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máme za sebou první polovinu roku 2016 
a jsme rádi, že se nám podařilo, i díky 
vám, naplnit náš hlavní cíl, a to podporu 
a pomoc rodinám dětí s postižením. 
Poradkyně ze všech pracovišť dojíždí
na pravidelné konzultační návštěvy
do rodin, širokou veřejnost informujeme 
o potřebnosti podpory rodin dětí
s postižením, daří se nám navazovat 
spolupráci s novými dárci, a tak věříme, 
že i druhá polovina roku bude úspěšná. 
Střípky z naší činnosti vám přinášíme. 
Přejeme krásné léto, plné zážitků
i odpočinku.

Vážení příznivci, přátelé
a podporovatelé,

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

V květnu proběhl ve Středisku rané péče Brno „Klub 
rodičů“. Bylo to velmi příjemné setkání s hojnou 
účastí. Pro rodiče byla připravena tvořivá činnost – 
malování hrníčku, pro děti pak nejrůznější 
stimulační hračky a pomůcky. Klub se natolik líbil, 
že už je na červen naplánován další. Tentokrát se 
bude konat v blízkém parku, a navíc nebude chybět 
ani ochutnávka dobrot z kuchyně našich poradkyň
i maminek.   

Klub rodičů – hra a tvorba

Květen a červen se v brněnském středisku nesl
ve znamení depistáží – tedy informování 
zdravotníků a dalších odborníků o službě rané péče, 
tak aby na ni mohli včas odkazovat potenciální 
zájemce. Poradkyně se zúčastnily seminářů
pro pediatry v okresech Brno-venkov, Brno-město, 
na Břeclavsku a Vyškovsku. Poslední seminář
pro pediatry z okresu Hodonín proběhl ve Strážnici. 
Dětští lékaři se o službu rané péče zajímali
a doptávali se na konkrétní podrobnosti. Mohli také 
zhlédnout pomůcky, s kterými naše poradkyně
v rodinách pracují. Všem pediatrům a organizátorům 
seminářů děkujeme za spolupráci a těšíme se
na další setkání.

Brněnské středisko informovalo
lékaře o rané péči

Depistáž probíhá také v kraji Vysočina. Koordinátor 
sociální služby osobně navštěvuje dětské a oční 
lékaře, pracovníky sociálně právní ochrany dětí
a úřadů práce a prezentuje službu Střediska rané 
péče SPRP Brno. Rozšiřuje informace jak o rané péči 
obecně, tak specifikuje, čím se vyznačují služby 
Společnosti pro ranou péči. Odezva lékařů na tento 
způsob prezentace služby je příznivá – shodují se, že 
díky osobnímu setkání si informaci lépe vryjí
do povědomí. Velká část pediatrů si také uvědomuje, 
jak velké místo má tato služba v komplexnosti péče
o dítě s postižením. 

Technické muzeum v Brně umožnilo středisku rané 
péče otevřít stánek se zážitkovými aktivitami
v rámci akce Noc muzeí 21. května 2016.
Ve večerních až nočních hodinách přicházeli
ke stánku návštěvníci a zkusili si, jaké je to nevidět 
nebo vnímat jinými smysly, než je zrak. Jsme rádi, že 
jsme touto cestou mohli  zprostředkovat 
návštěvníkům nové zkušenosti, zážitky a také 
informace o naší službě. Zároveň všem děkujeme
za příspěvky určené na podporu činnosti 
brněnského střediska. Nemalý dík patří také 
Technickému muzeu za  stá lou  podporu
a spolupráci.

Muzejní noc

ZOO Brno pořádalo 3. 6. 2016 od 18 hodin tradiční 
večer splněných přání pro chronicky nemocné
a handicapované děti. Středisko rané péče v Brně 
mělo možnost zprostředkovat tento nevšední 
zážitek pro své klientské rodiny. Malí i velcí 
návštěvníci si mohli sáhnout na kůže nebo makety 
částí těla nejrůznějších zvířat.  Dětem se zrakovým 
postižením se „zdostupnila“ zvířata výraznější 
světelnou intenzitou. Zážitkem určitě byla
i možnost osahat si hasičskou techniku nebo
na chvíli se stát hasičem a stříkat z hadice. ZOO Brno 
opravdu umožnilo prožít tradiční večer netradičním 
způsobem.

