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VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V RANÉ PÉČI Z.S. ZA ROK 2015
Asociace pracovníků v rané péči, z.s. (APRP) je celostátní profesní organizace sdružující
poskytovatele rané péče. Členy APRP jsou organizace hlásící se k dohodnuté kvalitě poskytované
služby a poskytující ranou péči v souladu s popsanou dobrou praxí.
Východiskem pro formulování ukazatelů dobré praxe a kvality poskytované služby byla četná
pracovní setkání poskytovatelů služby z Čech a Moravy, ze kterých vzešel pracovní materiál
Optimální model rané péče a Druhové standardy kvality služby.
Účel






sledování, podpora a zvyšování kvality sociální služby raná péče
prezentace oboru i služby raná péče
prosazování oboru raná péče
hájení zájmů pracovišť rané péče i jejich pracovníků
zajišťování vzdělávání pracovníků v rané péči

Činnosti
 zajištění platformy pro efektivní a dobrou spolupráci jednotlivých pracovišť
 poskytování vzájemné odborné podpory
 udělování garance kvality služby na základě provedeného šetření
 odborná a publikační činnost
 šíření informací směrem k odborné a laické veřejnosti
 mezinárodní spolupráce
 poskytování dalšího vzdělávání v oboru raná péče
ORGÁNY APRP
Shromáždění členů proběhlo 15.4. 2015 a 4.11. 2015
Statutární orgán (3 jednatelé)
Mgr. Ivana Kmínková
Mgr. Pavla Těhníková
Mgr. Jana Hunáková
V roce 2015 převzala jednatelství Mgr. Jana Hunáková po skončení mandátu PaedDr. Jany
Vachulové.
Revizní komise
Mgr. Pavla Skalová
Mgr. Veronika Strenková
Mgr. Kateřina Růžičková
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ČLENOVÉ APRP
Členem je pracoviště rané péče, které je držitelem Garance kvality služby ze strany APRP.
Garance potvrzuje, že organizace respektuje všechna pravidla formulovaná zákonem 108/2006 Sb.
a druhové standardy služby. Garance se uděluje na dobu dvou let.
K 31.12.2015 APRP sdružuje 20 členských pracovišť s platnou garancí kvality služby z Čech,
Moravy a Slezska.
Členská pracoviště v roce 2015
Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10
Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí, Pracoviště rané péče
Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 Stodůlkách, Raná péče Diakonie Stodůlky
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč, Raná péče Třebíč
Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.
Slezská Diakonie, Poradna rané péče MATANA
Slezská Diakonie, Poradna rané péče DOREA
Slezská Diakonie, Poradna rané péče EUNIKA
Slezská Diakonie, Poradna rané péče SALOME
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
Raná péče Eda, o.p.s.
Středisko rané péče Educo Zlín, z.s
Středisko rané péče pro jihočeský region
Středisko rané péče při Oblastní charitě Kutná Hora
Středisko rané péče Sluníčko, Oblastní Charita Hradec Králové
Centrum pro dětský sluch Tamtam, Raná péče pro Moravu a Slezsko
Centrum pro dětský sluch Tamtam, Raná péče Čechy
Raná péče, PORTIMO, o.p.s.
Raná péče Tloskov
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ČINNOST APRP
1. Udělování garancí kvality poskytovaných služeb
V roce 2015 proběhlo celkem 8 šetření kvality poskytované služby na pracovištích rané péče.
Garance byly uděleny v souladu s metodikou šetření kvality schválenou APRP.
Šetření proběhla na těchto pracovištích: Oblastní charita Kutná Hora, Oblastní charita Třebíč,
Slezská Diakonie Bohumín Salome, Slezská Diakonie Karviná – Eunika, Portimo Nové Město na
Moravě, Slezská Diakonie Matana, Raná péče EDA, Demosthenes Ústí nad Labem.
V roce 2015 projevily zájem o vstup do APRP dvě nová pracoviště: Kolpingova rodina Smečno
a Demosthenes Ústí nad Labem, přičemž vstupní šetření kvality proběhlo pouze v Demosthenovi
v Ústí nad Labem.
Dále se v tomto roce provedla aktualizace podoby šetření garance kvality služeb (s důrazem na
etické standardy) a vznikl tak nový metodický postup, který se bude ověřovat v roce 2016.

