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v  pr vním letošním newsletteru 
Společnosti pro ranou péči se dočtete
o mnoha velmi různorodých akcích
a událostech v regionech. Všechno jsou 
to dobré zprávy. Svědčí totiž o tom, že 
osud rodin pečujících o dítě s postižením 
není lhostejný mnoha lidem. Také díky 
Vám můžeme do těchto rodin dojíždět
a poskytovat jim pomoc a podporu
v jejich nelehké situaci. Děkujeme Vám
a přejeme všem krásně prožité jaro!

Milí přátelé, podporovatelé 
a příznivci rané péče,

Společnost pro ranou péči, z. 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

Mediální partner
Společnosti
pro ranou péči
pro rok 2016

Činnost Společnosti pro ranou péči můžete 
podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS 
DOMOVJEDOMA na číslo 87 777. Cena DMS je
30 Kč, Společnost pro ranou péči obdrží 28,50 Kč. 
Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc
po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru 
DMS ROK DOMOVJEDOMA na telefonní číslo
87 777 a každý měsíc vám bude automaticky 
odečtena částka 30 Kč.
Více na .www.darcovskasms.cz

Společnost pro ranou péči reagovala na změnu 
občanského zákoníku a od 1. 1. 2016 se skutečnost, 
že je zapsaným spolkem, objevila také v jejím názvu. 
Registraci pobočných spolků uskutečníme do konce 
roku 2016, jak nám ukládá zákon.

SPRP, z. s.

Olomoucké středisko bylo podpořeno příspěvkem
z Nadačního fondu J&T. Hlavním cílem projektu 
„Dobrý start“ je zajistit dostupnost služby rané 
péče, a tedy i podpory, na území Olomouckého kraje 
cca 70 rodinám s dětmi s mentálním, tělesným
a kombinovaným nebo zrakovým postižením ve věku 
od 0 do 7 let. Důležitým aspektem projektu je 
zachování rozsahu a kapacity poskytovaných 
služeb, která byla v minulosti z finančních důvodů 
dočasně omezena a vzhledem k nedostatečné výši 
dotace ze státního rozpočtu je nadále ohrožena. 
Dalším cílem projektu je tedy zachování stávající 
kapacity poskytovaných služeb pro 70 klientských 
rodin, neboť tato kapacita odpovídá současné 
potřebě a zájmu cílové skupiny v regionu.

Projekt „Dobrý start!“

Středisko rané péče SPRP České Budějovice bylo 
zařazeno mezi TOP 50 organizací podpořených 
sbírkou Pomozte dětem! 
Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká 
televize pořádají sbírku na podporu ohrožených
a znevýhodněných dětí už poosmnácté a tentokrát 
do ní byl zařazen i projekt střediska rané péče
v Českých Budějovicích nazvaný „Poznat svět kolem 
sebe!“. Jeho cílem je zlepšit informovanost o službě 
a poskytnout včas informace ke komplexnímu 
rozvoji dítěte prostřednictvím odborné konzultace
v rodině tak, aby důsledky jeho postižení či 
obtížného životního startu byly co nejvíce 
minimalizovány. 

Kampaň ke sbírce Pomozte dětem! potrvá
do 13. května 2016. Podpořte nás i vy! Najděte to
v sobě! Pošlete DMS nebo si prvního dubna, 
na apríla, zakupte od našich dobrovolníků žluté 
peříčko. Více informací naleznete na stránkách 

 pod záložkou České Budějovice, 
na našem Facebooku nebo přímo na stránkách 

. A nezapomeňte sledovat 
přímý přenos Pomozte dětem! 16. dubna
v České televizi.

www.ranapece.cz

www.pomoztedetem.cz

Najdi to v sobě!

4. dubna představíme služby našeho střediska
na Jarmarku neziskovek. Akce se bude konat od 14 
do 18 hodin na Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity Brno. Přijďte se podívat, co vše můžeme 
rodinám s dítětem se zrakovým a kombinovaným 
postižením nabídnout. Svou činnost zde bude 
prezentovat i řada dalších neziskových organizací
z Brna. Jarmark je pořádán v rámci festivalu Jeden 
svět, který v Brně proběhne od 29. 3. do 5. 4. Více 
informací o festivalu a jeho dalším programu 
najdete zde: .http://www.jedensvet.cz/2016/brno

Středisko rané péče SPRP Brno
na Jarmarku neziskovek v rámci
festivalu Jeden svět

22. ledna se uskutečnilo slavnostní předání nového 
automobilu brněnskému středisku rané péče, a to
za účasti náměstka hejtmana Mgr. Marka Šlapala. 
Vůz  byl  poř ízen  díky  f inanční  podpoře  
Jihomoravského kraje ve výši 250 000 korun
a Nadace Leontinka, která přispěla částkou
50 000 korun. Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým 
postižením v Jihomoravském kraji tak bude opět 
dostupnější. Děkujeme!

