
Ve dnech 22.–24. září proběhl v Olomouci XXIV. 
výroční sjezd České oftalmologické společnosti, 
kterého se účastnila metodička programu 
stimulace zraku SPRP Petra Navrátilová.
Na konferenci prezentovala program stimulace 
zraku a představila hlavní metody našeho 
programu, a to stimulaci zraku a zrakový trénink. 
Poté následovala ukázka pomůcek a testového 
materiálu pro děti raného věku. Cílem přednášky 
bylo nejen seznámit účastníky s činností středisek 
SPRP, ale hlavně navázat a podpořit spolupráci
s dalšími odborníky z řad zdravotníků, zrakových 
terapeutů, ortoptistů a speciálních pedagogů.

Program stimulace zraku jsme
představili zdravotníkům
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Děkujeme za podporu Kraji Vysočina, který nám 
přispěl na pořízení nového automobilu Škoda Fabia 
Combi částkou 115 000 korun. Podpory si velmi 
vážíme a těšíme se na mnoho šťastně ujetých 
kilometrů za našimi klientskými rodinami.

Nový vůz za podpory Kraje
Vysočina 

po celý rok mohly naše poradkyně i díky 
Vaší laskavé podpoře dojíždět za dětmi
s hendikepem do jejich domovů
a pomáhat rodičům vypořádat se
se všemi náročnými změnami, které
s sebou narození dítěte s postižením
do rodiny nese. I díky Vám jsme mohli 
rodinám zapůjčovat speciální hračky
a pomůcky nebo pořádat setkání 
klientských rodin a mohli jsme o sociální 
službě rané péče a o tom, co obnáší, 
informovat lékaře, sociální pracovníky
i širokou veřejnost – a to nejen v rámci 
naší tradiční kampaně Týden rané péče®. 
Přinášíme Vám čerstvě upečené novinky 
z našich středisek a přejeme Vám nejen 
příjemné čtení, ale především poklidný
a naplněný adventní čas, radostné 
Vánoce a v roce 2017 hlavně pevné zdraví!

Milí dárci, patroni, příznivci
rané péče a rodiče,

Dobrý rok 2017 Vám přejeme z Brna, 
Českých Budějovic, Olomouce, Ostravy
i z Prahy!

Pondělí 5. 12. nebude jen tak obyčejné. Děti budou 
očekávat příchod Mikuláše a těšit se, co pěkného jim 
nadělí. Nadělovat nebude jen Mikuláš. Můžete se 
přidat vy všichni, když potkáte naše dobrovolníky
s mikulášskou čepicí a kasičkou. Každý dárce od nás 
dostane perníček napečený našimi dobrovolníky. 
Jsou opravdu nádherné! Letos si také můžete 
zakoupit zlatou rybičku, ve které je ukryt vzkaz
pro potěšení duše i mysli. Všech 1 300 rybiček, které 
si  bude možné koupit v Praze, Českých 
Budějovicích, Brně, Ostravě a Olomouci, napekla 
paní Radmila Juříčková z Olomouce. Již nyní 
děkujeme všem, kdo se na přípravě čtvrtého ročníku 
Mikulášské sbírky podíleli, a těšíme se, že díky vám 
všem budeme moci nadělit rodinám, které 
vychovávají děti těžce nemocné nebo s postižením. 
Výtěžek ze sbírky půjde právě jim.

Není malého daru, když jsou vás
tisíce

V podvečer 13. října bylo v bowlingovém centru 
Galerie Šantovka rušno. Na benefiční bowlingový 
turnaj přišlo neuvěřitelných 115 hráčů, kteří 
vytvořili 18 týmů. Stát se vítězem nebyl ten hlavní 
motiv, proč se zde sešli zástupci firem, sportovních 
oddílů i médií. Hrou a zábavou přispěli rodinám, 
které vychovají děti těžce nemocné nebo
s postižením, na zakoupení speciální pomůcky 
monoski. Ta dětem umožní zažít radost z lyžování. 
Zveřejnění výtěžku 19 926 korun bylo doprovázeno 
obrovským potleskem.

Turnaj zahájil Mareček s maminkou jako zástupce 
klientů Střediska rané péče SPRP Olomouc a poté 
následoval krátký trénink jednotlivých týmů.
Po dvouhodinovém zápolení byly vyhlášeny 
výsledky a předány ceny. Ocenění získala i žena
s  n e j l e p š í m  v ý k o n e m ,  
nejzapálenější tým či tým 
„požitkář“. 

Děkujeme Galerii Šantovka, 
která umožnila organizaci 
celého turnaje, a všem týmům 
za skvělou atmosféru. 