Noc snů v ZOO Brno

Středisko rané péče SPRP České Budějovice se 
věnuje intenzivní spolupráci s neonatologickými 
odděleními nemocnic v Českých Budějovicích
a v Písku. Rodiče jsou zde informováni o rané péči
a začínají se na nás obracet ihned po návratu
z nemocnice. Tím se dětem dostává kvalifikované 
p o d p o r y  v  c o  n e j n i ž š í m  v ě k u .  R o d i n y  
hospitalizované na neonatologickém oddělení 
provází kontaktní zdravotní sestra paní Eva 
Fűhrerová. Kromě toho, že se věnuje maminkám 
jako laktační poradkyně, podporuje rodiče
v nečekané životní situaci po narození dítěte 
extrémně nedonošeného nebo dítěte s postižením. 
Rodiče od ní obdrží informační leták odkazující
na pomoc rané péče a poradkyně mohou navštívit 
rodiče ještě v nemocnici. Navázané spolupráce si 
velmi vážíme, a proto jsme se chtěli podělit o tento 
model dobré praxe s dalšími pracovníky
ve zdravotnictví. Využili jsme možnosti účastnit se 
XXV. celostátní konference ošetřovatelských profesí 
pracujících v péči o novorozence v Českých 
Budějovicích s aktivním příspěvkem. Doufáme, že 
naše spolupráce bude inspirací pro další 
zdravotnická pracoviště. 

Dobře zvládnutý začátek
v jižních Čechách

STŘÍPKY SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

V pátek 1. 4. 2016 se sešli osobnosti, dárci, 
podporovatelé a příznivci Společnosti pro ranou 
péči v NH Collection hotelu v Olomouci. Tento večer 
byl poděkováním za celoroční přízeň. Od začátku 
setkání panovala veselá a příjemná atmosféra. 
Předsedkyně společnosti Pavla Matyášová při této 
příležitosti poděkovala Martině Dunděrové
za 20leté působení ve Společnosti pro ranou péči. 
Vystřelil „rychlý“ špunt a byla pokřtěna publikace 
JSME V TOM VŠICHNI. Po krátké prezentaci
prezentaci věnované financování, výsledkům
a cílům společnosti měli všichni možnost 
premiérově zhlédnout časosběrný dokument, kde 
hlavní roli hrají klientské rodiny. Byl odměněn 
potleskem stejně jako Mareček se svou maminkou, 
kteří se přišli podělit o svůj příběh. Moc děkujeme. 
Večerem se začala nést zvučná francouzština, 
kterou pan Antoine představil svá vína a šampaňské. 
O krásné zakončení se postarala paní Šelle svým 
charismatickým a procítěným zpěvem za doprovodu 
harfy, kterou úžasně ovládala paní Anastazie. 
Těšíme se na příště a děkujeme všem sponzorům 
této akce: panu Dušanovi Juříčkovi, paní Janě Šelle 
a panu Tomáši Rouskovi, řediteli NH Collection 
hotelu.

Večerní soaré s ranou péčí

Krásné a praktické pomůcky-hračky pro děti se 
zrakovým postižením vyrobila pro Středisko rané 
péče SPRP Ostrava studentka Martina Kroutilová.
S ostravským pracovištěm spolupracuje už od roku 
2013 – nejčastěji pomáhá na akcích prezentujících 
činnost střediska nebo hlídá děti během programů 
pro rodiče. „Studuji obor Speciální pedagogika 
raného věku na Univerzitě Palackého v Olomouci
a baví mě vyrábět pomůcky pro děti se zrakovým 
postižením. Rozhodla jsem se pár z nich věnovat 
středisku, aby měly využití v rodinách, kde jsou 
potřeba. A ráda v tom budu pokračovat,“ říká 
Martina. Je vidět, že pomoc nemusí být vždy jen
o penězích. Někdy postačí šikovné ruce, čas a chuť 
něco vyrobit. Mockrát děkujeme!!!

