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1. ÚVODNÍ ČÁST
1.1. Úvod
Proč tato příručka vznikla

Příručka vznikla ve spolupráci pracovníků dvou organizací, které se zaměřují na podporu rodin pečujících o děti s tělesným nebo kombinovaným postižením.
Obě zařízení vzájemně spolupracují již dlouhá léta, v mnoha věcech jsou si vzájemně příkladem a oporou. Velmi úzká spolupráce mezi oběma centry vznikla při
realizaci víkendového pobytu pro rodiny pečující o děti s postižením, kteří využívají
službu raná péče. Na základě této výborné zkušenosti vznikl nápad napsat projekt,
který by zvýšil kompetence pracovníků rané péče při práci s rodinou.
Na jaře roku 2018 byl společnými silami zpracován projekt s názvem ,,Kruh
podpory - cesta k běžnému životu“, který finančně podpořil Nadační fond Avast.
Hlavním obsahem projektu bylo proškolení pracovníků obou zařízení v nových metodách práce s rodinou. V průběhu prosince 2018 až ledna 2019 probíhalo
vzdělávání pracovníků, které vycházelo z přístupu zaměřeného na člověka.
Dozvěděli jsme se, jaké jsou klíčové metody konceptu Plánování zaměřeného na člověka, seznámili jsme se s vybranými nástroji plánování a příklady jejich praktického
použití v praxi. Konkrétně to byly kurzy Plánování zaměřené na člověka, Kruh podpory,
Základy facilitace a MAPA (tvorba akčních plánů). V prosinci 2019 se uskutečnil poslední rozšiřující vzdělávací kurz s názvem Grafická facilitace. Toto vzdělávání bylo
realizováno prostřednictvím vzdělávací organizace QUIP (www.kvalitavpraxi.cz) a
celkem se ho zúčastnilo 12 pracovnic z centra ARPIDA a centra Kaňka.
Součástí projektu bylo také absolvování zahraniční stáže v Rakousku a vzájemná výměna zkušeností pracovníků rané péče. V červnu 2019 navštívily pracovnice obou zařízení organizace Alpha nova, Chance B, Lebenshilfe a Jugend am Werk
ve Štýrsku a v měsíci září 2019 Zentrum 3x21 ve Vídni. Zde se pracovnice inspirovaly
příklady z jejich praxe a získaly informace o tamním fungování rané péče a jejich
metodách práce s rodinou.
Posledním výstupem projektu bylo vytvoření této nové příručky rané péče,
která nabízí ucelený pohled na práci s rodinou dle nových metod a postupů. Příručka ukazuje cestu, jak co nejvíce zapojit rodiny s dítětem s postižením do běžného
života a využít jejich přirozených zdrojů. Metodika byla na konci roku 2019 rozeslána všem poskytovatelům rané péče v ČR.
Dále byla příručka distribuována některým pediatrům, neonatologům, fyzioterapeutům, na krajské úřady, obecní úřady atd. Příručka je určena zejména sociálním pracovníkům, poradcům rané péče, terapeutům, odborným pracovníkům,
lékařům a všem, kteří se ve své práci setkávají s rodinou a dítětem s postižením.
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Cesta k dětství
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ARPIDA
centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace pracující na bázi zapsaného ústavu a obecně prospěšné společnosti. Areál centra ARPIDA byl vybudován
bez finanční účasti státu v letech 1990-1993. Odborný provoz byl zahájen v roce
1993.
Centrum ARPIDA poskytuje komplexní koordinovanou podporu v duchu
uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Při naplňování svého poslání účelně propojuje a koordinuje péči v oblasti zdravotní, sociální a výchovně
vzdělávací. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou,
rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou,
posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory).
Centrum ARPIDA nabízí lidem s postižením v rámci školství mateřskou školu, základní školu pro tělesně postižené, základní školu speciální, třídu přípravného stupně základní školy speciální, praktickou školu jednoletou, praktickou školu
dvouletou, speciálně pedagogické centrum (SPC), školní družinu, školní jídelnu a
stanici zájmových činností. V rámci nestátního zdravotního zařízení zajišťuje centrum ARPIDA léčebné prostředky uceleného systému rehabilitace mezi něž patří
individuální léčebný tělocvik, skupinový léčebný tělocvik, ergoterapii, vodoléčbu
(hydroterapii), zooterapie, termoterapii, magnetoterapii, muzikoterapii, akupresuru,
klinickou logopedii, psychologickou péči a rehabilitační pobyt dítěte s rodičem.
Sociální služby centra ARPIDA jsou zajišťovány ranou péčí, denními stacionáři, osobní asistencí, sociálně terapeutickými dílnami, sociální rehabilitací a odlehčovacími službami. Přirozenou součástí sociálních služeb pro dospělé uživatele je
také návazná podpora.
Cílem poskytované péče je dosažení pokud možno optimálního individuálního vývoje každého klienta (uživatel, žák, pacient) ve smyslu jeho maximální možné
soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí a bez omezení
přirozeného způsobu rodinného života (nejsme internátní zařízení).
Při veškeré činnosti se centrum ARPIDA opírá o základní principy křesťanské
etiky respektující vzájemnou úctu, sounáležitost, sdílení, solidaritu a porozumění. V
odborné práci jsou maximálně respektovány mezioborové vztahy. Důraz je kladen
jednak na vysokou odbornost a zároveň též na lidský rozměr poskytované péče.
Služby jsou zaměřeny nejen na děti a dospělé osoby se zdravotním postižením, ale
také na jejich rodiny. Rodiče (zákonné zástupce) dítěte se zdravotním postižením
vnímáme jako naše partnery, jako přirozenou součást týmu odborníků pečujícího o
jejich dítě.
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Kontaktní údaje:
ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
adresa: U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice
tel.: +420 385 777 011, e-mail: info@arpida.cz
web: https://www.arpida.cz/
facebook: https://www.facebook.com/centrumARPIDA/
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Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb,
Kaňka o.p.s.
Centrum Kaňka zajišťuje jedinečný propojený model sociálních služeb,
vzdělávání a volnočasových aktivit v rodinném prostředí s vysoce odborným personálem, moderním vybavením, osobním přístupem, širokým rozsahem metod a
terapií a ochotou pomáhat.
Propojit odborné terapie se systémem sociálních služeb a povinnou školní
docházkou byla vize, ke které Kaňka směřovala od samého počátku svého fungování v roce 2002. Hlavní myšlenka, která nás dala dohromady, je integrace dětí s postižením a zdravých od nejútlejšího věku. V současné době centrum Kaňka poskytuje
obecně prospěšné služby v oblasti výchovy a vzdělávání, péče o dítě předškolního
a školního věku a poskytování sociálních služeb pro děti, mládež a dospělé osoby.
V současné době navštěvuje centrum Kaňka již 90 klientů.
V centru Kaňka pracuje celkem 42 zaměstnanců, z toho 35 pracovníků je v
přímé péči. Pracujeme s uceleným konceptem péče Bazální stimulace®, ve kterém
naše společnost prošla odborným auditem a získala certifikát dle Mezinárodní asociace Bazální stimulace.
Dále jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a držiteli Certifikátu Značka kvality, který tato asociace uděluje. Muzikoterapeutky v našem centru jsou členkami Czech Music Therapy Association, fyzioterapeutka je absolventkou Kurzu aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském
věku.
Cílem centra Kaňka je nabídnout rodičům včas informace o možnostech
práce s jejich dítětem, o postupech a metodách, které se pro jejich dítě nabízejí.
Pracujeme s celou rodinou, tzn. nejen s rodiči, ale i s dalšími sourozenci dítěte,
prarodiči, popř. dalšími blízkými osobami. Cílem je minimalizovat zátěž rodiny při
přijetí dítěte s postižením a „vidět“ hendikep dítěte až na druhém místě. Centrum
Kaňka nabízí rodinám různé způsoby a možnosti výchovy a vzdělávání a pomáhá  
jim najít pro jejich dítě, i pro ně nejvhodnější „cestu“. Specifickou oblastí je práce s
rodinami na týdenních sportovně rehabilitačních pobytech, na které jezdí centrum
Kaňka v létě a v zimě.
Dvakrát do roka (na jaře a na podzim) pořádá centrum Kaňka společně s
centrem ARPIDA třídenní pobyt s rodinami, které využívají službu raná péče. Pobytů
se účastní často celé rodiny. Dopoledne a odpoledne mají děti své aktivity bez rodičů a naopak rodiče mají nabídku společných přednášek, případových konferencí,
diskusí na dané či volné téma. Dále jsou organizovány společné výlety, pohybové
aktivity a zážitky.
Vzhledem k tomu, že se na pobytu rodiče potkávají více dnů, tráví spolu
hodně času, vyměňují si informace a zkušenosti. Rodičovské skupiny provázejí stejní pracovníci včetně psychoterapeutů. Rodiče získávají důvěru a řeší i velmi citlivá
témata, ke kterým bychom se při pravidelných setkáních v rané péči možná vůbec
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nedostali. Vzájemná podpora rodičů mezi sebou je pro ně velmi posilující, motivující a dává jim prostor k novým přátelským vztahům.

Kontaktní údaje:
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
adresa: Helsinská 2731, 390 05 Tábor
tel.: +420 607 278 092, e-mail: info@kanka.info
web: www.kanka.info
facebook: https://facebook.com/centrum.kanka/
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1.2. Přístupy, metody a nástroje používané při práci s rodinou
s dítětem s postižením
Následující část příručky se zabývá vysvětlením základních pojmů, které se
objevují v souvislosti s používáním přístupu a nástrojů Plánování zaměřeného na člověka. Naleznete zde  nástroje a metody, které používají pracovníci v centru ARPIDA
a centru Kaňka při práci s rodinou a uživateli.

Přístup zaměřený na osobu

Podle slovníku současné češtiny můžeme slovo “přístup” vyjádřit také jako
“postoj” nebo “stanovisko”. V souvislosti s tématem Plánování zaměřeného na člověka
se jedná o profesionální tvůrčí přístup k problematice práce s klientem či rodinou. Být zaměřený na člověka, znamená nevycházet z toho, jací by lidé měli být,
ale z toho, jací jsou a jaké jsou jejich možnosti. V přístupu zaměřeném na člověka
není důležité, co s klientem uděláme, ale jaké podmínky pro něj vytvoříme. Klíčem
k osobnosti klienta je jeho prožívání, význam, který svému prožívání dává a naše
schopnost mu porozumět.

