Spolu do života
Výsledky programu za rok 2016

Spolu do života
První ročník programu zaměřeného na podporu rodin
s dítětem se zdravotním znevýhodněním

Cílem programu Spolu do života je podpora aktivit nejrůznějších organizací, které rodinám s dítětem se
zdravotním znevýhodněním pomáhají žít běžný rodinný život a svobodně o něm rozhodovat. V pilotním
ročníku se zaměřujeme na posílení rané péče a systémové změny s ní spojené. Důležitým cílem tohoto
ročníku je také péče o pečující a šíření informací o vzácných onemocněních.
V rámci výzvy mohli žádat poskytovatelé rané péče na posilování svých kapacit. Bez omezení bylo
možné žádat na systémové změny v rané péči, šíření informací o vzácných onemocněních, péči o
pečující a další aktivity posilující oblast rané péče a pečujících rodičů.
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Odborná hodnoticí komise v prvním ročníku:
• Terezie Hradilková – zpracovatelka Analýzy rané péče. Zakladatelka terénní rané péče
v České republice. Věnuje se systémovým změnám v sociálních službách. Školí sociální model
rané péče v zahraničí.
• Jana Hunáková – poradkyně rané péče ve Středisku rané péče Educo Zlín. Jednatelka Asociace
pracovníků v rané péči. 12 letá zkušenost s terénní službou rané péče.
• Linda Maršíková – expertka MPSV na financování a plánování sociálních služeb a veřejnou podporu
v dané oblasti. Nyní se na MPSV věnuje tématu sociálního podnikání.
• Marta Pečeňová – předsedkyně sdružení Za sklem o. s. Předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro
koncepční řešení problematiky života osob s PAS. Koordinátorka platformy Naděje pro Autismus.
• Hana Plívová – maminka tří dětí - Vojty, Adély a Zuzky s Downovým syndromem. Zástupce rodičů
s přímou zkušeností s terénní službou rané péče.
V našich odborně zaměřených programech oslovujeme respektované odborníky, kteří zastupují různé
proudy a pohledy v podporované oblasti a tématice. Hodnoticí komise doporučuje správní radě
nadačního fondu, které projekty podpořit a z jakého důvodu. Ne vždy musí být nalezena plná shoda,
ale všechny názory a argumenty jsou brány v potaz a jejich prodiskutování predchází finálnímu výberu
projektu. S těmito podněty pracujeme
i v zacílení dalšího ročníku programu. Důvěřujeme schopnostem
REGION
našich hodnotitelů zkušeně a s nadhledem zhodnotit projektový záměr a posuzovat žádosti s ohledem
na priority a poslání našeho programu.

Výsledky 1. ročníku
40 podaných žádostí s celkovým požadavkem 17.961.035 Kč
• 28 projektů podaly poskytovatelé rané péče
• 10 projektů jiné právnické osoby
• 2 projekty fyzické osoby
27 projektů postoupilo do 2. kola - setkání s hodnoticí komisí v Avastu

23 podpořených projektů celkovou částkou 9.000.000 Kč
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Seznam podpořených projektů:
ORGANIZACE

NÁZEV PROJEKTU

APLA-JM o.s.

Posílení kompetencí odborných
pracovníků a
rodičů dětí s autismem

Centrum
LIRA

Centrum pro
dětský sluch
Tamtam,
o.p.s.

Podpora pečujících

Aby o nás bylo
slyšet

Diakonie
ČCE středisko
Praha

Raná péče? S tou
počítáme!

Diakonie
ČCE středisko
Světlo ve
Vrchlabí

Každá práce
celého člověka
vyhledává. J. A.
Komenský

EDA cz

I MY, o.p.s.

Jan Klusáček

Jana Csémy

Raná péče šitá
na míru – kvalitní,
včasná a komplexní

Potřebujeme být
profi a stabilní!

Banka argumentů

Autismus - Příručka
pro rychlý start
(živý dokument)
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REGION

STRUČNÁ ANOTACE PROJEKTU

Jihomoravský

Projekt se zaměřuje na zvýšení kompetencí zaměstnanců rané péče
a rodičů dětí s autismem v oblastech podpory vývoje, výchovy a
vzdělávání dětí s PAS, psychické podpory rodin, psychické odolnosti
pracovníků rané péče. V rámci projektu proběhnou vzdělávací
workshopy a kurzy.

