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Milý čtenáři,
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jsem ráda, že se k vám opět dostává nové číslo Bulletinu.
Letošní rok se v Asociaci nese v duchu změn a stále nejsme u konce.
Mám radost z nových webových stránek, na které se vám do budoucna
budeme snažit dávat co nejvíc informací z dění v Asociaci. Stále vymýšlíme, čím je vylepšit. Už nyní tam najdete video o rané péči, brožuru
Profil poradce rané péče – Kompetence v praxi rané péče nebo mapu
poskytovatelů rané péče vytvořenou v spolupráci s NROS. Důležité je
zmínit i změnu mailové adresy, na kterou nám píšete.
Ale největší změna se odehrála asi změnou stanov, se kterou jsou spojené celkové změny v orgánech Asociace. Činnost revizní rady vystřídala
revizorka a změny se udály ve složení zvolené správní rady. Už víte, že
členka správní rady Bc. Michaela Svobodová, DiS. musela ze zdravotních důvodů odstoupit. Zvolili jsme novou členku, Mgr. Pavlu Skalovou,
která se zodpovědně chopila svých úkolů. Členky správní rady si ze
svého středu zvolily předsedkyni Mgr. Alenu Kunovou.
S průběžnými malými změnami se nám podařilo složit odborné komise.
V Aktualitách se vám všichni představí a dozvíte se také, jak je to nově
s garancemi. A přestože se teploty venku šplhají dost vysoko, my jsme
pořád v plném nasazení. Díky tomu vás můžeme pozvat na workshop
pro supervizory garance služby, kde rádi přivítáme i nové tváře, a přinášíme i informace ke vzdělávání pracovníků v rané péči. Samozřejmě,
že nesmí chybět ani zajímavé články z členských organizací a Nadace
Sirius představí svůj projekt „Patron dětí“.
Zbývá už jen popřát příjemné čtení!

Mgr. Anna Slováčková
koordinátor Asociace rané péče České republiky, z.s.
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PŘEDSTAVENÍ
Mgr. Pavla Skalová
členka správní rady

Mgr. Petra Mžourková
revizor

Od roku 1995 působím jako poradkyně
na pracovišti rané péče v Diakonii ČCE
– středisko Praha; posledních deset let
se věnuji rozšíření služby do Plzeňského
kraje. Naše organizace byla jedním ze zakládajících
členů Asociace; já sama mám za sebou zkušenost s jednatelstvím, prací v revizní komisi i zapojení do projektu
profesionalizace. Je mi blízké téma vzdělávání poradců,
ale i etická rovina poskytování rané péče; na obě oblasti
bych se ráda zaměřila i jako členka SR.

V organizaci EDA působím od roku
2007, na postu ředitelky od ledna 2011.
EDA poskytuje ranou péči ji 29 let
a jsme pyšní na to, že mezi naše kolegyně patří i zakladatelky rané péče v České republice. EDA
je také držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná
organizace, kterou uděluje Asociace veřejně prospěšných
organizací, a v roce 2015 získal ocenění Neziskovka roku.
Já sama jsem byla aktivně zapojená do projektu
„Profesionalizace Asociace pracovníků rané péče“ a těší
mě, že se v Asociaci událo mnoho změn, které snad oboru rané péče i jednotlivým členům budou do budoucna
přínosem. I když se role revizora nezdá být v kontextu
celé Asociace důležitá a podstatná, bude mou snahou důkladně dohlížet na dění v Asociaci, ať už se týká naplňování poslání nebo účetnictví.

ODBORNÉ KOMISE
Jedním z cílů projektu ESF Profesionalizace ARP ČR bylo vytvoření funkčního vnitřního systému organizace,
který by lépe naplňoval potřeby členských organizací. Nová organizační struktura tří komisí - Garance a kvalita,
Vzdělávání, PR a legislativa – nahrazuje původní systém práce tří jednatelek a zahrnuje oblasti, na nichž je praktické
pracovat pro náš obor společně. Každá komise má několik členů, jedná se prakticky o všechny ochotné kolegyně a kolegu, kteří se do práce v komisích přihlásili. Za práci komise je zodpovědná vždy jedna členka správní rady.
Celek drží dohromady skvělá koordinátorka Anna Slováčková, bez jejíž vydatné podpory a konkrétní práce by celá
organizační struktura zůstala pravděpodobně jen na papíře… Ale Anka svojí energií a neutuchajícím úsilím roztáčí
zatuhlá kola té naší asociační kárky, nedbá na překážky a jede, prostě jede!!:-)

PR, LEGISLATIVA
Mgr. Alena Kunová
Raná péče Diakonie
poradkyně rané péče a předsedkyně ARP
ČR

Spoustu nových věcí jsem se díky tomu naučila a přišlo
mi přirozené v této práci pokračovat i dále.
Čím v této komisi plánuji přispět?
Čím mohu přispět? Náplní mi tato komise není moc blízká, ale ráda se učím nové věci, nebojím se nových výzev.
Mohu tedy nabídnout čas, který této práci mohu věnovat,
a své znalosti a dovednosti.

Mgr. Jana Hunáková
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
vedoucí služby

PhDr. Radka Jiroušková
Raná péče CSS Tloskov
vedoucí služby

Co bylo mou motivací pro přihlášení se
do odborné komise?
V uplynulých 4 letech jsem se jako jedna
z jednatelek Asociace podílela společně s kolegyněmi na chodu Asociace. V posledních dvou
letech to byla i práce v rámci projektu Profesionalizace,
díky kterému jsme revidovali a nastavovali fungování
Asociace a její aktivity.

Co bylo mou motivací pro přihlášení se
do odborné komise?
V minulých letech dala Asociace našemu malému týmu rané péče ve velkém
Centru služeb ,,správný vítr do plachet“ a skvělý směr!!
Motivací byla práce ostatních členek, které se podílejí na
rozvoji Asociace, a chuť alespoň trochu pomoci a přispět
k rozvoji oboru.
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Čím v této komisi plánuji přispět?
Ráda bych přispěla spoluprací v týmu, pomohla vytvářet
informační zázemí pro ARP ČR, širší odbornou a laickou veřejnost. Nabízím pomoc při zajišťování legislativy,
finančního prostředí a celkového PR Asociace. Vzhledem
k blízké dostupnosti do Prahy ráda pomohu s vyřizováním a aktivním jednáním a těším se na práci se skvělými
lidmi
Bc. Roman Kovář
fundraiser Rané péče Třebíč
Co bylo mou motivací pro přihlášení se
do odborné komise?
Motivací byla možnost nahlédnout do
fungování ARP a účastnit se rozvoje
rané péče v ČR.
Čím v této komisi plánuji přispět?
Rád bych přispěl zejména zkušenostmi z oblasti
Evropských fondů, projektů a grantů.