Plánování zaměřené na člověka

Koncept Plánování zaměřeného na člověka byl definován v devadesátých letech minulého století. Cílem přístupu je poskytnout lidem s postižením větší možnosti. Průkopníkem tohoto přístupu byl Američan John O’Brien.
Klíčovými principy Plánování zaměřeného na člověka je hledání silných stránek, nadání a dovedností člověka v kontextu jeho komunity. Vytváří ucelenou představu o tom, jaký člověk je a co chce se svým životem udělat. Tento přístup spojuje
všechny lidi, kteří jsou pro daného člověka důležití – členy rodiny, přátele, sousedy,
pracovníky poskytující podporu a další odborníky. Toto spojení umožňuje dosáhnout většího začlenění a nezávislosti. Plánování zaměřené na člověka je velmi užitečné
v takových životních situacích, jako je např. přechod z domácího do školního prostředí apod.
Plánování zaměřené na člověka vytváří “portrét člověka”, ze kterého zjistíme,
kdo tento člověk opravdu je a co chce udělat se svým životem. Každý člověk je
vnímán jako jedinečná bytost se svými individuálními potřebami. Cílem je posilovat
člověka a jeho blízké. U každého člověka se snaží mapovat jeho historii, hodnotí
současný život a definuje potřebné změny do budoucnosti.
Myšlení a Plánování zaměřené na člověka v praxi sociálních služeb provází
uživatele služeb na cestě, kde se stávají sami „strůjci“ svých životů. Plánování zaměřené na člověka může vést k velkým změnám nejen v životě člověka, ale i v organizaci a v celém systému sociálních služeb.
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Profil na jednu stránku

Profil na jednu stránku je jeden z jednoduchých nástrojů Plánování zaměřeného na člověka. Shrnuje silné stránky člověka. Pomáhá druhým lidem poznat člověka,
porozumět mu jako člověku, nikoliv z pohledu jeho postižení.
Problémy a veškeré negativní věci, se kterými se člověk ve svém životě
setkal a potýká se s nimi, jsou překlopeny do pozitivního rámce potřebné podpory.
Profil na jednu stránku ukazuje ostatním, co mají na člověku rádi jiní lidé kolem něj a
co na něm obdivují. Dále, co je pro něj důležité a jakou nejlepší podporu mu můžeme poskytnout. Při každé tvorbě Profilu na jednu stránku je podstatné, aby se člověk
zamyslel nad tím, co je pro něj opravdu důležité z jeho úhlu pohledu – na čem mu
nejvíce záleží, co ho drží nad vodou, motivuje apod. Všechny tyto informace se
zaznamenávají na dostatečně velký arch papíru. Tato převážně textová část Profilu,
která by měla přesně charakterizovat člověka, může být doplněna také o fotografie,
nějaké charakteristické obrázky, předměty apod.  Záleží vždy jen na kreativitě člověka, jakým způsobem Profil vytvoří.
Profil na jednu stránku je možností vyjádření pro rodiče, opatrovníky, pracovníky, pedagogy či blízké lidi, jak sdělit svoje znalosti a zkušenosti o člověku.

Kruh vztahů

Kruh vztahů je nástroj Plánování zaměřeného na člověka, který nám pomáhá
uvědomit si, jaké lidi máme ve svém okolí. Kruh vztahů je důležitý pro posílení nebo
vybudování přirozené podpory v běžném prostředí rodiny nebo komunity.
Jedná se grafický záznam, který mapuje síť sociálních vztahů a rozděluje lidi
v okolí uživatele do čtyř skupin. V první skupině jsou lidé, bez kterých si neumíme
představit svůj život a kteří jsou nám nejbližší - zpravidla se jedná o blízkou rodinu
a nejbližší přátele. Do druhé skupiny patří lidé, jejichž společnosti si vážíme a jsme
s nimi rádi - většinou přátelé a příbuzní. Třetí část tvoří osoby, se kterými trávíme
volný čas nebo s nimi máme/měli jsme něco společného - většinou se jedná o různé
zájmové skupiny - např. sportovní aktivity, turistický oddíl, kroužek keramiky apod.
Ve čtvrté skupině jsou nestálí lidé, kteří jsou většinou placení, např. kadeřník, lékař,
sociální služby, kosmetička apod.  Všichni tito lidé mají v našem životě své místo a
mohou sloužit jako důležitý zdroj pomoci a podpory.
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Kruhy podpory

Kruh podpory je nástroj Plánování zaměřeného na člověka. Tvoří ho skupina lidí,
kteří chtějí poskytovat podporu člověku s postižením v jeho okolí, a podle potřeby
se pravidelně schází. Převážně je tato skupina lidí složena z přátel, rodiny, sousedů apod., ale mohou v ní být i odborníci (lékař, učitel, logoped, sociální pracovník
apod.).  Kruh podpory lze vytvořit teprve v případě, když má člověk dostatečně rozvinutou síť sociálních vztahů, aby bylo možné najít lidi, se kterými má vybudované
přirozené vazby. Musí těmto lidem plně důvěřovat. Díky vytvořenému vztahu jsou
tito lidé ochotní poskytovat mu potřebnou podporu a pomoc.
Kruh podpory pomáhá člověku při výběru a rozhodování, co je pro něj důležité, aby byl „slyšet jeho hlas“ a aby získal svou identitu. Lidé v Kruhu podpory
člověku pomohou představit si a vyjádřit vlastní sen a uskutečnit ho. Východiskem
pro pomoc je obraz pozitivní budoucnosti člověka a zaměření na to, co je důležité
z pohledu člověka. Do Kruhů podpory jsou zahrnuti pouze lidé, kteří chtějí spolupracovat. Součástí Kruhů podpory jsou neplacení lidé z okolí člověka, kteří tvoří tzv.
přirozenou podporu.
Hlavním cílem setkání lidí z Kruhu podpory je navrhování podpůrných řešení
a praktických strategií pro člověka (klienta).
Podpora členů Kruhu podpory může být využívána pro úspěšné zvládnutí nejrůznějších aktivit každodenního života včetně rozhodování a právního jednání.

Nástroj MAPA

MAPA (v originále MAPs – Making Action Plans) je společně tvořeným akčním plánovacím procesem, který spojuje dohromady důležité lidi v životě dítěte.
Zpravidla se jedná o rodiče, sourozence dítěte, pracovníky rané péče, odborné pracovníky, přátele, sousedy apod. Tento tým se sejde a společně vytváří plán činností,
který bude realizován účastníky týmu v přirozeném prostředí dítěte. Plánovací proces provází většinou dva lidé. Jeden člověk pracuje jako zapisovatel MAPY a pořizuje
schématický veřejný záznam (pokud možno s využitím grafiky).
Druhý člověk je facilitátor, který přivítá skupinu, vysvětluje celý proces a
provádí účastníky osmi základními fázemi tvorby MAPY - dělá tzv. „průvodce” setkáním.
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MAPA musí obsahovat vždy těchto osm kroků:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

co je mapa;
historie/příběh rodiny;
sny;
noční můry/obavy;
kdo je …….;
jaké jsou jeho/její silné stránky, vlohy;
co rád/a dělá, v čem je dobrý/á, jaké jsou jeho/její potřeby;
akční plán.

Mezi základní prvky MAPY patří:

Společná facilitace, grafický záznam s barevnými znaky na archu papíru,
pohostinnost – osobní a neformální atmosféra, přítomnost a zapojení všech hlavních postav v životě dítěte (rodiny i odborníků), probrání klíčových otázek, rozhodnutí opět se sejít a konkrétní plán nebo činnost (věci, které se mají učinit).

Fotografie z kurzů plánování zaměřeného na člověka - tvorba
akčního plánu MAPA
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Facilitace

Facilitovat znamená usnadňovat nebo ulehčovat. Obvykle to znamená pomáhat druhým lidem (skupině) při formulování jejich cílů, nejčastěji v podobě facilitovaného setkání týmu či facilitované porady. Jedná se o strukturovanou schůzku,
při které facilitátor provádí účastníky řadou předem daných kroků s cílem dosáhnout výsledku, který bude vytvořen, chápán a přijímán všemi účastníky. Mezi principy facilitace patří nedirektivnost facilitátora, demokracie ve skupině, jasná struktura,
dialog, nestrannost, nezávislost a nehodnotící přístup facilitátora.
Grafická facilitace je nástroj, který zachycuje mluvené slovo do grafické podoby, písmem a obrazy. Významně napomáhá zachytit složité procesy do jednoduché podoby. Grafický záznam je také přehlednější pro osoby, které mají potíže v
komunikaci. Dokáže lépe zachytit pocity, emoce nebo zdůraznit klíčové situace.

Multidisciplinární přístup

Slovník cizích slov definuje pojem multidisciplinární jako přístup charakterizovaný spoluprací více vědních oborů při realizaci odborné a vědecko-výzkumné
činnosti.
V sociální práci je tento přístup využíván v rámci koordinované spolupráce.
Multidisciplinární přístup je také nezbytnou součástí práce s rodinou v duchu uceleného systému rehabilitace. Předpokladem je vytvoření funkčního týmu odborníků,
zapojení klienta, členů rodiny či nejbližších osob.
Pokud se tato spolupráce podaří, hovoříme o tzv. „kruhové podpoře“. Každý jednotlivec má v multidisciplinárním systému své nezastupitelné místo. Složení
týmů odpovídá potřebám řešení individuálních potřeb klientů.

Setkání multidisciplinárního týmu

Pod tímto termínem si lze představit setkání všech pracovníků, kteří spolupracují s klientem. V případě rané péče se jedná o setkání odborníků, kteří pracují s
rodinou a dítětem. Tým může být různě početný, je tvořen zejména těmito pracovníky: poradkyně rané péče (klíčový pracovník rodiny), fyzioterapeut, ergoterapeut,
muzikoterapeut, logoped, psycholog, pracovník Speciálně pedagogického centra
nebo Pedagogicko psychologické poradny, učitelka z mateřské školy apod. Všichni
účastníci se společně dohodnou na jednotných postupech při práci s dítětem a
rodinou. Tým podle potřeby svolává a koordinuje zpravidla poradkyně rané péče,
která má rodinu v péči.
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Kruhové setkání

Kruhové setkání je setkání neformální podpory rodiny (např. rodiče, prarodiče, sourozenci, bývalí spolužáci rodičů, kamarádi rodičů, sousedé, vzdálení příbuzní...) i formální podpory rodiny v podobě klíčového pracovníka z rané péče,
logopeda, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, lékaře, učitele apod. za účelem rozšíření
možností a kompetencí dítěte i celé rodiny. Zjišťují se přání a potřeby rodiny a dítěte. Výsledkem jsou konkrétní kroky, které pomáhají rodinám lépe se zapojit do
běžného života. Na plnění cílů se podílí všichni účastníci Kruhového setkání. Každý z
přítomných se snaží pomoci rodině a podpořit ji co možná nejvíce na cestě k běžnému životu.

