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aktuální číslo newsletteru Společnosti 

pro ranou péči Vám kromě první 

pozvánky na podzimní Týden rané péče® 

přináší stručné informace o dění

v jednotlivých střediscích. Všechny tyto 

aktivity zaměřené na podporu rodin dětí 

s postižením jsou možné jen díky Vaší 

podpoře. Velmi si Vaší přízně vážíme

a DĚKUJEME! Přejeme Vám krásný 

zbytek léta!

Milí dárci, patroni
a příznivci,

Podpořit činnost Společnosti pro ranou péči 
m ů ž e t e  i  n a  s b í r k o v é  k o n t o  č .  ú .  
244900080/0300 nebo pomocí  platební brány.

Cena DMS je 30 Kč, Společnost pro ranou péči 
obdrží 27 Kč.

Společnost pro ranou péči, o. s.
Adresa: Klimentská 2, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 126905243/0300
IČ: 67363610

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Matyášová, předsedkyně SPRP
Telefon: 774 734 035
E-mail: centrum@ranapece.cz

Společnost pro ranou péči organizuje celo-
republikovou osvětovou kampaň Týden rané péče® 
už poosmé, tentokrát se bude konat v termínu
od 9. do 15. listopadu. 

Letošní ročník je pro nás zvlášť významný, protože 
slavíme 25 let poskytování profesionální služby 
rané péče v České republice. V průběhu týdne se 
opět můžete těšit na koncerty, dny otevřených dveří, 
vernisáže a celou řadu dalších doprovodných akcí, 
uslyšíte o nás prostřednictvím médií. Hlavním 
mediálním partnerem Týdne rané péče® je 
společnost Media Marketing Services, a. s.

Týden rané péče® 2015
„Krok za krokem"

Rodiny dětí s postižením provázíme
již 25 let

Společnost pro ranou péči vydala publikaci
s názvem Šlo to... Půjde to! Knížka obsahuje soubor 
pěti příběhů maminek, kterým se podařilo sladit 
péči o dítě s postižením s prací. Tyto příběhy mohou 
být motivací a povzbuzením pro další kroky 
pečujících osob v jejich těžké životní situaci. Kromě 
zpovědí maminek lze v publikaci nalézt i informace
o možnostech integrace, osobní asistence a respitní 
péče. Brožura je finálním výstupem projektu Půjde 
to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením
ke vstupu na trh práce, registrační číslo 
CZ.1.04/3.1.02/86.00136, který byl financován
z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního 
rozpočtu České republiky a k 30. červnu 2015 byl 
ukončen. Máte-li o brožuru zájem, je k dispozici
na všech pracovištích Společnosti pro ranou péči.

Jak sladit péči o dítě s postižením
s pracovním uplatněním

Jeden běh nestačí
V horkou červnovou neděli Středisko rané péče 
SPRP Olomouc slavilo 25. výročí profesionální rané 
péče v České republice uspořádáním prvního 
ročníku charitativního běhu s názvem Jeden běh 
nestačí. Přihlášení se mohli zúčastnit běhu
s kočárky, dětských běhů, kondičního závodu
na 2,5 km a hlavního závodu na 10 km. Účast přijal 
primátor města Olomouce Antonín Staněk. Dva
ze závodů odstartoval, pokřtil knihu Šlo to… půjde 
to! a výborně se bavil – například při sázení
na vítěznou štafetu sportovců. Podpořit ranou péči 
během přišli také hokejisté HC Olomouc a házenkáři 

z Litovle, kteří si zaběhli štafetu na 4 x 2,5 km. Ceny 
vítězům předal hokejista Jiří Dopita. Po celou dobu 
bylo připraveno občerstvení a bohatý doprovodný 
program. Atmosféra byla celý den úžasná – úsměvy, 
pohoda, skvěle odvedená práce časomíry, 
organizátorů, dobrovolníků a všech závodníků. Ti 
zvládali v 35 °C běžet, a ještě mít dobrou náladu. 
Zvláštní poděkování si zaslouží klienti rané péče, 
kteří přišli, závodili a všichni vyhráli! Akce se mohla 
uskutečnit díky statutárnímu městu Olomouc, 
společnosti RWE, firmě Farmak, Nadaci O2 a dalším 
sponzorům, dobrovolníkům. K jejímu zdaru přispělo 
rovněž obrovské nadšení všech organizátorů. 
Výtěžek ze startovného činil 20 000 korun a byl 
použit na nákup nového sociálního automobilu. 

Zážitkové dny v ZOO
Již čtvrtým rokem podporuje Zoologická zahrada
v Olomouci Svatém Kopečku rodiny, které 
vychovávají dítě s  postižením, organizací 
zajímavých komentovaných prohlídek. Prohlídky 
jsou výjimečné tím, že si naše děti mohou některá 
zvířata pohladit nebo je nakrmit. Celé rodiny si užijí 
bezva den plný zážitků a nových informací. Díky 
všem zvířatům za trpělivost (klokance Emilce, 
surikatě Ríšovi, kozlíkovi, hadům, mnohonožkám
a dalším), týmu ZOO za skvělou organizaci a těšíme 
se na další akce! 

V uplynulých měsících věnovali pracovníci 
brněnského střediska svůj čas nejen poradenské 
práci v rodinách, ale také osvětě. Cílem bylo 
informovat odbornou i laickou veřejnost v Kraji 
Vysočina o službách rané péče. Dětští lékaři
z Třebíčska, Jihlavska a Žďárska byli seznamováni
s problematikou rané péče v rámci pediatrických 
setkání, uskutečnily se také návštěvy v organizacích 
zaměřených na pomoc rodinám s dětmi
s postižením. Informace o rané péči zazněly 
například v jihlavském Dětském centru, ve Školicím 
a fyzioterapeutickém centru v Jimramově, v denním 
stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštějnem,
v neurologické ambulanci v Jihlavě nebo v Novém 
Městě na Moravě, kde je v nemocnici také 
dlouhodobě umístěna výstava fotografií zachycující 
práci našich poradců. Věříme, že podobné aktivity 
přispějí k tomu, aby raná péče zase o trochu více 
vstoupila do povědomí lidí a dostala se k dalším 
rodinám, které naši podporu potřebují.

