeli, byla
i nová brožura Střediska rané péče Sluníčko s názvem
Jak lehce vzlétnout do života…, ve které poradkyně rané
péče Sluníčko přehledně popsaly a zúročily své znalosti
a zkušenosti z práce. Tato publikace je volně ke stažení
na stránkách
www.charitahk.cz/nase-strediska/stredisko-rana-pece-slunicko

…a jeden příběh na závěr:
Růženka
V květnu zatelefonovala do Střediska rané péče Sluníčko
maminka skoro tříleté holčičky. Přála si dozvědět se víc
o službě rané péče, zjistit, jestli bychom jim mohli pomoci
s Růženkou. S kolegyní Ilonou Dynterovou jsme vyjely
za rodinou. Jak už to u terénní služby někdy bývá, kus
jsme jely po silnici první třídy, potom po menších a menších silničkách, až jsme skončily na uzoučké kamenité
cestě mezi ploty, která končila v lese… Tam bydlí Růženka
s mámou, tátou, starším bráchou a s velikým psem. Sedly
jsme si s maminkou a babičkou ke stolu na zahradě a začalo povídání o tom, co můžeme rodině nabídnout a taky
spousta povídání o Růžence. Ta byla všude kolem nás.
Chvíli nalevo, chvíli napravo, hned mámě na klíně. A pak
už zase běhala kolem. Drobná útlá holčička s výkonností
trénovaného sportovce. Ve chvíli naší návštěvy vůbec nebylo jasné, kde hledat příčinu toho, že Růženka nemluví,