VZDĚLÁVÁNÍ
Mgr. Pavla Skalová
Raná péče Diakonie
poradkyně rané péče a členka správní
rady ARP ČR

Mgr. Markéta Sieglová
Středisko Na Sioně, Oblastní charita
Kutná Hora
vedoucí služby raná péče a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
s PAS
Co bylo mou motivací pro přihlášení se
do odborné komise?
Do odborné komise jsem se hlásila, protože si vážím
společného úsilí poradců z různých pracovišť rané péče,
která se spojují v ARPČR, z.s., a chtěla jsem přispět ke
společné práci pro obor.
Čím v této komisi plánuji přispět?
Účastí v komisi chci pokračovat v tom, na čem jsem se
v minulých letech i v pozici jednatelky spolupodílela.
PaedDr. Jana Vachulová
EDA cz, z.ú.
poradkyně rané péče, metodička
Co bylo mou motivací pro přihlášení se
do odborné komise?
V oblasti vzdělávání jsem v Asociaci
činná již od svého vstupu, spolupodílela
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jsem se na několika bězích kurzu Poradce a na jeho akreditaci. Zajímá mne být u toho, když se způsoby vzdělávání a jeho obsah právě nyní mění.
Čím v této komisi plánuji přispět?
Ráda se všech pracovišť prostřednictvím dotazníků budu
čas od času ptát, co a jak v oblasti vzdělávání upřednostňujete, za co jste ochotni zaplatit a kolik, kam jste ochotni
dojet, jaké kurzy můžete doporučit ostatním… A těším se
na spolupráci s Pavlou a Markétou, za nimiž je v oblasti
vzdělávání už vidět kus práce!

GARANCE A KVALITA
Mgr. Marcela Dokoupilová
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
poradkyně rané péče a členka správní
rady ARPČR

Mgr. Jana Doležalová
Centrum LIRA z.ú.
Poradkyně rané péče
Co bylo mou motivací pro přihlášení se
do odborné komise?
Pracuji už více než deset let jako poradkyně rané péče v Centru LIRA z.ú.
v Liberci. Už od začátku mého působení v rané péči
jsem se zajímala o fungování Asociace, účastnila jsem se
porad i valných shromáždění. Zajímá mě, jak se pracuje
i v jiných organizacích, s jakými problémy se potýkají,
co jim naopak daří. Vždy to bylo přínosné pro moji práci
a mohla jsem to předat kolegyním na našem pracovišti.
Většinou byla moje role spíše pasivní, teď, když přišla
výzva k aktivnímu zapojení se do jednotlivých komisí,
jsem si řekla, že bych se už mohla na chodu Asociace
rané péče podílet aktivně.
Čím v této komisi plánuji přispět?
Vybrala jsem si komisi pro garanci kvality, asi proto, že
mi hodně záleží na tom, jak je naše služba poskytována,
jakou má úroveň, jak ve vnímána odborníky i širokou
veřejností. Svým působením v této komisi bych chtěla
přispět k tomu, aby služba raná péče byla poskytována
všem, kteří ji potřebují, na vysoké odbornostní úrovni
napříč všemi regiony.
Mgr. Martina Herynková
EDA cz, z.ú.
poradkyně rané péče, zraková
terapeutka
Co bylo mou motivací pro přihlášení se
do odborné komise?
3
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Asociaci vnímám jako jedinečnou platformu, která pomáhá propojení pracovišť rané péče s různými cílovými
skupinami z celé republiky a která hájí společné zájmy
jednotlivých pracovišť i oboru jako celku směrem ven.
Toto považuji za velmi důležité a záleží mi na tom, aby
Asociace fungovala dobře.
Čím v této komisi plánuji přispět?
Jsem členkou komise pro garanci a kvalitu; v minulém
roce jsem se účastnila několika seminářů v rámci přípravy nového systému udělování garancí pro jednotlivá
pracoviště. Ráda bych se podílela na ověření nového systému v praxi, abychom společně s ostatními členy komise
a šetřiteli garancí kvality zvládli nastavit transparentní
a srozumitelný způsob hodnocení kvality naší práce.

Mgr. Pavlína Kovářová
Rané péče Třebíč, Oblastní charita
Třebíč
koordinátorka
Co bylo mou motivací pro přihlášení se
do odborné komise?
Motivací mého vstupu do odborné komise byl obor rané péče, na jehož rozvoji se chci aktivně
podílet. Tuto komisi vnímám jako jeden z důležitých
kroků kvality oboru rané péče.
Čím v této komisi plánuji přispět?
V oboru již pracuji 14 let. Ráda bych, aby moje praktické
zkušenosti pomohly ostatním službám nebo začínajícím
službám v rané péči.

KOMISE PR + LEGISLATIVA SE PŘEDSTAVUJE …
Naši komisi tvoří bývalá jednatelka Asociace Jana Hunáková, dále Roman Kovář, Radka Jiroušková a Alena Kunová –
členka správní rady.
Na čem pracujeme
Směr práce naší komise spočívá v tématech a cílech
Strategického plánu ARP ve smyslu znění jeho revize,
k níž jsme se sešli koncem května loňského roku. Naším
úkolem je zejména
• proaktivní a pozitivní hájení zájmů členských
organizací navenek a spolupráce se subjekty vně
Asociace,
• prezentace služby raná péče v obcích, sdružení obcí
(obce s rozšířenou působností, místní akční skupiny),
• prezentace oboru raná péče v médiích,
• cílený finanční lobbing na krajích a MPSV ve smyslu
víceletého financování.
V současné době se spíše ještě usazujeme ve svých nově
„získaných pozicích“. Uvozovky jsou zde na místě. Jedná
se o práci, kterou, tak jako kolegyně v dalších dvou
komisích, vykonáváme částečně dobrovolnicky, částečně v rámci své práce v našich organizacích. Dosud jsme
se domlouvali zejména o rozdělení práce (kdo se na co
zaměří), o nastavení funkčního způsobu komunikace,
ukládání a sdílení informací a dokumentace tak, abychom
byli akceschopní. Také chceme najít způsob, jak vás rychle informovat o tom, co se děje, a jak zjistit váš názor na
to, co se dít má.
Co konkrétního se dělo
• práce na aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019 v Ústeckém kraji,
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• jednání o možnostech plánování kapacit služby raná
péče z úrovně kraje, nikoli jednotlivých ORP nebo
obcí (Plzeňský kraj),
• účast na prezentaci sociálních služeb (Praha,
Středočeský kraj),
• aktualizace adresářů sociálních služeb (Středočeský
kraj),
• jednání s nadací AVAST o podpoře aktivit ARP,
• připojení se k otevřenému dopisu premiérovi vlády
ČR ve věci financování služby raná péče (znění dopisu a informace o vývoji situace najdete na webových
stránkách https://www.arpcr.cz/aktuality/).
Co máme v plánu
• jednat s MPSV a dalšími nadacemi o podpoře aktivit
ARP
• hledat příležitosti a vnitřní zdroje k zastupování služby raná péče v procesu plánování rané péče na úrovni
obcí, ORP, MAS
• jednat s kraji na téma plánování služby z krajské
úrovně.
Výzva a prosba nakonec
• zastupujte Asociaci i vy – v obcích a krajích, kde
působíte! Bylo by skvělé, kdyby se raná péče pro
všechny cílové skupiny uživatelů mohla prezentovat společně. Máme zkušenost, že jedině tak dává
zastupitelům obce smysl službu v obci zaznamenat
a počítat s ní. Můžeme obnovit myšlenku (a i čin☺)
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společného propagačního materiálu v krajích – tak,
jak jsme ho už zpracovávali ve Středočeském,
Ústeckém a Plzeňském kraji. Společná prezentace
bývá přijata s velkou úlevou, že není třeba jednat se
spoustou organizací.

• Buďte aktivní – bez vaší práce to nepůjde! Asociace
jsme my všichni, zatím dává smysl se v práci pro obor
spojit. Prosím, přinášejte své nápady, názory a odezvu na to, co se děje. Těšíme se, že práci v Asociaci
oživíme!