Fotografie z kurzů plánování zaměřeného na člověka
- tvorba Profilu na jednu stránku
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2. METODICKÁ ČÁST
2.1. Raná péče a průběh poskytování služby raná péče
Sociální služba raná péče

Služba rané péče patří mezi služby sociální prevence, napomáhá zabránit
sociálnímu vyloučení rodiny a dětí se zdravotním postižením především z důvodu
dlouhodobě nepříznivé sociální situace rodiny. Rozsah a forma pomoci a podpory
vychází z individuálně určených potřeb rodiny, podporuje ji v rozvoji jejich samostatnosti, motivuje je k činnostem, které posilují jejich sociální začleňování.
V souladu se zákonem o sociálních službách je raná péče realizována jako
terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby. Poskytuje se rodinám s dítětem do 7 let věku, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu
celé rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Raná péče je zajišťována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách prostřednictvím těchto základních činností a úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb
rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním,
2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
3. podpora a posilování rodičovských kompetencí,
4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob,
které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,
5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury,
6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,
7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní,
senzorické, motorické a sociální,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
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c) sociálně terapeutické činnosti:

1. psychosociální podpora formou naslouchání,
2. podpora výměny zkušeností,
3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností,
podpora svépomocných aktivit rodičů,
2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, po případě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.
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Průběh poskytování služby rané péče

Rodič, který se ocitne v nepříznivé životní situaci narozením dítěte s postižením, hledá ve svém okolí možné formy pomoci a podpory. Jednou z nich může
být sociální služba raná péče.
Informace o poskytovatelích rané péče předává rodičům nejčastěji lékař
(neonatolog, pediatr nebo jiný specialista), sociální pracovník, popřípadě další odborní pracovníci (fyzioterapeut, logoped, psycholog apod.), případně si službu vyhledá sám nebo na doporučení jiných uživatelů služby rané péče.
Rodina, která má zájem o službu, kontaktuje konkrétního poskytovatele
rané péče. Na první schůzce získá rodina informace o podmínkách a průběhu služby. Pracovník rané péče vyplní se zájemcem o službu Formulář pro první kontakt. Na
dalším jednání se pracovník pokusí zmapovat potřeby rodiny a dítěte, jejich očekávání a přání. V případě, že zájemci patří do cílové skupiny konkrétní rané péče a
mají zájem ji využívat, musí vyplnit Žádost o poskytování sociální služby raná péče. Na
základě této žádosti je s nimi uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby raná péče.
Po zjištění potřeb dítěte a jeho rodiny dochází k plánování služby a podpisu
smlouvy. Samotné poskytování služby se řídí pravidly, se kterými je klient od počátku detailně seznámen. Základem rané péče jsou konzultační návštěvy odborníka
- poradce rané péče v rodině klienta.
Náplň a četnost konzultací vychází ze stanoveného individuálního plánu
služby a aktuálních potřeb rodiny. Frekvence konzultačních návštěv v rodině se pohybuje v intervalu 1 - 2 měsíce, v případě potřeby jsou konzultace častější, v rozsahu
14 dní až 1 měsíc. Součástí průběhu služby je pravidelné vyhodnocování a aktualizace individuálního plánu rané péče.
Služby rané péče jsou poskytovány nejpozději do sedmi let věku dítěte. Rodina může službu ukončit kdykoli, poskytovatel pouze na základě důvodů uvedených
ve smlouvě. Při ukončení služby raná péče podepisují uživatelé Dohodu o ukončení
sociální služby raná péče a vyplňují Dotazník spokojenosti pro klienty služby raná péče.
Před ukončením služby pracovník rané péče spolu s rodinou vyhledává návaznou
službu. Zároveň do čtyř týdnů zpracuje poradkyně rané péče Závěrečnou zprávu o
průběhu poskytování sociální služby raná péče, ve které poradkyně zhodnotí průběh poskytované služby a napíše doporučení pro další práci s dítětem. Součástí je také seznam
pomůcek, které poradkyně při konzultacích s rodinou využívala. Závěrečná zpráva
může být přínosným zdrojem informací pro další návazné služby, např. pro jinou
ranou péči, pro mateřskou školu, sociální služby apod.
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Grafický nákres konzultací – metodika rané péče
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2.2. Metodika rané péče s využitím konceptu Plánování zaměřené na
člověka

•

Následující kapitola obsahuje návrh metodiky pro pracovníky rané péče,
která využívá metody a nástroje konceptu Plánování zaměřeného na člověka. Jedná se
pouze o stručný popis metodiky, který neobsahuje všechny postupy používané při
práci s rodinou. Tento názorný materiál přibližuje především možnosti využití Plánování zaměřeného na člověka v praxi sociální služby.  Konkrétní využití této metodiky
na praktických příkladech najdete v kapitole č. 3.

•

I. PRVNÍ KONTAKT S RODINOU
• První kontakt s rodinou probíhá nejčastěji telefonicky nebo e-mailem (možný je i
kontakt osobní) a je vždy iniciován zájemcem o službu.
• Zájemce o službu nejčastěji přichází na doporučení odborného pracovníkan (pediatra, odborného lékaře, fyzioterapeuta, logopeda, psychologa apod.), případně si
službu vyhledá sám nebo na doporučení jiných uživatelů služby rané péče.
• Příjemcem prvního kontaktu může být poradkyně rané péče, sociální pracovnice
nebo vedoucí sociální pracovník. V případě e-mailové komunikace musí být odpověď zaslána nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
• Komunikace (e-mailová, telefonická i osobní) vždy obsahuje:
‧ stručné informace o službě,
‧ stručné seznámení s dalším postupem,
‧ návrh termínu prvního setkání (viz 1. Jednání se zájemcem o službu raná
péče)
‧ popř. žádost o doplnění dalších údajů týkajících se dítěte a rodiny.
• Příjemce prvního kontaktu vyplní Formulář pro první kontakt.

II. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU RANÁ PÉČE
• Jednání se zájemcem o službu raná péče probíhá na základě písemné, e-mailové či
osobní žádosti žadatelů o služby rané péče.
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•

•

• Účastní se ho zpravidla dvě poradkyně rané péče, ideálně oba dva zákonní zástupci
dítěte (dále jen rodiče) a dítě.
• Jednání probíhá ambulantně (na pracovišti rané péče) nebo terénně (v domácím
prostředí zájemců o službu raná péče).
• Setkání se uskuteční se v termínu dohodnutém oběma stranami (zájemcem o službu a poskytovatelem), nejlépe do tří týdnů ode dne prvního kontaktu.
• Časový rámec tohoto setkání je cca 30 až 90 min.

Představení
‧ Zájemcům jsou představeni účastníci konzultace a jsou seznámeni s průběhem konzultace.
‧ Zájemci jsou seznámeni se způsobem realizace služby: podání podrobnějších
informací o službě – způsob přijímání do služby, způsob a pravidla poskytování služby, smlouva, její změny nebo ukončení, způsob podávání stížností,
vysvětlení pojmů a nástrojů individuálního plánování a Plánování zaměřeného
na člověka.
‧ Na jednání se zjišťují potřeby, očekávání a přání zájemců o službu.
‧ Poradce rané péče zjišťuje, zda rodině neposkytuje službu rané péče již jiný
poskytovatel. V případě souběhu dvou služeb rané péče (při stejném zaměření
cílové skupiny) se rodina rozhodne pro jednu službu.
‧ Pokud zájemci nespadají do cílové skupiny služby, jsou jim v závěru jednání
poskytnuta doporučení týkající se vhodné sociální, zdravotní nebo pedagogické služby.  
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Zjišťování potřeb

•

• Na jednání zájemci popisují, jak vnímají problém, v čem podle nich spočívá, nastiňují současný stav rodiny, ale i minulost rodiny, jakou mají podporu od lidí z jejich
okolí, jaké je jejich dítě, co již umí, jaký/á je, kolik mu/jí je apod.
• Díky těmto informacím získávají poradkyně rané péče podklad pro budoucí nástroje Plánování zaměřeného na člověka (např. MAPU, Profil na 1 stránku a Kruh vztahů).
‧ Prostor pro dotazy – pracovník se dotazuje rodiny např. „Zajímá vás ještě
něco dalšího? Napadá vás ještě něco podstatného? Myslíte, že máte
všechny informace, které potřebuje?“

•

•

•

‧ Pokud zájemci o službu patří do cílové skupiny a pokud projeví zájem
o další spolupráci, vyplní Žádost o poskytování sociální služby raná péče. Na
základě této žádosti je s nimi uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby
raná péče. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Zájemci ji
mohou na místě podepsat nebo si ji mohou prostudovat v domácím prostředí a předat pracovníkovi na dalším setkání.
‧ Poradkyně rané péče navrhne další postup práce a dohodne se zákonnými
zástupci dítěte termín vstupní konzultace v rodině (max. do tří týdnů).
‧ Poskytovatel služby zvolí uživateli (dítěti) sociální služby vhodného klíčového pracovníka.

• III. VSTUPNÍ KONZULTACE V RODINĚ

•

• Vstupní konzultace probíhá ideálně v domácím prostředí díttě.
• Délka konzultace se pohybuje v rozsahu 1 – 2 hodiny.
• Vstupní konzultace je zaměřena především na zjišťování potřeb a přání dítěte.
• Na vstupní konzultaci jsou přítomny dvě poradkyně rané péče (jedna z nich je klíčová pracovnice dítěte).
• Na začátku je prostor pro dotazy z minulého setkání a seznámení s průběhem konzultace.
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•

•

• V případě, že si zákonní zástupci dítěte (dále jen rodiče) vzali na prostudování
Smlouvu o poskytování sociální služby raná péče, pracovnice si tuto podepsanou
smlouvu převezmou. Jednu kopii nechají rodičům a druhou odevzdají na pracoviště
vedoucímu sociálnímu pracovníkovi.
• Dítě má prostor pro hru a probíhá první pozorování vývojové úrovně dítěte.
• Zjišťuje se anamnéza dítěte (osobní, rodinná, zdravotní a sociální).
• Poradkyně rané péče společně s rodinou může při zjišťování informací o dítěti a
rodině použít některé z nástrojů Plánování zaměřeného na člověka:

a) Profil na jednu stránku dítěte (viz Příloha č. 1), který obsahuje:
‧ co je na dítěti hezké,
‧ co je pro dítě důležité,
‧ jakou potřebuje podporu.

b) Kruh vztahů (viz Příloha č. 2) - obsahuje skupiny lidí, kteří se
vyskytují v okolí rodiny:
‧
‧
‧
‧

nejbližší lidé,
další příbuzní, kamarádi,
známí (lidé, které potkávají, zdraví se s nimi, ale bližší vztah s nimi nemají)
placení lidé (lékař, učitel dítěte, poradkyně rané péče, logoped, fyzioterapeut, kadeřnice, řidič autobusu apod.)