Raná péče

že si nechce hrát s hračkami, že je moc těžké ji na chvíli
něčím zaujmout a zabavit. Nějaká podezření už sice ze
strany lékařů zazněla, ale zatím to byly opravdu jen náznaky. Od náznaků k jistotě je někdy dlouhá cesta a rodiče
se jasně ptali: „Co můžeme udělat právě teď?“ Vše jsme
si vysvětlili a domluvili se na spolupráci. Měla jsem radost, že se budu s Růženkou, její mámou a někdy i s dalšími členy rodiny vídat na pravidelných konzultacích
v rodině, budu jim pomáhat v tom, aby uměli podpořit
Růženku, aby zkoušela mluvit, aby zjišťovala, že společná
hra může být zábava a legrace. Už během toho prvního
setkání jsme se ale dostali i k dalším tématům – co musí
rodina udělat pro to, aby mohla požádat o příspěvek
na péči, jaké další možnosti podpory se nabízejí, co pro
ně v téhle fázi je a není možné. Na další věci se zase ptala
babička. Některé otázky jsou těžké k zodpovídání, přitom
je ale moc důležité, že mohou být vysloveny a že i když
neumíme jednoduše odpovědět, snažíme se o to společně.
Třeba právě otázka, proč zrovna a právě tahle všemi milovaná a opečovávaná Růženka je v něčem jiná než ostatní
děti… Během roku 2017 jsme zvládli ještě šest konzultací
v rodině naživo a k nim kupu telefonátů i e-mailů. A co se
během spolupráce změnilo? Na základě našeho doporučení navštívili rodiče s Růženkou některé odborníky, kteří
lépe popsali, jaké problémy Růženka má a co by bylo dobré dělat. Začali spolupracovat se speciálně pedagogickým
centrem a společně připravovat nástup holčičky do mateřské školy. Také zažádali o příspěvek na péči. Při každé
konzultaci jsme společně hledali, co právě teď Růženku
baví a na tom jsme rozvíjeli velikou spoustu dovedností,
které jsou pro žití mezi lidmi tak důležité. Třeba schopnost
podívat se druhému člověku do očí, využít oční kontakt,
když po druhém něco chci, nebo si fotkou vybrat, co teď
vlastně chci dělat, použít řečový zvuk proto, abych přitáhl pozornost toho druhého, aspoň chvilenku se společně
zadívat na hračku, ve které, a to je přece veliká legrace,
slézá malý zelený žabáček dolů po dřevěném žebříčku.
Hodně jsme mluvili o věcech, které jsou důležité, a přitom
někdy vypadají jako drobnosti. Jak to udělat, aby Růženka přestala chodit k bráškovi do pokoje a vyhazovat mu
věci ze skříně, jak to udělat, aby si na ručičkách nechala
navlečené rukavice, když venku mrzne a ona má holé
ručičky za malou chvilku úplně promrzlé, jak to udělat,
aby Růženka už nepotřebovala plenky, ale chodila na záchod, jak to udělat, když by zrovna dneska chtěla jen a jen
jít do koupelny, vzít si všechny možné kosmetické zázraky, které tam najde a smíchat je a rozlámat a pokreslit
se s nimi, a nic jiného dělat nechce a moc křičí, když ji
maminka do koupelny nechce pustit… A představte si, že
když jsem naposledy k Růžence přijela, podívala se na mě
a úplně srozumitelně a jasně řekla: „Ahoj!“
Mgr. Zuzana Sýkorová, poradkyně rané péče
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jsou plně využívána.
Ranou péči poskytujeme rodinám dětí
předčasně narozených, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem,
s mentálním, pohybovým nebo komNaše středisko se narodilo v květbinovaným postižením a s poruchami
nu 2004, kdy byl stát nakloněný
autistického spektra. Podporujeme
v rámci Mezinárodního roku rodiny
rodiny tak, aby porozuměly potřebám
projektům, které se zabývaly rosvého dítěte a dokázaly využít všechdinou. Protože o podobnou službu
ny schopnosti a možnosti rozvíjet své
byl v našem městě zájem, založila
dítě v potřebných oblastech. Rodinám
nás Oblastní charita Kutná Hora
poskytujeme odbornou pomoc a spojako Středisko rané péče. U zrodu
lečně hledáme východiska z jejich
tu byly tři poradkyně, z toho dvě
složitých životních situací. Působíme
mámy na mateřské a jedna těsně
po celém Středočeském kraji.
po ní, které vytrvaly až dosud.
Kromě konzultací v rodinách jsme
První krůčky jsme prožily v malé
historicky poskytovali další doplňsuterénní kanceláři, bývalé kočárkové aktivity, jako je plavání, hipokárně panelového domu. O rok
terapie, muzikoterapie, canisterapie,
později jsme měly první auto,
Montessori terapie. Nyní nám zůstaly
kterým jezdíme dodnes. S dalšími
pouze pobyty a setkávání rodin s obroky a s novými rodinami kolegyně
časnými vzdělávacími semináři pro
přibývaly. Některé si ještě odskočirodiče i veřejnost.
Práce s rodinou
ly splnit další mateřské povinnosti,
Jsme rádi, že můžeme být dlouhoale postupně se v různých rolích
letým
členem
Asociace
pracovníků v rané péči (nynější
opět vrátily, takže nás v rané péči v této době působí
včetně koordinačních pozic 7. Naše regionální působnost Asociace rané péče ČR) a čerpat vzdělávání, kazuistické
semináře i supervize s dalšími kolegyněmi. Každé setkání,
se ze tří nejbližších okresů postupně rozšířila až na celý
ať už v celostátní Asociaci nebo na supervizních setkáních
Středočeský kraj a kapacita rodin narostla na 75.
Portage, v rámci Diecézního kolegia královéhradecké chaV roce 2008 jsme se přestěhovali do větších prostor v cenrity či na mnoha setkáních komunitních plánování služeb,
tru města. Středisko se postupně opravovalo a rozrostlo.
Protože od roku 2013 poskytujeme také Aktivizační služby jsou pro nás obohacením.
Od roku 2015 jsme měli vzácnou možnost zahájit spoluSpolu Na Sioně pro rodiny s dítětem a mladým dospělým
práci s norskou organizací Institut aplikované behaviorální
ve věku 2–26 let s poruchami autistického spektra (PAS),
případně s některými dalšími specifickými potřebami, jme- analýzy ze Stavangeru. Stalo se tak díky „norským grantům“. Již dvakrát jsme tak mohli absolvovat stáž v Norsku.
nujeme se nyní Středisko Na Sioně. Celkem nás je v obou
službách 10 stálých pracovnic a celá řada dalších externích Norští kolegové letošní podzim již počtvrté přijedou na suspolupracovníků. Díky vstřícnosti dárců máme 3 auta, která pervizní konzultaci k nám. Pomáhají nám cíleně nasmě-

