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VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V RANÉ PÉČI Z.S. ZA ROK 2016
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.
Východiskem pro formulování ukazatelů dobré praxe a kvality poskytované služby byla četná
pracovní setkání poskytovatelů služby z Čech, Moravy a Slezska, ze kterých vzešel pracovní
materiál Optimální model rané péče a Druhové standardy kvality služby.
Účel
•
•
•
•
•

sledování, podpora a zvyšování kvality sociální služby raná péče
prezentace oboru i služby raná péče
prosazování oboru raná péče
hájení zájmů pracovišť rané péče i jejich pracovníků
zajišťování vzdělávání pracovníků v rané péči

Činnosti
• zajištění platformy pro efektivní a dobrou spolupráci jednotlivých pracovišť
• poskytování vzájemné odborné podpory
• udělování garance kvality služby na základě provedeného šetření
• odborná a publikační činnost
• šíření informací směrem k odborné a laické veřejnosti
• mezinárodní spolupráce
• poskytování dalšího vzdělávání v oboru raná péče
ORGÁNY APRP
Shromáždění členů proběhlo 27.4.2016, 9.11.2016
Mimořádné shromáždění členů proběhlo 8.1.2016
Statutární orgán (3 jednatelé)
Mgr. Markéta Sieglová
Mgr. Pavla Těhníková
Mgr. Jana Hunáková
V roce 2016 převzala jednatelství Mgr. Markéta Sieglová po skončení mandátu Mgr. Ivany
Kmínkové, znovu byla zvolena do funkce jednatelky Mgr. Pavla Těhníková.
Revizní komise
Mgr. Pavla Skalová
Mgr. Veronika Strenková
Mgr. Kateřina Růžičková
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ČLENOVÉ APRP
Členem Asociace je pracoviště rané péče, které je držitelem Garance kvality služby ze strany
APRP. Garance potvrzuje, že organizace respektuje všechna pravidla formulovaná zákonem
108/2006 Sb. a druhové standardy služby. Garance se uděluje na dobu dvou let.
K 31.12.2016 APRP sdružuje 20 členských pracovišť s platnou garancí kvality služby z Čech,
Moravy a Slezska.
Novým členským pracovištěm v roce 2016 se stala organizace Demosthenes, Ústí nad Labem.
Členské pracoviště Diakonie ČCE středisko rané péče Ratolest se transformovalo a je součástí
pracoviště Diakonie ČCE středisko Praha (dříve Raná péče Diakonie Stodůlky).
Členská pracoviště s platnou garancí kvality služby dle sídla organizace v roce 2016:
PRAHA
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.ps., Raná péče Čechy,Hábova 1571, 155 00 Praha 5
www.detskysluch.cz
Diakonie ČCE - středisko Praha, Raná péče Diakonie, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5
www.rana-pece.cz
EDA cz, z.ú., Trojická 2/387, 128 00 Praha 2
www.eda.cz
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Centrum sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov
www.tloskov.cz
Oblastní charita Kutná Hora, Raná péče na Sioně, Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná
Hora
http://ranapece-kutnahora.webnode.cz/
JIHOČESKÝ KRAJ
I MY, o.p.s., Raná péče pro jihočeský region, Bechyňská 50/6, 392 01 Soběslav
www.i-mysdruzeni.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Slezská Diakonie, Poradna rané péče DOREA, Kamenná 21, 639 00 Brno – Štýřice
http://dorea-eliada.cz/
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Oblastní
charita
Hradec
Králové,
Středisko
rané
péče
Sluníčko,
Ulrichovo náměstí 733, 500 02 Hradec Králové
www.charitahk.cz
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, Komenského 616, 543 01 Vrchlabí
http://vrchlabi.diakonie.cz/
LIBERECKÝ KRAJ
Centrum LIRA, z.ú., Matoušova406/07 Liberec
