Centrum sociálních služeb Tloskov, 257 56 Neveklov, tel.: 317 740 111
Raná péče, Tloskov 1, 257 56 Neveklov, mob.:731 156 769
Email: jirouskovar@tloskov.cz
_______________________________________________________________________________

RANÁ PÉČE

Dle zákona č. 108/2006 Sb., § 54
Údaje o poskytované sociální službě.
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1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby
Název: Centrum sociálních služeb Tloskov
Sídlo: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
Tyršova 2061 Benešov
IČO: 00640841
Působnost Rané péče v CSS Tloskově je na území Středočeského kraje (Benešovsko,
Voticko, Vlašimsko, Říčansko, Sedlčansko, Dobříšsko).

Posláním služby Raná péče v Tloskově je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného
věku s ohroženým vývojem (opožděný vývoj), mentálním, tělesným či kombinovaným
postižením prostřednictvím komplexu činností:
-

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-

sociálně terapeutické činnosti

-

pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle rané péče
1. Snížit negativní vliv postižení na rodinu dítě a jeho vývoj.
2. Zvýšit vývojovou úroveň dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby v oblastech, které
jsou postiženy nebo ohroženy a podporovat jeho emocionální a sociální rozvoj.
3. Posílit sociální kompetence rodiny a snížit jejich závislost na sociálních systémech.
4. Vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. Podpora rodičů dítěte,
kteří bojují proti možné deprivaci se snahou integrace dítěte s ohroženým vývojem do
většinové společnosti. Podpora rodičů dítěte, kteří mají prokazatelný opakovaný zájem o
blaho svého dítěte (Úmluva o právech dítěte – definice zdraví WHO).
5. Podpora rodiny, která pečuje některou formou náhradní rodinné péče o dítě s ohroženým
vývojem.

Veškeré činnosti jsou realizovány v souladu s principy důstojnosti, ochrany soukromí klienta,
práva volby, nezávislosti, zplnomocnění, přirozenosti prostředí a kontinuity práce.
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2. Druh poskytované sociální služby
Raná péče je službou, která je poskytována formou terénní péče v přirozeném prostředí rodiny
(v domácnosti, příp. na jiném místě, které sami zvolíte), případně po předchozí telefonické dohodě
ambulantně (poradenství).
Služba je vymezena §54 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Služba raná péče je poskytována bezplatně.

3. Okruh osob, pro které je sociální služba určena
Podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem (opožděný
vývoj), mentálním, tělesným či kombinovaným postižením v přirozeném prostředí.

4. Popis realizace poskytování sociální služby
Koncepce práce
Každá rodina, která se stane uživatelem služby, má svého konzultanta - poradce (průvodce
proškoleného v práci s rodinou a dítětem v mimořádné situaci). Může s ním sdílet vše a žádat
podporu v otázkách souvisejících s dítětem. Má k dispozici telefonní číslo konzultanta - poradce
pro případ nutné konzultace (pracovní dny 7 – 15 hodin), dále má k dispozici v rámci poskytování
služby: sociální pracovnici, ergoterapeuta, psychologa.
Konzultant - poradce navštěvuje rodinu zpravidla 1x za 4- 6 týdnů v rozsahu 1,5 – 2 hodiny,
interval dalších konzultací lze individuálně domluvit (maximálně 1x za 2 měsíce, písemně
evidováno v dokumentaci „Záznam o návštěvě“). Termín následující konzultace je stanoven
během poslední návštěvy, případně telefonicky, Emailem.
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Jak službu rané péče poskytujeme:
Průběh služby raná péče:
-

raná péče je službou, která je poskytována formou terénní péče v přirozeném prostředí
rodiny (v domácnosti, příp. na jiném místě, které sami zvolíte), případně po předchozí
telefonické dohodě ambulantně (poradenství).
Služba je vymezena §54 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

-

každá rodina, která se stane uživatelem služby, má svého konzultanta - poradce (průvodce
proškoleného v práci s rodinou a dítětem v mimořádné situaci). Může s ním sdílet vše a
žádat podporu v otázkách souvisejících s

dítětem. Má k dispozici telefonní číslo

konzultanta - poradce pro případ nutné konzultace (pracovní dny 7 – 15 hodin), dále má
dispozici v rámci poskytování služby: sociální pracovnici, ergoterapeuta, psychologa,
-

konzultant - poradce navštěvuje rodinu zpravidla 1x za 4 týdny v rozsahu 1,5 – 2 hodiny,
interval dalších konzultací lze individuálně domluvit (maximálně 1x za 2 měsíce, písemně
evidováno v dokumentaci „Záznam o návštěvě“). Termín následující konzultace je
stanoven během poslední návštěvy, případně telefonicky,

-

služba raná péče je ukončena nejpozději do 7 let věku dítěte nebo nástupem dítěte školy
nebo kdykoliv na žádost uživatele služby,

-

služba je ukončena vždy písemnou formou bez udání důvodů ze strany rodiny, ze strany
poskytovatele po uplynutí třech měsíců bez kontaktování konzultanta – poradce,

-

před plánovaným ukončením služby konzultant – poradce nasměruje rodinu na další zdroje
(MŠ, ZŠ, ZŠP, ZŠS…).