Mgr. Alena Kunová
poradkyně rané péče,
Raná péče Diakonie a předsedkyně ARP ČR

GARANCE KVALITY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY RANÉ PÉČE NOVĚ
Garance kvality - jedno ze stěžejních poslání střešní organizace poskytovatelů rané péče od doby jejího vzniku; snaha
sjednotit měřítka hodnocení způsobu poskytování a naplnit její parametry, dané standardy a zákonným rámcem.
Služba rané péče se v průběhu let stále profesionalizuje, posunuje se a vyvíjí na základě předchozích zkušeností.
Zároveň vznikají nová pracoviště, pro která je důležité, aby věděla, jaký je kontext služby, mohla se o něj opřít a dále
se rozšiřovat. Při práci v projektu Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči, z. s. bylo jedním z cílů zrevidovat
dosavadní způsob poskytování šetření a udělování garancí kvality, upravit a zmodernizovat ho tak, aby dále poskytoval ucelený obrázek o poskytování služby jednotlivými pracovišti rané péče i o jejich postavení v rámci organizací
nezávisle na tom, jedná-li se o poskytovatele nového nebo s dlouholetou tradicí. Základním smyslem garance nadále
zůstává především výměna zkušeností, podpora fungování pracovišť a způsob prokázání vlastní profesionality - ať již
uvnitř organizací, nebo navenek v rámci systému sociálních služeb a státní správy.
Co je důležité vědět?
Garance kvality může být poskytnuta všem registrovaným pracovištím rané péče v ČR, která o to požádají, bez
ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou členy střešní organizace Asociace rané péče ČR.

Jaký je časový rozsah garance?
Šetření na pracovišti je standardně v rozsahu nejvýše
jednoho pracovního dne, zahrnuje rozhovor se zástupci
organizace i služby a supervizi v rodině klienta včetně
jejího slovního hodnocení.

Garance je platná kontinuálně po dobu 2 nebo 3 let podle
toho, zda se jedná o první nebo opakovanou garanci,
a vždy před uplynutím dané doby mohou pracoviště požádat ARPČR o nové šetření.

Jak je možné o garanci požádat?
Pracoviště, které o garanci žádá, se pod svým jménem přihlásí do on-line portálu, který je na webových
stránkách www.arpcr.cz. V něm vyplní a odešle on-line formulář se základními údaji o organizaci a službě.
Po zaevidování žádosti bude následně žadateli odeslán
seznam požadavků pro šetření na pracovišti a harmonogram včetně jmen konkrétních hodnotitelek, které budou
šetření provádět. Pro vzájemnou korespondenci se šetřiteli mohou pracoviště využít e-mailové adresy garance@
arpcr.cz.

Garance kvality je zpoplatněná částkou 5000 Kč, v případě opakované garance činí částka 2000 Kč. O proplacení
části nebo celého nákladu mohou organizace požádat
NROS, který ze svých nadačních zdrojů v rámci spolupráce s ARPČR tuto agendu spravuje.
Kdo garanci na pracovišti provádí?
Šetření ke garanci kvality na pracovišti provádí dva pověření hodnotitelé (hodnotitelky) z řad pracovníků v přímé
péči, kteří ve službě RP pracují nejméně po dobu pěti let.
Při hodnocení vycházejí z metodiky a jsou v provádění
šetření také Asociací opakovaně školeni. Hodnotitelé jsou
vázáni mlčenlivostí a nesmějí zjištěné údaje mimo proces
šetření zveřejňovat ani je nijak využívat, není-li s poskytovatelem výslovně domluveno jinak.
Bulletin vydává Asociace rané péče České republiky, z. s.

Co předchází šetření na pracovišti (on-line formulář
a jeho struktura)?
On-line dotazník má několik na sebe navazujících částí,
mapujících různé oblasti formální stránky služby, její zázemí, postavení v rámci organizace, finanční a personální
zajištění, vymezení působnosti, cílové skupiny příjemců
a činností, které jsou klientům poskytovány. Veškeré
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požadované informace jsou veřejně dostupnými údaji
(např. informace týkající se finančního rozpočtu služby)
a vycházejí ze zákonného rámce a základních předpokladů služby. To se týká primárně dodržení terénnosti a věkového limitu u skupiny dětí s postižením. Pro přiznání
terénnosti služby je rozhodující hranice 50% činností
poskytovaných přímo v rodinách klientů; pokud není dosažena, není možné z hlediska zákona službu považovat
za službu rané péče (žádost nelze odeslat). Pokud vyjde
procento terénnosti menší než 75%, je možno k některým
odpovědím přidat na vysvětlení slovní komentář.
Otázky, u kterých je ve formuláři hvězdička, jsou povinné
a bez jejich vyplnění není možné pokračovat další částí
odpovědí. Dotazník se automaticky průběžně ukládá (případně je možné použít ještě tlačítko pro uložení) a k rozpracovanému se lze později vrátit. Pokud je formulář
odeslán, není možné ho již vzít zpět a je nutné o otevření
požádat ARPČR.
Data v dotazníku jsou chráněna proti zneužití a přístup
k nim mají pod svými kódy jen konkrétní vyškolení hodnotitelé ARPČR.
Jak probíhá vlastní šetření na pracovišti (rozhovor na
pracovišti a supervize v rodině)?
Šetření na pracovišti probíhá formou strukturovaného
rozhovoru hodnotitelek s pracovníky služby. Okruhy,
kterých se rozhovor týká, má pracoviště k dispozici
s dostatečným předstihem (po přijetí on-line formuláře).
K doložení si pracoviště připraví zejména dokumenty
služby a organizace, dle kterých při své činnosti postupuje (může se jednat např. o strategický plán, standardy,
vnitřní směrnice, finanční zajištění služby, zaškolovací
a vzdělávací plány pracovníků, proces průběhu služby...
atd.). Při informaci o finančním zajištění služby by měl
být přítomen pracovník, odpovědný za plánování a rozpočet (např. finanční manažer, ekonom apod.), případně
alespoň předat vedoucímu služby požadované informace
a pověřit ho jednáním pro účely hodnocení kvality služby.
Při rozhovoru o všech dalších oblastech poskytování
služby je požadováno, aby kromě vedoucího byl jednání
přítomen některý z přímých poradenských pracovníků
rané péče.
Součástí šetření je také supervize v rodině klienta, kterou
si pracoviště samo určí. Supervize se účastní jeden hodnotitel a pro jednodušší organizaci je dobré, aby proběhla
ve stejný den jako samotné šetření na pracovišti. K požadavkům supervize je vytvořený formulář, který má poradce rané péče předem k dispozici se všemi potřebnými
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informacemi. Cílem supervize je zaměřit se především na
etickou stránku poskytování služby, způsob vedení poradenského rozhovoru s rodiči, podporu a pozornost všem
členům rodiny a užití přiměřeného jazyka.
Po ukončení supervize (nejlépe bezprostředně po ní)
poskytne hodnotitel poradenskému pracovníkovi zpětnou
vazbu.
Jaký je další postup po ukončení šetření na pracovišti?
Po šetření na pracovišti a supervizi v rodině hodnotitelé
provedou zápis a neshledají-li okolnosti, které by tomu
bránily, navrhnou udělit pracovišti garanci kvality služby.
Na základě toho je pracovišti vystaven certifikát s dobou
platnosti dva, resp. tři roky, s datem odpovídajícím datu
šetření. Certifikát je možné přiložit všude tam, kde je to
pro pracoviště účelné, jako doklad kvality a profesionality - k žádostem o finanční podporu, na webové stránky
apod.
V případě, že jsou v průběhu šetření shledány nějaké
nedostatky, které nejsou závažného charakteru, může být
garance udělena s podmínkou, stanovující způsob a časový horizont pro nápravu. ARPČR se bude snažit pracovišti poskytnout maximální podporu pro to, aby garance
mohla být poté udělena v plném rozsahu bez výhrad.
Pokud pracoviště závažným způsobem nenaplňuje svým
obsahem a způsobem poskytování zákonnou normu
služby, garance nemůže být udělena a pracovišti je
doporučeno, aby zvážilo přeřazení pod jinou formu
registrované služby (např. služba SAS). Důležité je
v tomto směru zmínit, že se nejedná o hodnocení kvality
služby jako takové, ale v první řadě o její formální
zařazení do systému poskytovaných služeb.

