
Veřejný závazek Rané péče Demosthenes o.p.s. 

 

Poslání 

Posláním společnosti je prostřednictvím sociální služby raná péče podpořit rodiny s dětmi se 

zdravotním postižením (ve všech druzích a stupních zdravotního postižení s výjimkou 

postižení zraku a sluchu) nebo ohrožené ve vývoji od narození do 7 let věku dítěte v jejich 

vývoji a začlenit je do společnosti. Tím přispět ke zkvalitnění života zdravotně postižených a 

vývojově ohrožených dětí a jejich rodin. 

Cíle 

Cílem rané péče je snížit negativní vliv zdravotního postižení nebo vývojové poruchy na dítě 

a jeho rodinu, posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech. Pro 

dítě, jeho rodinu i společnost vytvořit podmínky sociální integrace. 

 

Okruh osob (cílová skupina) 

Služba je určena rodinám s dětmi do 7 let věku dítěte z Ústeckého kraje s tělesným, 

mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením, chronickým onemocněním 

nebo ohroženým vývojem (např. rodinám s dětmi předčasně narozenými, dětem, kde doposud 

není stanového zdravotní postižení, ale jejich vývoj není standardní). 

 

Zásady a principy poskytování sociální služby raná péče 

 

Dbáme na dodržování lidských práv dodržováním Ústavy ČR, Základní listiny práv a svobod, 

Charty lidských práv OSN a Úmluvy o právech dítěte, Etického kodexu sociálních pracovníků 

ČR a Mezinárodního etického kodexu sociální práce, Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením, Zákona o ochraně osobních údajů. 

 

Princip důstojnosti a individuálního přístupu  

respektujeme jedinečnost klienta a nezpochybňujeme jeho lidskou důstojnost 

- poskytujeme službu podle individuálních potřeb klientů 

- dbáme na lidskou rovnost pracovníků i klientů 

respektujeme odlišnosti klienta, tj. rodiny, dítěte 

 

Princip ochrany soukromí klienta  

- chráníme klientovo právo na soukromí (vstupujeme pouze do prostor, kam jsme 

klientem zváni)  

- respektujeme důvěrnost klientových sdělení zachováváním mlčenlivosti (veškeré 

informace o klientovi poskytujeme pouze s jeho souhlasem); 

 

Princip zplnomocnění  

- podporujeme vlastní schopnost rodiny nacházet řešení a zvládat složitou situaci 

(uplatnění vlastní vůle); 

- poskytujeme plné a nezkreslené informace 

 

Princip nezávislosti  

- postupujeme při poskytování služby profesionálně, využíváme získaných znalostí 

z dosaženého vzdělání v oboru i praxe a zachováváme nestrannost a nezávislost – 

podporujeme klienta (rodinu) tak, aby nezískával závislost na sociálním systému 

 

Princip práva volby  



- klient má možnost rozhodnout se pro námi nabízené služby či služby jiného 

poskytovatele a dále rozhoduje o setrvání ve službě, její změně či ukončení; 

- klient má právo rozhodovat při tvorbě individuálního plánu 

 

Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb  

- naplňován v multidisciplinárním modelu služby raná péče 

- v pracovním týmu spolupráce jak interních členů (poradci rané péče), tak především 

komunikace s externími spolupracovníky (lékaři, terapeuty) 

- nenahraditelnou součástí týmu jsou rodiče dítěte 

 

Princip přirozenosti prostředí 

- sjednáváme konzultace s rodinou v rámci možností rodiny (nenarušuje zvyklosti a 

rituály rodiny) 

 

Princip kontinuity péče 

- při ukončování služby rané péče je klient informován o návazných službách, je mu 

nabídnuto jejich zprostředkování 

-  raná péče podporuje sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a 

regionu. 

 

 

 


