PROJEKT „ZVYŠOVÁNÍM KVALITY KE SPOKOJENÉ RODINĚ DÍTĚTE S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM“
Realizátor: Apropo Jičín, o.p.s.
Aktivity a vývoj projektu v roce 2017:
V roce 2017 byla dopracována “Analýza stávající situace v oblasti poskytování služeb v kontextu
rodiny dítěte s těžkým postižením” zaměřená na systém spolupráce s pečujícími rodinami v Apropu v
kontextu poskytování sociálních služeb. Analýza a její závěry a doporučení se staly výchozím
podkladem pro realizaci dalších aktivit projektu.
V návaznosti na tuto analýzu byly v průběhu roku upraveny nebo nově vytvořeny jednotlivé
metodiky pro poskytování služeb (zaměřené např. na individuální plánování služby, ochranu práv
klientů atd.) tak, aby byly v souladu se standardy kvality sociálních služeb a zároveň přehledné a
srozumitelné pro všechny pracovníky, kteří se jimi řídí.
Dále byla zpracována Metodika pro práci s rodinami v Apropu, zahrnující jak aktivity pro rodiče
(podpora rodiny, spolupráce s rodinou), tak i aktivity s pracovníky (individuální a skupinová práce s
pracovníky spočívající v profesionalizaci pracovníků ve vztahu k pečujícím rodinám a tím kultivaci
prostředí v Apropu při práci s rodinou).
V průběhu srpna proběhla série intenzivních skupinových supervizí pro pracovníky s MUDr. Jiřím
Ježkem a Mgr. Evou Mílkovou zaměřených právě na podporu a spolupráci s pečující rodinou. Kromě
toho usilujeme o zkvalitnění a zintenzivnění spolupráce s rodiči, např. formou pravidelných
informačních setkání týkajících se dění v Apropu nebo většího zapojení rodičů do individuálního
plánování služby. Z projektu byly podpořeny také individuální konzultace pro rodiče nebo
workshopy na téma pozitivní rodičovství, které proběhly v rámci víkendového pobytu pro rodiče.
V průběhu projektu byl dále zpracován plán vzdělávání pracovníků, který vychází z hodnocení
jednotlivých pracovníků i pracovních týmů. Na základě tohoto plánu jsou pak pracovníci vysíláni na
jednotlivé kurzy nebo stáže u vybraných organizací, náklady na toto vzdělávání jsou hrazeny z
projektu.
Apropo v rámci projektu navázalo spolupráci s dalšími podobnými organizacemi (Centrum LIRA,
Centrum Kaňka, Fosa a Integrační centrum Zahrada). Na základě společných setkání zástupkyň těchto
organizací, které byly velkou inspirací pro všechny zúčastněné, vznikla příručka zaměřená na téma
péče a podpory lidí s postižením i jejich rodiny, ale také na problematiku péče o pracovníky a jejich
podporu. Příručka, která shrnuje praxi těchto organizací i zkušenosti získané v průběhu projektu bude
k dispozici v elektronické i tištěné podobě v květnu 2018.
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