RANÁ PÉČE NA SIONĚ,
OBLASTNÍ CHARITA
KUTNÁ HORA

Stáž v Norsku
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rovat pomoc rodinám a dětem především s autismem, se
kterými v rámci obou našich služeb také pracujeme.
A co nás nejvíc těší? Každý den hledáme spolu s kolegyněmi cesty, jak jít dál. Motivují nás vzkazy od našich rodin:
„Služba nám zpočátku přinesla hlavně psychickou podporu, pomohli jste nám zorientovat se v nové životní situaci
a ukázali směr, jakým se vydat a být šťastní. Půjčováním
hraček a pomůcek jste nám ušetřili peníze a navedli nás,
na jaké hračky se zaměřit do budoucna. Setkání bylo vždy
moc fajn a pozitivně naladěné.“
„Chtěli bychom poděkovat za služby poskytované ranou
péčí. Velice jsme ocenili ukázku a zapůjčení pomůcek,
o kterých jsme ani nevěděli, že existují. Děkujeme za rady
a podporu, jak vést V. ve vývoji dále.“
„Dobrý den.
Co pro nás znamená péče do domu?
Příjezd pracovnice k nám domů mi rozhodně ušetří čas,
který potom věnuji synovi. Neumím si představit dojíždět
jednou za měsíc do Kutné Hory, která je od nás vzdálena
asi 70 km. Nejsem dobrá řidička na dlouhé vzdálenosti,
auto nemám také nové, takže počítám, že jednoho dne mně
přestane jezdit. A při dnešním neustálém zdražování benzínu bych asi se svým nízkým rozpočtem hodně uvažovala,
zda podniknout tuto cestu tak často. Jezdíme po různých
terapiích či lékařích. Syn bývá často unaven a pak nechce
spolupracovat nebo se mu nelíbí prostředí, ve kterém má
terapie probíhat. Máme také problém s příjmem potravy,
a tak je pro mě těžké ohřívat tekutou stravu cestou. Jsem
ráda, že mi centrum poskytuje i zapůjčení pomůcek, které
bývají drahé, a hlavně mi pracovnice vysvětlí, jak kterou

Poradkyně na pobytu

Raná péče

používat. Také se mnou konzultuje některé věci, se kterými
si nevím rady, nasměruje mě na odborníky, které marně
sháním. Takže když toto všechno sečtu a měla bych za to
ještě platit, byla by pro nás tato služba finančně nedostupná. A proto doufám, že tato služba zůstane zachována takto
organizovaná.“ P. H.
Zpětné vazby z pobytu:
Co se mi líbilo:
Práce s dětma, pochopení syna. Nečekala jsem, co vše je
v Jeníkovi.
Jsem chytřejší v tom smyslu, že vím, jak na syna a já sama
jsem si jistější.
A na závěr úsměvná poznámka jednoho klientského tatínka, když si kolegyně sedla místo na koberec v průběhu
návštěvy na židli: „Konečně sedíte jako žena.“

Zpracoval tým rané péče Střediska Na Sioně,
Oblastní charita Kutná Hora

Tým Střediska Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora

Hra s dítětem
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O SLEZSKÉ DIAKONII
Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením,
senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se
dostali do nejrůznějších těžkých životních
situací. Ve své práci realizujeme biblické zásady
lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.
Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy
navázala na dřívější charitativní působnost
Slezské církve evangelické augsburského vyznání (www.sceav.cz/cs/) započatou na počátku 20. století. Své služby rozšířila v roce
2005 i do Jihomoravského kraje, kde poskytuje
podporu rodinám dětí a mladistvých s tělesným
a mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, osobám s PAS a opožděným
psychomotorickým vývojem.
Motto Slezské diakonie:
„Přinášíme světlo do života potřebným.“