Průběh práce v rodině:
při návštěvě konzultanta – poradce v rodině je zpracován „Záznam z konzultace“, který
obsahuje:
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- naslouchání a provázení (sdílení všech záležitostí ohledně dítěte, posílení sociálních
kompetencí rodiny),
- podpora vývojové úrovně dítěte (stimulace, jemná a hrubá motorika, vizuomotrika,
komunikace a řeč, socializace, soběstačnost a sebeobsluha, vědomosti, hra, sociálně
terapeutické činnosti, oblíbené činnosti),
- výchovné poradenství (podpora hledání vhodných výchovných postupů),
-

podpora při volbě předškolního, školního či dalšího zařízení (kontaktování zařízení,
asistent, spolupráce),

- sociálně právní poradenství (konzultace sociální pracovnice, dávky státní sociální
podpory a sociální péče),
- zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště (lékaři, psycholog, fyzioterapeut,
dětský psychiatr, logoped…),
- podpora při hledání dalších sociálních a jiných návazných služeb (denní stacionáře,
SPC, odlehčovací služba, MC, občanská sdružení…),
- seznámení s možnostmi využívání rehabilitačních pomůcek (podpora ergoterapeuta
v rodině – praktický nácvik, novinky RHB pomůcek),
- podpora při získání financí (sponzoři, granty, dotační programy apod.),
- vzájemné zprostředkování kontaktů mezi rodinami (sdílení zkušeností),
- půjčování hraček, pomůcek, odborné literatury (dle potřeb dítěte, rodiny).
Zaznamenáváno do „Výpůjčního listu“ v dokumentaci.

Další nabídka služeb:
- setkání rodin s přednáškami odborníků a vzájemné sdílení zkušeností.
- v návaznosti na vnější zdroje možnost zprostředkování setkávání rodin v rámci občanské
aktivity „KLUBÍK“ – tvořivé aktivity v Benešově
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Nabídka placených služeb:
- možnost ubytování na Farmě Skalka (Neveklov) pro rodinu,
- účast na seminářích, kurzech doporučených našimi konzultanty.

Vše důležité o rané péči:
- první návštěva je pro rodinu nezávazná, může být realizována v našem zařízení Tloskově,
případně detašované pracoviště Benešov, i pouze jako informační schůzka, ale také je
možné ji realizovat přímo v rodině, dle přání zájemce o službu,
- z tohoto setkání je zpracován písemný zápis,
- pokud má žadatel po tomto setkání dále o službu zájem, přijede do rodiny poradce –
konzultant s vedoucím služby raná péče na první návštěvu, zde společně zpracují Profil
rodiny (informace o Vaší rodině, které poskytnete poradci, neboť jsou důležité pro
poskytování služby rané péče) a první „Záznam z konzultace“,
- uživatelem služby se žadatel stává podpisem Informovaného souhlasu o poskytování
služby Rané péče Centrem sociálních služeb v Tloskově.
- zároveň jsou vyspecifikovány cíle a očekávání uživatele od služby raná péče, které budou
písemně zapracovány do Individuálního plánu,
- individuální plán je zpracován poradcem – konzultantem zpravidla na období jednoho
roku, v tomto období může být, dle individuálních potřeb a změn vývojové úrovně dítěte,
doplňován,
- pro půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury předkládá poradce – konzultant
„Zápůjční arch“ – zde jsou všechny zapůjčené věci evidovány (datum zapůjčení, vrácení,
podpis)
- uživatel služby raná péče má možnost podat stížnost a to: ústně, telefonicky, písemně,
anonymně dle Směrnice o podávání stížností,
- Etický kodex a Směrnice o podávání stížnosti jsou nedílnou součástí dokumentů, které
obdrží zájemce o službu,
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- služba raná péče může být kdykoli na žádost uživatele ukončena.

5. Kapacita poskytované sociální služby
Služba raná péče je poskytována v daný okamžik maximálně 19 uživatelům, tj. rodině
pečující o dítě s postižením.
S uživatelem pracuje poradce individuálně.
Služba se poskytuje na dobu určitou, max. do 7 let věku dítěte – uživatele služby.
Pro službu není vyžadován smluvní závazek, pouze dohoda o časovém určení služby.

Aktualizace 5/ 2020

PhDr. Matěj Lipský, PhD., ředitel
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