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doufáme, že jste si užili krásné léto
a načerpali síly do dalších dnů. Zasíláme 
Vám aktuální  číslo newsletteru 
Společnosti pro ranou péči. Kromě 
pozvánky na podzimní Týden rané péče® 
přinášíme stručné informace o dění
v jednotlivých střediscích. Všechny tyto 
aktivity zaměřené na podporu rodin dětí 
s postižením jsou možné jen díky Vaší 
podpoře. Díky Vám můžeme do těchto 
rodin dojíždět a poskytovat pomoc
a podporu rodinám v jejich nelehké 
situaci. DĚKUJEME! 

Milí dárci, patroni, příznivci
rané péče a rodiče,

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

STŘÍPKY SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Již podeváté bude Společnost pro ranou péči 
organizovat akci Týden rané péče®. Letos chceme 
sloganem „Nikdy není příliš brzy“ upozornit
na důležitost včasného zahájení služby, tak aby se 
rodině dítěte s postižením dostalo pomoci 
neodkladně.

Termín celorepublikové osvětové kampaně Týden 
rané péče® je stanoven na 7.–13. listopadu 2016. 
Již nyní připravujeme pro odbornou i širokou 
veřejnost zajímavé akce, přednášky, zážitkové 
semináře, kulaté stoly, koncerty, dny otevřených 
d v e ř í .  K  p r e z e n t a c i  b u d e  s l o u ž i t  w e b  

.http://trp.ranapece.cz/

Týden rané péče® 2016 

Středisko rané péče SPRP Ostrava obdrželo
od společnosti ArcelorMittal v rámci projektu 
zaměstnaneckých grantů dar v hodnotě 24 600 
korun na nákup speciálního chodítka Upsee, které 
umožní imobilním dětem stát a zažít chůzi s pomocí 
dospělého. „Díky podpoře z Arceloru jsme pořídili 
chodítko ve dvou velikostech, a to pro děti od 2 do 4 
let a od 4 do 6 let. Rodiny si budou moci pomůcku 
zapůjčit, vyzkoušet a používat do doby, než bude 
potřebná pro některé z dalších dětí,“ říká vedoucí 
ostravského střediska Vlaďka Salvetová.

ArcelorMittal Ostrava přispěl
na nákup speciálního chodítka

Velmi děkujeme společnosti ArcelorMittal
za podporu dobročinných aktivit jednotlivých 
zaměstnanců a zejména pak paní Věře Šrámkové, 
která projekt ostravského střediska jako 
zaměstnankyně ArcelorMittalu přihlásila. Věříme, 
že chodítka pomůžou dětem s postižením zlepšit 
kvalitu jejich života a dodají jim radost a nový elán
k překonávání překážek, které jim jejich postižení 
přináší. Díky!!!

O službě rané péče – komu je určena, co všechno 
obnáší a jak vlastně probíhá – informovaly 
pracovnice ostravského střediska širokou veřejnost 
v průběhu května a června. Svůj stánek s ukázkou 
nejrůznějších pomůcek a speciálních hraček
a s informačními materiály o rané péči mělo 
středisko například na dnech sociálních služeb
v Kopřivnici, v Opavě nebo v Ostravě na akci nazvané 
Lidé l idem, kde se představovali  zdejší  
poskytovatelé sociálních služeb. Návštěvníci si
u stánku mohli vyzkoušet, jaké to je nevidět,
a s černými brýlemi rozpoznávat předměty nebo 
třeba vůně, a také se samozřejmě zeptat na cokoli, 
co by o poskytování služby rané péče chtěli vědět. 
Mnoho aktivit měly poradkyně připraveno i pro děti. 
„Během těchto akcí se můžeme osobně potkat
s lidmi v mnoha regionech našeho kraje, kteří se 
zajímají o péči o děti s postižením, a můžeme jim 
představit, jak konkrétně může rodinám pomoci 
služba rané péče,“ říká vedoucí střediska Vlaďka 
Salvetová.

