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na monitory vašich počítačů se dostává nové vydání Bulletinu. Najdete
v něm informace o tom, co se v Asociaci děje, čím se zabýváme v jednotlivých komisích a jak společná práce pro náš obor pokračuje. Ukazuje se,
že rozdělení práce do komisí bylo dobrým krokem! Vděčíme za něj kolegyním Janě Fenclové a Petře Mžourkové, „ideovým tahounkám“ projektu
Profesionalizace ARP, který ustanovil komise a zhruba definoval náplň
jejich práce.
Přes všechnu radost ze společné práce čelí naše Asociace zásadnímu problému – nedostatku finančních prostředků na – cokoli. Doplácení dodatečných prací na programu pro garance kvality těžce dopadlo na naši
pokladnu, skutečně až na její dno. A to dno až do dnešních dnů stále
ještě velmi dobře vidíme – přestože všechny členky a jediný člen komisí
pracují bez nároku na odměnu, na úkor vlastních organizací. Uvítáme
iniciativy k získání financí pro společná témata a také pomocné ruce !
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KOMISE PR A LEGISLATIVA

KOMISE GARANCE A KVALITA

V létě jsme na výzvu Diakonie, jejíž zástupce je členem
pracovní skupiny pro přípravu novely zákona č. 108/2006,
připomínkovali pracovní verzi zákona o sociálních
službách. Na formulování připomínek má lví podíl Pavla
Skalová, podíl menších šelem mají kolegyně z Tamtamu
Praha a z Kutné Hory. Problematiku se budeme snažit dál
sledovat a být s případnými změnami v kontaktu – a s vámi
se všemi tak, abychom při znění definitivním zajistili co
nejširší konsensus nás všech.

SEMINÁŘ PRO ŠETŘITELE - HODNOCENÍ
KVALITY SLUŽBY RANÉ PÉČE PODLE NOVÉ
METODIKY

Předložili jsme projekt ESF, který tematicky navazuje
na již ukončený projekt Profesionalizace ARP. Děkujeme
Ance Slováčkové, Romanovi Kovářovi a dalším členům
skupiny za velkou práci – o níž dosud nevíme, zda bude
korunována úspěchem. Když ne tentokrát, tedy jistě příště!

Komise garance a kvalita vypracovala Metodiku pro šetřitele v rámci šetření kvality služby ARP ČR, se kterou
se všichni účastníci semináře seznámili. Nová metodika je
uveřejněná na webových stránkách ARPČR.

Začátkem září jsme měli dojednanou schůzku s paní náměstkyní J. Hanzlíkovou (MPSV) ve věci jednání o systémových změnách ve financování rané péče, uznání poradce rané péče jako profese v katalogu prací a dalších
témat. Schůzka se bohužel pro nemoc paní náměstkyně
neuskutečnila, další termín bude brzo znám.
Ve stejné době byla ARP žádána o rozhovor pro
Radiožurnál. Týkal se systémových změn ve financování
služby, jednotné metodiky pro státní i nestátní poskytovatele soc. služeb a kapacit rané péče v různých regionech.
Části rozhovoru se uplatnily v rámci tématu na několika
českých rozhlasových stanicích, další přispěly k orientovanosti paní redaktorky v problematice. Rádi bychom ji
požádali, aby se tématu i nadále věnovala!
V době vydání Bulletinu řešíme ve spolupráci se Společností
pro ranou péči (iniciativa Pavly Matyášové) zpětnou vazbu premiérovi ČR na slib dofinancování poskytovatelů
rané péče. Děkujeme vám všem, kteří jste zareagovali na
prosbu a sdělili, jak se k dofinancování postavil kraj/kraje,
kde ranou péči poskytujete! Výsledky ještě nejsou zcela
známy, ale zdá se, že převážně zůstalo u slibů… Další kroky zvažujeme.

Mgr. Alena Kunová
Raná péče Diakonie a předsedkyně ARPČR
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Na konci měsíce září uskutečnila Asociace v prostorách
Centra pro dětský sluch Tamtam seminář pro šetřitele s názvem Hodnocení kvality služby rané péče. Máme velkou
radost, že se semináře zúčastnily nejen stávající šetřitelky,
ale uvítali jsme i nové tváře se zájmem o zapojení se do
šetření kvality služby na jednotlivých pracovištích.