http://www.centrumlira.cz/
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Slezská Diakonie, Poradna rané péče EUNIKA, Horova 654/4, Ráj, 734 01 Karviná 4
http://www.sdkabo.cz/
Slezská Diakonie, Poradna rané péče MATANA,Hlubická 9, 794 01 Krnov
http://www.slezskadiakonie.cz//
Slezská Diakonie, Poradna rané péče SALOME, Nerudova 1156, 735 81 Bohumín
http://www.slezskadiakonie.cz/
OLOMOUCKÝ KRAJ
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Raná péče Morava a Slezsko, Jungmannova
25, 779 00 Olomouc
www.detskysluch.cz
PARDUBICKÝ KRAJ
Středisko pro ranou péči, o.p.s., Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
http://ranapece-pce.cz/kdo-jsme/
PLZEŇSKÝ KRAJ
Raná péče KUK, z.ú., Tomanova 5, 301 00 Plzeň
http://www.ranapecekuk.eu/
ÚSTECKÝ KRAJ
Demosthenes, Raná péče, Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem
http://www.demosthenes.cz/
VYSOČINA
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč, Raná péče Třebíč, Gen. Sochora 705,
674 01 Třebíč
http://trebic.charita.cz/
PORTIMO o.p.s., Drobného 301, 592 31, Nové Město na Moravě
http://www.portimo.cz/
ZLÍNSKÝ KRAJ
Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín - Louky
http://www.ranapecezlin.cz/
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ČINNOST APRP
1. Udělování garancí kvality poskytovaných služeb
V roce 2016 zažádalo o opětovné prošetření garance kvality služeb 12 členských pracovišť, přičemž
v tomto roce proběhlo pouze 11 šetření na místě. Všechna členská pracoviště garanci kvality
získala.
Pracoviště, která prošla šetřením garance kvality: Centrum LIRA Liberec, Středisko rané péče
Sluníčko Hradec Králové, Centrum pro dětský sluch Tamtam Čechy, Centrum pro dětský sluch
Tamtam Morava a Slezsko, Diakonie ČCE středisko Praha Raná péče Diakonie, Educo Zlín, I MY
Soběslav, CSS Tloskov, Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí, Raná péče KUK Plzeň,
Středisko pro ranou péči o.p.s. Pardubice.
2. Vzdělávání pracovníků v rané péči
APRP organizuje pro svá členská pracoviště různé typy vzdělávacích akcí, jejichž cílem je zvýšení
odborné úrovně služeb rané péče v ČR, vzájemné předávání zkušeností a informací, sdílení praxe
a hledání řešení spojených s poskytováním služeb rodinám a jejich dětem ve věku 0- 7let s různými
typy postižení.
Vzdělávací aktivity v roce 2016
Kurz poradce rané péče (č. 2013/0446-SP)
Jedná se o akreditovaný kurz MPSV určený začínajícím poradcům rané péče.
Teoretická část (40 vyučovacích hodin) probíhá v jednom uceleném týdenním bloku obsahujícím
nejen přednášky, ale i workshopy, cvičení a diskuse nad modelovými situacemi.
Tematicky je rozdělena do tří částí: 1. Služba raná péče, Poradce rané péče; 2. Dítě s postižením;
3. Rodina dítěte s postižením.
Praktickou část kurzu tvoří 20 hodin přímé poradenské práce frekventantů pod supervizí. (Musí se
jednat o rodiny, v nichž je frekventant poradcem.) Konkrétně se jedná o 4 konzultace v rodině za
přítomnosti supervizora, dále o strukturovaný rozbor.
Absolvent kurzu získá následující kompetence:
• ucelený přehled o službě rané péče;
• praktické dovednosti v oblasti podpory rodiny dítěte s postižením;
• dovednost reflektovat proces služby a využívat ke zkvalitnění své práce adekvátní nástroje
podpory (supervizi, kazuistické semináře, sdílení v týmu...)
Kurzu poradce v roce 2016 se zúčastnilo celkem 16 účastnic z 11 organizací (z toho se jednalo
o účastnice z 10 členských pracovišť). Všechny účastnice kurz zdárně dokončily a získaly
osvědčení o absolvování.

