PRINCIPY (ZÁSADY) POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY RANÁ PÉČE



Princip důstojnosti a individuálního přístupu obsahuje respekt k individualitě dítěte a kulturním,
sociálním a výchovným zvláštnostem každé rodiny, jednaní s klientem podle zásad partnerství,
dokumentace je vedena s ohledem na důstojnost klienta.



Princip ochrany soukromí klienta zajišťuje nakládání s dokumentací jako důvěrným materiálem,
poskytování informací o uživateli služby pouze s jeho písemným nebo ústním souhlasem a taktní
přístup k domácímu prostředí klienta při terénním poskytování služby.



Princip zplnomocnění vede pracovníky k respektu práva klienta na kvalifikované a objektivní informace
v takovém množství, jak si klient vyžádá a k respektu práva a zodpovědnosti klienta rozhodovat o
sobě. Pracovník rané péče by měl klientům poskytnout celou šíři informací, aby klientům umožnil jejich
kvalifikované a zodpovědné rozhodnutí. Při poskytování služeb rané péče se opouští od expertního
přístupu, ale rodiče jsou platnými členy multidisciplinárního týmu, který plánuje a hodnotí program
služeb rané péče. Navíc služby rané péče podporují právní vědomí rodiny a sounáležitost klientských
skupin.



Princip nezávislosti v poskytování služeb rané péče podporuje rodiče a dítě k využívání vlastních
zdrojů pro zvládnutí situace, ve které se nacházejí. Cílem rané péče je mimo jiné předcházet vzniku
závislosti na sociálním systému. Současně by si měl poskytovatel služeb rané péče udržet nezávislost
na výchovně vzdělávací instituci či zařízení sociální péče tak, aby bylo poskytování služeb rané péče
obsahově, finančně i personálně odděleny.



Princip práva volby znamená, že klient má právo o přijímání služeb rané péče rozhodnout, současně
má právo rozhodovat o výběru poskytovaných služeb a o tvorbě individuálního plánu.



Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb je naplňován v multidisciplinárním modelu
poskytování služby rané péče. V pracovním týmu je nezbytná spolupráce jak interních členů (poradců
rané péče), tak především komunikace s externími spolupracovníky (lékaři, terapeuty),
nenahraditelným členem týmu jsou rodiče dítěte.



Princip přirozenosti prostředí zajišťuje terénní povaha poskytování služby, převážná část (až 75%)
služeb je klientům poskytována v přirozeném prostředí dítěte – v rodině. Služby rané péče podporují
přirozené prostředí rodiny a komunity dítěte, využívá více přirozených zdrojů než speciálních pomůcek
a metod. Samozřejmostí při poskytování služeb je respekt k běžnému chodu a rytmu rodiny.



Princip kontinuity péče. Při ukončování služby rané péče je klient informován o návazných službách
v jeho regionu, je mu nabídnuto jejich zprostředkování (vzdělávací instituce, sociální služba a další),
raná péče podporuje sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu.
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