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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU 
 

Organizace:                                                   Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Raná péče, 

Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 

Název projektu:                                            Raná péče v Ústeckém kraji 

Předpokládaná délka trvání projektu:  1.2.2011– 31.10.2013 

Skutečná délka trvání projektu:               1.2.2011– 31.10.2013 

Výše grantu získaná v GŘ:                                3.716.998,-Kč     

 

Strategický cíl projektu: rozšíření terénní sociální služby raná péče pro rodiny dětí s mentálním, pohybovým a 

kombinovaným postižením do Ústeckého kraje. 

 

Výsledky projektu: 

 

1. Poskytování terénní služby rané péče pro rodiny dětí s mentálním, pohybovým a kombinovaným 

postižením v Ústeckém kraji: 

 Rozšíření působnosti organizace Diakonie ČCE do Ústeckého kraje s registrovanou kapacitou 35 

uživatelských rodin 

 Vznik a fungování detašovaného pracoviště v Děčíně, přijetí koordinátora služby a poradce rané 

péče pro Ústecký kraj 

 Služba rané péče za období projektu poskytnuta 47 potřebným rodinám 

 Získání garance kvality služby ze strany profesní organizace APRP (Asociace pracovníků v rané 

péči) 

 Realizace dotazníkového šetření spokojenosti se službou rané péče, ověření kvality služby a 

možnosti dalšího zlepšení 

 

2. Navázána spolupráce s úřady státní správy a samosprávy v Ústeckém kraji: 

 Aktivní zapojení do procesů komunitního plánování na III. obcí, prezentace služby 

 Zapojení do tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a Katalogu sociálních služeb 

v Ústeckém kraji vytvářeném Krajským úřadem v Ústí nad Labem 

 Organizace semináře „Raná péče v Ústeckém kraji“ ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého 

kraje 

 

3. Navázána spolupráce s dalšími sociálními službami, školskými poradenskými zařízeními, odborníky 

 Navázání užší spolupráce s dalšími sociálními službami, školskými poradenskými zařízeními, 

odborníky ze zdravotnických zařízení 

 Vytvoření databáze služeb pro rodiny dětí v raném a předškolním věku v Ústeckém kraji 

 

 

Výstupy projektu: 

 

1. Mapa návazných služeb pro rodiny dětí v raném a předškolním věku v Ústeckém kraji 

2. Metodika rozšiřování služby rané péče v kraji bez dostupnosti služby 

3. Speciální metodika podpory vývoje dětí s postižením v raném věku 