Garance kvality v „novém kabátě“ přináší pro pracoviště
žádající o udělení určité změny. Ty se týkají nejen způsobu
podávání žádosti o garanci kvality, ale i samotného šetření
na pracovišti. Všichni zúčastnění měli možnost se seznámit s jednotlivými kroky v procesu udělování garancí (od
podání elektronické žádosti až po samotné šetření, vyplnění formuláře z šetření a supervizi v rodině) a společně
diskutovat o tématech. Neformální a přátelská atmosféra,
která po celou dobu konání semináře panovala, přinesla
mnoho zajímavých podnětů a zkušeností.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě semináře podíleli. Díky patří také všem zúčastněným, kteří se nebáli s námi diskutovat, a novým šetřitelům, kteří se rozhodli vstoupit do našich řad.

NAVÝŠENÍ
KVALITY

CENY

ZA

UDĚLENÍ

GARANCE

Na konci měsíce září proběhlo hlasování formou per rollam
ohledně navyšování poplatku za šetření kvality služby
rané péče. Navrhovaná změna byla schválena, platnost navýšení je platné od 1.října 2019.
Cena pro organizace žádající o první garanci činí 7000 Kč.
Cena pro organizace žádající o opakovanou garanci činí
4000 Kč. V obou případech je i nadále možné žádat o příspěvek proplacení části těchto nákladů NROS ve výši
5000 Kč (nová garance) nebo 2000 Kč (opakovaná
garance).

Mgr. Marcela Dokoupilová
vedoucí komise garance a kvality ARPČR
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Vzdělávání

KURZ PORADCE V NOVÉM KABÁTĚ
Kurz Poradce rané péče je společně s udělováním garancí
jakousi vlajkovou lodí ARP ČR. Poslední proběhl v roce
2016; vzhledem k práci na projektu Profesionalizace střešní organizace rané péče bohužel od té doby nebyl dostatek
sil takto organizačně i odborně náročný kurz zorganizovat.
V těchto dnech komise vzdělávání s koordinátorkou v čele
usilovně pracuje na tom, aby kurz Poradce rané péče
získal akreditaci odpovídající novým požadavkům akreditačního systému MPSV. Nechtěli jsme pouze oprášit
starý model, takže samotné akreditaci předcházely dlouhé
diskuse o tom, jak by měl nový kurz vypadat. Rádi bychom zachovali to nejpřínosnější a vámi nejoceňovanější
z něj, tedy přímé supervize v rodinách. Naopak se snažíme umenšit počet teoretických přednášek, které chceme
částečně nahradit workshopy a skupinovými supervizemi.
Vodítkem a zároveň hlavním studijním materiálem by se
měly stát Kompetence poradce rané péče.

Cílem kurzu je, aby všichni zúčastnění byli po jeho absolvování schopni dobře zhodnotit své kompetence v praxi rané péče a zároveň si najít relevantní způsoby jejich
zvyšování.
Držte nám palce, abychom akreditaci skutečně získali; povede-li se to, můžeme se někdy na jaře 2020 těšit na kurz
Poradce rané péče v novém kabátě.