PORADNA RANÉ PÉČE
DOREA
Poradna rané péče DOREA je jednou ze 108 registrovaných sociálních služeb Slezské diakonie a je součástí Slezské diakonie Úseku Brno, který byl založen v Jihomoravském
kraji a působí zde již 13 let. Úsek Brno sídlí na Kamenné 11 v Brně a aktuálně zde fungují dvě registrované
sociální služby, a to raná péče a osobní asistence.
Poradna rané péče DOREA dojíždí do všech ORP Jihomoravského kraje. V současné době tvoří tým poradny
vedoucí služby, která je zároveň sociálním pracovníkem,
6 poradkyň rané péče a psycholog.

Co poradna rané péče nabízí
Kromě poradenství, které probíhá v přirozeném domácím
prostředí rodiny, nabízíme klientům také další služby. Jedná se například o vývojovou diagnostiku dítěte, která je
provedena naším psychologem, samozřejmě opět ve známém a bezpečném prostředí dítěte, půjčování speciálních
pomůcek, spolupráci s pracovníky navazujících zařízení
atd. Pořádáme akce pro klienty, ať se jedná o výlety, zahradní slavnost či odborné přednášky. Jednou z důležitých
nabízeních služeb je také setkávání rodin neboli svépomocné rodičovské skupiny.

Připravil tým rané péče DOREA

Cílovou skupinou naší poradny jsou rodiny s dětmi
(do 7 let věku dítěte)
• s opožděným psychomotorickým vývojem (v důsledku
předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti nebo
dlouhodobé nemoci)
• s tělesným postižením
• s mentálním postižením
• se souběžným postižením více vadami (kombinace tělesných a mentálních postižení, kombinace
mentálně/tělesných a smyslových postižení, kdy smyslové postižení není pro vývoj určující)
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Fotografie ze zahradní slavnosti pořádané v roce 2017

SVÉPOMOCNÉ RODIČOVSKÉ SKUPINY
Již léta nabízíme rodičům možnost účastnit se svépomocných skupin, při kterých dochází k vzájemnému sdílení, porozumění i obohacení. Pro rodiče a další rodinné
příslušníky bývá narození dítěte, které potřebuje speciální
péči, náročné emocionálně i prakticky. Tyto rodiny jsou
ohroženy sociálním vyloučením, které je chápáno jako
stav, kdy dochází vlivem nepříznivé situace k výraznému znevýhodnění v možnostech zapojení do sociálních,
ekonomických a politických aktivit „majoritní“ společnosti. Konkrétně se rodiče často potýkají s únavou
a časově náročnou péčí o dítě, která je často intenzivní
i v nočních hodinách. Matky zpravidla zůstávají s dítětem
doma daleko déle, než je běžné u dětí zdravých, protože
specifika a rozsah péče přerůstají možnosti skloubení se
zaměstnáním. Tento fakt rodinu oslabuje i ekonomicky
a ženám ubírá jednu z možností seberealizace. Může
docházet k izolaci a situace tak rodinu vyčleňuje z účasti
na běžných aktivitách. V optimálním případě se rodiče
o péči dělí a vzájemně podporují. Není však ojedinělé,
že ženy zůstávají s dítětem samy, protože otec konfrontaci s realitou nezvládne a odchází. Rodiče zdravých
dětí si často ani nedokáží představit, s jakými situacemi
se pečující musí v každodenním životě potýkat. V prvních okamžicích jsou rodiče konfrontováni s nečekanou
situací, která pochopitelně přináší silný emoční otřes.
Můžou přicházet pocity viny, zda situaci nevědomky
nepřivodili nebo nepodcenili. Ani odborníci často nedokáží vhodným lidským přístupem situaci rodině ulehčit.
Stud a obava z nepřijetí a nepochopení „jinakosti“ okolím
přichází především ve chvílích, kdy je postižení viditelné
ať již fyziognomicky nebo atypickým způsobem chování
či prostým opožďováním v psychomotorickém vývoji.
Rodiče musí hodiny trávit stimulací dítěte, kdy u zdravých dětí postupuje vývoj naprosto přirozeně a spontánně.
Každá radost z pokroku je tvrdě zasloužená systematickou