• Profil na jednu stránku a Kruh vztahů není nutné využít u všech rodin hned při prvním
setkání. Záleží na odborném posouzení poradkyně rané péče, jaké nástroje zvolí,
popřípadě zda je využije až v dalších fázích poskytování sociální služby. Pokud se
tyto nástroje v rodině použijí, výsledné materiály jsou předány rodině a zaneseny do
dokumentace. Rodiče obdrží také jednu kopii pro případné další doplnění.
• Poradkyně Rané péče pozoruje dítě během konzultace a na konci poskytne rodičům
poradenství a doporučení, jak mohou s dítětem pracovat.
• V závěru konzultace dojde ke shrnutí celého setkání, rodičům mají prostor na dotazy. Dohodne se termín následné konzultace max. do tří týdnů.
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• Schůzky mohou probíhat v kratších časových frekvencích. Zpravidla v případech,
které vyžadují intenzivnější spolupráci s rodinou z důvodu nepříznivé zdravotní
nebo sociální situace rodiny.  

IV. NÁSLEDNÉ KONZULTACE

•
•

Následné konzultace probíhají v pravidelných časových intervalech po
vstupní konzultaci v rodině. Jednotlivé konzultace se od sebe liší svým obsahem.

•

Průběh následných konzultací v rodině

•

• Na konzultacích je přítomna jedna klíčová pracovnice dítěte, dítě a optimálně oba
rodiče.

•

• Délka konzultace je závislá na potřebách rodiny, např. na zdravotním stavu dítěte,
na udržení pozornosti dítěte apod. Délka setkání by neměla přesáhnout časový
rámec tři hodiny.
• Konzultace probíhá buď v domácnosti uživatele (terénně) nebo na pracovišti poskytovatele rané péče (ambulantně) dle potřeb a požadavků rodiny a dítěte.
• Na začátku konzultací je vždy prostor na dotazy a informace od rodičů ve vztahu k
dítěti i k situaci v rodině.

•

• Při následných konzultacích probíhají zejména tyto činnosti:
‧ seznámení se strukturou konzultace,
‧ dotazování na pokroky a změny v rodině a u dítěte,
‧ konzultace/ukázka využívání doporučení z předchozích konzultací,
‧ práce s dítětem – připravené činnosti dle aktuálních poznatků o vývojové
úrovni dítěte a na základě individuálního plánu rané péče
‧ rozbor předchozích aktivit s dítětem, hodnocení pokroků dítěte, doporučení pro následující období,
‧ zhodnocení, kdo co splnil z kroků individuálního plánu, jak se jim to povedlo/nepovedlo, jak se u toho cítili, jaký z toho mají teď pocit,
‧ připomenutí dalších kroků z individuálního plánu,
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•

• odborné poradenství pro rodiče (např. kompenzační pomůcky, možnosti lázeňské
péče, příspěvek na péči, průkaz ZTP/P apod.),
• informace o možnostech a využívání návazných služeb (např. speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna, odlehčovací služby, osobní
asistence, výběr mateřské školy apod.),
• zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a hraček,
• nabídka odborných terapií (muzikoterapie, logopedie, fyzioterapie apod.),
• Poradkyně rané péče dle potřeby rodiny zorganizuje Kruhové setkání s odborníky ve
spolupráci s širší rodinou, blízkou komunitou apod. Podle potřeby se poradkyně
rané péče setkává s dalšími odborníky, kteří pracující s rodinou a dítětem prostřednictvím individuálních konzultací nebo na Setkání  multidisciplinárního týmu.

V průběhu konzultací se poradce rané péče zaměřuje především na
následující oblasti:
a) Zjišťování informací o dítěti a rodině
Zjišťování úrovně psychomotorického vývoje dítěte probíhá především za pomoci
• hodnotících nástrojů. Mezi nejvíce používané patří přímá práce s dítětem v řízené
činnosti, pozorování aktivit ve volném čase dítěte a doplňující rozhovor s rodiči. Pro
zhodnocení psychomotorického vývoje se nejčastěji využívají vývojové tabulky W.
Strassmeiera (260 cvičení pro děti raného věku), které posuzují vývojovou úroveň
dítěte v oblastech: sebeobsluha/sociální vývoj, jemná motorika, hrubá motorika, řeč
a myšlení/vnímání. Mezi další podpůrné metody patří systém Portage nebo využití
některých prvků a diagnostických pomůcek např. Klokanův kufr.
• Průběžné doplňování informací o dítěti a rodině za použití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka Prostřednictvím Profilu na jednu stránku a Kruhu vztahů získává poradkyně rané péče další cenné informace o dítěti, rodině a okruhu osobv jejím okolí.

b) Vytváření, vyhodnocování a aktualizace individuálního plánu
• Tvorba individuálního plánu
Rodina je seznámena se strukturou a významem individuálního plánu. Pro tvorbu individuálního plánu využívá poradkyně metodu řízeného rozhovoru. Během
rozhovoru vychází z poznatků, které získala při předchozích setkáních s rodinou a
dítětem nebo na základě hodnotících metod práce s dítětem.
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• Tvorba individuálního plánu za pomoci Plánování zaměřeného na člověka
Poradkyně rané péče zvolí využití vhodné metody pro tvorbu individuálního plánu
s rodinou a dítětem. Může použít některý z nástrojů Plánování zaměřeného na člověka
- Profil na jednu stránku, Kruh vztahů, MAPU, Kruh podpory a další. Pokud se poradkyně
rozhodne použít tyto metody, předem si připraví náležité podklady a srozumitelně
vysvětlí vybraný nástroj rodičům.  Výstupem je vždy individuální (akční) plán, který
obsahuje cíle, na nichž budou společně systematicky pracovat v určitém časovém
úseku. V případě, že byl již individuální plán vypracován bez použití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka, jsou úkoly vzniklé za použití těchto nástrojů zapracovány
do původního individuálního plánu. Plán je v případě oboustranné dohody podepsán a předán rodičům. Druhé vyhotovení je založeno do spisu dítěte.
• Vyhodnocení a aktualizace individuálního plánu
Pracovník ve spolupráci s rodiči přehodnotí a aktualizuje stávají plán. min. 1x za rok.
Poradkyně rané péče ve spolupráci s rodinou provede zhodnocení individuálního
plánu a společně vytvoří nový individuální plán.

V. UKONČENÍ SLUŽBY RANÁ PÉČE
• Služba raná péče může být ukončena z následujících důvodů:
‧ dovršení 7. roku věku dítěte,
‧ zlepšení stavu dítěte natolik, že nepotřebuje žádnou podporu rané péče,
‧ přechod rodiny k jinému poskytovateli rané péče,
‧ rodina se sama rozhodne ukončit ranou péči,
‧ rodina vykazuje nižší míru spolupráce, dlouhodobě nenaplňuje dohodnuté plány rané péče.
• Při ukončení služby raná péče musí uživatelé podepsat Dohodu o ukončení sociální
služby raná péče a jsou požádáni o vyplnění Dotazníku spokojenosti pro klienty
služby raná péče. Zároveň do čtyř týdnů obdrží od své poradkyně rané péče Závěrečnou zprávu o průběhu poskytování sociální služby raná péče. Ve zprávě poradkyně zhodnotí průběh poskytované služby a zpracuje doporučení pro další práci s
dítětem včetně zapůjčených pomůcek.
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3. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
3.1. Příběhy rodin klientů rané péče centra ARPIDA a centra Kaňka
Příklady dobré praxe vychází ze skutečných příběhů rodin, které využívají
službu rané péče v centru ARPIDA nebo v centru Kaňka. Při práci s rodinou a dítětem byly použity některé nástroje dle konceptu Plánování zaměřeného na člověka.
Jména dětí byla z důvodu ochrany osobních údajů pozměněna.

Příklad dobré praxe č. 1
Použité nástroje: Profil na jednu stránku
Profil na jednu stránku byl vytvořen u čtyřletého chlapce se vzácným hypoventilačním syndromem. Jedná se o onemocnění, kdy může dojít k úmrtí dítěte ve
spánku v důsledku špatné ventilace oxidu uhličitého. Z tohoto důvodu má chlapec
zavedenou tracheostomii a při spánku musí být napojen na dýchací přístroj. Pro
zajištění průchodnosti dýchacích cest je nezbytné odsávání hlenu v průběhu celého
dne. Chlapec je navíc velmi živý, je nutné ho neustále sledovat, aby si tracheostomii nevytrhl, nebo nějak nepoškodil. Nejvíce rizikové jsou situace při pobytu venku
např. na dětském hřišti.
S rodinou spolupracujeme už více jak 2 roky, s maminkou jsme několikrát
řešili možný nástup chlapce do speciální mateřské školy v centru ARPIDA. Maminka
původně o této možnosti neuvažovala, měla obavu, jak to bude s péčí o tracheostomii. V souvislosti s možným nástupem do mateřské školy, jsme se rozhodli vytvořit
Kubovi Profil na jednu stránku. Chlapec ještě neumí sám komunikovat, zkouší se
dorozumět pomocí výměnného komunikačního systému. Z tohoto důvodu byl Profil zpracován především s maminkou. Profil na jednu stránku obsahuje informace:
co je na dítěti hezké, co je pro něj důležité a jakou potřebuje podporu.
Při pravidelných návštěvách rodiny, jsme s maminkou Profil ještě aktualizovaly (viz níže). Před nástupem do mateřské školy jsem se souhlasem rodičů předala
do mateřské školy Profil na jednu stránku, aby se mohli na příchod nového dítěte
dobře připravit.
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Závěry - metodické doporučení:
U Profilu na jednu stránku je velmi důležité, že rodiče začnou vnímat své dítě ,,jinak”. Profil umožní vidět rodičům na svém dítěti především pozitivní věci. Navíc
při jeho tvorbě mohou neomezeně využít svoji kreativitu. V mnoha případech
jsou to pro ně nezapomenutelné okamžiky. Podstatné je používání jednoduchých a zcela konkrétních slovních formulací, kterým každý porozumí. Profil je
možné využít jako jednoduchý informační materiál o dítěti. Lze ho využít například při nástupu dítěte do mateřské školy, základní školy nebo pokud se má
nějak pravidelně setkávat s někým novým člověkem (např. s chůvou, fyzioterapeutkou apod.). Všichni tito lidé mají díky Profilu na jednu stránku více informací o
dítěti a mohou více porozumět jeho potřebám.

