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VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V RANÉ PÉČI Z.S. ZA ROK 2017 

 

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 8.4.2017, 18.10.2017 

 

Statutární orgán (3 jednatelé) 

Markéta Sieglová 

Pavla Těhníková 

Jana Hunáková 

 

Funkční období skončilo Pavle Těhníkové a Markétě Sieglové (říjen 2017). Nové funkční období 

bude pravděpodobně zkrácené, jedná se o dobu cca do konce roku 2018, kdy proběhne reorganizace 

struktury organizace vzhledem k aktivitám Projektu Profesionalizace APRP.  

 

Markéta Sieglová se rozhodla kandidovat do dalšího funkčního období, Pavla Těhníková nikoliv. 

Ve spojitosti s náplní práce jednatelky Jana Fenclová nabídla variantu, že některé činnosti jako 

účetnictví, vystavování faktur by bylo možné převést na ekonomku a účetní projektu. Jako další 

kandidátka na pozici jednatelky byla zvolena Petra Mžourková. Z osobních důvodů Petra 

http://www.asociace.unas.cz/
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Mžourková pozici jednatelky nepřijala. V 02/2018 proběhlo mimořádné shromáždění členů 

(elektronické), při kterém byla zvolena jednatelkou Michaela Svobodová. 

 

Revizní komise 

Blanka Brandová 

Pavlína Chmelíková  

Pavlína Kovářová 

 

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 31.12.2017 APRP sdružuje 21 členských pracovišť s platnou garancí kvality služby z Čech, 

Moravy a Slezska. 

 

Novým členským pracovištěm v roce 2017 se stala organizace RIC Pardubice. 

 

Členská pracoviště s platnou garancí kvality služby dle sídla organizace v roce 2017: 

 

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 

http://www.asociace.unas.cz/
http://www.detskysluch.cz/
http://www.rana-pece.cz/
http://www.eda.cz/
http://www.tloskov.cz/
http://ranapece-kutnahora.webnode.cz/
http://www.i-mysdruzeni.cz/
http://dorea-eliada.cz/
http://www.charitahk.cz/
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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/ 

 

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/ 

Rodinné Integrační Centrum, z.s., Prodloužená278, Polabiny, 530 09 Pardubice   

https://www.ric.cz/ 

 

 

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/ 

 

 

  

http://www.asociace.unas.cz/
http://vrchlabi.diakonie.cz/
http://www.centrumlira.cz/
http://www.sdkabo.cz/
http://www.slezskadiakonie.cz/
http://www.slezskadiakonie.cz/
http://www.detskysluch.cz/
http://ranapece-pce.cz/kdo-jsme/
https://www.ric.cz/
http://www.ranapecekuk.eu/
http://www.demosthenes.cz/
http://trebic.charita.cz/
http://www.portimo.cz/
http://www.ranapecezlin.cz/
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ČINNOST APRP v roce 2017 

 

Rok 2017 se nesl hlavně v realizaci projektových aktivit, především v široké nabídce vzdělávání a 

vydávání bulletinu. Začal se pravidelně 1x za měsíc scházet projektový tým, tento systém 

pravidelných porad a rozdělení kompetencí se velmi dobře osvědčil.  V této souvislosti i samotné 

jednatelky nastavily nový komunikační systém a to pravidelné skypové telefonáty. Objem práce 

jednatelek narostl a práce jednatelek byla nově finančně ohodnocena formou DPP.  

 

Kazuistické semináře 

V roce 2017 se pod záštitou APRP konaly 2 kazuistické semináře. 

První kazuistický seminář byl 19. 6. 2017 od 10h do 14h v prostorách Rané péče EDA, ul. Trojická 

2 Praha. Témata byla dvě a dvě kolegyně z RP EDA cz je připravily. Mgr. Martina Herynková -  

"Spolupráce rané péče s OSPODem" a Mgr. Martina Králová  - krátký úvod do sdílení k tématu 

"Dvě klientské děti v jedné rodině".  Následovala diskuse k tématům.  

Setkalo se 10 účastnic ze 7 pracovišť rané péče z Čech, Moravy i Slezska. 

  

Druhý kazuistický seminář s tématem: "Jak nám sociální sítě proměnily poradenskou praxi" se 

konal 1.12. 2017 v Rané péči EDA v Praze od 9.30 do 14.30. Téma připravila Mgr. Pavla Skalová a 

přednesla Mgr. Pavla Těhníková.  Do tématu se zapojily všechny přítomné poradkyně, kterých bylo 

14 a přijely ze 7 pracovišť rané péče. 

 

Garance 

Asociace na základě zjištění ze šetření garance kvality služby u členských pracovišť podala 

oficiální dotaz na MPSV k vyjasnění věkové skupiny v definici rané péče. Vyjádření viz email + 

doporučení do konce roku 2018 

V roce 2017 bylo podáno 8 žádostí o udělení garance APRP, proběhlo celkem 6 šetření a následné 

udělení garance kvality služby rané péče (2 šetření proběhla až v roce 2018), z toho jedna 

organizace byla nově přijata do APRP (RIC Pardubice). 

(Dorea Brno, Na Sioně Kutná Hora, Portimo Nové Město na Moravě, Třebíč, Salome Karviná, 

Eunika Bohumín, Demosthenes Ústí na Labem). 

 

Web 

Na podzim 2017 se začal postupně předělávat web aprp na redakční systém. Pilotní verze byla 

spuštěna v březnu 2018. V současné době web ještě nemá dodané logo, fotografie. Do redakčního 

systému bude zaškolena Petra Verdis, která bude nově web spravovat. 