Raná péče

a intenzivní prací jak odborníků, tak především rodičů.
Ti se iniciativně vzdělávají v oblasti speciální pedagogiky
a psychologie, aby dokázali svému dítěti ušít péči na míru
jeho individuálním potřebám. Dny strávené v čekárnách
a nemocnicích, týdny v léčebnách a to vše v plném nasazení, emočním vypětí a s nejasnou prognózou. Přicházejí
otázky „Kam bude moje dítě chodit mezi vrstevníky,“
„Kde se bude vzdělávat,“ „Co bude s mým dítětem, až dospěje, až nebudu mít sílu se o něj starat?“ To jsou obavy,
se kterými rodiče vysíleně usínají po fyzicky náročné péči
a případné koordinaci péče a vztahů s dalšími sourozenci.
Chceme říci, že v tom rodiny nemusí zůstat samy. Kromě
sociálních služeb je nedocenitelná i možnost podpory
rodičů navzájem.
Kromě sociálních služeb je nedocenitelná i možnost
podpory rodičů navzájem. Svépomocná skupina nabízí
pečujícím možnost setkání s lidmi, kteří žijí obdobnými
radostmi i starostmi. Dostane se jim vyslechnutí, přijetí,
pochopení i citlivé zpětné vazby. Rodiče se vzájemně
obohacují praktickými informacemi, ale i osobními zkušenostmi, které jsou nedocenitelné. Mezi základní principy
patří důvěra – otevřenost – empatie – přijetí. Skupina je
otevřená a je vedena dvěma koterapeuty s psychologickým vzděláním, kteří citlivě koordinují dění ve skupině
a v případě potřeby přinášejí do skupiny nové podněty.
Skupina se schází 1× za měsíc na tři hodiny v podvečer.
Tyto skupiny jsou nabízeny již zájemcům o službu a je
možné jich dále využívat i po ukončení služby. Důležitá je zásada otevřenosti a upřímnosti (neříkat nepravdu,
možnost odmítnout odpovědět) při zachování tolerance,
zásada zodpovědnosti v jednání (nejednat s důsledkem
poškození druhého nebo proti řádu a cílům skupiny),
zásada dodržování důvěrnosti (nevynášet ven ze skupiny)
a právo říci STOP. A proč to vlastně děláme? Protože nás
těší, že to funguje… viz citace jedné účastnice: „Chtěla
bych vám moc poděkovat za včerejší skupinku. Byla pro
mě obrovským přínosem, poprvé jsem mohla takto uceleně
mluvit o svém přání/touze/problému a hlavně slyšet tolik
různých názorů. Je to opravdu velmi inspirativní metoda.
Přiznám se také, že jsem to chtěla už otevřít i v minulosti,
ale teprve včera mi složení skupinky umožnilo přijít s tak
intimním tématem. Pokud by ze setkání z každé skupinky
odcházel alespoň jeden jediný člověk s takovou lehkostí
jako já včera (oproti tíze uplynulých týdnů a měsíců), má
vaše práce obrovský smysl.“
Garant Svépomocně-rodičovských skupin
PhDr. Mgr. Markéta Heroutová,
vedoucí Úseku Brno (vzděláním psycholožka a speciální pedagožka, absolventka 5letého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a frekventantka výcviku v Logoterapii)
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CO JE U NÁS TENTO ROK NOVÉHO

