Multidisciplinární spolupráce v rané péči
Ve dnech 10. - 11. 12. 2017 proběhlo v Hotelu Skanzen na Modré u Velehradu mezinárodní setkání
na téma „Raná péče ve 21. století“. Setkání připravilo Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. EDUCO
poskytuje ve Zlínském kraji již 13 let terénní sociální službu ranou péči pro 110 rodin. Jedná se o
pomoc a podporu rodiny s dítětem se zdravotním postižením ve věku 0-7 let věku dítěte.
Setkání se zúčastnila paní Michaela Bláhová, radní pro sociální oblast Zlínského kraje, paní Helena
Miklová, vedoucí sociálního odboru Zlínského kraje, paní Kateřina Francová, náměstkyně pro sociální
oblast Statutárního města Zlín a další pracovníci sociálních odborů městských úřadů ve Zlínském kraji.
Dále na setkání přijali pozvání představitelé evropské asociace pracovníků v rané péči EURLYAID,
zástupce Nadačního fondu AVAST, zahraniční partneři EDUCA, poradci a partneři projektů, zástupci
poskytovatelů rané péče v ČR, odborní pracovníci ze zlínského regionu, ale i rodiče dětí se zdravotním
znevýhodněním.
Součástí setkání byla prezentace výstupů projektů EDUCA a to projektu „Profesionalizace“ (ESF) a
projektu „Pošleme to dál“ (Nadační fond AVAST).
Druhým velkým tématem byla problematika multidisciplinární spolupráce odborných pracovníků
z resortu zdravotnictví, školství a sociální práce, kteří pracují s rodinou s dítětem se zdravotním
postižením. V roce 2017 se téma multidisciplinární spolupráce stalo pro EDUCO velmi důležitým. Bylo
to v důsledku zrealizování zahraničních cest u našich kolegů v Rakousku, Nizozemí a Anglii. Zde je
běžnou praxí, že se odborní pracovníci setkávají a společně hledají řešení aktuálních problémů,
kterými rodina prochází. Těchto setkání se účastní nejen odborníci z různých resortů, ale především
rodiče těchto dětí. Výsledkem setkání je stanovení plánu podpory dítěte a rodiny na nejbližší období.
Setkání jsou založena na vzájemné důvěře, upřímnosti a respektu mezi členy týmu. Členové týmu
vzájemně sdílí své zkušenosti, nápady, situace, se kterými si neví rady, na druhou stranu se vzájemně
od sebe učí a získávají nové dovednosti. Vnímáme, že naši kolegové ze zahraničí již ušli v tomto
tématu velký kus cesty. Velmi si vážíme jejich otevřenosti a možnosti sdílet s nimi naše první
zkušenosti s tímto tématem.
A na čem jsme doposud pracovali? Na podzim 2017 jsme uskutečnili setkání multidisciplinárních
týmů pro dvě klientské rodiny EDUCA. Na setkáních byl přítomen dětský neurolog, fyzioterapeut,
klinický psycholog, logoped, učitelka a asistentka MŠ, pracovnice SPC a poradce rané péče. Společná
práce byla pro všechny velmi užitečná, příjemná a především byla nápomocná pro rodinu, která
pečuje o dítě s postižením. Na tato setkání navázaly na Modré dva workshopy, které vedli zahraniční
partneři a které se hlouběji věnovali této problematice. EDUCO se zároveň potkává s kolegy, kteří
mají v ČR s mezioborovou spoluprací zkušenosti.
A jak dál? EDUCO získalo nový projekt, díky kterému se tématu multidisciplinární spolupráce bude
dále věnovat. Budeme oslovovat další odborníky, budeme s nimi o této možnosti spolupráce mluvit,
budeme připravovat společná setkání, budeme se snažit zapojit rodiče dětí do práce v tomto týmu a
tím vším přispět k vytvoření reálného modelu mezioborové spolupráce, který čerpá z dobré praxe ze
zahraničí a který bude zohledňovat politické, ekonomické a sociální podmínky v České republice.
Kdo by se k nám chtěl do této práce připojit, ozvěte se, budeme moc rádi!

Společně s Vámi hledáme neobjevené radosti.
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