Raná péče
Služba je zaměřena na podporu rodiny
a podporu vývoje dítěte. Základní
formou realizace jsou pravidelné
konzultační návštěvy poradce rané
péče v domácím prostředí rodiny.
Raná péče je poskytována zdarma.

Odborná pomoc rodinám dětí

s autismem
s ohroženým vývojem
a postižením

Podpora rodiny
* Aktivní naslouchání a provázení.
* Podpora v oblasti výchovy dítěte
a interakce s ním, sociální poradenství.
* Pomoc při výběru rehabilitačních
pomůcek a způsobech jejich získávání.
* Zprostředkování kontaktů na další
odborná pracoviště.
* Doprovod při návštěvách lékaře, zařízení
nebo jednání s institucemi.
* Pomoc při zařazení dítěte do předškolního
nebo školního zařízení.
* Zprostředkování kontaktů s dalšími rodinami v obdobné situaci.
* Setkávání rodičů, odborné semináře,
kurzy pro rodiny.
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Poslání

Služby rané péče poskytujeme

SPRP, z.s. poskytuje odbornou pomoc

* Rodinám s dětmi s ohroženým vývojem
od narození nejvýše do 7 let ( např. děti
s těžkou nezralostí, z komplikovaného
porodu, s nízkou porodní váhou, děti, u
kterých si rodiče nejsou jisti správným
vývojem apod.)
* Rodinám s dětmi s mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením od narození
nejvýše do 7 let.
* Rodinám s dětmi s PAS (autismem) od
narození nejvýše do 7 let.

a poradenství rodinám, které pečují
o dítě s postižením nebo ohroženým
vývojem. Provázíme rodiny v obtížné
životní situaci a usilujeme o to, aby
mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.

Cíle
* Dětem s postižením nebo s ohroženým
vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině
a odborné služby v domácím prostředí.
* Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením
nebo s ohroženým vývojem mají včas
informace, podporu a odbornou pomoc.
* Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje
dítěte s postižením nebo s ohroženým
vývojem.
* Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením
nebo s ohroženým vývojem jsou partnery odborníků: účastní se rozhodování o
potřebné podpoře a službách pro sebe a
pro své dítě.
* Veřejnost, odborníci, komunity jsou si
vědomi, že děti s postižením mají právo
vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

www.ranapece.cz

Podpora vývoje dítěte
* Konzultace vývoje dítěte, společné hledání možností jeho stimulace.
* Psychomotorická podpora vývoje.
* Podpora dětí s autismem.
* Doporučení a zapůjčení vhodných pomůcek a hraček pro dítě, zapůjčení odborné
literatury.
* Individuální přístup ke každému dítěti
dle jeho možností a schopností.

SPRP, z. s. je podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách registrovaným poskytovatelem služby rané
péče.

