RANÁ PÉČE PRO 21. STOLETÍ
Setkání odborníků spojených s ranou péčí ve Zlínském kraji

Vážení kolegové,
obracíme se na Vás s pozváním na mezinárodní setkání na téma ‚Raná péče pro 21. století‘, které
proběhne v Hotelu Skanzen v obci Modrá u Velehradu dne 11. prosince 2017.
V rámci Mezinárodního setkání na téma ‚Raná péče pro 21. století‘ se budete moci seznámit s praxí rané
péče v různých zemích Evropy. Obsahem setkání budou prezentace a panelové diskuze mezi odborníky,
klienty či zástupci veřejné správy o aktuálních tématech spojených s rozvojem rané péče zaměřené
především na téma rozvoje koordinované spolupráce odborníků.
Veškeré informace, které s Vámi budeme sdílet, vychází z výstupů projektů, jimiž Středisko rané péče
EDUCO Zlín z.s. prošlo v letech 2016 - 2017. Jedná se o projekty ‚Profesionalizace‘ (ESF) a ‚Pošleme to
dál‘ (Nadace Avast), které nám ukázaly cestu ke zkvalitnění praxe v poskytování rané péče, po niž se
budeme snažit kráčet v nadcházejících letech.
Pozvání na setkání přijaly také čelní představitelky Evropské Asociace pro ranou péči, paní Ana Serrano
a paní Noor van Loen, které se velice zajímají o rozvoj rané péče v České republice a EDUCO podporují.
Věříme, že téma multidisciplinární spolupráce odborníků pečujících o rodiny s dětmi se znevýhodněním
je významným tématem pro rozvoj rané péče. Vážíme si motivace našich zahraničních partnerů sdílet
svou dobrou praxi s námi a věříme, že také my můžeme mnoho dobrého předat zase do zahraničí.
Budeme rádi, když setkání prožijete s námi. Teprve s Vašimi názory, argumenty a příspěvky budeme totiž
moci vymyslet, jak dále rozvíjet praxi v České republice.
Těšíme se na setkání s Vámi.
S úctou
Dagmar Machová
ředitelka Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. Chlumská 453, 763 02 Zlín - Louky· Tel.: 739 777 729
e-mail: ranapece.zlin@volny.cz · www.ranapecezlin.cz · číslo účtu: 194832314/0300

RANÁ PÉČE PRO 21. STOLETÍ
Datum:

11. prosince 2017

Místo:

Hotel Skanzen, Modrá u Velehradu

Jazyk:

anglický / český

Tlumočení:

pan Milan Kříž

Téma:

Raná péče ve 21. století
Multidisciplinární spolupráce odborníků okolo dítěte v zahraničí a ČR – TOD
Prezentace výstupů projektů ‚Profesionalizace‘ a ‚Pošleme to dál‘

Cílová skupina:

poskytovatelé rané péče, odborníci zapojení do péče o rodinu s dítětem se
znevýhodněním
partneři, poradci, klienti (pouze v pondělí)

Kontaktní osoba:

paní Barbora Martinková, koordinátor zahraničních aktivit
Regioprotokol s.ro.
Tel.: +420 777 832 723; e-mail: barbora.martinkova@regioprotokol.cz

Přihláška:

závazná přihláška (viz příloha pozvánky na poslední straně)

Cena:

dle možností účastníků (pro zájemce rádi vypíšeme doklad o daru organizaci)

Poznámka:

při zájmu o účast na celé akci rádi zajistíme ubytování pro účastníky a
doplňující program v oblasti konání pro rodinné příslušníky – viz přihláška

Hosté:

Zahraniční hosté a partneři projektu ‚Pošleme to dál‘ (Avast Foundation):
paní Kateřina Kotasová, garant projektu ‚Pošleme to dál‘, AVAST Foundation
paní Ana Serrano, předsedkyně Evropské Asociace rané péče EURLYAID
paní Noor van Loen, místopředsedkyně EURLYAID
pan Eric Bloemkolk, odborník na rozvoj rané péče, SOFT Tulip, Nizozemí
pan Peter Limbrick, odborník na metodiku Tým okolo dítěte, Velká Británie
Poradci a partneři projektu ‚Profesionalizace‘ (ESF):
paní Jitka Barlová, Sozial- und Heilpädagogisches Förderungs Institut
Steiermark (SHFI, Rakousko)
pan Siegfried Holzschuster, , SHFI (Rakousko)
pan Jan Martinek, poradce pro design služeb, Masarykova Univerzita KISK
pan Petr Konečný, evaluátor, SANEK PONTE
paní Jana Ledvinová, poradkyně pro Fundraising
pan Jan Kroupa, poradce pro strategické plánování
zástupci MPSV
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Stručný program:
08:30 – 09:00

