Diakonie ČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí
Pracoviště rané péče
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK PRACOVIŠTĚ RANÉ PÉČE

Poskytovatel
Druh sociální služby
Sídlo
Telefon
E-mail
Webové stránky
Forma služby
Provozní doba

Motto:

Diakonie ČCE – středisko světlo ve Vrchlabí
Raná péče
Komenského 616, 543 01 Vrchlabí
739 244 665
ranapece.svetlo@diakonie.cz
http://vrchlabi.diakonie.cz
terénní/ambulantní
PO-PÁ 8:00 – 17:00

„Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.“
J. Prekopová

Poslání
Pracoviště rané péče ve Vrchlabí nabízí podporu a provázení rodinám s dítětem raného věku
(0 - 7 let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým, kombinovaným, s poruchou
autistického spektra nebo opožděným/ohroženým vývojem).
Naší snahou je co největší začlenění rodiny do běžného života podle jejích potřeb a přání.
Služby rané péče jsou poskytovány zejména terénní formou – přímo v rodinách. Působnost je
do 60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje a v ORP Jilemnice.
Cíl
Cílem je podporovat rodiny, které vychovávají dítě (0-7let) se zdravotním postižením tak, aby
mohly žít běžným životem.
Zaměřujeme se na:
- podporu celé rodiny
- podporu psychomotorického vývoje dítěte
- podporu a pomoc při začleňování rodiny s dítětem se zdravotním postižením do běžného
způsobu života, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba
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Cílová skupina
Rodiny s dítětem raného věku (0 -7 let) se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým,
kombinovaným, s poruchou autistického spektra nebo opožděným/ohroženým vývojem) do
60 km od Vrchlabí na území Královéhradeckého kraje a v ORP Jilemnice.
Kapacita služby
Počet pracovníků i pracovní úvazky odpovídají aktuálnímu počtu uzavřených smluv
s uživateli a potřebám uživatelů tak, aby služby rané péče byly poskytovány v odpovídající
kvalitě.
Maximální počet uzavřených smluv s uživateli: 40
Maximální denní kapacita: 4 uživatelé

Kritéria pro odmítnutí zájemce o sociální službu rané péče
Důvody pro odmítnutí uzavření dohody se zájemcem odpovídají § 91/odst. 3 zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění:
- zájemce nespadá do cílové skupiny, pro kterou je sociální služba určena,
- poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na
vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
- poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou
zájemce žádá,
- zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší
než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu
porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

PRINCIPY RANÉ PÉČE
Princip důstojnosti
- Respektuje individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvyklosti každé rodiny.
- Jedná s uživatelem v každé situaci dle zásad partnerství.
- Uživatel, včetně dítěte je pojímán jako subjekt, nikoli objekt péče a služby.
- Prostor pro poskytování ambulantní formy služby raná péče je zařízen s ohledem na
důstojnost uživatele.
Princip ochrany soukromí klienta
- Během konzultace v domácím prostředí uživatele vstupuje pracovník služby raná péče
pouze na ta místa, kam je zván.
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Veškeré informace o uživateli jsou shromažďovány a dalším subjektům poskytovány
pouze s jeho výslovným souhlasem.
Dokumentace je vedena v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů

Princip zplnomocnění
- Pracovník respektuje právo uživatele na kvalifikované a objektivní informace
a zodpovědnost uživatele o sobě rozhodovat.
- Služba raná péče podporuje právní vědomí uživatelů.
- Uživatel vytváří a naplňuje společně s pracovníkem individuální plán.
Princip nezávislosti
- Služba raná péče podporuje schopnost uživatele nacházet a využívat vlastní zdroje
a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.
- Služba raná péče je koncipována tak, aby se předcházelo vytváření závislosti uživatele
na službě, některé z jejích součástí, osobě klíčového pracovníka či dalších institucí.
Princip práva volby
- Uživatel se rozhoduje pro využívání či nevyužívání služby raná péče a spolurozhoduje
o jejím konkrétním rozsahu a tvorbě individuálního plánu.
Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb
- Služba raná péče je ze své podstaty interdisciplinární.
- Uživatel je členem interdisciplinárního týmu. Je přítomen rozhodujícím jednáním,
která se ho týkají, podílí se na rozhodování a individuálním plánování služby.
Princip přirozenosti prostředí
- Služba raná péče ve své standardní podobě a rozsahu je poskytována uživatelům
v jejich přirozeném prostředí.
- Pracovníci služby raná péče volí takové pracovní postupy a metody, které podporují
a posilují přirozené prostředí v rodině uživatelů i v komunitě takovým způsobem, kde
je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba.
- Pracovník si s uživatelem domlouvá konzultace s ohledem na běžný chod, rytmus
a potřeby rodiny.
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