Mgr. Martina Péčová
vedoucí služby,
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Mgr. Marcela Dokoupilová
poradkyně rané péče, metodik,
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Garance kvality poskytování služby raná péče
pořádaný Asociací rané péče České republiky, z. s.
Kdy: 27. září 2019, od 10.00 do 15.00 (s polední pauzou na oběd)
Kde: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571/22, 155
00 Praha 5 - Stodůlky
Pro koho je seminář určen: Seminář je určen pro současné supervizory garance služby raná péče a také pro nové zájemce o supervizora
služby raná péče (podmínkou je nejméně 5-letá praxe na pracovišti
s garancí ARPČR).
Co vám seminář přinese: Seznámení se s novinkami při udělování
garance kvality poskytování služby raná péče (změna způsobu podávání žádosti o garanci kvality, šetření na pracovišti, supervize v rodině
atd.).
V případě zájmu se přihlaste do 10.9.2019
na e-mail garance@arpcr.cz.

Asociace rané péče České republiky, z. s.

NGO MARKET 2019
10. dubna se konal v prostorách Fora Karlín jubilejní 20.
ročník veletrhu neziskovek - NGO Market - a Asociace
tam nemohla chybět.

lidských práv, podpory demokracie či životního prostředí.
Patronkou veletrhu byla zpěvačka Tonya Grave a přišlo se
na něj podívat téměř 2 000 návštěvníků.

Asi už víte, že jde o jedinečnou akci svého druhu ve
střední a východní Evropě, která vytváří platformu pro
setkávání a sdílení zkušeností. Letošní ročník si nenechalo ujít více než 170 českých i zahraničních organizací,
které zde měly svůj stánek. Nejpočetněji byly zastoupeny právě organizace působící v oblasti sociálních
služeb a zdraví, ale nechyběly ani organizace z oblasti
výchovy a vzdělávání, krizové a humanitární pomoci,

Veletrh propojil lidi napříč věkem, odborností, republikou. Měla jsem možnost potkat se se studenty, které
zajímá oblast rané péče a například zvažují psát závěrečnou práci na toto téma, s maminkami malých dětí nebo
s babičkami, které se zajímaly o službu pro svoji rodinu
nebo známé. Zastavili se také odborníci, kteří zahlédli
známé logo organizace, s kterou spolupracují, nebo jen
chtěli vyjádřit podporu.

Mgr. Anna Slováčková
koordinátor Asociace rané péče České republiky, z.s.
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KURZ PORADCE, ODKUD A KAM … ?
Jednou z nejvíc ceněných aktivit Asociace byl vždy kurz
poradce. Za léta realizace prodělal mnoho změn a další
už zase komise vzdělávání chystá. A aby byly změny šité
přímo na míru potřeb členských organizací, položili jsme
vám prostřednictvím ankety několik otázek.
Na anketní otázky odpovědělo 17 z 21 organizací; všem,
kteří se zúčastnili, tímto srdečně děkujeme!
Téměř tři čtvrtiny organizací zapojených do ankety mají
s kurzem poradce – prostřednictvím některé kolegyně,
která jej absolvovala - živou zkušenost.
Pro stejný počet organizací je důležité, aby byl kurz akreditovaný. Jako důvod zpravidla udáváte uznání povinného
vzdělávání a snazší získání finančních prostředků na
kurz. V případě, že by kurz akreditovaný nebyl, více než
polovina z vás by na něj své poradkyně nevyslala.

uvedla, že je kurz úplně mimo jejich finanční možnosti.
Přes 80% tázaných uvažuje o účasti poradkyň v novém
kurzu, ve většině případů byste rádi vyslali do kurzu více
než jednu kolegyni; preferovaný termín je podzim 2020.
Ještě za doby realizace projektu profesionalizace ARP začala vznikat nová koncepce kurzu poradce, na kterou teď
navazuje komise vzdělávání. Nadále se počítá se supervizemi, které zřejmě všichni považujeme za nejcennější
a zároveň nejobtížněji nahraditelnou část. Rádi bychom
trochu ubrali na teoretických přednáškách a nahradili
je praktickými workshopy, sdílením či kazuistikami.
K tomu všemu potřebujeme zkušené poradkyně, které by
rády rozšířily lektorský tým. Má-li tedy někdo z vás chuť
se zapojit, prosím, přihlaste se!
Za komisi vzdělávání

Důležitá je samozřejmě i otázka ceny kurzu (ten poslední, který proběhl v roce 2016, stál 14 000 Kč); zde se
názory velmi různily. Část organizací by byla ochotná za
kurz zaplatit cenu i výrazně vyšší (objevovaly se částky
kolem 20 – 25 000 Kč), naopak několik jiných organizací
považuje za přijatelnou cenu 12 000 Kč; jedna organizace

Mgr. Pavla Skalová
poradkyně rané péče,
Raná péče Diakonie

SETKÁVÁNÍ RANÝCH PÉČÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
Před více než rokem iniciovala RP Diakonie setkání raných péčí působících v Ústeckém kraji, které jsou všechny
zároveň členy ARPČR. Jde o RP Demosthenes, RP EDA,
RP Diakonie Praha a RP LIRA.
Jedním z důvodů první schůzky bylo sjednocení metodiky sběru dat pro tzv. Kartu klienta. Tyto údaje po nás
požadoval Ústecký kraj a bylo potřeba si společně říci,
jak na to. Proto jsme se setkali v dubnu 2018 na pracovišti
Rané péče Demosthenes v Ústí nad Labem. Na programu byla i kazuistika na téma „Raná péče v rodinách se
sociální zátěží“.
A protože nám možnost sdílet zkušenosti z rodin v regionu přišla užitečná a bavilo nás to, domluvili jsme další
setkání, které proběhlo hned v květnu 2018, tentokrát
v prostorách RP Diakonie v Děčíně. Potřebovali jsme si
předat zkušenosti s vyplňováním karet klienta; kazuistika
připravená Diakonií byla tentokrát na téma „Integrace do
mateřských škol v ÚK“, díky ní a následné diskusi vznikl
sdílený dokument, který obsahuje ověřené kontakty na
mateřské školy v ÚK. Zároveň jsme začali mluvit o dalším sjednocování postupu vůči kraji ve všech oblastech,
které se našich organizací týkají, ideálně o možnosti
jednat s úřadem na úrovni ARPČR.
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V listopadu 2018 jsme si prohlédli nové prostory v RP
EDA. Ta si připravila kazuistiku na téma „Předávání klientů“. Jednoznačně jsme se rozhodli, že chceme v těchto
setkáních pokračovat - tentokrát se těšíme v červnu do
Liberce. RP Lira pro nás připravuje kazuistiku na téma
„Odborníci - zdravotníci, psychologové, logopedi atd.“,
na jejímž základě by mohla vzniknout další část našeho
sdíleného dokumentu s kontakty.
Vyzkoušeli jsme si, že spolupráce v rámci jednoho kraje
je pro nás užitečná z několika důvodů. Určitě je výborné,
že se jako poradkyně potkáme osobně a poznáme se.
Předáme si zkušenosti z práce v kraji, který má svá
specifika. Užitečné je také předávání kontaktů na různá
odborná pracoviště, zkušenosti ze spolupráce s nimi. Pro
naše organizace i pro kraj je při jednání o různých
organizačních záležitostech jistě výhodný také jednotný
a přehledný postup v rámci Asociace rané péče ČR.