Profil na jednu stránku - Romana
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Profil na jednu stránku - Kubík
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Č. 2
Použité nástroje: Kruh vztahů
Ve spolupráci s azylovým domem pro matky s dětmi se do rané péče dostala maminka se dvěma dětmi v předškolním věku. Její partner a zároveň otec dětí
zemřel.
Maminka s kolegyněmi v azylovém domě i s pracovnicemi rané péči spolupracovala velmi aktivně, byla spolehlivá a měla opravdový zájem, aby se jejich situace změnila. Mamince se po roce podařilo získat byt a mohla se s dětmi přestěhovat
a osamostatnit. Mezitím děti začaly navštěvovat mateřskou školu. S maminkou i
dětmi jsme byli stále v kontaktu. Maminka udělala velký pokrok, přesto neustále
mluvila o tom, že je na všechno sama.
Mamince jsme navrhli využít jeden z nástrojů Plánování zaměřeného na člověka, vytvoření Kruhu vztahů. Setkání se uskutečnilo ve třech – maminka, kolegyně,
která schůzku a rozhovor vedla a kolegyně, která graficky vytvářela Kruh vztahů této
rodiny.
Začátek vytváření Kruhu vztahů byl zaměřen pouze na nejbližší rodinu: maminka a děti. Po dalším rozhovoru byl do kruhu nejbližších ještě doplněn otec matky (dědeček) a bratr matky (strýc).
Druhý kruh (přátelství) maminka nejdřív vůbec vyplňovat nechtěla, argumentovala tím, že nemá kamarády. Přešli jsme tedy na kruh lidí se společnými zájmy. Do toho maminka zařadila kolegy z práce, v té době pracovala v supermarketu
jako skladnice. Spolupracovníci jí podle jejího vyjádření “pomáhali se zasmát”. Maminka s nimi mohla sdílet své starosti a radosti. Vždy od nich dostala podporu a
pochopení, ale za přátele je nepovažovala. Následně si vzpomněla na kamarádku
z azylového domu, kterou pokládala za přítelkyni a zapsali jsme ji do kruhu přátel.
Do tohoto kruhu ji zařadila “protože měla stejnou zkušenost s pobytem v azylovém domě”. Maminka se během rozhovoru rozplakala. Vzpomněla si, že v azylovém
domě měla ještě jednu velkou oporu - paní ředitelku. Do kruhu lidí, které si platí,
zařadila pracovníky centra Kaňka, mateřské školy, terapeutky, lékaře a prodavačky z
obchodu v místě jejich bydliště.
Rozhovor, který trval asi hodinu, byl pro maminku velmi emočně náročný.
Při zpracování Kruhu vztahů vyšlo najevo, že se v jejím životě objevují lidé, kteří jim
pomáhají a podporují je. Maminku toto zjištění velmi příjemně překvapilo a pomohlo ji uvědomit si, že není na vše sama.
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Závěry - metodické doporučení:
Důležitý je způsob vedení rozhovoru, může velmi pomoci nebo zcela změnit atmosféru rozhovoru. V některých případech se může jednat o připomenutí lidí
či situací z minulosti. Mnohdy jsou tyto „vzpomínky“ pro rodiče velmi citlivé.
Nedílnou součástí úspěšného vytvoření Kruhu vztahů je také prostředí, kde se
rozhovor odehrává. Klíčový je dostatečný časový prostor, který by měl být předem vymezen a mělo by ho být tolik, aby se stihlo prokonzultovat vše potřebné.
Schůzka by neměla být rušena. Pracovník by měl udržet téma rozhovoru.

Kruh vztahů
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Č. 3
Použité nástroje: Kruhové setkání, MAPA
Kruhové setkání jsme zorganizovali okolo pětiletého chlapce Pavlíka, který je
více jak dva roky uživatelem sociální služby rané péče v centru ARPIDA. Zhruba před
půl rokem se jeho rodiče rozešli, chlapec zůstal s maminkou a sestrou u prarodičů
(z matčiny strany). Otec se odstěhoval a našel si nové bydlení. O Pavlíka projevuje
pravidelný zájem – bere si ho na víkendy a každé ráno ho vozí do mateřské školy. Maminka si stěžovala, že komunikace mezi ní a bývalým partnerem nefunguje.
Často se stává, že nemá informace o tom, co syn o víkendu dělal. Navíc údajně syn
špatně snáší změny, při předávání pláče a vždy mu nějakou dobu trvá, než si doma
zase zvykne. Maminka by si přála, aby se situace uklidnila a s partnerem by se dokázali lépe domluvit na pravidlech péče o syna.
Kruhového setkání se zúčastnili oba rodiče, oba prarodiče z matčiny strany, babička
z otcovy strany, starší sestra, ergoterapeutka, psycholožka, poradkyně rané péče,
facilitátor a zapisovatel.
Na setkání byla použita metoda MAPA. Všichni zúčastnění za vedení facilitátorky mapovali chlapcův dosavadní život a vše podstatné, co se v něm událo (z
poslední doby především nástup do mateřské školy a rozchod rodičů). Dále uváděli,
co na chlapci mají rádi, co si pro něj do budoucna přejí a čeho se obávají a také, co
každý z nich může udělat pro to, aby se uvedené sny mohly vyplnit. Při části, kdy
zúčastnění měli mluvit o snech/přáních pro chlapce, došlo k rozporu mezi všemi zúčastněnými. Babička z otcovy strany si přála, aby chlapec zůstával v mateřské škole
i na spaní a odpolední činnosti. Druhá babička oponovala tím, že ve školce spát nechce a pláče. Maminka chlapce mluvila o tom, že by chtěla syna doprovázet na terapie, na které ho obvykle doprovází jen otec. Facilitátorka dokázala rozpoznat počínající hádku a za pomoci psycholožky rozebrala danou situaci tak, že se obě strany
nakonec dohodly na kompromisu. Co se týká spaní ve školce, rodiče se dohodli, že
zkusí chlapce alespoň dvakrát týdně v mateřské škole nechat do odpoledne. Svůj
záměr také zkonzultují s paní učitelkou. V doprovázení chlapce na terapie se budou
rodiče střídat a vždy si navzájem sdělí, co je nového, co má chlapec trénovat apod.
Stejný postup při sdělování informací se pokusí praktikovat i při předávání chlapce.
Po vytvoření akčního plánu se všichni účastníci rozloučili v klidnější atmosféře, než která byla v průběhu setkání. Všichni zúčastnění pochopili, že je Pavlík
spojuje a dokázali na chvíli opustit své předsudky a neshody.
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Závěry - metodické doporučení:
Velmi důležité je, aby facilitace byla dobře vedená. Facilitátor včas rozpoznal blížící se konflikt a dokázal mu zabránit. Každý ze zúčastněných měl dostatek prostoru pro vyjádření svého názoru. V případě této rodiny bylo Kruhové setkání velmi
přínosné v tom, že se rodiče shodli na jednotném přístupu při výchově jejich
syna. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že chtějí chlapce co nejvíce stimulovat
a podporovat ho v jeho vývoji tak, aby se co nejvíce přiblížil svým vrstevníkům.
Oba rodiče se dokázali domluvit na důležitých věcech, což se jim dosud nedařilo.

Pravidla Kruhového setkání
33

MAPA
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Akční plán, který vzešel z MAPY
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Č. 4
Použité nástroje: Profil na jednu stránku, MAPA
V centru Kaňka jsme začali využívat nástroje Plánování zaměřeného na člověka i při poskytování některých odborných terapií. V rámci logopedie jsme sestavili s
některými rodinami Profil na jednu stránku. Záměrně byly vybrány rodiny, ve kterých
děti verbálně nekomunikují. Cílem bylo získat maximum informací o dítěti a ukázat
tak rodičům spektrum možností práce s dítětem.
Všechny rodiny byly při sjednávání termínů a při zjištění časového náročnosti zpočátku zaskočené. Po podrobném vysvětlení byly vstřícní a ochotní ke spolupráci.
Jednalo se o rodiny s dětmi ve věku od 2 do 3,5 let. Děti vůbec nekomunikovaly verbálně. Rodiče měli jedinou zakázku: zavést u svých dětí metody alternativní a augmentativní komunikace v kombinaci s logopedickou péčí a zároveň ve
spolupráci s klinickou logopedií. Hlavním cílem bylo naučit dítě mluvit nebo znakovat, popř. používat komunikační knihu. Rodiče v úvodu sdělili, co vše s dítětem
vyzkoušeli, co se nepovedlo, jaké mají problémy, co dítě neumí, co dítě nemá rádo,
co dítě nechce, jak dítě negativně (popř. vztekle) reaguje na některé situace atd…
Na prvním setkání dostali rodiče formulář pro vytvoření Profilu na jednu
stránku. Do něj si nalepili donesenou fotku svého dítěte. V ten okamžik začali vnímat a reagovat jinak. Začali na dítěti hledat jeho pozitivní stránky a úspěchy, kterých
dosáhlo. Dokázali najít a zformulovat potřeby dítěte tak, aby bylo šťastné a spokojené. Pro rodiče to bylo zpočátku poněkud obtížné. Těžko hledali pozitiva a spíše se
zaměřovali jen na to, co nejde. Hlavním cílem prvních setkání bylo ukázat rodičům,
jaké jejich dítě vlastně je. Ve všech případech se to podařilo. Rodiče si domů odnášeli Profil svého dítěte, který měli možnost doma ještě v klidu doplnit. K Profilu
jsme se s rodiči opakovaně vraceli a průběžně ho dotvářeli, dokud nebyli rodiče s
výsledkem spokojeni.
Díky vytvoření Profilu se podařilo lépe nastavit práci s dítětem hned od
počátku. Na základě informací z Profilu na jednu stránku jsme byli s rodiči schopni
cíleně vybrat potřebnou slovní zásobu do komunikační knihy mnohem přesněji, než
kdybychom dítěti něco nabízeli a čekali na jeho reakci. Po použití tohoto nástroje se
nám podařilo rychleji navázat partnerské vztahy:  terapeut-dítě a terapeut-rodič.
Výsledkem u další rodiny bylo např. zjištění, že starší dítě žárlilo na narození
mladšího sourozence. Příchod sourozence pro něj byl natolik traumatizující, že se u
něj objevil mutismus.
Při práci s touto rodinou se nám podařilo rozkrýt vztahy v rodině mezi
sourozenci a rodiči. V tomto případě na Profil na jednu stránku navázal ještě nástroj
MAPA. Naplánovali jsme dílčí kroky, jak dítěti „vrátit“ jeho klid, bezpečí a pozvedli
jsme mu jeho sebevědomí a sebedůvěru. Po 6 měsících lze pozorovat první úspěchy
a dítě začíná opět postupně verbálně komunikovat.
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Závěry - metodické doporučení:
Pracovník na základě svých praktických zkušeností vybírá vhodný nástroj s ohledem na aktuální situaci a individuální potřeby rodiny. Dále by měl rodiče předem
seznámit s časovým rozsahem jednotlivých setkání. Dostat od rodičů zpětnou
vazbu, zda všemu rozumí. Výběr vhodného termínu pro všechny zúčastněné.
Rozhodující je také pozitivní motivace rodičů. Ukázat rodičům pozitiva jejich dítě,
jeho úspěchy, pokroky a potřeby pro spokojené a bezstarostné dětství. Dále s rodinou pracovat na jejich potřebách a pracovat s nově získanými informacemi ve
spolupráci s multidisciplinárním týmem. Nástroje Plánování zaměřeného na člověka
se dají dobře využít i při poskytování odborných terapiích.