Jihomoravský kraj a Nadace
Leontinka přispěli Středisku
rané péče SPRP Brno

Dvě poradkyně rané péče, Mgr. Jarmila Janáčková
a Mgr. Lucie Richtrová, se v únoru zúčastnily 
semináře pro rehabilitační oddělení Dětské 
nemocnice Brno, kde 17 pracovníkům představily 
službu střediska. Účastníci si mimo jiné mohli 
prostřednictvím simulačních brýlí vyzkoušet, jaké to 
je mít zrakovou vadu, a na závěr zhlédli instruktážní 
video „KUK“. K dispozici byly informační materiály
a zbyl i prostor na zodpovězení dotazů. Děkujeme 
p r a c o v n í k ů m  r e h a b i l i t a č n í h o  o d d ě l e n í
za spolupráci a těšíme se zase někdy na setkání!

Přednáška brněnského střediska
rané péče na rehabilitačním
oddělení Dětské nemocnice

Středisko rané péče SPRP Olomouc zakoupilo 
novou pomůcku s názvem Tobii PCEye Go od firmy 
Spektra. Jedná se o zařízení, které umožní rychle
a přesně ovládat počítač bez použití rukou, pouze 
pomocí zraku. Děti s těžkým pohybovým postižením 
a nemožností komunikace tak mohou díky 
jednoduchým aplikacím ovládat počítač pouze svým 
zrakem a využívat tak komunikační systémy či hry
na odreagování. Tobii PCEye Go si může každá 
klientská rodina u nás vyzkoušet a dát tak svému 
dítěti možnost komunikovat se svým okolím. 

Komunikace pohledem – Tobii
PCEye Go 

Paní Koucká neprošla záchytným sociálním 
systémem České republiky, když podávala žádost
na přidělení automobilu. Středisko rané péče SPRP 
Olomouc, k jehož klientům paní Koucká
s Krist iánkem patří,  se rozhodlo jednat.
V podzimních měsících uspořádali pracovníci 
střediska ve spolupráci s Dobrým místem pro život, 
Olomouckým deníkem, HC Olomouc, házenkářským 
klubem Tatran Litovel a Galerií Šantovka kampaň 
„Nemocní bratři potřebují vaši pomoc“. Kabelkový 
veletrh a golfový turnaj spolu se sbírkami vynesly 
částku 70 000 korun. Spolumajitel a jednatel 
společnosti Artcom Group, s. r. o., pan Michal Svák 
se připojil částkou 50 000 korun, aby byly pokryty 
veškeré náklady dvouletého pronájmu. 

Firmy v Olomouckém kraji
podpořily rodinu s těžce
nemocnými dětmi

Začátkem prosince pak  proběhlo v autosalonu 
Peugeot Artcom Group, s. r. o., slavnostní předání 
automobilu rodině Kouckých. Děkujeme všem, kteří 
se na organizaci pomoci jakkoli podíleli. „Moc děkuji 
všem, kdo nám umožnili mít automobil. Již mám 
naplánovaný první výlet do Vyškova, kde bude 
probíhat výstava kočárků. A moc se těšíme
na splnění snu: navštívit ZOO na Svatém Kopečku,“ 
uvedla paní Koucká.

Setkání rodičů s tématem zdravého jídla, a jak ho 
připravit, aby mlsným dětským jazýčkům chutnalo, 
se konalo na počátku března v Ostravě. Nutriční 
terapeutka Zuzana Švédová popsala negativní vliv 
některých běžně užívaných surovin, jako je bílý cukr 
nebo bílá mouka, na dětský organismus
a doporučila vhodné a dostupné alternativy. 
Zaměřila se i na potraviny, které dokážou podpořit 
správný vývoj zraku. Rodiče velmi uvítali konkrétní 
recepty (třeba na kváskový žitný chléb, batátové 
placičky s brokolicí nebo domácí špaldové tortilly)
a rozběhla se živá diskuse o jejich zkušenostech se 
zaváděním zdravějš ích  var iant  potrav in
do jídelníčku dětí. Pozornost byla věnována
i přípravě zdravých kaší a krupiček vhodných
pro děti, jež mají problémy s polykáním, a také 
zastoupení všech důležitých složek výživy
v jídelníčku dětí. A malá rada na závěr: v rámci 
možností děti co nejvíce zapojovat do přípravy jídel. 
Když se malí strávníci na vaření a zdobení pokrmů 
podílejí, tak je pak jedí s mnohem větší chutí.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské 
společnosti z prostředků VELUX Foundations.