Liberecký

Projekt se věnuje podpoře poskytování služeb rané péče v klientských
rodinách. Část aktivit je určena přímo pečujícím osobám či celým
klientským rodinám (pravidelná setkávání rodin, psychoterapeutická
podpora), jiné mají za cíl zvyšovat kvalifikaci pracovníků v přímé péči.
Důležitou součástí je také strategický rozvoj fundraisingu, který povede
k rozvoji financování aktivit střediska.

Hlavní město
Praha

Projekt si klade za cíl, aby bylo o rané péči pro rodiny dětí se
sluchovým postižením slyšet jak u široké veřejnosti, tak mezi odborníky,
veřejnou správou a potenciálními podporovateli a donátory. Součástí
projektu bude také odborný růst poradců rané péče a středního
managementu organizace. Důležitým bodem projektu bude uspořádání
mezioborové konference “Péče o dítě se sluchovým postižením raného
věku”, která umožní sdílení dobré praxe.

Hlavní město
Praha

Prioritou projektu je zvýšení informovanosti o přínosech rané péče
pro rodiny s dětmi, a to jak mezi širokou veřejností, tak hlavně
ve vedení jednotlivých obcí, popř. MČ Prahy. Projekt podporuje
vznik propagačních materiálů obsahujících nabídku služeb všech
poskytovatelů rané péče v jednotlivých krajích (Středočeský, Plzeňský
a Ústecký). Projekt chce seznámit kraje se skutečností, v jakém měřítku
je raná péče na jejich území využívána.

Královéhradecký

Projekt se věnuje vzdělávání pracovníků v konkrétních terapeutických
metodách a jejich dalšímu odbornému rozvoji formou případové
supervize. V rámci projektu bude pořízena technika usnadňující
konkrétní terapeutické metody. Cílem projektu je podpořit pečující
rodiny prostřednictvím ověřených metod tak, aby rodina postupně
zvládla výchovu dítěte se ZP sama, bez cizí pomoci.

Hlavní město
Praha

Projekt je zaměřen na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků a
nabídku doplňující služby psychologické podpory pro klienty. Rozvojem
fundraisingu bude dosaženo větší stability organizace a nezávislosti
na státních dotacích. Projekt zvýší informovanost pediatrů v České
republice dojde k posílením kompetencí rodičů, což jim umožní vést
život kvalitní, soběstačný a nezávislý na institucích.

Jihočeský

Projekt se zaměřuje na posílení a stabilitu chodu organizace. Hlavní
část projektu se soustředí na posílení týmu, který bude mít na starosti
revizi a úpravu metodických materiálů pro úspěšný chod organizace.
Důležité bude také posílení pozice fundraisera, která je pro fungování
organizace stěžejní a umožňuje získat nezávislost organizace na
dotacích z kraje. Součástí projektu bude také vzdělávání týmu.

Hlavní město
Praha

Hlavním cílem projektu je sběr a analyzování dat a na jejich základě
vytvoření publikace "Metodologie v rané péči v ČR". Tato publikace
by mohla posloužit jak rodičům dětí se zdravotním postižením tak
poskytovatelům rané péče při obhajobě práv dětí a rodičů a pro
argumentaci při obhajobě potřebnosti rané péče a dalších podpor
pečujících osob včas po zjištění problému.

Hlavní město
Praha

V rámci projektu vznikne unikátní soubor aktuálních a autentických
informací o autismu uspořádaných v přehledné příručce. Text budou
vycházet především ze zahraničních zdrojů a budou doplněny o české
reálie. Rodiče dětí s PAS tak získají další cenné informace, které jim
umožní zvolit si v rámci rané péče, sociálních služeb a soukromých
programů vhodné služby pro své dítě.
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ORGANIZACE

Jdeme
Autistům
Naproti z.s.

Kolpingova
rodina
Smečno

Oblastní
Charita
Hradec
Králové

Oblastní
charita Kutná
Hora

PARENT
PROJECT,
z. s.