4

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.
Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 26641933

www.aprp.cz

Kazuistické semináře
Kazuistická setkání připravují poradci rané péči. Témata vycházejí z aktuálních potřeb členských
pracovišť. Cílem setkání je nacházení optimálních řešení a sdílení dobré praxe. Výstupy
z kazuistických setkání „doporučení dobré praxe“ jsou určeny pro vnitřní potřebu členů APRP.
26.1. 2016 Šetření garance kvality služby (3 hodiny)
20.9. 2016 Smrt dítěte a fatální diagnóza při práci poradce (4 hodiny)
9.11. 2016 Střety a limity v rané péči (2 hodiny)

3. Modernizace/profesionalizace APRP
Evropský sociální fond (Operační program zaměstnanost) prostřednictvím MPSV podpořil projekt
„Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči, z.s.“ v celkové částce 2 193 743,75 CZK.
Období realizace projektu je 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018. Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002241
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.
Co je cílem projektu: Obor rané péče, jeho přínos a efektivitu, se dosavadními aktivitami podařilo
velmi úspěšně etablovat na úrovni státní, odborné i uživatelské. Nyní jsou služby rané péče velmi
žádané, systémově se stávají nedílnou součástí mezioborové spolupráce v oblasti zdravotnictví
a školství. Tato nová role ale klade velké nároky na jednotlivé členské organizace, které potřebují
větší podporu. Asociace, která většinu aktivit dosud realizovala především na bázi dobrovolnické,
musí transformovat svou strukturu i systém fungování a nabídnout svým členům odborný
i poradenský program (servis) odpovídající aktuálním potřebám.
Aktivity projektu:
1) Posílení řízení zastřešující organizace (11/16 – 4/17)
2) Rozšíření členské základny a prošetření kvality služeb (11/16 – 10/17)
3) Podpora vedoucích pracovníků a metodiků (5/17 – 10/18)
4) Podpora pracovníků v přímé péči (11/16 – 10/18)
5) Vydávání elektronického bulletinu APRP (11/16 – 10/18)
4. Reakce na možné ohrožení oboru raná péče
Od června do listopadu 2016 proběhlo několik setkání členských i nečlenských pracovišť APRP,
která se týkala hájení oboru raná péče. Tato aktivita reagovala na setkání u Kulatého stolu v Hradci
Králové dne 21.6.2016, kde bylo poslancům a ostatním odborníkům předneseno, že raná péče je
netransparentní, neodborná, nesystémová služba a že je zapotřebí ji přesunout do resortu školství.
Podobné prohlášení kritizující ranou péči proběhlo v Parlamentních listech.
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Asociace ve spolupráci s nečlenskými pracovišti poskytující službu raná péče reagovala na tuto
skutečnost vyvoláním společné diskuze se zainteresovanými stranami, proběhlo několik společných
setkání, byl podán otevřený dopis ministryni MPSV paní Mgr. Michaele Marksové. Na celou
situaci také reagovalo mnoho uživatelů služby rané péče a to především na sociálních sítích.
Výstupem bylo ujasnění si postupů v obdobných situacích, jednotné vystupování poskytovatelů
služby navenek a hledání společných systémových kroků do budoucna.
EKONOMICKÉ ÚDAJE
Činnost Asociace pracovníků v rané péči je hrazena z členských příspěvků, příjmů z šetření kvality
poskytovaných služeb rané péče a příjmů z organizování vzdělávacích kurzů.
Jednotlivé aktivity spolku jsou zajišťovány koordinátorem v pracovním poměru na 0,2 úvazku
a členy APRP bezplatně. Organizace kurzů a lektorská činnost v rámci vzdělávacích kurzů je
hrazena z příjmů za kurzy formou DPP případně fakturačně.

NÁKLADY celkem (v Kč)
Kancelářské potřeby
Náklady na reprezentaci
Poštovné
Ostatní služby – účetní služby
Pronájem
Cestovné
Mzdové náklady – DPP
Ostatní daně a poplatky
Bankovní poplatky
Zákonné pojištění

396 067,00 Kč
497,00 Kč
1 323,00 Kč
148,00 Kč
47 724,00 Kč
6 000,00 Kč
483,00 Kč
335 370,00 Kč
90,00 Kč
3 867,00 Kč
565,00 Kč

VÝNOSY celkem (v Kč)
Tržby z prodeje služeb (kurzovné)
Kurz poradce
Úroky
Dotace EU

363 092,00 Kč
127 000,00 Kč
141 000,00 Kč
167,00 Kč
94 925,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v Kč) - ztráta

-

32 975,00 Kč
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