Za komisi vzdělávání
Mgr. Pavla Foster Skalová

BROŽURA „PROFIL PORADCE RANÉ PÉČE – KOMPETENCE V PRAXI RANÉ PÉČE“ –
ZKUŠENOSTI ROK POTÉ
Právě před rokem Asociace vydala a distribuovala při příležitosti pořádání konference „Raná péče v mezinárodním
kontextu“ brožuru s názvem „Profil poradce rané péče
- kompetence v praxi rané péče“. Na jaře jsme se proto
na vás obrátili formou dotazníku, obsahujícího 11 otázek,
abyste se podělili o své dojmy a názory i o zkušenosti, které s brožurou dosud máte. V určeném termínu, do konce
května 2019, na dotazník reagovalo 15 pracovišť z celkového počtu 21 členů; 4 pracoviště, která odpověděla, se
v minulých letech tvorby brožury přímo zúčastnila. Jsme
velmi rádi, že povědomí o tomto materiálu je živé i na těch
pracovištích, která je dostala již jako hotový – pouze jedno
z pracovišť se vyjádřilo, že brožuru nezná, a proto na podrobnější otázky máme již pouze 14 odpovědí.
Na většině pracovišť proběhlo cílené seznámení všech poradkyň rané péče s tímto novým materiálem, převážně na
poradách týmu. Bohužel pouze na třech pracovištích má
brožuru každý poradce k vlastní potřebě, většinou jsou
všude jen v omezeném počtu, případně elektronicky ve
sdílených dokumentech, někde dokonce pouze v knihovně.
Je tedy asi dobré připomenout, že si brožuru můžete zdarma stáhnout na asociačním webu v rubrice „ke stažení“:
A dobrý je nápad uvedený v jedné z odpovědí: „Pravidelně
na pracovišti připomínat možnost jejího využití, vést diskuse k využívání.“
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Brožura má sice 19 stran, ale její sešitový formát a hutný
text někteří respondenti ocenili jako příjemný pro praktické používání („Ideální velikost vydání, jasně a přehledně vedená témata, vypracované kompetence.“). Vlastní
vytištěný exemplář umožňuje poradkyni rané péče nejen
pracovat s textem, zvýrazňovat si některé jeho části, ale
i využít poslední volné stránky, zamýšlené jako prostor
pro osobní poznámky, polemiky, plány… Jako praktický
materiál při zaškolování nových poradkyň již využívá
nebo plánuje využít brožuru polovina dotázaných („Ano,
procházíme společně, co všechno je v kompetenci poradce
rané péče.“); ostatní buď mají své obdobné materiály, nebo
nemají v poslední době nové zaměstnance, případně dávají
o brožuře pouze informaci k dobrovolnému prostudování
nebo je ještě možnost jejího využití nenapadla.
Pro osobní plány vzdělávání nebo jako podpůrný materiál
při hodnocení a sebehodnocení poradkyň aktivně využívá brožuru 6 pracovišť („Kolegyněmi bylo využití brožury
v rámci hodnocení a plánování vzdělávání kladně hodnoceno, dalo poklady pro konkrétní náměty.“); jedno má na
jejím podkladě zpracovanou tabulku jako materiál k sebehodnocení a hodnotícímu rozhovoru. Dvě pracoviště
mají k sebehodnocení vlastní materiál, který jim vyhovuje
(„Máme zpracovanou vlastní metodiku dle standardů kvality, kterou využíváme pro výše zmíněné činnosti.“)
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K celkové využitelnosti brožury se objevily zajímavé souvislosti, zvláště inspirativní odpovědi uvádíme:
„Předáváme tuto brožuru i spolupracujícím organizacím,
pokud cítíme, že nevědí konkrétně, co vše poradce může
či nemůže (školy, OSPODy, lékaři při osobním rozhovoru,
představitelé obcí, kam dojíždíme).“
„Brožuru využíváme jako ucelený materiál, ze kterého
čerpáme spoustu věcí.“
„Brožuru určitě považujeme za užitečnou pro organizace,
které takový materiál neměly zpracovaný.“
„Pan ředitel byl z brožury velmi nadšený a v rámci tvorby
nového manuálu k hodnocení pracovníků ve středisku jsme
s brožurou hodně pracovali. Děkujeme :-).“
Devět pracovišť by považovalo za užitečné uspořádat společný workshop v rámci APRP s tématem co nejširšího
možného využití brožury, zkušeností s jejím používáním,
diskusí nad ní. Určitě by se na něm mělo dostat například
i na témata, která jste někteří uvedli v dotazníku:

„Byla jsem přítomna diskusi, kde se otevřela otázka, zda
poradce rané péče může být VŠ vzdělaný psycholog nebo
fyzioterapeut (viz zákon: vysokoškolské vzdělání získané
studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském
studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální
politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném
podle zvláštního právního předpisu 41).“
„V brožuře jsou inspirativní podněty a rozumím jejímu významu. Přesto máme v týmu postupy práce, které jsou pro
nás slučitelné s našimi hodnotami, podložené zkušeností,
inspirované dalšími poskytovateli. Informace v ní nám
umožnily další úhel pohledu a možnost reflektovat naši
práci se zkušenostmi ostatních profesionálů.“
A právě proto se určitě v nejbližší době nad brožurou
„Profil poradce rané péče – kompetence v praxi rané péče“
určitě sejdeme – těšte se na termín začátkem roku 2020.
Do té doby stahujte, diskutujte, inspirujte se, porovnávejte.
Ještě jednou děkujeme za všechny vaše/naše odpovědi!