Informovali jsme Vysočinu
o rané péči

Návštěvníci ostravského obchodního centra Forum 
Nová Karolina mají možnost nevšední formou 
přispět na činnost Střediska rané péče SPRP 
Ostrava. Pokud usednou během svých nákupů
ke klavíru umístěnému v prostorách obchodní 
galerie a zahrají jakoukoli skladbu, nejenže tak 
potěší uši i duše kolemjdoucích, ale každou 
skladbou přispějí do sbírky na podporu rané péče 

částkou 10 korun. V projektu, který Forum Nová 
Karolina pořádá ve spolupráci s Nadačním fondem 
Českého rozhlasu Světluška, se podařilo pro činnost 
ostravského střediska získat částku celkem již
23 777 korun. Slavnostní počítání dosud vhozených 
žetonů probíhalo, jak jinak než za hudebního 
doprovodu mladých ostravských umělců, v polovině 
července. A pozor, projekt stále pokračuje, každý
z návštěvníků má i nadále možnost klavír využít. 
Děkujeme Foru Nová Karolina i Světlušce
za nápaditou formu podpory a všem muzikálním 
návštěvníkům za jejich příspěvek v podobě písně!

Ostravané pomáhají hudbou

Poradkyně na konferencích
 i v teniskách
V období před letními prázdninami se pracovnice 
budějovického střediska účastnily několika 
zajímavých konferencí. Velmi užitečné informace 
načerpaly na mezinárodní konferenci s názvem 
Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového 
vnímání u dětí se zdravotním postižením, kde mimo 
jiné přednášela uznávaná finská oční lékařka Lea 
Hyvärinen. Instruktorka stimulace zraku se 
zúčastnila také Mezinárodní oční konference, 
poradkyně rané péče prezentovaly svůj příspěvek
na konferenci věnované tématu Podpora pečujících 
osob. Kromě toho se pracovnice věnovaly tréninku 
na DM rodinný běh a zaběhly si ho v rámci 
českobudějovického půlmaratonu. Mezi běžci byla 
například miss Jitka Nováčková. A co je ještě
v letních dnech čeká? Tak například tradiční 
střelecké závody, jejichž výtěžek bude věnován 
klientské rodině Střediska rané péče SPRP
v Českých Budějovicích. 

Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální 
centrum pro podporu a provázení rodin dětí
s  tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením, děkuje Nadaci Agel, Nadaci ČEZ
a dalším sponzorům za finanční podporu, díky 
které jsme mohli zakoupit nový automobil ŠKODA 
FABIA COMBI. Poradkyně rané péče využijí 
automobil k dopravě do rodin vychovávajících děti 
těžce nemocné nebo dět i  s  post ižením
v Olomouckém kraji. Ještě jednou všem moc 
DĚKUJEME!!!!!

Nový automobil v Olomouci

Nová pomůcka ke zrakové
stimulaci v Olomouci
Díky podpoře Nadace Leontinka jsme do olo-
mouckého střediska pořídili magické disky
ke stimulaci zraku. Základem je pevná konstrukce, 
na kterou se nasazují otáčející se disky černobílých 
obrazců. V sadě jsou 4 kotouče s oboustranným 
vzorem. Originál této pomůcky je možno zakoupit
n a  s t r á n k á c h  

. Pomůcka slouží
k trénování základních zrakových funkcí, jako je 
fixace, sledování v pohybu a přenos pozornosti,
a dáleke koordinaci oko-ruka. 

Zručností jednoho z klientských tatínků vznikly 
hned další 3 kusy této pomůcky různých velikostí, 
které rodina darovala středisku. Pomocí kartonu
a samolepicích tapet se dají vyrobit náhradní 
kotouče různých tvarů a barev dle potřeb 
konkrétního dítěte. Výhodou 
v y r o b e n ý c h  k o t o u č ů  j e
i možnost připevnění ke stolu 
pomocí šroubu. Velké poděkování 
patří všem šikovným a kreativním 
rodičům. 

h t t p : / / w w w . r o m p a . e u /
senses/visual/magic-disc.html

Mediální partner
Společnosti
pro ranou péči
pro rok 2015

Od 26. dubna do 1. května proběhl v hotelu Svratka 
na Vysočině kurz pro klienty. Tato každoroční akce je 
mezi rodinami oblíbená a věříme, že i v letošním 
roce přinesl pobyt všem zúčastněným nové zážitky
a zkušenosti. 

Dopolední odborný program probíhal v menších 
skupinkách rodičů, dětí a poradkyň rané péče, které 
připravily zážitkový program dle potřeb každého 
dítěte. Poradkyně také nabídly rodičům čas a prostor 
sdílet aktuální témata, jež rodiče právě řeší. 
Odpolední blok byl věnován vzdělávání, hrám
a společným výletům. Večerní program pak 
zahrnoval přednášky, setkání se zajímavými hosty
a také zábavu. Během celého týdne bylo také 
zajištěno hlídání sourozenců. Doufáme, že kurz byl 
pro účastníky přínosný a těšíme se na podobnou 
akci opět za rok!

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Finanční podpora činila 160 000 Kč.

Kurz pro rodiny ve Svratce
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