Rodinné
Integrační
Centrum z.s.

Společnost
pro ranou
péči z.s.

SPRP, z. s.

Středisko
rané péče
Educo Zlín
z.s.

NÁZEV PROJEKTU

Máme vzdělání,
máme možnosti !

Stabilizace a rozvoj
týmu rané péče
KRS

Psychologická podpora rodiny aneb
Nejsme na to sami

Zdravý tým účinněji
pomáhá

Společná cesta

O krok napřed

Nový vítr!

Roztáhnout křídla

Pošleme to dál
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STRUČNÁ ANOTACE PROJEKTU

Olomoucký

Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání. Důležitou prioritou je
zvýšení odborné kvalifikace pracovníků organizace tak, aby odpovídala
trendům komplexní péče o děti s PAS. Projekt se dále zaměřuje na
propagaci organizace a jejích služeb a neméně podstatnou součástí je
orientace na budoucí finanční zajištění organizace. V této oblasti bude
tým pracovníků rozšířen o pozici fundraisera.

Středočeský

Projekt se zaměřuje na zvýšení stability a odolnosti týmu pracovníků,
což povede k dalšímu zkvalitnění péče o klienty organizace bez
extrémního přetížení jejích zaměstnanců. Tým bude rozšířen a bude
tvořený kompetentními a motivovanými zaměstnanci. Cíle projektu
budou dosaženy například formou koučinku pracovníků, supervize
týmu i individuální a vzdělávacími kurzy zaměřenými na zvýšení
odbornosti jednotlivých zaměstnanců.

Královéhradecký

Prioritou projektu je podpora týmu pracovníků rané péče formou
supervizí a vzdělávání v oblasti psychologické podpory rodiny. Dále
budou v rámci projektu uspořádány semináře a psychorehabilitační
pobyt pro pečující rodiny. Projekt také podpoří vznik přehledné
brožury popisující základní postupy při řešení situací v rodině dítěte se
zdravotním znevýhodněním. Završením projektu bude konference na
téma psychologické podpory rodiny, která bude přístupna odborné i
laické veřejnosti.

Středočeský

Projekt se soustředí na strategické plánování v organizaci a propagaci
poskytované služby, která si klade za cíl zvýšit povědomí potenciálních
uživatelů služby o možnosti jejího využití. Současně s tím projekt
podporuje pracovníky organizace formou vzdělávacích kurzů a stáží a
snaží se tak mimo jiné předejít syndromu vyhoření.

Královéhradecký

Projekt podporuje pobytové a vzdělávací aktivity zaměřené na děti
se svalovou dystrofií či atrofií a jejich rodiny. Zabývá se nejen pomocí
pečujícím rodičům, ale současně s tím i edukací laické a odborné
veřejnosti. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života nemocných
a jejich rodin.

Pardubický

Projekt je zaměřen na vzdělávání a odborný rozvoj týmu. V rámci
projektu se budou vzdělávací aktivity věnovat zvyšování odbornosti a
kompetencí sociálních pracovníků a vedoucího pracovníka. Součástí
projektu je i podpora fundraisingu a zviditelnění činnosti organizace. V
oblasti podpory o pečující je projekt soustředěn na dvě oblasti, a to na
realizaci prodlouženého víkendového pobytu s rodinami s dětmi s PAS
a uskutečnění odborných seminářů a přednášek pro rodiče dětí s PAS
z rané péče.

Hlavní město
Praha

Projekt se zabývá redefinováním společných cílů organizace,
sjednocením úrovně kvality poskytovaných služeb na všech
pracovištích a zavedením jednotného systému hodnocení kvality. V
rámci projektu bude realizována diagnostika organizace, na jejímž
základě vznikne strategický plán, který se bude soustředit hlavně na
řešení identifikovaných slabých stránek organizace.

Karlovarský kraj

Projekt posiluje informovanost o rané péči v Karlovarském kraji. Cílí
na to, aby se služba k rodinám dostala včas a snížil se vstupní věk dětí
v rané péči. Projekt pomáhá vytvořit funkční PR plán a zabezpečuje
větší stabilitu a finanční nezávislost organizace, která zajistí možnost
kontinuálně a dlouhodobě poskytovat vysoce kvalitní službu.