„Během rozhovoru s kolegyněmi z pracovišť mimo ARPČR
zazněly připomínky k tomuto znění: ‚Poradce rané péče je
absolventem VŠ či VOŠ se zaměřením na sociální práci,
speciální pedagogiku, sociální pedagogiku, psychologii,
fyzioterapii či ergoterapii‘ - protože poslední charakteristiky podle nich neodpovídají možnému vzdělání poradce
- sociálního pracovníka podle zákona.“

PaedDr. Jana Vachulová
EDA.cz

SETKÁNÍ RANÝCH PÉČÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI
Z iniciativy Rané péče Motýl v Plzni proběhl v pátek 7.6.
2019 první seminář pracovišť rané péče v Plzeňském kraji.
Sešlo se nás dohromady sedm poradkyň ze čtyř pracovišť;
můžeme tedy s potěšením konstatovat, že se účastnilo 80%
organizací, které mají v kraji ranou péči registrovanou.
Ač byl seminář plánovaný jako kazuistický, na kazuistiky
samé vlastně nedošlo. První půlku společně strávené doby
jsme sdílely zkušenosti s tím, jakou roli hraje diagnóza při
poskytování služby, jak ovlivňuje její průběh i jakým způsobem může raná péče do procesu stanovování diagnózy
vstoupit.
V druhé půlce semináře jsme hledaly společné cíle pro
spolupráci v rámci kraje; díky tomuto času se vylíhly
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takové nápady jako uspořádání celokrajské konference
rané péče či setkání raných péčí s dětskými psychology.
A samozřejmě plánujeme i další společný seminář, který
už bude skutečně kazuistický!

Mgr. Pavla Foster Skalová
Raná péče Diakonie ČCE,
pracoviště pro Plzeňský kraj
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KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ V KUTNÉ HOŘE
V úterý 8.10.2019 jsme se (čtyři poradkyně rané péče
Diakonie) vydaly do Kutné Hory na kazuistický seminář
– náš první přímo zaměřený na ranou péči. Setkání pořádaly pracovnice z Oblastní charity Kutná hora – Středisko
Na Sioně. Tato organizace se věnuje jak rané péči, tak
i volnočasovým aktivitám pro rodiny dětí s postižením.
Kazuistiky měly dvě hlavní témata - ukončování služby
a možná závislost na ní a co všechno může poradce rané
péče nabídnout rodině, ve které žije dítě s těžkým kombinovaným postižením. Během dopoledne bylo slyšet mnoho
zajímavých příspěvků, moc nás potěšilo potkat kolegyně
z jiných organizací a společně sdílet své zkušenosti. Na
závěr jsme měly možnost obdivovat nově upravené

prostory Střediska Na Sioně. Pro všechny to bylo milé
a obohacující setkání, proto kolegyně rády přijaly pozvání
na další, tentokrát u nás v Praze v Diakonii. Budeme se
těšit!

Mgr. Kateřina Šmolíková,
Raná péče Diakonie

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V OBLASTI RANÉ PÉČE
V rámci spolupráce Asociace rané péče České republiky a Nadace rozvoje občanské společnosti vznikl další
cyklus pěti kurzů, které jsou určeny všem, kteří pracují
v oblasti rané péče. Tři z těchto kurzů jsou akreditované
MPSV. Vzdělávací akce jsou školeny zkušenými lektory,
kteří mají bohaté zkušenosti z přímé péče.
Účast na všech seminářích je účastníkům v rámci programu Včasná pomoc dětem poskytována zdarma. Výjimkou
je kurz Úvod do intervenční metody O.T.A. u dětí raného
věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje, jehož součástí je i praktická část, na kterou si účastník
částečně přispívá sám (poplatek ve výši 500 Kč).
Podle posledních informací je o kurzy velký zájem a jsou
volná už jen poslední místa. Neváhejte se ale i přesto hlásit - může se stát, že někdo z přihlášených se nebude moci
z nějakých důvodů kurzu zúčastnit, a tehdy přicházejí na
řadu náhradníci.
Kurzu se účastní vždy jen jeden zástupce z organizace.
Jinak je to pouze v případě, že dojde řada na náhradníky.
Absolvent kurzu obdrží platné osvědčení o účasti na (akreditované) vzdělávací akci dle §117a zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě dotazů k seminářům a přihlašování se obracejte
na koordinátorku programu Lenku Klopcovou na e-mailu:
lenka.klopcova@nros.cz.