Mgr. Barbora Jiráková
poradkyně rané péče,
Raná péče Diakonie
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NA MEZINÁRODNÍM WORKSHOPU STŘEDISKA RANÉ PÉČE EDUCO ZLÍN
PŘEDNÁŠELI TAKÉ RODIČE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Na téma mezioborové spolupráce
odborníků z resortu sociálních
služeb, zdravotnictví a školství uspořádalo Středisko rané
péče EDUCO Zlín mezinárodní
workshop s názvem „Na společné
cestě“. Hlavním tématem bylo
nastavení podpory rodinám s dětmi se zdravotním postižením.
Uskutečnily se diskuze mezi odborníky ze tří rezortů sociálních
služeb, zdravotnictví a školství.
Přítomni byli i zástupci Zlínského kraje, Statutárního
města Zlín, Masarykovy univerzity a Univerzity
Palackého v Olomouci. Sjeli se odborníci z České republiky, Velké Británie i Chorvatska.
V roli přednášejících se objevili i samotní rodiče dětí se
zdravotním postižením. Hovořili o zátěži, která s péčí
o děti souvisí. „Mám málo času na to být jen matkou svého dítěte. Neustále jezdím mezi jednotlivými odborníky
a kvůli nepropojenému systému jsem v roli toho, kdo předává odborníkům informace, kterým ani já sama někdy
nerozumím. Je to velmi stresující. Až při setkání Týmu
okolo dítěte se mi trochu ulevilo, protože si jednotliví
odborníci sdělili informace mezi sebou a já jsem mohla zůstat „jen“ rodičem. Je mi líto, že tady tato metoda
nebyla dřív,“ uvedla maminka malého Matyáška, která již
prošla metodou Tým okolo dítěte.
Pozitivně se k workshopu a metodě vyjádřili přítomní odborníci. „Přednášky pro mě byly velkým přínosem. Vím,
jak náročné je zorganizovat akci pro pár lidí. EDUCU
se to podařilo pro takové množství účastníků. Děkuji za

možnost účastnit se workshopu
o metodě Tým okolo dítěte,“ sdělila Dana Štěrbová, vedoucí rané
péče v Diakonii ČCE.
K projektu se vyjádřila také
ředitelka Střediska rané péče
EDUCO Zlín Dagmar Machová.
„Připravujeme další setkání Týmů
okolo dítěte pro rodiny, které jsou
v péči EDUCA. Velmi nás těší,
že o mezioborovou spolupráci
projevují zájem také odborníci ze zdravotnictví a školství.
V našich týmech se již dva roky nacházejí kromě poradců
rané péče také neurologové, pediatři, logopedi, psychologové, speciální pedagogové, asistenti a učitelé z mateřských škol. Díky mezioborovému složení týmů můžeme
poskytnout rodinám s dětmi s handicapem maximální
podporu.“
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. připravuje akreditovaný kurz zaměřený na metodu Tým okolo dítěte,
který bude určen sociálním pracovníkům a pracovníkům
ve školství. Kurz bude pro zájemce spuštěn na jaře 2020.
EDUCO bude o možném zapojení do kurzu průběžně
informovat členy Asociace rané péče České republiky.
Více o mezinárodním workshopu a metodě Tým okolo
dítěte naleznete na www.ranapecezlin.cz.

Mgr. Šárka Štěpáníková
vedoucí fundraisingu a PR,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s

KAŽDÝ MŮŽE PŘISPĚT K PODOBĚ PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLUPRÁCI S NROS
V uplynulém období proběhlo ve spolupráci s NROS
5 kurzů: Time management a plánování, Individuální
plánování v sociálních službách, Úvod do intervenční
metody O.T. A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem
PAS a nerovnoměrného vývoje, Práce s motivací klienta
a hranicí služby a Jak poskytovat zpětnou vazbu.
To, že se podařilo vzdělávání nastavit dle našich potřeb,
potvrzují vesměs pozitivní zpětné vazby a vysoká obsazenost kurzů.
Spolupráce s NROS bude pokračovat i nadále; pro
rok 2020 je domluvený seminář senzorické integrace,
Bulletin vydává Asociace rané péče České republiky, z. s.

o dalších vzdělávacích akcích budeme teprve jednat.
Máte-li dobré nápady či zkušenosti, prosím, podělte
se o ně s námi. Třeba se nám je podaří zprostředkovat
i ostatním pracovištím ARP ČR.
Za spolupráci předem děkuje

Mgr. Pavla Skalová
komise vzdělávání
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LINKA EDA JE TU JIŽ ČTYŘI ROKY
I PRO KLIENTY VŠECH PRACOVIŠŤ RANÉ PÉČE
Linka EDA je určena všem, kterých se dotýká téma
postižení, vážné diagnózy či dlouhodobého onemocnění.
Kontaktují nás nejen rodiče, prarodiče, ale často i profesionálové, kteří se v rámci své práce potkávají s lidmi
s různými zdravotními obtížemi, případně jejich kamarádi a spolužáci. Ti posledně jmenovaní (a mladší ročníky
obecně) využívají častěji chat. Rodiče a ostatní blízcí
raději telefonují. Zdarma se na nás mohou obracet klienti
z celé České republiky, bez ohledu na typ postižení či
zdravotního problému. Jsme potřebným k dispozici každý
pracovní den (pondělí až pátek), dovoláte se či můžete
chatovat mezi devátou a patnáctou hodinou.
Tematicky bych hovory a chaty rozdělila do dvou významných skupin. Velkou skupinou jsou hovory informativní a poradenské. Poskytujeme obecné informace
o službách rané péče v celé ČR nebo o dalších sociálních
či zdravotních službách či kompenzačních pomůckách.
Do této skupiny patří i poradenské hovory, které spojuje
téma postižení či vážné diagnózy – od finanční situace
a možností pečující rodiny přes téma inkluze až po různé
konkrétní obtíže – například ADHD či poruchy učení.
Setkáváme se s klienty, kteří potřebují hovořit nebo psát
o zdravých sourozencích a ostatních členech rodiny.
Druhou skupinou jsou hovory nebo chaty pečujících, kteří
potřebují mluvit o sobě, svém prožívání či vyčerpání.
Hluboce si vážíme důvěry všech, kteří nás kontaktují.
Uvědomujeme si, že pro mnoho rodičů, kteří pečují o dítě
s vážnou diagnózou nebo postižením, je prostor pro sebe
a sebepéče většinou velkým luxusem. Náplní jejich hovorů jsou často emoce, obavy či pochybnosti - tedy to, co se
v mnoha případech těžko sděluje a s čím často zůstávají
rodiče i ostatní pečující sami. Obtížně se mnoha lidem
hovoří například o bezmoci, smutku a hněvu. I ten však
do života patří, pomáhá mobilizovat při střetu s překážkou – díky velké energii, kterou přináší. Někdy je snazší