registrace účastníků s bábovkou a kávou

09:00 – 10:00

Představení aktuální praxe v rané péči v zahraničí
Prezentace:
zahraniční hosté

10:00 – 11:00

Multidisciplinární spolupráce odborníků v zahraničí a ČR
Panelová diskuze: jak a proč realizovat setkání odborníků okolo dítěte
Účast:
zahraniční hosté, zástupce veřejné správy ČR, zástupce RP
Moderace:
Sanek Ponte z.s.

11:00 – 11:30

Představení závěrů nedělního workshopu s odborníky + panelové diskuze
Vede:
Jana Hunáková a moderátor panelové diskuze

11:30 – 11:45

přestávka na kávu

11:45 – 12:15

Představení EURLYAID, práce Týmů okolo dítěte ve světě
Prezentace:
Ana Serrano, Noor van Loen, představitelky EURLYAID

12:15 – 13:00

Oběd (hostům bude nabídnut oběd v restauraci hotelu Skanzen)

13:00 – 13:30

Představení významu profesionálního Fundraisingu, ukázka přínosu v EDUCO
Prezentace:
Jana Ledvinová, České Centrum Fundraisingu

13:30 – 14:30

Význam Strategického plánu – pohled NNO, úřadu a podniku
Panelová diskuze: Význam strategického plánu a jeho smysluplné užití
Účast:
zástupci podnikatelského sektoru, EDUCO, veř. sektoru
Moderace:
Sanek Ponte z.s.

14:30 – 15:00

přestávka na kávu a cukroví

15:00 – 15:30

Design služeb a jak jej využilo Středisko rané péče EDUCO Zlín
Představení plánovacích karet pro práci na fundraisingových kampaních
Prezentace:
Jan Martinek, Masarykova Univerzita, KISK Brno

15:30 – 16:15

Výstupy projektu Profesionalizace
Prezentace:
Dagmar Machová, ředitelka; Šárka Kovaříková - Fundraiser

16:15 – 16:45

Výstupy projektu ‚Pošleme to dál‘
Prezentace:
Zahraniční aktivity - Dagmar Machová
Setkání s rodiči, školení pracovníků - Jana Hunáková

16:45 – 17:00

Ukončení a rozloučení s hosty
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PŘIHLÁŠKA
Žádáme Vás, abyste přihlášku vyplnili, podepsali a její scan do 27. října 2017 zaslali na e-mail:
Barbora.martinkova@regioprotokol.cz. Návazně na zaslání Vaší přihlášky Vám bude doručeno
potvrzení Vaší registrace (nedodržíte-li potvrzení, obraťte se na paní Barboru Martinkovou). V průběhu
měsíce listopadu Vám budou zaslány podrobné informace a instrukce ze strany organizátorů.
Jméno
Organizace
Profese
Telefon (mobil):
E-mail:
Přihlašuji se k účasti na Mezinárodním setkání o
rané péči pro 21. století (pondělí)
Mám zájem o zajištění ubytování:

ANO – NE

z neděle 10. 12. na pondělí 11. 12. 2017.

Vyberte pokoje a zaznačte počet pokojů:
Typ hotelu: Hotel Skanzen***
1.150,- CZK / jednolůžkový pokoj
1.550,- CZK / dvoulůžkový pokoj

Webová stránka hotelu:
www.hotelskanzen.cz
Ubytování Vám zajistíme my na základě přihlášky.

Mám zájem o účast na společné večeři se
zahraničními hosty v neděli 10. 12. 2017.
Cena: 350 CZK
Podpis:

ANO – NE

Typ hotelu: Skanzen Depandance**:
550,- CZK / jednolůžkový
1.100,- CZK / dvoulůžkový
ANO – NE

Tato přihláška je závazná. Zrušení je možné do 2. prosince 2017. V případě, že bude účast zrušena po 2. 12. 2017, nárokují si
organizátoři kompenzaci ve výši 250 CZK. Má-li účastník zajištěno rovněž občerstvení a ubytování, nárokují si poskytovatelé
služeb kompenzaci ve výši 25% ceny. Finance budou převedeny na účet Střediska rané péče EDUCO Zlín do 31. 12. 2017 pod
variabilním symbolem 123456.
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