NABÍDKA KURZŮ:
1. JAK HODNOTIT
STANDART Č. 15

KVALITU

SLUŽBY

–

Kurz „Jak hodnotit kvalitu služby – standard č. 15” je určen pro sociální pracovníky a pro pracovníky v manažerských pozicích, kteří chtějí rozumět obsahu Standardu č.
15 a tomu, jak jsou jeho kritéria provázaná. Účastníci na
kurzu porozumějí souvislosti mezi hodnocením a zvyšováním kvality služby, získají přehled o metodách zjišťování informací (rozhovor, analýza dokumentů, dotazník atd.)
a dozvědí se, jak tyto metody – s ohledem na cílovou skupinu a typ služby – využívat pro hodnocení kvality služby.
Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z.s.
Termín: 22.1. 2020 (kurz je jednodenní)
Počet účastníků: max. 12 osob
Akreditace: ano

2. PRÁCE S MOTIVACÍ KLIENTA A HRANICÍ
SLUŽBY

Místo konání: Václavka – Vzdělávací středisko NROS
(Na Václavce 1135/9, Praha 5). Středisko nemá bezbariérový přístup.

Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným” klientem, vztahu motivace klienta k hranicím služby a tématu
ukončování služby.

Časový harmonogram seminářů: 9.30–16.30 (prezence od
9.00) – změna dle požadavku lektora je možná.

Lektor: Mgr. Jan Paleček, TUDYTAM, z.s.
Termín: 28. 1. - 29. 1. 2020 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 12 osob
Akreditace: ano

Doporučuji sledovat stránky www.vcasnapomocdetem.cz
nebo www.arpcr.cz, kde najdete aktuální informace.
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3. ÚVOD DO INTERVENČNÍ METODY O.T.A.
U DĚTÍ RANÉHO VĚKU S POZITIVNÍM
ZÁCHYTEM PAS A NEROVNOMĚRNÉHO
VÝVOJE.
Absolventi úvodního kurzu budou seznámeni se základy
teorií směrodatných pro zdravý vývoj: teorie intersubjektivity, attachmentu, zrcadlových neuronů, teorie mysli,
sdílené pozornosti. Seznámí se s obecnými podmínkami
úspěšné komunikace, jak je vymezuje metoda VTI, a naučí se pracovat s intonací hlasu a pojmenováním jako základem metody. Absolvují cvičení na rozvoj schopnosti sdílení prožitků druhého, při praktických cvičeních poznají
náročnost neinvazivních iniciativ rodiče vůči dítěti, které
nedává zpětnou vazbu. Absolventi získají vhled do metodiky O.T.A., v závěru kurzu absolvují individuálně stáže
a náhledy na přímou práci s rodinou.
U tohoto kurzu očekáváme, že se přihlásí frekventanti,
kteří se chtějí této metodě věnovat v budoucnu ve své
praxi.
Lektorka: Mgr. Romana Straussová, Ph.D., Centrum
Terapie Autismu
Termín: 11. 2. - 12. 2. 2020 + praxe (kurz je třídenní)
Počet účastníků: max. 12 osob
Akreditace: ne (účastníci získají osvědčení až po absolvování praxe)
Finanční spoluúčast: 500 Kč/praxe
Důležité informace: Termíny praxe budou zveřejněny
dodatečně

4. JAK POSKYTOVAT ZPĚTNOU VAZBU

Vzdělávání

5. SENZORICKÁ INTEGRACE (SI) II.
Senzorická integrace (SI) je metoda vypracovaná ergoterapeutkou A. J. Ayres. Na SI lze nahlížet jako na teorii,
jako na schopnost centrálního nervového systému a také
na metodu/terapii. SI je schopnost CNS třídit, organizovat, zpracovávat smyslové podněty z vnějšího prostředí
a z vlastního těla a přiměřeně na ně reagovat. Pokud funguje SI, přiměřené chování a učení (v tom širším smyslu) je
přirozeným následkem. U některých dětí se objevují různé
obtíže ve zpracovávání podnětů, tzv. dysfunkce SI, které mohou mít za následek potíže v různých oblastech: řečový a motorický vývoj, koordinace, nepřiměřené reakce
na podněty, problémy s pozorností, hyperaktivita, impulzivita, potíže v učení, problémy v chování, interakci a ve
hře. Tyto dysfunkce se objevují jak u dětí s postižením,
tak u dětí s nerovnoměrným vývojem. Cílenou stimulací
taktilního, proprioceptivního a vestibulárního vnímání lze
podpořit u dítěte schopnost SI tak, aby umělo lépe organizovat podněty z okolí, lépe na ně reagovat. Cílem kurzu je
poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní znalosti o senzorické integraci,
jejím významu, o projevech a důsledcích dysfunkcí, a dále
základní poznatky o metodě SI, o využívaných pomůckách a některých vhodných aktivitách na podporu procesu
SI u dětí. Je využitelná v oblasti rané péče a také u starších
dětí s různým druhem postižení.
Lektorka:PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D., 3lobit s.r.o.
Termín: 2.3. - 3.3.2020 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 12 osob
Akreditace: v současné době je v jednání