a sami se vzděláváme, jak v něm pracovat. Snoezelen
využívají jednak osobní asistenti z Eliady k relaxaci svých
klientů a taktéž poradkyně rané péče. Ty ve Snoezelenu mívají konzultace, při nichž kombinují pedagogickou podporu
klienta s relaxací. Zároveň započalo vzdělávání pracovníků,
kteří mají zájem o terapeutickou práci ve Snoezelenu. Pro
příští rok proto usilujeme o získání finančních prostředků,
z nichž by se financoval částečný úvazek Snoezelen terapeuta, který by mohl s klienty pracovat intenzivněji (např.
ve frekvenci 1× týdně). Kromě toho sháníme sponzory
na pořízení vibračního vodního lůžka, které je nedílnou
součástí Snoezelen místnosti, a na něž nám v letošním roce
bohužel nezbyly finanční prostředky.

První polovina roku 2018 se v Úseku Brno nesla ve znamení budování Snoezelen místnosti pro naše klienty. Vychází
z vědeckého interaktivního multismyslového konceptu „Snoezelen – MSE“, jenž prokazatelně zlepšuje zdravotní stav
klienta. Terapie není omezena ani věkem, ani diagnozou.
Nejprve bylo potřeba předělat elektroinstalaci ve vybrané
místnosti, neboť ve Snoezelenu je potřeba mnohem více
zásuvek než v běžné místnosti. Poté jsme několik týdnů
trávili studiem českých i anglických webových stránek,
návštěvou jiných Snoezelen místností a konzultací s odborníky na Snoezelen v ČR. Cílem bylo zorientovat se
v široké nabídce cenově nákladných pomůcek a vybrat
ty nejvhodnější s ohledem na naši cílovou skupinu – děti
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
a na náš limitovaný rozpočet financí získaných z nadací
a darů. Nakonec se vše podařilo a v červnu 2018 proběhlo
při příležitosti zahradní slavnosti otevření našeho Snoezelenu. Musím říci, že ohlasy klientů byly velmi pozitivní.
Ve Snoezelen místnosti totiž nabízíme klientům opravdu
nevšední zážitek zapojením všech smyslů v respektujícím a relaxačně vybaveném prostředí. Cílem je uvolnění
klienta, navození pocitu bezpečí a tím snížení stresu,
frustrace a nevhodného chování. Kromě relaxace pracujeme ve Snoezelenu s klienty také pedagogicky, kdy propracovaným zapojením více smyslů současně (zraku, sluchu,
hmatu, čichu a chutě) zvyšujeme motivaci klienta k učení
se novým vědomostem a dovednostem, posilujeme oční
kontakt a sdílenou pozornost. Jedna Snoezelen jednotka
trvá obvykle 45–60 minut.
Druhou polovinu roku 2018 jsme pojali jako testovací
období, kdy si Snoezelen a pomůcky v něm „osaháváme“

Garant Snoezelenu o vybudování
a následném využívání Snoezelen místnosti,
Mgr. Gabriela Zelenková, poradkyně rané péče/psycholog

ERGOTERAPIE V NAŠÍ PORADNĚ
Během své sedmileté praxe jako poradce rané péče jsem
při práci s klientskými rodinami měla velmi často intenzivní pocit, že mé speciálně pedagogické vzdělání není
zcela adekvátní vzhledem k potřebám klientských rodin
a jejich dětí. Rodiče mě velmi často zahrnovali dotazy, jak
u dítěte s progresivním onemocněním udržet co nejdéle
aktuální úroveň schopností, jaké kompenzační pomůcky
vybrat, aby byly pro dítě vhodné, jak o dítě pečovat a jak
s ním manipulovat, aby si rodiče nezničili vlastní zdraví.
Dlouhou dobu jsem na tyto otázky nedokázala rodičům
odpovědět. Uvažovala jsem, čím své vzdělání doplnit
a nakonec pro mě byla jasnou volbou ergoterapie. Byla
jsem přijata k bakalářskému studiu a nadšena touto skutečností jsem se chlubila klientským rodinám. Velmi mě
však překvapila reakce několika rodin. Mnoho maminek
se mě zcela nezávisle na sobě zeptalo, jestli mě opravdu
to pletení košíků s důchodci bude bavit, jiné maminky mi
položily otázku, jestli studium ergoterapie pro mě, jako
pro poradce rané péče, není ztrátou času, když jejich těžce
postižené děti se stejně nikdy nedokáží věnovat nějaké
práci a manuálním činnostem.
Během několika minulých let jsme s vedoucími pracovníky uvažovali o tom, jak ergoterapii propojit s ranou
péčí, jak tuto rehabilitační metodu přiblížit klientským
rodinám. Po několikaměsíčním snažení nám byl tento rok
schválen projekt zaměřený na ergoterapii. V rámci každoroční zahradní slavnosti pro klienty poradny i veřejnost
jsme rodinám umožnili prožít s dítětem krátkou ochutnávku ergoterapeutické intervence. Příliš rodin ji však
nevyužilo.