2. Vzdělávání pracovníků v rané péči
APRP organizuje pro svá členská pracoviště různé typy vzdělávacích akcí, jejichž cílem je zvýšení
odborné úrovně služeb rané péče v ČR, vzájemné předávání zkušeností a informací, sdílení praxe
a hledání řešení spojených s poskytováním služeb rodinám a jejich dětem ve věku 0- 7let s různými
typy postižení.
Vzdělávací aktivity v roce 2015
Odborně zaměřené semináře a kurzy:
SON-RISE PROGRAM® pro poradkyně rané péče, který proběhl v termínu 4. a 5. 6. 2015
v Brně (rozsah 12h)
Vývojové potřeby Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) a jejich místo v rané péči, který
proběhl v termínu 3. a 4. 9. 2015 v Praze (rozsah 16h)
Kurz poradce rané péče (č. 2013/0446-SP)
Jedná se o akreditovaný kurz MPSV určený začínajícím poradcům rané péče. Konání tohoto kurzu
bylo původně plánováno na září 2015, ale vzhledem k nenaplnění potřebné kapacity byl kurz
přesunut na jaro 2016.
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Kazuistické semináře
Kazuistická setkání připravují poradci rané péči. Témata vycházejí z aktuálních potřeb členských
pracovišť. Cílem setkání je nacházení optimálních řešení a sdílení dobré praxe. Výstupy
z kazuistických setkání „doporučení dobré praxe“ jsou určena pro vnitřní potřebu členů APRP.
13.2.2015 Souběh dvou raných péčí v jedné klientské rodině a Souběh služeb více
poskytovatelů v jedné rodině (4 hodiny)
15.4.2015 Práce s videem v rodinách (3 hodiny)
4.11. 2015 Individuální plánování I., II. (2 hodiny)

3. Modernizace/profesionalizace APRP
Proběhla aktualizace webu www.aprp.cz. Nově zde vznikla část určená pouze pro členská
pracoviště APRP, která obsahuje interní dokumenty, výstupy ze vzdělávacích akcí.
V prosinci 2015 proběhla schůzka ke Směřování APRP, jejímž cílem bylo posílení vnitřních
procesů, nastavení strategie do budoucna.
Určili jsme 2 hlavní oblasti, na které se chceme v rámci APRP zejména zaměřit: péče o obor a péče
o členy (pracoviště).
Péče o obor: vzdělávání, garance kvality služby, osvěta, informační činnost, legislativa, jednání
s dalšími a zastřešujícími institucemi.
Péče o členy (pracoviště): vzdělávání (pořádání kazuistických seminářů pro pracovníky i pro
vedoucí služeb), podpora a záštita pracovišť, informovanost o aktuálním dění v oboru, příklady
dobré praxe, spolupráce mezi pracovišti.
V této souvislosti zde byla navrhnuta nová podoba organizační struktury a úprava stanov APRP.
Plánem APRP pro rok 2016 je zaměřit se na profesionalizaci zastřešující organizace.
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EKONOMICKÉ ÚDAJE
Činnost Asociace pracovníků v rané péči je hrazena z členských příspěvků, příjmů z šetření kvality
poskytovaných služeb rané péče a příjmů z organizování vzdělávacích kurzů.
Sdružení nemá žádné zaměstnance v pracovním poměru. Jednotlivé aktivity sdružení jsou
zajišťovány členy APRP bezplatně. Organizace kurzů a lektorská činnost v rámci vzdělávacích
kurzů je hrazena z příjmů za kurzy formou DPP případně fakturačně.
NÁKLADY celkem (v tis.)
Kancelářské potřeby
Náklady na reprezentaci
Poštovné
Ostatní služby
Povinné pojištění úrazu
Mzdové náklady – DPP
Ostatní daně a poplatky
Bankovní poplatky
Jiné náklady

85
0
1
0
56
0
26
0
0
2

VÝNOSY celkem (v tis)
Tržby z prodeje služeb (kurzovné)
Členské příspěvky
Úroky
Jiné ostatní výnosy

91
72
19
0
0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ zisk
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