Kurz je zaměřen na nedílnou součást spolupráce s klientem sociální služby, kterou je poskytování zpětné vazby.
Lektorka: Bc. Dita Vojířová, TUDYTAM, z.s.
Termín: 18. 2. - 19. 2. 2020 (kurz je dvoudenní)
Počet účastníků: max. 12 osob
Akreditace: ano
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JAK NAJÍT NA WEBU VIDEO O RANÉ PÉČI
Někteří mají /máme trochu problém s nalezením videa, které je souhrnem výpovědí poradkyň o této krásné profesi. Jak
na to: do vyhledávače zadáte „Asociace rané péče“, otevřete odkaz a na první straně se pod odstavcem „Raná péče“
objeví černě orámované logo ARPČR, v jehož středu je tlačítko filmu…
Hezkou podívanou, případně další využití videa, přeje redakce

SPOLUPRÁCE V REGIONECH, POTŘEBNOST NEBO MOŽNOST?
Ve Zlínském kraji v současné době poskytuje službu rané
péče sedm poskytovatelů. Jejich první setkání proběhlo
28.1.2016 ve Středisku rané péče EDUCO Zlín. Hlavním
důvodem k tomu potkávat se, více o sobě vědět a spolupracovat byla především možnost společné komunikace se
Zlínským krajem, jednotná a společná prezentace služby
v regionu a společné sdílení informací a problémů, které
poskytovatelé služby řeší. Zároveň to byl prostor k vzájemnému informování o novinkách na jednotlivých pracovištích a o připravovaných akcích.
Už první setkání ukázalo, že to byl dobrý nápad, který
všichni přijali, a byla dohodnuta frekvence setkávání zpravidla třikrát ročně. Setkání se účastní ředitelé organizací
nebo vedoucí služby. EDUCO nabídlo prostory i koordinaci setkání a všichni ostatní svoji milou přítomnost a dobré
nápady. :)
Pravidelnými účastníky mimo EDUCO byli zástupci Společnosti pro ranou péči z Brna a Olomouce,
Tamtamu Olomouc, AUXILIUM Vsetín a Diakonie Cesta
z Uherského Hradiště. Od roku 2019 se k nám přidala
i raná péče Kolpingova rodina Smečno.
Na setkáních jsme často mluvili o souběhu služby více poskytovatelů nebo o předávání klientů mezi poskytovateli
v případě změny zdravotního stavu dítěte, o společném
informování o službě na městských a obecních úřadech ve
Zlínském kraji, později i o informování pediatrů o důvodech a době potřebnosti rané péče. Společně jsme se účastnili mnoha jednání s představiteli Zlínského kraje, kde
jsme především zdůrazňovali specifika služby rané péče
a její potřebnost.
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V roce 2017 jsme „vypustili“ do světa společný informační materiál o poskytovatelích rané péče v tomto regionu.
Shodli jsme se na pojmenování našich setkání jako setkání
Volného sdružení poskytovatelů ve Zlínském kraji. Jedná
se o seskupení, které nemá právní formu, jde tedy jen o popis spolupráce.
Od roku 2018 pořádáme společně jedenkrát ročně kazuistická setkání, která probíhají ve Zlíně. Kazuistiky jsou
zpravidla rozděleny tak, aby byla zastoupena vždy jedna
kazuistika dle cílové skupiny. Účastní se jich poradkyně
rané péče a metodici služby. Poradkyně tak získají zajímavé informace o rodinách s dětmi se zrakovým nebo sluchovým postižením, o dětech s mentálním či kombinovaným
postižením nebo o dětech s poruchou autistického spektra.
Jsou tomu již čtyři roky, co nám tato forma spolupráce
„šlape“, a jsme za to rádi. Víme,na koho se obrátit, když se
objeví nějaká „záludnost“. Na telefonu vždy najdeme přátelské „ucho“, které vyslechne a nasměruje. Každý region
má svá specifika, a je tedy fajn to řešit s někým, kdo ví.
Děkujeme za to!

