Operační program Zaměstnanost
Raná péče v 21. století
Termín realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007648
Cíl: Zajištění včasné, dostupné a kvalitní služby rané péče v regionu Zlínského kraje, rozšíření
mezioborové a zahraniční spolupráce a zavádění inovativních přístupů a metodik dle
současných evropských standardů.
KA 1: Podpora kvality a efektivity práce, vyšší intenzita v průběhu poskytování služby a zajištění dostupnosti
služby.
1.1 Zhodnocení efektivity práce sociálních pracovníků – zpracování auditu procesů v organizaci na začátku
projektu. Zpracované výstupy a doporučení a návrhu na zvýšení efektivity práce budou realizovány
v dalším období. Na základě posouzení stávající situace bude vypracován návrh optimálních řešení, která
budou implementovány do praxe. Budou stanoveny kontrolní mechanismy, na základě kterých se
vyhodnotí kvalita práce jednotlivých SP
1.4 Vzdělávání sociálních pracovníků nad rámec povinného vzdělávání – odborné kurzy zaměřené na
podporu vývoje dítěte a podporu rodiny v rozsahu 24 hodin ročně na pracovníka.
1.5 Supervize individuální sociálních pracovníků 4x ročně 2 hodiny, týmové supervize 4x ročně čtyři hodiny.
Supervizi využíváme jako podporu profesionálního růstu a prostor pro reflexi práce s klienty a vztahu
s kolegy.
1.6 Revize a aktualizace stávajících standardů sociálních služeb a metodik práce s klienty, konzultace
k vzdělávacím plánům a k rozvoji zaměstnancům, nastavení systému odměňování apod. za účasti
odborných lektorů.
KA 2: Přenos dobré praxe ze zahraničí
2.1. Pravidelná spolupráce a mezinárodní workshop 2019 –dvoudenní předávání informací, prezentace
zahraničních zkušeností. Účast cílové skupiny, odborníků z oblasti zdravotnictví, školství, zástupců kraje
a místních institucí a organizací, poskytovatelů RP z ČR (50 osob). Odborné semináře zahraničních
lektorů z Anglie, kde systém koordinované multidisciplinární podpory odborníků (TAC – Team Around
the Child) různých profesí funguje. Přenos dobré praxe do našich podmínek. Pravidelná komunikace se
3 zahraničními spolupracovníky a překlady v AJ a ČJ
2. 2.Účast na mezinárodní konferenci EURLYAID v roce 2018 a 2019 –účast pracovníků na třídenní
mezinárodní konferenci za účelem sdílení zkušeností, rozvoje spolupráce a navazování partnerství.
2.3. Zahraniční stáž v Anglii na 5 dnů pro tři sociální pracovníky. Máme možnost získat velké praktické
zkušenosti v práci multidisciplinárních týmů s postiženými dětmi. Tři SP mají možnost seznámit se
s novými metodami a postupy, které mohou využít i v naší běžné praxi.
2.4. Překlad publikace zahraničního autora Peter Limbrick – TAC pro 21. století v nákladu 400 ks.
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KA 3: Nová řešení v sociálních službách a sociální práci a mezioborová spolupráce.

3.1. TOD systém – tým okolo dětí, pilotní projekt multidisciplinární spolupráce - nový komplexní přístup na
základě mezioborové spolupráce, zaměřený na vytvoření funkčního systému spolupráce odborníků na
poskytování služeb rodinám s postiženými dětmi. Výstupem bude inovativní individuální plán a
vyhodnocení TOD systému v naší praxi.
3.2. Včasná pomoc v porodnici – nastavení pravidelné spolupráce s novorozeneckým oddělením Krajské
nemocnice T. Bati ve Zlíně. Psycholog docházet na novorozenecké oddělení 7 – 10x ročně, bude zajištěna
včasná podpora a informovanost matek s dětmi, u kterých se projevily problémy ve vývoji.
KA 4: Propagace sociální práce
4.1. Publikace pro rodiny s dětmi a Mapa kontaktů – Průvodce pro osoby s dětmi se zdravotním postižením
komplexní následné péče. Tištěný průvodce v nákladu 300 ks bude zpracován v jednoduché a
srozumitelné podobě.
4.2. Krátké informační video prezentující sociální službu ranou péči. Popisné, srozumitelné pro klienty,
veřejnost, odborníky, doplněno anglickými titulky pro prezentaci v zahraničí. Videu bude umístěno na
www stránkách žadatele: www.ranapecezlin.cz, na facebooku., budeme jej sdílet s dalšími odborníky a
poskytovateli služby rané péče a se zahraničními partnery.
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