Prezentace rané péče
v Moravskoslezském kraji

V červnu pořádalo pracoviště SPRP Praha
v Nemocnici Hořovice odborný seminář na téma 
raná péče. Na padesát lékařů, psychologů
a terapeutů ze Středočeského kraje se seznámilo se 
službou rané péče, s metodami vyšetření zraku
u dětí neverbálních nebo v preverbálním věku. 
Všechny účastníky zaujaly speciální pomůcky
a hračky, které poradci rané péče vozí do rodin dětí
s postižením a jež slouží k podpoře vývoje dítěte. 
Věříme, že díky semináři a navázání úzké spolupráce 
se specialisty různých oborů se bude dařit včas 
informovat  potenc iální  uživatele  s lužby
o možnostech podpory.

Seminář pro lékaře Středočeského
kraje v Nemocnici Hořovice

Klientské rodiny olomouckého střediska si už 
počtvrté užily bezva den plný zážitků a nových 
informací v ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. 
Rodiny si prohlédly celou zoologickou zahradu, děti 
byly velice nadšené z krmení a dotyků se zvířaty. 
Děkujeme všem zvířatům za trpělivost a týmu ZOO 
za skvělou organizaci. Akci podpořil i Olomoucký 
kraj v projektu Nejsme v tom sami!

Zážitková ZOO na Svatém
Kopečku u Olomouce

V rámci zvyšování úrovně poskytovaní služeb rané 
péče se pracovníci pravidelně účastní vzdělávacích 
akcí. Instruktorka stimulace zraku z olomouckého 
střediska rané péče proto zavítala do Zlína
na Zlínský oční festival.

Akci pořádá významná oční klinika Gemini Zlín, 
která vzdělávání účastníků spojuje s příjemným
a zážitkovým programem. Festivalu probíhajícího
v prostorách Kongresového centra města Zlín se 
pravidelně účastní okolo 500 lékařů a sester z celé 
České republiky, ale také ze Slovenska a Polska. 
Letos se konference zaměřila na kazuistiky
z oftalmologické péče i novinky z oblasti laserových 
operací, moderní 3D prezentace a přinesla
i atraktivní sekci live surgery. V přímém přenosu bylo 
možné sledovat operaci katarakty s implantací 
různých nitroočních čoček a implantaci umělé 
duhovky. Nechybělo ani krátké vystoupení 
Městského divadla Zlín s inscenací o životě Tomáše 
Bati. 

Pro pracovníky SPRP jsou tyto akce přínosné. 
Dozvídají se o novinkách v oblasti dětské 
oftalmologie a dle možností nové postupy
a vědomosti aplikují do svých aktivit ve prospěch 
klientů.

Zlínský oční festival 2016

Pomáháme vidět
Už druhý rok realizuje Středisko rané péče SPRP 
České Budějovice projekt „Pomáháme vidět“ 
podpořený Nadací rozvoje občanské společnosti
z prostředků VELUX Foundations. Jak název 
napovídá, je zaměřen na zkvalitnění programu 
stimulace zraku pro rodiny dětí z Jihočeského kraje 
a Kraje Vysočina. Do projektu se během doby jeho 
trvání podařilo zapojit 89 dětí a v tuto chvíli máme 
dalších 9 zájemců o program stimulace zraku. 
Projekt umožnil nejen rozšíření odborného týmu, 
ale podpořil i jeho vzdělávání formou supervizí
i přímé práce v rodinách. Díky spolupráci se 
zdravotníky se snižuje věk dětí, které žádají
o ranou péči a program stimulace zraku. Ze sedmi 
zájemců o službu, kteří se na nás obrátili v poslední 
době, jsou čtyři děti ve věku do 2 měsíců, dvě děti
do půl roku a jedno do 8 měsíců. Konečně můžeme 
poskytovat opravdu včasnou pomoc.

Od 1. července 2016 realizuje Středisko rané péče 
SPRP Brno projekt „Mám bráchu, ségru!“ zaměřený 
na podporu dětí,  které mají  sourozence
s postižením. Rodiče pečující o dítě s postižením 
mají na zdravé dítě méně času. Projektem chceme 
rodičům pomoci rozdělit čas mezi všechny děti, 
nabídnout jim informace o tom, jak mluvit se 
zdravým dítětem o jeho pocitech, naslouchat jeho 
potřebám, a upevnit tak vzájemné vazby mezi 
sourozenci a v rodině. Tuto podporu rodinám 
můžeme uskutečnit díky finanční podpoře ve výši 
268 504 korun ze sbírky  Pomozte dětem 
organizované Českou televizí a Nadací rozvoje 
občanské společnosti.  