Vlastnoručně vyrobené pomůcky
pro ostravské středisko

Ne vždy vnímáme naše vztahy jako otevřené
a pohodové, často býváme frustrováni, zmateni, či 
přímo zklamáni, když vše neběží dle našich 
představ, zvláště v souvislosti s péčí o potomky.
A právě partnerské vztahy a také vztahy mezi 
sourozenci byly tématem dvou jarních setkání 
rodičů, klientů ostravského střediska. 

Psycholožka Magdalena Lavičková mluvila
s účastníky o tom, jaký vliv má na vztah mezi 
partnery péče o dlouhodobě nemocné dítě a jak
s tím nakládat. Během druhého setkání mohli rodiče 
společně diskutovat, jak se dá úspěšně sladit 
výchova všech dětí v rodině, tedy zdravých dětí
a jejich sourozenců s postižením. Rodiče měli 
možnost sdílet každodenní problematické situace
a s pomocí psycholožky i ostatních rodičů hledat 
způsoby jejich řešení. Setkání se mohlo uskutečnit 
díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti 
z prostředků VELUX Foundations.

O vztazích partnerských
i sourozeneckých

Olomoucké Smetanovy sady zaplnili všichni ti, 
kterým Jeden běh nestačí. Bylo jich bezmála 300 – 
děti v kočárku, benjamínci, dívky, ženy, chlapci, 
muži. Ti všichni si poměřili své síly na tratích od 50 m 
do 10 km. Celé běžecké odpoledne děti i rodiny 
mohly plnit různé obtížné úkoly – lanové aktivity, 
rýžování zlata, hod oštěpem, aktivity rané péče či 
„střelbu“ vodou na terč u hasičského auta.
Ve večerních hodinách proběhlo losování o rodinný 
stan. Na trati 10 km, kterou odstartoval hejtman 
Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, se sváděly
i velké štafetové souboje mezi týmem hokejistů HC 
Olomouc a házenkáři Tatranu Litovel. Do boje 
vstoupily i další týmy Decathlonu, Rádia Haná, 
Magistrátu města Olomouce, společnosti Farmak. 
Vítězové obdrželi ceny od olympijského vítěze Jiřího 
Dopity. Techniku hodu oštěpem jim vysvětlil mistr 
světa Vítězslav Veselý, všichni zájemci mohli získat 
podpisy od hokejistů extraligového týmu A i týmu 
mládežníků a házenkářů Tatranu Litovel, kteří
po celé odpoledne zajištovali výuku házené. Kdo byl 
znaven sportem, mohl relaxovat u divadla v parku
na představení O pračlovíčkovi, občerstvit se nebo 
se vyfotit ve fotobudce Lukáše Navary. Celá akce se 
konala pod záštitou primátora města Olomouce
a hejtmana Olomouckého kraje.  Výtěžek
ze startovného ve výši 30 000 Kč poputuje
ve prospěch klientských rodin, konkrétně
na zakoupení speciálních pomůcek a hraček. Celá 
akce se mohla uskutečnit za finančního přispění 
Nadace 02, Olomouckého kraje, Magistrátu města 
Olomouce a společnosti Farmak. Mediálním 
partnerem bylo Rádio Haná. Děkujeme všem, kdo 
věnovali ceny, dobrovolníkům a především těm, 
kterým Jeden běh nestačí.