Téma v Ostravě – zdravé
stravování pro děti

Jako partner hokejového extraligového týmu 
dostalo Středisko rané péče SPRP Olomouc pozvání 
na první společenský večer HC Olomouc, který se 
uskutečnil 13. února v NH hotelu. Zábava byla víc 
než příjemná a vrcholem večera byla předpůlnoční 
dražba dresů Jiřího Hudlera a Pavla Skrbka. Výtěžek 
ve výši 22 tisíc korun poputuje na podporu činnosti 
našeho střediska. Děkujeme všem, kdo se dražby 
zúčastnili a přispěli tak na pomoc rodinám 
pečujícím o dítě s postižením, a také všem členům 
HC Olomouc za jejich dlouhodobou pomoc
a podporu!

Na plese se dražily dresy
olomouckých hokejistů

Ostravské středisko rané péče děkuje všem 
zaměstnancům společnosti Tieto Czech v Ostravě
za jejich finanční dar ve výši 20 tisíc korun a také
za jejich neobyčejné nadšení a energii vynaloženou 
na dobrou věc. Lidé z Tieta totiž uspořádali 
dobročinný trh, na němž se prodávaly napečené 
dobroty i vlastnoručně vyrobené předměty,
a výtěžek z této akce věnovali na podporu činnosti 
ostravského střediska rané péče. Děkujeme všem, 
kdo se jakkoli zapojili – všem prodávajícím
i nakupujícím!

Zaměstnanci společnosti
Tieto Czech v Ostravě podpořili
středisko rané péče

Také v letošním roce pořádá Společnost pro ranou 
péči týdenní kurz pro rodiny v krásném prostředí 
Vysočiny. Zúčastní se ho celkem 16 klientských 
rodin. Za finanční podporu ve výši 160 000 korun 
děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu
a jeho sbírce Světluška.

I tento rok proběhne kurz
 pro rodiny

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

Jaro ještě ani pořádně nezačalo a podzim se zdá 
zatím na hony vzdálen, nicméně Společnost
pro ranou péči se jako organizátor rozsáhlé 
kampaně Týden rané péče® už nyní pouští
do příprav. Termín je pro rok 2016 stanoven
na 7.–13. listopadu. Opět se můžete těšit
na výstavy, benefiční koncerty, dny otevřených 
dveří, rozhlasové i televizní debaty a mnoho dalších 
zajímavých akcí.

Týden rané péče 2016

Do 3. dubna probíhá v Muzeu Vysočiny Jihlava 
výstava s názvem Vidět s úsměvem. Výstava ukazuje 
práci Střediska rané péče SPRP Brno. Návštěvníci 
zde mohou vidět pomůcky, které pomáhají
při podpoře vývoje dítěte se zrakovým postižením
a dítěte, jehož vývoj je ohrožen. Výstavu doplňují 
výrobky z klientských rodin. 

Výstava Vidět s úsměvem

Podoskopie a termoplastické
stélky 

Pokud je třeba, je následně individuálně zhotovena 
stélka do bot. Termoplastická vlastnost stélek 
umožňuje po nahřátí schopnost přijmout základní 
korigovaný otisk nohy, což je provedeno za kontroly 
terapeuta. Tím se stélka stává jedinečnou a ideální 
pro dané chodidlo. Dále se stélka v případě potřeby 
koriguje pomocí nalepení klínků, srdíček či 
subtalárního klenutí. Následuje kontrola po třech 
měsících u dětí a po půl roce u dospělých. Součástí 
léčby jsou doporučení na aktivní cvičení a režimová 
opatření.

Fyzioterapeutka Mgr. Jana Kuncová představila 
pracovníkům Střediska rané péče SPRP Olomouc 
metodu vyšetření chodidel takzvaným podoskopem 
a zmínila i možnost zhotovení stélek Formthotics.

Vyšetření chodidel speciálním přístrojem zvaným 
podoskop se systémem dvou kamer bylo vyvinuto
za účelem diagnostiky deformit a dysfunkcí 
chodidla. Metoda se používá u dospělých i u dětí
od 3 let. Podoskop umožní pozitivně ovlivnit 
rozložení zátěže na dolní končetiny, aktivitu svalů 
nohy a odhalí počínající deformity. Z  vyšetření je 
možno udělat záznam v podobě snímku či videa
a s odstupem času pak záznamy porovnávat
a sledovat vývoj chodidla.


	Stránka 1