Bulletin vydává Asociace rané péče České republiky, z. s.

mluvit o podobných emocích s někým cizím, a proto jsme
tu.
Někteří z těch, kteří nám volají, pochybují, jestli skutečně
mohou o svých pocitech mluvit, jestli by neměli mít nějaký „důležitější“ důvod, proč zavolat. Těm říkáme, že to,
jak se cítí, je velmi podstatné. Ceníme si odvahy, upřímnosti a hloubky, která v těchto hovorech je. Je přirozené,
že pokud se řízneme, drobné zranění ošetříme doma;
s větším jdeme na chirurgii nebo na pohotovost. Stejné je
to i s pocity, pochybnostmi, smutkem, hněvem, zodpovědností nebo obavami. Věřím, že doba se mění a všichni už
lépe víme, že je zdravé mluvit o tom, co nás tíží. A existence Linky EDA je toho důkazem. Jsme tu pro všechny,
kterým není dobře, kteří se rozhodnou zavolat a nebýt na
to sami.
Linka EDA měla 4. března 2019 čtvrté narozeniny.
V našem týmu jsou speciální pedagogové, psychologové,
sociální pracovníci. Jsme anonymní a jsme tu i pro vás
a vaše klienty, pokud je třeba.
Andrea Nondková,
vedoucí linky EDA
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE CENTRUM LIRA, Z.Ú.
Centrum LIRA je nezisková organizace, která rodinám poskytuje službu rané péče a od roku
2016 v Libereckém kraji i sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického
spektra.
Služby rané péče zajišťuje
LIRA pro rodiny v Libereckém,
Královéhradeckém a části
Ústeckého kraje. V současné
době tvoří tým dvacet odborníků složený z poradkyň rané péče (speciální pedagožky),
psychoterapeutky, instruktorky stimulace zraku a zrakové
terapeutky, fyzioterapeutky, muzikoterapeutky a metodiček rané péče. Tým intenzivně spolupracuje i s dalšími
konzultanty (např. Bobath terapeut, psycholog).
V roce 2018 jsme v rámci služeb rané péče poskytovali
podporu a pomoc 334 rodinám s dětmi raného věku, které
měly postižení v oblasti zrakové, mentální, pohybové,
s dětmi s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. U řady rodin se vzhledem k věku dětí
nejednalo o uzavřenou diagnózu, ale bylo zřejmé vážné
podezření na ohrožení vývoje dítěte z uvedených zdravotních důvodů.
Základem služby jsou konzultace v rodině. Konzultace
probíhají zpravidla 1 x za měsíc. Pokud rodina na počátku
spolupráce potřebuje častější podporu, může poradkyně
rodinu navštěvovat častěji. Naopak pokud se rodina cítí
v péči o dítě jistější a nepotřebuje již konzultace každý
měsíc, po vzájemné domluvě je možné snížit jejich frekvenci. Poradkyně rané péče pomáhá rodině i s výběrem
předškolního zařízení a snaží se podporovat vývoj dítěte
tak, aby vstup a pobyt ve vhodném předškolním zařízení
zvládlo. V těchto případech poradkyně jedná s pedagogy
předškolního zařízení, nabízí jim své zkušenosti a doporučuje vhodné metody a postupy. Součástí služby je také
doprovod rodiny v situacích, které jsou pro rodiče náročnější a potřebují v nich podporu.
Terénní konzultace rané péče naše organizace doplňuje
o nabídku ambulantních programů, které probíhají v prostorách v Liberci, Matoušova 406 a v Hradci Králové, tř.
Edvarda Beneše 1549. Jedná se o individuální programy
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podpory vývoje dítěte - stimulace zraku a zrakový trénink, nácviky sociálních dovedností u dětí s PAS, senzorická integrace, bazální stimulace, konzultace k pohybovému vývoji, posouzení rozvoje zrakového vnímání.
Rodičům je možné zajistit setkávání s psychoterapeutkou.
Centrum LIRA pravidelně pořádá dva pobytové kurzy
pro rodiny. Jeden z nich je určen rodinám dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením, druhý je určen
rodinám dětí s poruchou autistického spektra. Pro rodiny
organizujeme celodenní setkávání a kluby, pro rodiče dětí
semináře na témata, která jsou pro ně ve vztahu k výchově dítěte se znevýhodněním zajímavá a přínosná.
Snažíme se, aby podpora a pomoc pro rodiny, které
o služby rané péče požádají, byla zajištěna co nejrychleji.
Uvědomujeme si, že včasnost pomoci je jednou z nejdůležitějších charakteristik rané péče. Omezená kapacita
služby nás ale nutí prodlužovat čekací dobu na zahájení
spolupráce víc, než bychom si přáli. V současné době
uplynou od žádosti rodičů k podepsání smlouvy průměrně dva až tři měsíce. V tomto období však proběhne první
návštěva v rodině, při které jsou probrána nejdůležitější
témata. Rodina je již v kontaktu s poradkyní a může se
s ní spojit, pokud je potřeba.
Vstupní jednání probíhá v ambulantních prostorách LIRY,
případně v rodině dítěte. Účastní se ho rodiče s dítětem
a zpravidla 3-4 členný odborný tým rané péče. Jsou
stanoveny oblasti a cíle spolupráce s rodinou, frekvence
konzultací a další programy, které si rodina přeje navštěvovat. Je podepsána smlouva na jeden rok, případně na
kratší dobu.
Centrum LIRA zajišťuje pro oblast Libereckého kraje
i sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra do 10 let věku dítěte. Tato
služba navazuje na služby rané péče a velmi vhodně
program rané péče pro tuto cílovou skupinu rozvíjí
a doplňuje.