Profil na jednu stránku
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Č. 5
Použité nástroje: Profil na jednu stránku, Kruh vztahů, Kruhové setkání
Ranou péči v centru Kaňka oslovili rodiče ročního Honzíka, kterému byl
krátce po narození diagnostikován centrální hypotonický syndrom.  Rodiče spolu
žili ve společné domácnosti, ještě s jeho sestrou, šestiletou Nelou, která byla dítětem z prvního manželství tatínka a také v jeho výhradní péči.
Poradkyně rané péče informovala rodiče o možnostech služby a také o
dalších službách v rámci centra Kaňka. Za Honzíkem jsme začali pravidelně dojíždět
domů, zaměřili jsme se na celkový rozvoj psychomotorického vývoje. Na některých
konzultacích byl přítomen i tatínek, tudíž mohl i on vidět, jak se dá s Honzíkem
pracovat. Po nějaké době rodiče začali využívat i fyzioterapii a ergoterapii v centru Kaňka. Z počátku jezdili s Honzíkem autem, protože cestování autobusem bylo
s kočárem náročné. Pokud Honzíka přivážela maminka, jezdila vždy v doprovodu
babičky. Přibližně po roce poskytování rané péče se maminka s tatínkem rozešli a
maminka zůstala po většinu času na péči o malého Honzíka sama. Tatínek se sice
do péče o syna zapojoval, ale jen když měl čas a většinou ne zrovna v době, kdy to
potřebovala maminka. Stejná situace byla i s babičkou. Nejnáročnější bylo pro maminku dojíždění MHD. Měla sice řidičský průkaz, ale nevlastnila automobil. Sociální
pracovnice jí informovala o možnostech získání příspěvku na zvláštní pomůcku (zakoupení automobilu) na základě podání žádosti na Úřadu práce. Maminka si podala
žádost a získala příspěvek na pořízení motorového vozidla. Zakoupení automobilu
pro ni znamenalo fyzickou pomoc a získala tím značnou samostatnost.
Získání příspěvku mělo negativní dopad na její vztahy s blízkou rodinou.
Sestra matky neustále upozorňovala na to, že „vše dostane na dávkách“ a proč tedy
neustále potřebuje pomoc. Situace v rodině byla v té době velice napjatá a maminka Honzíka opravdu zůstala na velkou část péče sama. Začala se u ní projevovat
velká únava, která vyústila v bolesti zad a jiné zdravotní problémy.
Centrum Kaňka využívá při práci s rodinou nástroj nazývaný Kruhy podpory, která
pomáhá řešit právě podobné situace. Kruhy podpory probíhají za účasti celé rodiny,
popř. lidí z blízkého okolí.
Na první schůzce jsme se s maminkou domluvili, že vytvoříme její „Profil na
jednu stránku“. Profil je zaměřen na to, v čem je člověk dobrý, v čem si věří, co dobře
zvládá, jeho sny a plány do budoucnosti. Stanovili jsme si na práci časovou dotaci
dvě hodiny. Při tvorbě Profilu jsme využili nejen psaného textu, ale i malování a
tvoření koláží apod. Vždy se vychází z kreativity a individuality každého člověka.
Druhá schůzka byla zaměřena na vytvoření Kruhu vztahů. V Kruhu vztahů se
nacházejí důležití lidé z maminčina okolí, kteří by ji mohli pomoci. V tomto případě
do prvního kruhu „kruhu intimity“ napsala lidi, bez kterých si svůj život nedovede
představit. Potom následoval „kruh přátelství“, do kterého napsala lidi, jejichž společnosti si váží a je s nimi ráda. Třetím kruhem byl „kruh součinnosti“, tam uvedla
lidi, se kterými tráví čas, má s nimi něco společného. Posledním kruhem byl
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„kruh nestálý“, tam se objevili jména lidí, se kterými se občas setkává a za jejichž
služby si platí např. kadeřnice, řemeslníci, švadlena apod.
Na třetí schůzce jsme s maminkou vyhodnocovali předešlé schůzky a s pomocí vypracovaného Profilu na jednu stránku a Kruhu vztahů jsme vybrali členy
skupiny, kteří se sejdou na společné schůzce. Poradkyně rané péče naplánovala
neformální setkání a vybrané osoby pozvala.
Čtvrtou schůzkou bylo neformální setkání, na kterém poradkyně rané péče
všem zúčastněným vysvětlila, čeho chceme dosáhnout, jak bude schůzka probíhat
a jaký je časový rámec.
Prvního Kruhového setkání se zúčastnil tatínek Honzíka, maminka, babička z maminčiny strany, sestra maminky, poradkyně rané péče a paní učitelka z mateřské
školy.  
V úplném začátku se všichni vzájemně představili. Koordinace setkání se
ujala nestranná facilitátorka, která všechny seznámila s jednoduchými pravidly setkání, např. mluví vždy jeden člověk; jsme slušní; vše, co řekneme je důležité.
Dalším důležitým členem setkání byl zapisovatel, který graficky zaznamenával průběh setkání. Na této schůzce se postupně zapojili do rozhovoru všichni
zúčastnění, snažili se vyjádřit své myšlenky, někdy s pomocí facilitátorky. V některých situacích bylo třeba usměrnit komunikaci ve skupině, pokud někdo nesouhlasil
s názory ostatních.  
Průběh první schůzky byl pro všechny náročný, ale podle grafických výstupů zapisovatele bylo zřejmé, že pochopili potřeby, pocity a možnosti, jak mamince
Honzíka pomoci. Byl domluven termín druhého setkání, na který všichni přislíbili
účast.

Závěry - metodické doporučení:
Zúčastněným osobám by se měly srozumitelně vysvětlit předem všechny využívané metody a nástroje. Každá metoda a každý nástroj vyžaduje dostatek času na
jeho vytvoření a zpracování.  Členy skupiny je třeba vhodně vybrat, aby setkání
bylo pro všechny zúčastněné přínosné. Každý názor, který účastníci na setkání
vysloví, je vždy cenný. Setkání by mělo proběhnout v příjemném a neformálním
prostředí. Důležitý je také kvalitní a srozumitelný grafický záznam z průběhu setkání a předání výstupu setkání všem zúčastněným.
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Profil na jednu stránku
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE Č. 6
Použité nástroje: Kruh vztahů, Kruhové setkání, MAPA
Ranou péči v centru ARPIDA využívá také Verunka. Její maminka je samoživitelka, pečuje dohromady o tři děti. Dvě z nich mají zdravotní postižení a péče o
ně je velice náročná. S Verunkou jsme nejprve zpracovali Profil na jednu stránku, který
jsme později využili při jejím nástupu do mateřské školy speciální.
Na dalších setkání jsme s celou rodinou postupně vytvořili Kruh vztahů. Na základě
Kruhu vztahů jsme zjistili, že by maminka potřebovala větší podporu od lidí v jejím
okolí.  Z tohoto důvodu jsme mamince nabídli uspořádat Kruhové setkání.
Nejprve jsme se s rodinou dohodli, koho na Kruhové setkání pozveme –
hledali jsme lidi z Kruhu vztahů. Pozvali jsme účastníky na Kruhové setkání a podrobně
jsme je seznámili s předpokládaným průběhem. Stalo se nám, že jeden z pozvaných
(nevlastní bratr Verunky) na Kruhové setkání nepřišel. Maminka na setkání odmítla
pozvat otce Verunky. Její rozhodnutí jsme respektovali. Na Kruhovém setkání byla
přítomna maminka, starší sestra Verunky, babička, učitelka z mateřské školy, poradkyně rané péče, psycholožka, facilitátor a zapisovatel. Zvažovali jsme, zda udělat
Kruhové setkání i za přítomnosti Verunky. Vzhledem k tomu, že je Verunka ještě
hodně malá, zařídili jsme jí nakonec po dobu Kruhového setkání hlídání.
Při tomto Kruhovém setkání jsme využili nástroj MAPA. MAPA je nástroj individuálního plánování, který nás, stejně tak jako skutečná mapa, dovede k cíli. V našem případě to znamenalo vytvoření akčního plánu. Před setkáním jsme si připravili
hrubý náčrt této MAPY, který jsme pověsili na zeď tak, aby na něj všichni účastníci
Kruhového setkání viděli a zapisovatel do něj mohl psát a kreslit. Na začátku facilitátor představil všechny účastníky, seznámil nás ze základními pravidly a průběhem
setkání.
Na úvod jsme si vysvětlili, k čemu má MAPA sloužit. Poté jsme do MAPY začali znázorňovat životní příběh Verunky (kdy se narodila, záznam o využívání terapií
a lékařské péče, kde bydlí, kdy se stěhovali, kdy začala chodit na jaké terapie, kdy
začala využívat ranou péči/mateřskou školu, kdy si pořídili zvířátko, kdy se jí narodil
sourozenec apod.). Do MAPY jsme uvedli všechny důležité momenty v životě dítěte
a rodiny. Poté jsme mluvili o tom, kdo je to vlastně Verunka. Každý říkal formou
brainstormingu, jaká Verunka je a co na ní máme rádi.
Když byla skupina příjemně naladěna, přesunuli jsme se k další části MAPY
a tou byly Verunky přání a sny. Facilitátor vyzval účastníky, aby každý “upustil uzdu
své fantazii” a představil si, že má kouzelný prsten, který mu může splnit vše, co si
pro Verunku přeje.
Na sny potom navazovala další část MAPY -  obavy a noční můry ve vztahu
k Verunce. Na setkáních se nám podařilo navodit příjemnou atmosféru. Přítomní se
neobávali říci i své nejtemnější noční můry a obavy.
Další část MAPY byla zaměřena na silné stránky Verunky. Každý účastník
uvedl, v čem je podle jeho názoru Verunka dobrá a co ji baví.
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Poslední díl MAPY tvořily potřeby dítěte - co Verunka potřebuje, bez čeho
se neobejde, co je pro ni důležité. V tuto chvíli byla MAPA kompletní. Všichni účastníci byli vyzvání facilitátorem k případnému doplnění MAPY.
Z MAPY jsme potom vytvořili „Akční plán“. Jednotlivé kroky akčního plánu včetně osoby zodpovědné za jeho plnění jsme přehledně sepsali na nový záznamový papír,
aby na něj všichni účastníci dobře viděli.
Příklad jednoho kroku z akčního plánu: Verunka má ráda tancování a společnost dětí ⇢ může zkusit chodit na kroužek tancování ⇢ poradkyně rané péče
nalezne možnosti pohybových kroužků vhodné pro Verunku v okolí jejího bydliště
a poskytne mamince stručný přehled ⇢ maminka kontaktuje tato zařízení a dojde
se s Verunkou podívat tam, kde by s Verunkou byli ochotni pracovat a domluví případné pravidelné docházení na tento kroužek.
Facilitátor na závěr zrekapituloval jednotlivé kroky z akčního plánu, upozornil účastníky na jejich úkoly a poděkoval jim za jejich aktivní účast na Kruhovém
setkání.
Zapisovatel provedl vždy po ukončení Kruhového setkání zápis z akčního plánu a zajistil jeho předání všem účastníkům.