A jak se nám Snoezelen místnost povedla? To můžete sami
zhodnotit alespoň na dálku na přiložené fotografii.

V září jsme tedy v rámci schváleného projektu s názvem
„Ergoterapií ke kvalitnějšímu životu rodiny“ uspořádali
pro rodiče přednášku se čtyřhodinovou časovou dotací.
Cílem přednášky bylo rodičům představit ergoterapii jako
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další možnou rehabilitační metodu, která usiluje o zachování, zlepšování a využívání schopností dítěte s vrozeným
či získaným postižením. Seznámit rodiče se všemi technikami, metodami a přístupy, které se v ergoterapii využívají, nechat rodiče mnohé techniky si vyzkoušet a prolomit
tak zaběhlý mýtus, že ergoterapie je pletení košíků a dá
se využít pouze u „šikovných a manuálně zručných dětí“.
Velký zájem o přednášku ze strany rodičů nás velmi mile
překvapil. Rodiče přednáška a zejména informace o ergoterapii a jejím využití u dětí s postižením nadchla a velmi
aktivně si začali domlouvat pravidelné termíny ergoterapeutických intervencí. Každé setkání s rodinou za účelem
ergoterapeutické intervence probíhá v herně v prostorách naší poradny. Na práci s rodinou si vyčleňuji celou
hodinu, kdy zhruba 40 minut intenzivně pracuji s dítětem,
rodič pouze přihlíží nebo mi pomáhá se správnou motivací dítěte. Zbylých 20 minut rozdělujeme na relaxaci s dítětem ve Snoezelenu a k povídání s rodičem, kdy rodiči
všechny prováděné aktivity vysvětluji, seznamuji rodiče
s jejich smyslem a doporučuji vhodné postupy k nácviku
v domácím prostředí. V rámci ergoterapie s dětmi využívám několik speciálních pomůcek, zejména na polohování
nebo na cvičení před zrcadlem, ale spíše se snažím rozvíjet děti pomocí obyčejných věcí, předmětů, činností nebo
využitím přírodních materiálů, nebo pomůcek vyrobených
svépomocí. Jsem totiž přesvědčená, že ergoterapie by
měla být součástí každodenního života dětí s postižením

a tak je pro mě důležité využívat při ergoterapeutických
intervencích s dětmi jednoduché, finančně nenáročné
pomůcky, které jsou dostupné i pro rodiče. Velkou výhodou při ergoterapii s dětmi s hlubokým mentální a kombinovaným postižením je Snoezelen. Zatímco s dětmi
s lehčím typem postižení pracujeme spíše v herně a Snoezelen využíváme k závěrečné relaxaci, u dětí s těžkým
postižením probíhá ergoterapeutická intervence výhradně
v prostředí Snoezelenu. Je pro mě velkým zázrakem pozorovat, jak dítě s těžkým kombinovaným postižením se
v prostředí Snoezelenu dokáže uvolnit, navázat se mnou
vztah a komunikaci a soustředit se na prováděné činnosti
a stimulace.
V rámci ergoterapeutických intervencí se snažím setkávat
se s dětmi a jejich rodiči každých 14 dní. Každé setkání je
vždy radostné a smysluplné pro všechny zúčastněné. Věřím, že ergoterapie se stane trvalou součástí našich služeb,
které rodinám s dětmi s postižením poskytujeme.

