
Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám 

s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo 

s ohroženým vývojem.

Posláním služby je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte 

v jeho přirozeném prostředí.

Služba má terénní charakter – poradce, který s rodinou 

spolupracuje, jí navštěvuje v domácím prostředí, kde se dítě 

cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem.

Služba rané péče je legislativně zakotvena 

v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

jako služba sociální prevence a je poskytována ZDARMA.

Komu jsou služby rané péče určeny: 

Služba je poskytována rodinám, které pečují o dítě s postižením 

nebo o dítě s opožděným či ohroženým vývojem od narození 

do sedmi let v celém Jihočeském kraji. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejsnka a Norska 

v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

CO JE RANÁ PÉČE 

Služby rané péče poskytujeme:

Rodinám dětí s poruchami autistického spektra (autismem) 

od narození do 7 let věku dítěte.

Působnost střediska: Jihočeský kraj

Poslání:  Posláním rané péče APLA Jižní Čechy je aktivně 

podporovat rodinu dítěte s autismem. Rodinu provázíme 

náročným obdobím, kdy mají podezření na některou z poruch 

autistického spektra nebo kdy je dítěti stanovena diagnóza 

některé z poruch autistického spektra. Podporujeme rodiče 

a předáváme jim metody práce s dítětem. Nejčastěji u dítěte 

rozvíjíme komunikaci, sociální chování, hru a jeho spolupráci 

s dospělým. Nabízíme rodičům půjčování pomůcek a literatury. 

Podporujeme dítě v předškolních zařízeních.

Zřizovatel:   Asociace pomáhající lidem s autismem 

Jižní Čechy, o.s.

Kontakt:

Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s.

APLA Jižní Čechy, o.s.

Vančurova 2904,

Tábor 390 01

Tel.: 608 666 168

e-mail: jc@aplajc.cz

www.aplajc.cz

Bankovní spojení:  2100180693/2010

PRO RODINY DĚTÍ 
S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA 
(AUTISMEM)

Asociace pomáhající lidem s autismem 
Jižní Čechy, o.s.

• Informace

•  Aktivní naslouchání, provázení a podpora rodin 

po  narození a v prvních letech života dítěte s postižením

• Psychologické, pedagogické a sociální poradenství

•  Pomoc při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dítěte 

s postižením

•  Poradenství v oblasti výchovy dítěte, komunikace 

a interakce s ním

• Půjčování speciálních pomůcek a hraček, literatury

• Pomoc při výběru předškolního a školního zařízení

Forma poskytovaných služeb:

• Konzultace v domácím prostředí 75% služeb

• Skupinová setkání rodičů, semináře, přednášky

• Víkendová a týdenní setkání a kurzy pro celé rodiny

•  Doprovod klientů na vyšetření, k jednání na úřadech 

a v předškolních zařízeních

Střediska rané péče jsou pracoviště nestátních neziskových 

organizací. Jsou � nancovány z dotací MPSV, krajských 

úřadů, příspěvků měst a obcí, darů nadací a sponzorů.

NABÍZENÉ SLUŽBY 



Služby rané péče poskytuje:

Rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením 

od narození do 7 let.

Rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového 

vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku 

od 0 do 7 let.

Působnost střediska: Celý Jihočeský kraj a část Kraje Vysočina 

(okes Pelhřimov a Halvíčkův Brod)

Poslání: Poskytujeme odbornou pomoc a poradenství 

rodinám, které pečují o dítě se zrakovým či kombinovaným 

postižením nebo s ohroženým vývojem zrakových funkcí. 

Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, 

aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím 

prostředí. Snažíme se, aby měli rodiče včas informace, podporu 

a odbornou pomoc. Chceme, aby se rodiče cítili kompetentní 

ve výchově a podpoře vývoje svého dítěte. 

Zřizovatel:  Společnost pro ranou péči

Kontakt: 

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice

Tel.: 385 520  088, 777 234 032

e-mail: budejovice@ranapece.cz

www.ranapece.cz

Bankovní spojení: 2 13449792/0300

PRO RODINY DĚTÍ 
SE ZRAKOVÝM A KOMBINOVANÝM 
POSTIŽENÍM A OHROŽENÝM VÝVOJEM 

Středisko rané péče SPRP České Budějovice 

Služby rané péče poskytujeme: Rodinám s dětmi 

se sluchovým postižením ve věku do 7 let. Rodinám dětí 

s duálním nebo kombinovaným postižením ve věku do 7 let.

Působnost střediska: 9 krajů ČR (včetně Jihočeského)

Poslání: Podpora rodin, vychovávajících v domácím prostředí 

dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením, 

prosazování a obhajoba jejich zájmů a potřeb. Posilování 

rodičovských kompetencí a dovedností, vedoucích 

k samostatnosti a zodpovědnosti rodičů při výchově dítěte, 

bez závislosti na sociálních systémech. Poskytování poradenství 

a informací v oblasti psychologické, pedagogické a sociální, 

podporujících přirozené přijetí dítěte rodinou. Podpora vývoje 

dítěte v oblastech, která jsou postiženy – kompenzace, 

rehabilitace sluchu, rozvoj sociálních, komunikačních 

a rozumových dovedností. Podpora přirozeného sociálního 

zázemí rodiny a běžného způsobu jejího života.

Zřizovatel: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Kontakt:

Raná péče Čechy

Hábova 1571, 155 00 Praha 5

Tel.: 251 510 744, 235 517 313

e-mail: ranapececechy@detskysluch.cz

www.detskysluch.cz

Bankovní spojení: 16835061/0100

Středisko je členem Asociace pracovníků v rané péči

PRO RODINY DĚTÍ SE SLUCHOVÝM 
A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 

Raná péče Čechy 

Služby rané péče poskytuje:

Rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným 

postižením a autismem od narození do 7 let a rodinám dětí 

s opožděným vývojem od narození do 7 let.

Působnost střediska: Jihočeský kraj

Poslání: Středisko rané péče poskytuje 

pomoc a podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným 

a kombinovaným postižením nebo s opožděným vývojem 

od narození do sedmi let v celém jihočeském regionu.

Kromě konzultací v rodinách  organizujeme setkání a vícedenní 

pobyty pro rodiny.

Zřizovatel:  I MY, o.p.s

Kontakt: 

Středisko rané péče pro jihočeský region

Bechyňská 50/6, 392 01 Soběslav

Tel.: 775 104 920

e-mail: rana.pece@imy-sdruzeni.cz

www.imy-sdruzeni.cz

Bankovní spojení:  213449792/0300 

Středisko je členem Asociace pracovníků v rané péči

PRO RODINY DĚTÍ S MENTÁLNÍM, 
TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM, 
AUTISMEM A OPOŽDĚNÝM VÝVOJEM

Středisko rané péče pro jihočeský region