PaedDr. Alexandra Bečvářová
ředitelka Centra LIRA, z.ú.
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO SVĚTLO VE VRCHLABÍ
… jsou od církve, tak proč bychom je platili …
Naše organizace Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí (zřizovatelem je Diakonie ČCE Praha) je nezisková
organizace, která každoročně žádá obce/města, kde poskytujeme službu, o finanční dotaci na provoz služby raná péče.
Poradkyně rané péče, která dojíždí do jedné rodiny do malé vesničky nedaleko Trutnova, se reálně potkala se zvláštní
situací, kdy jí maminka sdělila, že někteří lidi z vesnice si stěžují, že obec přispěla na církev, na nějaké Jehovisty či
co: „Chci jim vysvětlit, že to tak není,“, říká maminka. A tak sedla a napsala do vesnického zpravodaje článek, kde mj.
uvedla:
„Hodně lidí ani netuší, co Raná péče (dále jen RP) je. A protože i naše obec na ni přispěla, říkala jsem si, že by bylo
správné říci vám něco o této sociální službě. RP podporuje rodiny, které vychovávají dítě (0-7let) se zdravotním postižením tak, aby mohly žít běžným životem.
Důležité je říci, že tyhle služby poskytují zdarma.
Neúčtují si ani cestu, kterou do rodiny dělají z Vrchlabí
1-2 x měsíčně. Mně samotné pomohli vyrovnat se s novou
skutečností, že mám nemocné dítě, a vedli moje kroky
ke všem úřadům a lékařům, které bylo potřeba začít
navštěvovat. Jejich zkušenosti mi pomáhaly při výběru
školy. Učili mě, jak se synem začít pracovat. Úžasná paní
Sobotková a paní Hrdová mi pomohly a dodnes pomáhají.
Od ostatních maminek vím, že pomáhají v mnohých rodinách a jsou opravdovým přínosem“.
paní Žaneta
A čím žijeme aktuálně …
Cílovou skupinou vrchlabského pracoviště rané péče jsou
děti s opožděným/ohroženým vývojem (např. v důsledku
předčasného narození), s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra.
Kapacita pracoviště je 40 rodin, působnost na území
Královéhradeckého kraje v dosahu 60 km od Vrchlabí
a ORP Jilemnicko. Nabízíme rodinám vše, co má služba
raná péče nabízet. Čerstvě jsme po šetření garance APR
ČR a vše bylo shledáno v souladu s platnými Standardy
rané péče.
Na základě strategického plánování Královéhradeckého
kraje jsme reagovaly na aktuální potřeby pečujících rodin
o děti s PAS a komunikačními problémy. Některé rodiny
si nemohou z ekonomických/časových důvodů dovolit
cestovat za vhodnými službami/terapiemi do vzdálených
krajských měst, neboť bydlí v podhůří Krkonoš a cestování od „nás“ opravdu není vůbec jednoduché. Z těchto
důvodů jsme se rozhodly, že do „toho“ půjdeme, a rozjely
jsme tzv. „nácviky“ (nácviky sociálních a komunikačních
dovedností).
Jak vlastně nácviky probíhají …
Rodič/pečující osoba společně se svým dítětem přichází
do střediska 1x za 14 dní cca na hodinku, kde v malé
skupince (max. 4 rodiče a 4 děti) společně s asistenty
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nacvičují např. oslovení kamaráda, čekání na aktivitu,
poslechnutí pokynu atd. Nácviky jsou vlastně souhrnem
jednoduchých interakcí mezi rodičem a jeho dítětem.
Základem je pozitivní přístup, předávání informací dítěti
pomocí tzv. ano-sérií, sdílená radost, odměňování žádoucího chování, hlídání tempa, které dítěti vyhovuje,
a práce na budování sebedůvěry dítěte. Rodiče/pečující
osoby pak mohou přenést nacvičené dovednosti do běžného prostředí rodiny, naučí se pracovat se svým dítětem
samostatně, lépe zvládají stresové situace způsobené
nevhodným chováním dítěte a mnoho dalšího.
A pro nás, které se na této aktivitě podílejí, je to opravdu
veliká radost, když vidíme, že se společná práce s rodiči
a dětmi daří …
Mgr. Marcela Sobotková
vedoucí služby raná péče,
Diakonie ČCE - středisko Světlo ve
Vrchlabí

Mgr. Blanka Hrdová
sociální pracovník rané péče,
Diakonie ČCE - středisko Světlo ve
Vrchlabí
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PŘEDSTAVUJEME OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LOGO Z.S.

Občanské sdružení Logo z.s. bylo založeno v roce 2002
v Brně. Naším posláním je pomáhat osobám se závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Tuto pomoc
poskytujeme prostřednictvím souboru komplexních
služeb, jejichž cílem je umožnit daným osobám prožít
plnohodnotný život jak v osobní rovině, tak i na pracovním poli. Pomáháme dětem,
dospělým i seniorům. Nejen pro
samotné klienty, ale i pro celou
jejich rodinu nabízíme řadu registrovaných odborných sociálních služeb, které jim pomáhají
překonávat komunikační obtíže.
Jedná se konkrétně o ranou péči,
sociální rehabilitaci a odborné
sociální poradenství.
Organizace se nadále podílí také
na budování osvěty v problematice těžkých poruch komunikace a hybnosti. Každoročně
jsme pořadateli odborné konference i osvětových akcí za
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účelem informování odborné i laické veřejnosti o nejnovějších trendech v oblasti poruch komunikace.
Mezi naši nejsilnější a nejvíce zastoupenou službu patří
zajisté raná péče. Naší cílovou skupinou jsou rodiny, které
mají dítě s těžkou formou vývojové dysfázie, poruchou
autistického spektra, mentálním postižením nebo syndromovou vadou, která se pojí s poruchou komunikace.
Kromě pravidelných návštěv v domácím prostředí nabízíme rodinám možnost účastnit se setkávání rodin, výletů,
odborných přednášek a terapeutických pobytů.
Svoji práci vnímáme jako poslání a máme strašnou radost
z každého malého pokroku našich klientů.

Mgr. Markéta Talašová
vedoucí rané péče,
Občanské sdružení Logo z.s.
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RANÁ PÉČE TŘEBÍČ
Raná péče v Třebíči vznikla již v roce 2005 a od té doby
provází rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením
(tělesným, mentálním či kombinovaným), poruchou autistického spektra či ohrožením ve vývoji.
Začátky nebyly vždy úplně lehké – naše raná péče vznikla v malé místnosti Stacionáře Úsměv z velkého nadšení
dvou pracovnic stacionáře, které již dlouhou dobu hledaly
způsob, jak pomoci rodičům, kterým se dítě s postižením
narodilo. Zpočátku nechybělo maximální nadšení, avšak
prostředky pro realizaci nápadu byly minimální. První
dvě poradkyně byly zaměstnány na DPČ, auto si půjčovaly z jiných služeb a pomůcky skladovala naše současná
koordinátorka doma v garáži. Na začátky vzpomíná i naše
bývalá kolegyně, která u zrodu stála.
Je podzim, rok 2006. V té době Středisko rané péče Třebíč má svoji působnost v jedné místnosti ve stacionáři pro
dospělé lidi s mentálním postižením. Místnost je průchozí a velmi spoře vybavená šedým kancelářským nábytkem. Tuto
místnost využívají 2 osoby – Pavlína Kovářová a Jana Mušková. Mají jedno společné. Velký sen. Podporovat a provázet rodiny, do nichž přijde s velkou radostí i velký smutek. Jsou to úžasné rodiny, které dostaly něco navíc. Dostaly
důvěru, že přes všechny nedokonalosti svého dítěte prožijí společně něco výjimečného. Jen na začátku cesty potřebují
někoho, kdo by jim pomohl nebýt na to sami. A přesně o tom tyto dvě ženy snily. Poskytovat službu a provázet právě
tyto rodiny. Proto si den co den půjčovaly po jiných střediscích Oblastní charity Třebíč auta, vyráběly téměř z ničeho
pomůcky, které vozily s sebou, neustále se vzdělávaly, aby mohly co nejlépe naplnit svůj sen a navštívit ty, kteří potřebovali tuto pomoc a naději - zkrátka rozvíjet to, co se rozvíjet dá.
Je rok 2019 a Raná péče Třebíč stále poskytuje svoji službu. Službu, která je zakotvená zákonem a je plně profesionální. Má své technické zázemí, mnoho pomůcek, auta. Ale především má své pracovníky – poradce, kteří svoji práci
dělají srdcem.
Děkuji za to, že jste.