Závěry - metodické doporučení:
Pracovník rané péče pečlivě zvažuje, komu Kruhové setkání nabídnout a pro
koho by mohlo být prospěšné. Důležité je rodinám srozumitelně a podrobně
vysvětlit, jak bude celé setkání probíhat a co bude výstupem Kruhového setkání.
Velmi náročné může být pro organizátora (poradce) najít vhodný termín setkání
pro všechny zúčastněné. Tohoto setkání se účastnilo celkem osm lidí, ale v některých případech se může jednat i o více jak deset osob. Do akčního plánu není
vhodné vždy zapisovat úplně všechny úkoly, ale jen ty, které jsou v daný okamžik
nejpodstatnější. Za každý úkol je zodpovědný někdo z účastníků.
Poradkyně rané péče pracují s Akčním plánem i na konzultacích, s rodinami rekapitulují, co bylo z Akčního plánu již splněno. Důležitá je také zpětná vazba – co
se jim povedlo, co naopak nikoli, jaké z toho mají pocity a zda si myslí, že to bylo
prospěšné.
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MAPA
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Akční plán
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3.2. POZNATKY ZE ZAHRANIČNÍ STÁŽE
V průběhu stáže jsme navštívili celkem 4 organizace, které nabízejí službu
rané péče ve Štýrsku – Alpha Nova, Jugend am Werk, Chance B a Lebenshilfe a jednu organizaci pro podporu dětí s Downovým syndromem ve Vídni – Zentrum 3x21.
Systém poskytování rané péče ve Štýrsku je v mnohém velmi podobný našemu, ale
v něčem pro nás může být rozhodně velkou inspirací (více informací viz Příloha č.
4 - Organizace a struktura rané péče v Rakousku).
V organizaci Alpha Nova nás nejvíce zaujala informace o možnosti využívat souběžně službu rané péče a odlehčovací služby. Dle informací pracovníků využívají rodiny
odlehčovací služby v opravdu velké míře. Není výjimkou, že službu využívají i rodiče
velmi malých dětí (už od několika měsíců věku), což v ČR zatím není příliš obvyklé.
Více informací o této organizaci naleznete v Příloze č. 5 - Alpha nova.
Organizace Jugend am Werk využívají při práci s uživatelem a rodinou Kruhy podpory a také organizují schůzky, která jsou obdobou našich Kruhových setkání.
Při naší návštěvě nám uvedli konkrétní příklady a příběhy z praxe. Součástí byly i
konkrétní výstupy z těchto Kruhových setkání. V Jugend am Werk zaměstnávají jednoho speciálně proškoleného pracovníka, který tato setkání kompletně zajišťuje.
Náplní jeho práce je koordinovat veškerá Kruhová setkání. Zároveň setkání facilituje,
zaznamenává a vypracovává z nich výstupy. Zkušenost s realizací těchto setkání
mají spíše s dospívajícími nebo dospělými klienty, nejmladší klientem Kruhového
setkání byla šestiletá holčička. Překvapila nás časová náročnost Kruhových setkání,
která se pohybuje i v rozsahu tří hodin. Více informací o této organizaci naleznete v
Příloze č. 6 - Jugend am Werk.
Chance B je organizace, která poskytuje několik sociálních služeb včetně
rané péče. Největší důraz kladou na zapojování lidí na trh práce. V rámci rané péče se
zaměřují zejména na děti se sluchovým postižením nebo na děti, jejichž rodiče jsou
neslyšící. Chance B je jedna z mála organizací ve Štýrsku, která nabízí rodinám také
odborné terapie zdarma (logoterapii, ergoterapii, fyzioterapii). V Rakousku jsou tyto
terapie poměrně drahé (cca 70 euro), třetinu částky vrací stát rodinám v rámci zdravotního pojištění. Více informací o této organizaci naleznete v Příloze č. 7 - Chance
B.
V organizaci Lebenshilfe nás nejvíce zaujaly speciální techniky, které využívají při práci s klienty v rané péči. Jednalo se o různé kreativně-výtvarné techniky a
baby masáže, které jsme si mohli také sami vyzkoušet.  Více informací o této organizaci naleznete v Příloze č. 8 - Lebenshilfe.
V Centru 3x21 jsme měli možnost zúčastnit se několika hodinových terapií, které prováděla paní Alexandra Haderer. Jedna terapie trvala u každého dítěte
45 minut. Zpravidla si pracovník s rodinou sjednává 10 setkání po dobu 10 týdnů.
Jednalo se především o „nácviky“ zaměřené na upevnění základních dovedností
nebo na školní přípravu. Měli jsme možnost vidět např. trénink v oblasti zrakového a sluchového vnímání (rozpoznávání barev, tvarů a zvuků) nebo prostorové
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orientace. Velmi zajímavé pro nás bylo využití metody „Ano, můžeme“. Jedná se o
speciální metodu počítání za použití prstů, které mají na sobě napsaná jednotlivá
čísla. Tato metoda pomáhá lidem s Downovým syndromem všech věkových skupin
pochopit matematiku. Dále nás zaujal nácvik kreslení kolečka, svislých a vodorovných přímek pomocí červených teček „Stop“. Více informací o této organizaci naleznete v Příloze č. 9 - Zentrum 3x21.
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Zahraniční stáž v Rakousku
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4. PŘÍLOHY
4.1. Pracovní návrhy materiálů pro Plánování zaměřené na člověka

Příloha č. 1 - Profil na jednu stránku
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KRUH VZTAHŮ

Příloha č. 2 – Kruh vztahů
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Příloha č. 3 - MAPA
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4.2. Zahraniční stáž
PŘÍLOHA Č. 4 - ORGANIZACE A STRUKTURA RANÉ PÉČE V RAKOUSKU
Klienti mohou službu rané péče ve Štýrsku získat na základě dvou zákonů:
zákonu na pomoci lidem s postižením a zákonu na ochranu dětí a mládeže. Tyto
zákony rozdělují klienty na dvě skupiny, z nichž každá má své specifické potřeby a
ovlivňuje náplň práce poradce rané péče. První skupinu tvoří rodiče dětí s postižením, opožděným vývojem apod. a je velmi podobná obvyklé cílové skupině rané
péče v ČR. Druhou skupinu tvoří rodiny, kdy je raná péče indikována sociálním
úřadem za účelem ochrany vývoje nezletilého dítěte.   Patří sem například rodiny
z rozdílného kulturního prostředí (přistěhovalci), které jsou navíc ohroženy nezaměstnaností, jazykovou bariérou a sociálním vyloučením. V těchto případech se
jedná v rakouské rané péči spíše o kontrolu péče o dítě.
Žádost o službu rané péče podávají rodiče na sociální úřad, a to po úvodní konzultaci v centru rané péče. K žádosti na příslušný úřad musí rodiče dodat i
doporučení od lékaře a plán rané péče, který vypracovává pracovník rané péče po
konzultaci v rodině. Poněkud nás překvapilo, že dle slov pracovnic rané péče, může
vyjádření úřadu trvat i několik měsíců, někde uváděly dokonce až 6 měsíců, což je v
rané péči velmi dlouhá doba. Kladné vyřízení žádosti o službu dostává rodina na 1
rok, potom je nutné žádat o službu rané péče znovu.
Všichni členové týmu rané péče musí absolvovat speciální vzdělání pro oblast rané intervence. Každý zájemce o studium musí splňovat dvě podmínky – dosáhnout věku 25 let a mít za sebou minimálně 2 roky praxe. Pracovnice rané péče
byly často původně vystudovanými pedagožkami, učitelkami mateřských škol, učitelkami speciálních škol nebo psycholožkami.
Podle našich zkušeností, nebo alespoň ve všech zařízeních, které jsme
navštívili, pracovala většina poradkyň rané péče na částečný úvazek. Důvodem je
pravděpodobně fakt, že převážnou většinu návštěv v rodinách vykonávají až v odpoledních hodinách. Mnoho rodičů chodí již v raném věku dítěte do zaměstnání a
poskytnutí služby poradce rané péče je podmíněno účastí alespoň jednoho z rodičů,
případně prarodičů.
Počet rodin na jednoho poradce je také odlišný oproti našemu systému.
V ČR se pohybuje průměrný počet okolo 20 rodin na jednu poradkyni. Ve Štýrsku
je to přibližně okolo 10-15 rodin na pracovní úvazek. Určitě tento počet souvisí i s
frekvencí počtu návštěv, které jsou zpravidla 1x týdně, v některých případech i 2 x
týdně - vždy dle doporučení sociálního úřadu. V ČR se průměrná četnost návštěv v
rodině pohybuje v intervalu 1x za 3-4 týdny. Ovšem v některých rodinách to může
být i 1x za 6 týdnů i déle.
Ve Štýrsku je raná péče poskytována do doby nástupu dítěte do školy, nejpozději ještě 3 měsíce po jeho nástupu. U rodiny stráví poradkyně rané péče zpravidla 90 minut/týden.
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Často jsme se v zařízeních setkávali s tím, že pracovníci rané péče doprovází
děti na odborné terapie – logopedie, ergoterapie, fyzioterapie apod.
Stejným způsobem může každá rodina, která již využívá rané péče, požádat
také o odlehčovací služby, které jsou jim dle závažnosti a typu postižení hrazené až
do počtu 600 hodin za rok. Frekvence využívání odlehčovacích služeb je dle zkušeností zpravidla 1-3x týdně, vždy na pár hodin.
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PŘÍLOHA Č. 5 - NEZISKOVÁ ORGANIZACE - ALPHA NOVA
Alpha Nova je nestátní nezisková organizace se sídlem v Grazu. Zaměřuje
se na tyto oblasti - podpora lidí se zdravotním postižením, péče o děti a mládež a
integrace uprchlíků. Tato organizace je financována státem, ministerstvem sociálních věcí, spolkovou zemí Štýrsko a různými projekty/granty.
Ranou péči poskytují od roku 1995. V rané péči pracují osobní asistenti, poradkyně rané péče a odborníci zaměření na mladistvé. V organizaci pracuje 9 poradkyň rané péče, službu využívá celkem 68 rodin. Pracovnice na jeden úvazek má
v péči 14-15 rodin, dojíždějí do rodin vzdálených až 40 km. Ranou péči nabízí rodinám s dětmi ve věku 0-7 let+3 měsíce (pomáhají rodině i s nástupem dítěte do
školy). Raná péče v Alpha Nova se zaměřuje na senzomotorické vnímání. Organizace
pořádá 1x měsíčně společná setkávání rodin z rané péče. Setkání probíhají v prostorách tělocvičny, účastní se jich zhruba 10 rodin.