Mgr. Martina Mazánková,
poradkyně rané péče/ergoterapeutka

Fotografie z přednášky o ergoterapii pořádané v září 2018
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TÝM OKOLO DÍTĚTE
Uspořádání Mezinárodního workshopu
na Modré v prosinci 2017 byl důležitým milníkem pro Středisko rané péče
EDUCO Zlín, z. s. Hlavním tématem
workshopu byla mezioborová spolupráce odborníků, kteří pracují s rodinami s dětmi se
zdravotním postižením. EDUCO se pomocí svých projektů zaměřilo na podporu klientských rodin mimo jiné
skrze metodu přejatou z Anglie od Petera Limbricka, která
nese název Tým okolo dítěte (zkráceně TOD). „EDUCO
od Mezinárodního workshopu na Modré odvedlo na zavedení metody TOD kus práce. Po více než roce můžeme
říci, že máme úspěšně za sebou několik prvních setkání
a ohlasy ze strany rodičů i odborníků ze sociálních služeb,
zdravotnictví a školství, jsou více než pozitivní,“ uvedla
Ing. Dagmar Machová, ředitelka EDUCO.
„Rodiče, kteří pečují o své děti se zdravotním postižením,
získávají informace a doporučení u odborných lékařů,
jak s dítětem postupovat dál, odděleně. TOD představuje
možnost uskutečnit setkání pro všechny odborníky napříč
resorty (zdravotnictví, školství, sociální služby) společně
i s rodiči a dítětem. Tak se mohou všichni společně dohodnout, co je pro rodinu a dítě aktuálně nejdůležitější řešit,
případně podpořit. Konečné slovo má rodič dítěte. Rodič
tak může sdílet se všemi najednou svá přání, nápady, očekávání i obavy,“ vysvětluje Mgr. Jana Hunáková, vedoucí
služby EDUCO.

Raná péče

Tým v EDUCU má v plánu s metodou TOD založenou
na mezioborové spolupráci pokračovat a nadále ji rozvíjet. Myšlenku spolupráce odborníků mezi resorty podporuje také Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice
Tomáše Bati skrze primáře MUDr. Josefa Macka, který
uvedl, že spolupráce zdravotní péče a rané péče je pro
rodiče s dětmi se zdravotním postižením velkou pomocí.
V současné době Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s.,
připravuje pro své kolegy ze sociálních služeb, zdravotnictví a školství opět mezinárodní workshop s názvem Na společné cestě, který proběhne ve Zlíně 12.–13. 4. 2019.
Workshop bude zaměřen opět na téma mezioborové
spolupráce odborníků napříč zdravotním, školským a sociálním systémem. Workshop povedou zahraniční lektoři
Peter Limbrick a Elizabeth Wassall z Velké
Británie. Připravují se také panelové
diskuze, ve kterých zasednou důležité
osobnosti ze všech tří resortů. Bližší
informace o celé akci a možnostech
registrace obdrží poskytovatelé rané péče
e-mailem během listopadu.

Mgr. Šárka Štěpáníková
stepanikova@ranapecezlin.cz
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ASOCIACE RANÉ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.
Asociace rané péče České republiky, z. s., (ARPČR) je celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané
péče. Členy ARPČR 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.

Bulletin Asociace rané péče České republiky, z. s., odborný magazín Asociace rané péče České republiky, z. s.
Vlachova 1502/20, 150 00 Praha 5
e-mail: posta.aprp@gmail.com
IČ: 26641933, Číslo účtu: 214873667/0300
Vychází 4× ročně.
Bulletin vznikl v rámci projektu Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči, z. s.,
(Operační program zaměstnanost, r. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002241)
s finanční podporou z Evropského sociálního fondu.
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