Mgr. Jana Hunáková
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
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POZDRAV OD KLIENTSKÉ RODINY EDY VŠEM PORADKYNÍM
Právě před rokem, v listopadu
2018, uspořádala Asociace rané
péče České republiky díky podpoře
NROS v Praze odbornou konferenci
„Raná péče v mezinárodním kontextu“. Cílem konference, časově
spojené s ukončováním dvouletého
projektu „Profesionalizace Asociace
pracovníků v rané péči“, bylo zhodnotit kvalitu a efektivitu služby rané
péče v ČR i v mezinárodním kontextu, posoudit stabilitu jejího zakotvení
v legislativních podmínkách České republiky a nastínit
perspektivu této služby. Na konferenci byl poprvé zveřejněn nově vydaný materiál „Kompetence poradce rané péče
a odborný profil poradce“, o jejichž využívání nejen při
výběru a zaškolování nových pracovníků si můžete přečíst
na jiném místě tohoto Bulletinu.
Věřím, že jste si tehdy všichni odnesli mnoho odborných informací a užili si i setkání s poradkyněmi z celé
republiky; troufám si ale říci, že jsme všichni s dojetím
a úctou k jejich otevřenosti sledovali video natočené u italsko – francouzské rodiny, která čerpá službu rané péče
v EDOVI a zároveň v italské Nadaci Roberta Hollmana
v Cannero Riviera. Na základě prezentovaného videa bylo
možné očima rodiny porovnat několik národních systémů
rané péče a také si znovu potvrdit, že potřeby rodin dětí
s postižením neznají hranice.

Rodina původně měla být na konferenci přítomna, natočení videa bylo
vlastně náhradním řešením v situaci, kdy maminka právě nastupovala
do porodnice, kde se měl nevidomé
Almičce narodit bratříček. Vznikla
tak neopakovatelná výpověď rodiny
nejen o tom, jak lze fungovat s nevidomým dítětem v cizí zemi, ale
i o tom, jak se lze rozhodnout pro
další dítě, přestože diagnóza se může
objevit i u něj… Všichni odjížděli
z konference ještě předtím, než se chlapeček narodil, a věřím, že v leckom z vás zůstala otázka, jak to tehdy dopadlo.
Tak tedy: Šťastní rodiče vás všechny zdraví a posílají fotografii téměř ročního Lea s „velkou“ Almou. Rádi vyřizujeme i to, že po napjatém čekání a vyšetřeních se ukázalo,
že Leo je zdravý a už teď je pro sestřičku velkou
inspirací!

PaedDr. Jana Vachulová,
EDA cz

METODA PORTAGE V RANÉ PÉČI
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. v letošním roce přijalo nabídku z DC Paprsek stát se pokračovateli a šiřiteli metody Portage v České republice. EDUCO připravuje jednotnou metodiku, která bude podkladem pro nový
akreditovaný kurzu metody Portage. Současně probíhá komunikace s Mezinárodní asociací Portage (IPA), ze které
plynou další inspirace pro práci s klienty v rané péči.
Metoda Portage zajišťuje odbornou úroveň pomoci a respektuje základní i specifické potřeby dítěte a jeho rodiny.
Přidanou hodnotou metody je, že může být (a měla by být)
poskytována rodinám hlavně v domácím prostředí, což je
dobře slučitelné s náplní rané péče v rodinách. Metoda samozřejmě prošla v rané péči během mnoha let vývojem
tak, abychom ji dnes mohli zakomponovat do metodik práce poradce, a současně jsme tak naplňovali zákon o sociálních službách.
Metoda Portage přináší do spolupráce s rodinou řád
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a systém. Rodiče vyplní Seznamy dovedností dítěte, které
jsou rozděleny do pěti oblastí – motorika, řeč, vědomosti,
socializace a sebeobsluha.
Na jejich základě má nejen poradce, ale i rodič ucelenou
představu, co dítě zvládá a kde má rezervy, kde můžeme
začít pracovat na podpoře jeho vývoje. Společně s rodiči se
volí výběr aktivit, ke kterým jsou připraveny dítěti pomůcky, hračky a pro rodiče krátký metodický postup, který
směřuje k tomu, aby bylo dítě v co největší míře úspěšné.
Dítě je tím motivované k další spolupráci a zdolávání dalších výzev v nových aktivitách. Samozřejmě nezapomínáme ani na pochvalu, která je nedílnou součástí podpory
vnitřní motivace jak samotného dítěte, tak často i rodičů.
Vedeme je k radování se ze sebemenších pozitivních momentů. A právě takto posilujeme rodiče v tom, že oni jsou
ti největší a nejúspěšnější odborníci na své děti. Rodičům
dáváme návody a inspiraci, jak dítě rozvíjet a posunovat
stále dál.
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Výjimečnost metody Portage spočívá především ve dvou
oblastech:
•

Metoda podporuje rodinu jako celek a vytváří optimální podmínky pro rozvoj dítěte s postižením.