Kontaktní údaje:
Alpha nova Betriebsgesellschaft mbH
adresa: Doblergasse 6, 8020 Graz
web: https://www.alphanova.at/startseite.html
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PŘÍLOHA Č. 6 - NEZISKOVÁ ORGANIZACE - JUGEND AM WERK
Jugend am Werk je jedna z pěti největších organizací poskytující sociální
služby ve Štýrsku (má zde 100 poboček). Jedná se o neziskovou organizaci, která
vznikla již v roce 1948, kdy reagovala na společenské změny způsobené druhou
světovou válkou. Jugend am Werk pracuje s těmito cílovými skupinami osob: lidé s
postižením, děti a mladistvé, utečenci a nezaměstnaní.
Služby se zaměřují na oblast vzdělávání, volného času, práce a bydlení. Zaměstnanci organizace jsou pravidelně proškolováni a motivováni k řešení úkolů s
klienty. Ke svým klientům přistupují jako k rovnocenným partnerům a maximálně
se snaží orientovat na jejich potřeby. Již několik let uplatňuje tato organizace Přístup zaměřený na člověka. Změna přístupu začala probíhat směrem zevnitř ven, to
znamená od vedení organizace postupně ke všem dalším zaměstnancům. Zároveň
byla určena skupina lidí, tzv. „jádrový tým“, který měl tuto, dalo by se říci reformu,
pohánět vpřed.
Postupně byla v Přístupu zaměřeném na člověka proškolena většina zaměstnanců organizace, v rámci tohoto přístupu používají také Kruhy podpory.
Raná péče Jugend am Werk má terénní formu, ale může být doplněna i o
ambulantní formu. Stejně jako v České republice, je raná péče určena dětem ve věku
0-7 let a jejich rodinám. Poradkyně se při poznávání rodiny snaží zjistit: co potřebuje
dítě, co potřebují rodiče, jaké potíže dítě trápí. Na základě toho s rodinou vytvoří
individuální plán. Poradkyně rané péče úzce spolupracuje s mateřskou školou, kam
dítě dochází, s pediatrem dítěte a dalšími odborníky.

Kontaktní údaje:
Jugend am Werk Steiermark GmbH
adresa: Lendplatz 35, 8020 Graz
web: https://jaw.or.at/
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PŘÍLOHA Č. 7 - NEZISKOVÁ ORGANIZACE - CHANCE B
Chance B je nestátní nezisková organizace působící v jihovýchodní části
Štýrska. Financována je státem, ministerstvem sociálních věcí, spolkovou zemí Štýrsko a z projektů EU. Zaměřuje se na oblasti vzdělávání, bydlení a zaměstnávání.  
Cílovou skupinu tvoří děti, mládež, dospělí i senioři ve věku od 0-100 let.
Součástí organizace jsou tří firmy, ve kterých pracují lidé s postižením. Jedna se zaměřuje na stavební práce, druhá na catering a třetí je malá farma. V zařízení
pracuje přibližně 400 zaměstnanců, kteří poskytují 26 služeb. Tyto služby využije
až 2800 klientů za rok. Roční obrat se pohybuje okolo 15 milionů Eur, zaměstnanci
najezdí za rok přes 1 milion kilometrů.
Raná péče je zaměřená zejména na děti se sluchovým postižením nebo na
děti, jejichž rodiče jsou neslyšící. Pokud sociální úřad nedoporučí rodinám ranou
péči, mohou využívat služby stacionáře.
V Chanci B je 98% rané péče poskytováno terénní formou, zbývající 2%
tvoří ambulantní forma, která zahrnuje také doprovod k lékaři, na terapie apod. V
rámci rané péče pracuje 8 zaměstnanců, kteří mají v péči přibližně 70 rodin.
Většina pracovníků je zaměstnána na zkrácený úvazek, v přepočtu vychází
na jeden plný úvazek 15 rodin, Převážná část konzultací probíhá až v odpoledních
hodinách z důvodu zaměstnání rodičů. V dopoledních hodinách jsou většinou děti
v mateřských školách, jeslích nebo je hlídá chůva. Za odpoledne stihnou pracovníci
navštívit dvě rodiny.
V zařízení pracují dle přístupu Plánování zaměřeného na člověka. Od roku
2019 organizace rozšířila své služby o speciálně pedagogické centrum.

Kontaktní údaje:
Chance B
adresa: Franz-Josef-Straße 3, 8200 Gleisdorf
web: https://www.chanceb-gruppe.at/
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PŘÍLOHA Č. 8 - NEZISKOVÁ ORGANIZACE - LEBENSHILFE
Největší poskytovatel sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Štýrsku je Lebenshilfe Social Service. Jedná se o neziskovou organizaci
působící od roku 1960. Původně tato organizace vznikla jako podpůrná skupina
rodičů a pečujících. Poskytují tyto služby: raná péče, osobní asistence, pracovní
programy, volnočasové aktivity, vzdělávací centrum pro dospělé, poradenskou a
terapeutickou pomoc.
Navštívili jsme pracoviště, které se specializuje na pomoc dětem a rodinám. Aktuálně poskytují pomoc a podporu 80 rodinám v Grazu.
Ranou péči poskytují rodinám, které si o tuto službu požádají a mají dítě s nějakou
specifickou potřebou ve věku 0-7 let. Rodiny se obracejí na pracovníky organizace v záležitostech týkajících se vývoje, podpory a výchovy svého dítěte.
Veškeré služby rané péče jsou jim poskytnuty bezplatně. Pracovníci spolupracují s
celou rodinou. Společně hledají nejlepší podporu, jak pro rodiče, tak i pro jejich
dítě. Spolupracují s dalšími odborníky například s psychology, logopedy apod.
Pracovníci rané péče podporují vývoj dítěte v raném věku a provádí s ním ,,nácviky” denních aktivit. Významnou měrou se podílí na přípravě dítěte do mateřské
školy (nácviky, rozvoj komunikace, koncentrační cvičení, příprava dětí na život v
kolektivu).
Na žádost rodičů docházejí poradkyně rané péče také do mateřské školy.
Pořádají týmové konzultace s rodinami. Ve své práci využívají metody a poznatky
z ,,gestalt-terapie“ a systemické terapie. Pracovníci se snaží o maximální možné
zapojení rodin a dětí do běžného života za podpory rodinných příslušníků a přátel. Požádá-li rodina včas o pomoc, mohou se rodiny rychleji adaptovat a lépe
zvládnout náročnou životní situaci.

Kontaktní údaje:
Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH
adresa: Conrad-von-Hötzendorf-Straße 37a, 8010 Graz
web: https://lebenshilfen-sd.at/
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PŘÍLOHA Č. 9 - NEZISKOVÁ ORGANIZACE - ZENTRUM 3X21
V rámci projektu jsme také navštívili jedno speciální zařízení s názvem 3x21
– Centrum pro podporu lidí s trizomií 21 chromozomu.
Jedná se o neziskovou organizaci ve Vídni, která byla založena v roce 2014 a vznikla
z iniciativy rodičů dětí s Downovým syndromem a odborníků, kteří s těmito dětmi
pracovali. Nejedná se o klasickou službu rané péče ani jinou sociální službu.
Služby jsou poskytovány většinou jen ambulantní formou a jsou poskytovány dětem od 1 roku věku na základě holistického přístupu. Holistický (celostní)
přístup znamená, že jednotlivé oblasti rozvoje dítěte nelze vidět izolovaně, ale společně, je tedy třeba rozvíjet vždy všechny stránky dítěte.
Centrum pořádá také mnoho workshopů pro rodiče, kde je učí, jak pracovat se svým dítětem. Důležité pro další rozvoj dětí je také aktivní zapojení rodičů,
které probíhá formou pravidelných rozhovorů. Rodiče mají možnost získat zpětnou
vazbu o vývoji dítěte a doporučení do každodenního života. Provoz centra je financován téměř výhradně prostřednictvím dárců a sponzorů. Tým pracovníků tvoří
převážně speciální pedagogové, kteří při práci s dětmi a rodinami využívají prvků
Montessori pedagogiky.

Kontaktní údaje:
3x21 Zentrum zur Förderung und Begleitung von Kindern mit
Trisomie 21
adresa: Breitenfurterstrasse 111 / 4. stock, 1120 Wien
web: https://3x21.at/
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