Přes počáteční těžkosti se raná péče v Třebíči začala
rozšiřovat o počet uživatelských rodin, pomůcek i pracovníků. Kromě terénních konzultací jsme pořádali setkání,
pobyty i přednášky.

Jana Mušková
poradce Střediska rané péče Třebíč
Teprve 10 let poté jsme se dočkali nových prostor – přímo
na náměstí v Třebíči. Zde už jsme měli nejen kancelář
pro 3 pracovnice, sklady, ale především malou hernu pro
pořádání nejrůznějších setkání.
Jak jsme se zvětšovali, tak jsme vnímali, že je potřeba
našim rodinám nabídnout ještě více; na Vysočině jsou
speciální terapie velmi špatně dostupné – ať už z důvodu dopravní obslužnosti, či z důvodu existence zařízení,
která jsou pro veřejnost uzavřená.
Proto začalo vyjednávání o ještě větších prostorách – což
se nám v říjnu roku 2017 povedlo. Přestěhovali jsme se
do nově postaveného domu na Vltavínské ulici. Konečně
máme tedy možnost nabídnout našim rodinám další možnosti podpory. Podařilo se nám napsat projekt na nadaci
NROS a našim terapiím již nestálo nic v cestě. Vybavení
jsme pořídili za pomocí darů od našich donátorů a zájem
ze strany rodin byl veliký.
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Nyní již náš tým tvoří 5 poradkyň a jeden fundraiser na
poloviční úvazek.

Jelikož jsme služba terénní, máme vozový park čítající
již 4 vozidla – což nám umožňuje navštěvovat našich 71
rodin po území kraje Vysočina. Nabízíme terénní i ambulantní konzultace, odpolední setkání Klubík a jednou ročně vyrážíme na intenzivní víkendový pobyt pro
deset rodin, o který je tradičně velký zájem. A pokud
mají rodiny zájem o něco navíc, mohou s námi chodit
plavat nebo zprostředkujeme individuální canisterapii či
psychoterapii.

vůní, větru, vody apod. zkoumají okolní svět, učí se novým dovednostem či relaxují.
Převážně pro děti s obtížemi v sociální interakci a komunikaci je určen kurz Nácviky sociálních dovedností,
kde se děti (většinou ve dvojicích) učí správně reagovat,
orientovat se v dění okolo nás či hrát si s někým jiným.
Nácvik grafomotorických dovedností je určen dětem,
které mají obtíže nejen v psaní, ale i motorice celého těla.

Velký zájem je rovněž o konzultace s odborníky – spolupracuje s námi několik lékařů, dohodu o spolupráci jsme
rovněž uzavřeli s logopedkou a dětskou psycholožkou,
která s námi jezdí do rodin, kde děti na přání rodičů vyšetřuje. Nově jsme začali spolupracovat s dětským hospicem.
Kromě všech jmenovaných aktivit tedy nabízíme hned 4
terapie. Zatím je nabízíme nad náš pracovní úvazek, přesto s ohromným nadšením.
Pomocí EEG biofeedbacku pomáháme dětem lépe se
soustředit, naučit jejich mozek správně pracovat i správně odpočívat – to vše pomocí počítačových her, což děti
obzvláště oceňují.

Ve skupině si děti rozvíjejí schopnost spolupracovat, poznávají své tělo a učí se ho ovládat, být samostatnější. To
vše za pomoci hry a nejrůznějších výtvarných potřeb.
A protože se nás sešel skvělý tým nadšenců a možná
bláznů, hledáme stále nové cesty a výzvy a společně se
pereme s těžkostmi. Děkujeme všem dětem, rodičům,
dobrovolníkům i donátorům, kteří nám pomáhají naše
plány spolurealizovat, a tak dělají Ranou péči v Třebíči
takovou, jaká je.

Zbavit se svých obav a rozvíjet své smysly pak mohou
naši malí uživatelé ve speciální multisenzorické místnosti
určené pro Snoezelen terapii. Zde děti za pomoci světel,
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Mgr. Danuše Soldánová
poradkyně rané péče,
Raná péče Třebíč
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PROJEKT PATRON DĚTÍ: “NEHLEDÁME DÁRCE, ALE
DĚTI, KTERÝM BYCHOM MOHLI POMOCI.”
Patron dětí je charitativním projektem Nadace Sirius, zaměřeným na přímou pomoc poskytovanou sociálně
a zdravotně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Propojuje lidi ochotné pomáhat
(dárce) s těmi, co pomoc potřebují (rodiny v nouzi). Prostřednictvím drobných peněžních darů od dárců naplňuje malé i velké potřeby.
“Naším cílem je pomoci co nejvíce dětem v České republice, a ač je tento fakt možná překvapivý, naším největším cílem momentálně není najít dárce, ale děti, kterým bychom mohli pomoci. Proto se snažíme rozšířit informace o projektu na co nejvíce míst, kde můžeme nabídnout pomoc prostřednictvím kohokoliv, kdo přichází do styku s rodiči v nouzi
a rodinami, které potřebují pomocnou ruku.” říká provozní ředitelka Svatava Poulson.
A jak projekt Patron dětí vlastně funguje? Na webových
stránkách www.patrondeti.cz představuje dárcům příběhy dětí. Každý příběh má svého patrona, který garantuje
existenci dítěte a jeho potřeby. Mezi patrony příběhů
patří učitelé, zdravotníci, pracovníci OSPODu nebo třeba
vedoucí zájmových kroužků. Zároveň každý příběh sami
pečlivě prověřujeme.
Dárce si na webu vybere příběh, který může finančně
podpořit prostřednictvím online platby. Na příběh se tedy
skládá více jednotlivců různými částkami. Každý dárce
si sám vybere, na koho a kolik přispěje, a zároveň vždy
získá zpětnou vazbu o využití daru.
Rodinám pomáhá s úhradou školy v přírodě, táborů,
školních pomůcek a obědů, naslouchadel, brýlí, kroužků
i rehabilitačních pomůcek. Od září 2017, kdy byl projekt
Patron dětí spuštěn, už pomohl více než 750 dětem v celé
České republice, mezi které rozdělil přes 13 milionů
korun.

2. Vybrané peníze se nikdy nedostanou k rodině, k dítěti
se dostane až samotný dar. Peníze projekt posílá pouze třetí straně, od které předmět pomoci pořizuje.
3. Celou žádost o dar lze vyplnit online, celý proces až
do zveřejnění příběhu na webu trvá jen pár dní a je
snadný.
4. Od dětí/jejich zákonných zástupců dárci následně získají zpětnou vazbu v podobě vzkazu nebo fotografie.
5. Každý příběh má svého patrona – tzv. garanta, který
dokládá skutečnost příběhu a to, že je pomoc opravdu
potřeba.

Čím se Patron dětí vždy řídí a proč projektu můžete
důvěřovat?
1. Veškeré provozní náklady projektu hradí Nadace
Sirius. Peníze na dar se tak k dítěti dostanou do poslední koruny.
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Na webových stránkách www.patrondeti.cz můžete zaregistrovat příběh dítěte, které potřebuje pomoc. Pokud víte
o dítěti, jehož rodina si nemůže dovolit zaplatit školné ve
školce, nákladnou zdravotní pomůcku nebo něco jiného ze
šesti kategorií pomoci, představte jim projekt Patron dětí.
Podělte se o jeho příběh a bojujte spolu s Patronem dětí za
lepší dětství. Společně dokážeme mnohem víc!
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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.
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