•

Metoda vede spolupráci s rodiči a dítětem tak, aby byla
zajištěna cílená stimulace všestranného vývoje dítěte,
a to od narození až do nástupu do školy.

Rodiče si na metodě často chválí systém práce, který je
postaven na co nejjednodušších činnostech, které na sebe
navazují a zároveň se prolínají tak, že se postupně rozvíjí dítě v celé šíři svého vývoje. Veškeré „učení“ probíhá
nenásilně formou hry a často s běžnými předměty, které
dítě doma denně obklopují. Seznamy dovedností jsou podkladem pro tvorbu individuálních plánů klientů, které se
společně s rodiči pravidelně aktualizují a často si je rodiče
kopírují, aby je měli doma stále na očích, a mohli si tak
připomínat pokroky svého dítěte.
S metodou Portage se setkala Jana Čelůstková před 24 lety,
v Dětském centru na Burešově, kde pracovala ve třídě speciální mateřské školy. Absolvovala základní kurz v Praze,
pořádaný Dětským centrem Paprsek. Kurz v té době lektorovala paní Mollie White z Velké Británie společně s ředitelem Paprsku PhDr. Jaroslavem Šturmou a Mgr. Jitkou
Vávrovou. Ti byli dlouhou dobou nositeli metody Portage
v České republice. EDUCO pravidelně od roku 2006 pořádá třikrát až čtyřikrát ročně supervizní setkání konzultantů metody Portage, kterého se účastní nejen poradci

z EDUCA, ale i kolegyně z raných péčí v Olomouci,
v Třebíči, pracovnice Rehabilitačního stacionáře ze Zlína
a Speciálně pedagogických center ze Zlína i z Kyjova.
V rámci těchto supervizí poradkyně sdílí zkušenosti z práce s klienty. O možnosti účastnit se připravovaného akreditovaného kurzu budou členové Asociace rané péče České
republiky včas informováni.

Bc. Jana Čelůstková,
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

25 LET RANÉ PÉČE DIAKONIE
Ve středu 2. 10. 2019 proběhla oslava 25. výročí od založení Rané péče Diakonie. Oslava probíhala v divadle Alfréd
ve dvoře, kterému srdečně děkujeme za půjčení prostor. Na
začátku akce zahrála hudebnice Zu&Cello., která svým
vystoupením podkreslila příjemnou a klidnou atmosféru.
Po tomto vstupu následoval přípitek a poděkování všem
příznivcům. Slova se chopily naše milé poradkyně, které
stály u zrodu Rané péče Diakonie – Alena Kunová, Pavla
Foster Skalová a Veronika Strenková. Poté již následovala
debata, kterou moderoval pan Balcar. Pozvání přijaly bývalé klientské rodiny, které raná péče ovlivnila natolik, že
se rozhodly pro založení dalších center či iniciativ pro děti
nebo dospělé osoby s postižením. Mluvilo se také o nutnosti následných a odlehčovacích služeb. Na závěr zazněla
krásná přání Rané péči Diakonie do dalších let. Po debatě
se promítaly krátké filmy, které natáčeli sami rodiče
a v nichž se svěřovali, co pro ně raná péče znamená. Byl
představen také komiks, který pro Ranou péči Diakonie
nakreslila Barbora Hančilová. Komiks s humorem
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a nadsázkou vystihuje práci poradkyně a úlohu rané péče
obecně. Během večera hosté mohli navštívit sítotiskařskou
dílnu Gringo, kde měli možnost potisknout si oblečení či
plátěné tašky naší „diakonkou“ nebo „ručičkami“, které
symbolizují naši organizaci. Oslavu jsme si užili v přátelském duchu v příjemném prostředí divadla s milými lidmi
a jsme rády, že přišlo hodně hostů z řad našich podporovatelů, příznivců a klientských rodin. Moc děkujeme!

Mgr. Kateřina Šmolíková,
Raná péče Diakonie
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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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