JEDEN BĚH NESTAČÍ podruhé
v Olomouci

V druhé polovině května se Společnost pro ranou 
péči zúčastnila mezinárodní konference na téma 
hluchoslepota v Moskvě. První den se sešli převážně 
akademici z vysokých škol a univerzit, z výzkumných 
pedagogických ústavů či jiných odborných institucí. 
Hlavním tématem bylo především vzdělávání 
budoucích odborníků pro podporu osob s duálním 
postižením, ale také úprava prostředí pro studenty
s postižením, zajištění bezbariérovosti a rovného 
přístupu ke vzdělávání. Za Českou republiku 
prezentovala PaedDr. Zdeňka Šándorová, Ph.D., 
přístupnost budov Pardubické Univerzity. V dalších 
dvou dnech byla konference otevřena široké 
veřejnosti a účast byla hojná. Na 350 účastníků živě 
diskutovalo na přednáškách,  seminářích
i workshopech. Zastoupeni byli jak speciální 
pedagogové, sociální pracovníci, dobrovolníci, 
terapeuté, tak rodiče dětí s duálním postižením. 
Velký ohlas přinesla prezentace Phdr. Jitky Barlové, 
Ph.D., ze Společnosti pro ranou péči, která 
představila model poskytování rané péče v České 
republice se zaměřením na komplexní podporu celé 
rodiny. Kromě přednášek naplněných informacemi 
bylo možno zhlédnout výstavu speciálních pomůcek
a podpůrných technologií nebo navštívit některou
z organizací pracujících s dětmi či dospělými
s hluchoslepotou v Moskvě a jejím okolí.
Velkým přínosem byla však i vzájemná pospolitost 
odborníků z více jak deseti různých zemí, sdílení 
zkušeností je vždy obohacující pro všechny 
zúčastněné.

Do Ruska nejen za hokejem…

Středisko rané péče SPRP Olomouc se 29. května 
zúčastnilo dne dětí s Nadací Bezpečná Olomouc. 
Náš stánek byl na akci jedním z dvaceti soutěžních 
stanovišť .  Dět i  s i  zde  vyzkoušely  j ízdu
na odrážedlech a hledání pokladu v hmatových 
nádobách, dospělí a starší děti měli možnost 
vyzkoušet hmatové pexeso či čichové lahvičky
s každodenními vůněmi. O netradiční aktivity byl 
velký zájem a všichni se u stánku cítili velmi 
bezpečně      .

Den dětí s Nadací Bezpečná
Olomouc

Na přelomu měsíce května a června proběhl týdenní 
Kurz pro rodiny 2016 již tradičně v prostorách hotelu 
Svratka v krásném prostředí Vysočiny. 15 
klientských rodin se denně účastnilo dopoledního 
programu s poradci ve skupinkách zaměřených 
mimo jiné na zrakovou stimulaci či podporu vývoje 
dítěte. Odpoledne měli účastníci kurzu příležitost 
využít konzultace s odborníky, nechyběla 
canisterapie, plavání nebo např. prezentace firem
s kompenzačními pomůckami. Při večerním 
programu si rodiče vyzkoušeli fyzioterapeutickou 
m e t o d u  m í č ko v á n í  a  v y s l e c h l i  z á ž i t k y
od cestovatelek po Filipínách. Finančně kurz 
podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky 
Světluška a Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky.

Kurz pro rodiny 2016

Středisko rané péče SPRP Olomouc navázalo v roce 
2014 spolupráci s Galerií Šantovka. Během této 
doby Galerie Šantovka podpořila a umožnila 
zorganizovat výstavu fotografií, pořádání sbírek, 
strom splněných přání, představení v cirkuse 
Originál Berousek. Dne 22. června byl v Galerii 
Šantovka v kině Premiere Cinemas uveden nový 
pohádkový příběh pro naše klientské rodiny. 
Olomoucké středisko dostalo
k dispozici 328 vstupenek. Děti tak 
d o s t a l y  k r á s n ý  d á r e k  p ř e d  
prázdninami v podobě pohádky. 
Velmi děkujeme a moc si vážíme 
podpory, které se nám dostává.

Galerie Šantovka podporuje
rodiny s dětmi s postižením
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