Kuře pomáhá rané péči

Červnový podvečer, rozmanitá trať centrem města
i parkem, skvělí fanoušci – to vše dělá
z Olomouckého 1/2Maratonu jednu z nej-
oblíbenějších akcí tohoto druhu v České republice… 

Zakoupením startovního čísla přes naši společnost 
mohli závodníci finančně podpořit klientské rodiny 
rané péče. Zájem o tuto nabídku byl velký, dlouho 
před zahájením závodu byly registrační známky 
vyprodány. Poděkování patří zejména PIM 
Charitativnímu projektu, jemuž dává RunCzech 
prostor v rámci běžecké ligy a který nám umožňuje 
nákup registrací a jejich následný prodej 
závodníkům. Sportovci tak zakoupením registrace 
zároveň přispějí na dobrou věc.

Olomoucký ½Maraton

Letos patřil závodu RunCzech běžecké ligy
v Olomouci 25. červen. Již den předtím jsme měli 
příležitost prezentovat Středisko rané péče 
Olomouc, Regionální centrum pro podporu
a provázení rodin se zrakovým a kombinovaným 
postižením, i celou Společnost pro ranou péči
ve stánku na veletrhu Moravia Sport Expo
na Výstavišti Flora Olomouc, který vždy akci provází.

Sportovní události se aktivně účastní i pracovníci
a příznivci Střediska rané péče SPRP Olomouc.
Na startu závodu jsme mohli zaznamenat
ve  s t řediskových  dresech  hned někol ik  
reprezentantů jednotlivců i běžců štafet. Těšíme se 
na další společné sportovní zážitky!

Již třetím rokem Galerie Šantovka podporuje 
aktivity a činnost olomouckého střediska. 
Spolupráce se aktuálně rozšířila o nové projekty
v multikině Premiere Cinemas, Divadle na Šantovce, 
restauraci Lobster či restauraci Atmosthere. Jedná 
se PR kampaně či finanční spoluúčast na vybraných 
akcích. O proběhlých projektech vás budeme 
informovat v  dalším vydání.  
Děkujeme majitelům Galer ie 
Šantovka, že podporují rodiny, které 
vychovávají děti těžce nemocné 
nebo s postižením.

Galerie Šantovka podporuje
ranou péči

V termínu od 19. do 21. září 2016 se v Praze 
u s k u t e č n í  t r a d i č n í  v z d ě l á v a c í  s e m i n á ř
pro zaměstnance Společnosti pro ranou péči. Po tři 
dny budou naše poradkyně nabývat znalosti
a dovednosti pod vedením odborných lektorů. 
Finanční koordinátorky se blíže seznámí se systémy 
finanční agendy a koordinátorky sociální služby se 
budou zabývat tématem fundraisingu a PR. Seminář 
neznamená jen třídenní maraton vzdělávání, ale 
těšíme se, že si najdeme čas i na společné posezení
a kulturní vyžití       .

Podzim ve znamení vzdělávání

Na počátku července jsme opět navštívili 
Bioslavnosti ve Starém Městě pod Kralickým 
Sněžníkem. Počasí bylo slunečné a nálada skvělá,
a tak se u našeho stánku, kde jsme prezentovali 
činnost Střediska SPRP Olomouc, Regionálního 
centra pro podporu a provázení rodin dětí
s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením, vystřídaly stovky dětí. Přivezli jsme 
ukázat didaktické hračky a speciální pomůcky, které 
používáme pro podporu dětí
v raném věku. Děkujeme 
firmě PRO-BIO, s. r. o.,
za možnost účastnit se této 
akce.

Bioslavnosti ve Starém Městě
pod Kralickým Sněžníkem

Děkujeme Jihomoravskému kraji za podporu 
našeho projektu „Společně to zvládneme“. Díky 
příspěvku ve výši 90 tisíc korun můžeme realizovat 
víkendový pobytový kurz pro naše klientské rodiny
v termínu od 7. do 9. října 2016. Rodiny se mohou 
těšit jak na ukázku canisterapie či lektorovaného 
plavání, tak na společné 
p o p o v í d á n í  a  r e l a x a c i
v hotelu Panorama nedaleko 
Moravského krasu.

Víkendový pobytový kurz
pro klientské rodiny
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