Zlínský

Projekt posiluje stávající pracovníky organizace formou kurzů, stáží
a účastí na konferenci. V rámci projektu bude vytvořen plán na
realizaci systému - portálu, který umožní sdílet informace a vzájemně
komunikovat. Bude určen jak klientským rodinám, tak dalším
poskytovatelům RP, či jejich sdružujícím organizacím.
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ORGANIZACE

Středisko
rané péče
SPRP Brno

Středisko
rané péče
SPRP České
Budějovice

Středisko
rané péče
SPRP
Olomouc

Středisko
rané péče
SPRP
Olomouc

Středisko
rané péče
SPRP
Ostrava

NÁZEV PROJEKTU

Včas a dobře
společně životem

Podpořit vlastní síly

Už v tom nejsme
sami

Spolu v komunitě!

Na cestě k
soběstačnosti

REGION

STRUČNÁ ANOTACE PROJEKTU

Jihomoravský

Projekt se soustředí na zajištění včasné informovanosti rodičů
prostřednictvím lékařů a udržení nastavené kvality poskytované
služby. Klade důraz na spolupráci s lékaři, kterým mimo jiné poskytne
informační materiál pro rodiče dětí s postižením v raném věku.
Dále se projekt zabývá rozšířením týmu o pozici fundraisera, který
organizaci pomůže udržet dosavadní finanční prostředky a pomůže
sestavit a realizovat plán týkající se rozšíření individuálního a firemního
dárcovství.

Jihočeský

Hlavní zaměření projektu je včasná informovanost rodičů o možnosti
rané péče. Tato informovanost bude zajištěna navazováním a
upevňováním spolupráce se zdravotníky. Dále se projekt soustředí
na poskytování psychologické péče a nabídku odlehčovacího pobytu
pro pečující. Projekt je určen také pro pracovníky organizace, kteří
budou posilovat své schopnosti a dovednosti supervizí, vzděláváním
a předáváním zkušeností z praxe s dalšími poskytovateli rané péče z
regionu.

Olomoucký

Projekt posiluje finanční samostatnost organizace a soustředí se
na zvýšení povědomí o poskytované službě mezi zdravotnickými
pracovníky i rodinami, které pomoc organizace potřebují. V rámci
projektu bude dále podpořen profesní růst pracovníků v přímé péči a
metodiků formou supervizí a specializačního vzdělávání.

Olomoucký

Projekt se zabývá několika oblastmi rozvoje. První z nich je navázání
spolupráce se spádovými zdravotnickými zařízeními tak, aby bylo
dosaženo včasnějšího informování potenciálních klientů rané péče.
Další oblastí je vzdělávání týmu a supervize, které napomohou
rozšiřování profesionálních dovedností pracovníků a sníží riziko
syndromu vyhoření. Součástí projektu je i zahraniční stáž v organizaci
Spectrum (UK), kde pracovníci získají cenné zkušenosti v oblasti
výchovy a vzdělávání dětí s autismem. Spolu s odborným rozvojem
pracovníků bude v rámci projektu zařazen i koučink vedoucího
pracoviště. Poslední oblastí, kterou se projekt zabývá, je zapojení
muzikoterapie do rozvoje osobnosti dítěte se zdravotním postižením a
podpory rodičovských kompetencí.

Moravskoslezský

Projekt rozvíjí poradenství pro rodiny v oblasti návazných služeb
v Moravskoslezském kraji tak, aby rodiče měli podmínky své dítě
vychovávat v rodině a dítě se mohlo co nejlépe rozvíjet. Jedná se
především o vytvoření sítě kontaktů s pracovišti návazných služeb.
Zároveň projekt řeší rozvoj organizace v oblasti získávání finančních
zdrojů. Konkrétním cílem je vytvoření spolupráce s neziskovou
organizací MOMENT, spolu se kterou založí dobročinný second hand
pro organizaci a následně plán dalších regionálních fundraisingových
aktivit.