Cena za web 5.000 Kč formou DPP (obsahuje: zaplacení redakčního systému, tvorba webu, 

zaškolení, vkládání aktualit do doby, než web převezme do kompetence PV). 

 

Přehled financí viz Daňové přiznání za rok 2017. 

 

Plán na rok 2018:  

- Realizace projektu 

- Změna názvu, loga, organizační struktury 

- Zajištění návazného financování po skončení projektu 

- Zajištění dalšího vzdělávání pro členy 

- Prezentace, propagace 

Realizace konference 

 

http://www.asociace.unas.cz/
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Projekt Profesionalizace APRP, z. s. 

 

Shrnutí roku 2017:  

- Strategický plán do roku 2021 vytvořen 

- Pravidelná setkávání pracovních skupin 

- Nový název a logo „Asociace rané péče České republiky“ 

- Odborný profil pracovníka a kompetence poradce rané péče 

- Spolupráce s NROS: 

o financování šetření garance na pracovištích, předjednaná finanční podpora pro 

konferenci (listopad 2018), společná informační kampaň 

o příprava a realizace kurzů na rok 2018 pro pracovníky v rané péči v rozsahu 80 

hodin 

o příprava nového systému garancí kvality – vzor v modelu „Neziskovka roku“, Vizus 

– podpora při garance kvality (do června 2018), výsledkem bude situace, že 

pracoviště s garancí bude mít jednodušší cestu při získání finanční podpory od 

NROS. 

o mapa rané péče – zásadní informace – technické ověření, zda je možné zpřehlednit 

místní příslušnost pracoviště dle místa bydliště rodiny (není to z aktivity projektu, 

jde o samostatnou aktivitu NROS) 

- Bulletin, vychází 4 x ročně v elektronické podobě, bulletin funguje jako platforma pro 

sdílení informací všech členských organizací, všechna členská pracoviště se mohou do 

bulletinu zapojit, zveřejňovat zde informace ze svých pracovišť (např. podělit se o svoji 

dobrou zkušenost, upozornit na akce, které pořádají apod.) 

 

Vzdělávání (Petra Verdis):  

- Přehled vzdělávacích aktivit za rok 2017: 

o Strategické plánování a řízení, workshop, 25.4. a 10.7.2018 

o Úvod do práce s jednotlivcem a rodinou v kontextu sociálních služeb, Praha 28.–29. 

6. 2017, Olomouc 25.–26. 10.2017 

o Marjolein Dik + Gerti Jaritz (děti se zrakovým postižením) 5. října 2017 

- úspěšná kontrola z MPSV (Úvod do práce s rodinou) – dvoučlenná kontrola v pátek 

odpoledne (Praha) 

- Výhled aktivit do konce roku 2018:  

o Senzorická integrace – 20. června 2018 (od 9h do 17h), Praha 

o Senzorická integrace - 27. června 2018 (od 9h do 17h), Olomouc 

o 14. 11. potvrzený termín senzorické integrace (úvod či návazná část, čeká se na 

potvrzení) 

o Jak dobře vybrat, zaučit a hodnotit zaměstnance v sociálních službách – kurz pro 

vedoucí služby, již naplněn, lektor H. Kostečka, Tudytam, z. s.  

o Strategické plánování pro členy týmu 29. 5.  

o Strategické plánování pro členy týmu 30. 5.  

o Vzdělávání dvouletých dětí 21. června 2018 

o Raná péče v systému školství (Inkluze) – workshop, 20. Září 2018 

o V plánu: kompetence (workshop), garance (workshop) 

 

Revize kurzu poradce rané péče (A. Kunová) 

http://www.asociace.unas.cz/


 
 

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

 

6 
 

- Kvalifikační kurz – vstupní kurz pro profesi poradkyně rané péče. Bude koncipován na 

základě vydefinovaného profilu poradce rané péče a klíčových kompetencí pro výkon 

profese.  

 

EKONOMICKÉ ÚDAJE 

 

Činnost Asociace pracovníků v rané péči je hrazena z členských příspěvků, příjmů z šetření kvality 

poskytovaných služeb rané péče. Současně je realizován projekt „Profesionalizace APRP“, ve 

kterém jsou financovány některé aktivity.   

 

Jednotlivé aktivity spolku jsou zajišťovány jednatelkami APRP (DPP). Dále je hrazena práce 

jednotlivých expertů a dalších realizátorů projektu. Organizace kurzů a lektorská činnost v rámci 

vzdělávacích kurzů je hrazena formou DPP případně fakturačně. 

 

Náklady celkem v Kč       920 835,00 Kč 

 

DHM          29 647,00 Kč 

Cestovné         33 828,00 Kč 

Náklady na reprezentaci         5 268,00 Kč 

Ostatní služby                  105 360,00 Kč  

Pronájem         10 252,00 Kč 

Grafické práce         20 400,00 Kč 

Administrace projektu        56 000,00 Kč 

Bankovní poplatky          2 818,00 Kč 

Poštovné                78,00 Kč 

 

Mzdové náklady        570 089,00 Kč 

Sociální pojištění         62 712,00 Kč 

Zákonné zdravotní pojištění        22 576,00 Kč 

Zákonné sociální náklady          1 327,00 Kč 

 

Ostatní daně a poplatky             480,00 Kč 

 

Výnosy celkem v Kč        941 566,62 Kč 

 

Tržby z prodeje služeb – garance kvality       16 000,00 Kč 

 

Úroky                 171,62 Kč 

 

Přijaté členské příspěvky          38 000,00 Kč 

 

Evropský projekt        887 395,00 Kč 

 

Hospodářský výsledek v Kč – zisk     + 20 731, 62 Kč 

   

http://www.asociace.unas.cz/