Benefiční turnaj v bowlingu

Divadlo na Šantovce
Galer ie  Šantovka podporuje  ranou péči
i prostřednictvím divadelních prken. Představení 
„Terezka a kouzelné autíčko“ odehrálo Divadlo na 
Šantovce v rámci Týdne rané péče®. Krásnější 
zakončení sedmidenní kampaně jsme si nemohli 
přát. Přijela nejen „Terezka se svým autíčkem“, ale 
především rodiče s dětmi, kteří zaplnili celé 
hlediště. Výtěžek benefičního představení ve výši
19 320 korun půjde ve prospěch rodin, které 
v y c h o v á v a j í  d í t ě  t ě ž c e  
nemocné nebo s postižením
v Olomouckém kraji. Děkujeme 
za obrovskou podporu, ochotu 
a spolupráci, které se nám 
dostává.

Chtěli bychom se s vámi podělit o radost
z originálního a dojemného překvapení, které pro 
nás připravili Maškovi z Českých Budějovic.
Po sedmileté spolupráci se s námi rodina rozloučila 
písničkou o rané péči, kterou zazpívala nevidomá 
Adélka se sestrou Kristýnkou na společenském 
večeru střediska konaném v rámci Týdne rané 
péče®. Rodičům Maškovým děkujeme za skvělý 
nápad, jehož zrealizování si vyžádalo hodiny příprav, 
a interpretkám pak za odvahu, s jakou předstoupily 
před zaplněný sál. Během benefičního večera se 
podařilo pro středisko vybrat 30 000 korun. 

Pokud chcete i vy přispět na služby rané péče
v jižních Čechách, můžete tak učinit nákupem dárků 
v našem stánku na vánočních trzích na náměstí
v Českých Budějovicích od 12. do 16. prosince. 
Všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili ranou 
péči, děkujeme za přízeň v roce 2016 a těšíme se
na spolupráci v roce příštím. 

Melodické rozloučení s ranou péčí

Poradkyně rané péče ostravského střediska můžou 
od listopadu na svých cestách za klientskými 
rodinami používat nový služební automobil. 
Nablýskanou posilu týmu přivítaly na parkovišti 
střediska 7. 11. 2016, tedy symbolicky první den 
kampaně Týden rané péče®.

Pořízení vozu bylo financováno z prostředků 
Moravskoslezského kraje. Chceme touto cestou 
velmi poděkovat za podporu, která významným 
způsobem př ispěje  ke  zkval i tnění  námi  
poskytovaných služeb. Služba rané péče je 
především terénního charakteru, kdy naše 
poradkyně dojíždějí do rodin vychovávajících dítě
s postižením, a díky dostatku funkčních služebních 
vozidel můžeme lépe reagovat na potřeby našich 
klientů. Díky!!!

Nové auto pro středisko v Ostravě

Od listopadu až do března příštího roku mají 
návštěvníci ostravského obchodního centra FORUM 
Nová Karolina opět možnost usednout během svých 
nákupů ke klavíru a zahrát libovolnou skladbu. 
Zahranou melodií nejen zalahodí uším ostatních 
návštěvníků, ale také přispějí na dobrou věc.
Za každou skladbu totiž FORUM Nová Karolina 
věnuje částku 10 korun na podporu činnosti 
Střediska rané péče SPRP v Ostravě. Nutno dodat, 
že účastnit se mohou i hudební formace
za doprovodu klavíru. Projekt, který nyní běží již 
třetím rokem, zaštiťuje Nadační fond Českého 
rozhlasu Světluška. Děkujeme organizátorům
i všem ochotným klavíristům!

Ostravané už potřetí pomáhají
hudbou

Již třetím rokem se pracovníci Střediska rané péče 
SPRP Olomouc pro rodiny s dětmi se zrakovým 
postižením účastnili jako partneři říjnové pouti
za předčasně narozené děti. Pouť pořádají lékaři 
novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice
v Olomouci a má podobu křížové cesty do baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Kopečku
u Olomouce, která je známým poutním místem. 
Následuje mše svatá sloužená nejen za děti a jejich 
rodiče, ale i za všechny odborníky, jež se na péči
o ně podílejí. Po mši probíhá setkání účastníků 
spojené s drobným pohoštěním a prostorem
k povídání a vzájemnému sdílení.

Akce mívá u rodičů velký ohlas – zmiňují, že 
doplňuje někdy chybějící lidský a duchovní rozměr 
provázení náročnou situací. Vítají příležitost setkat 
se se zdravotníky, kteří se o jejich děti starali,
s pracovníky dalších služeb včetně nás z rané péče, 
kteří je dále provázeli a podporovali nebo podporují. 
Jako důležité vnímají rodiče i možnost vidět všechny 
odborníky společně, uvědomit si vzájemnou 
návaznost a propojení oblastí, jejichž „služby“ 
potřebovali využívat, vidět jejich vzájemnou 
spolupráci a zájem o to, jak se jejich dětem daří.

Letošní ročník je za námi, těšíme se na ten příští.

Pouť za předčasně narozené děti
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Instruktorky stimulace zraku ze všech pracovišť 
SPRP se ve dnech 21. – 22. října účastnily 
konference nazvané V. Trendy v dětské oftalmologii 
a strabologii v Litomyšli. V rámci odborného 
programu se instruktorky seznámily s nejnovějšími 
informacemi z oboru s praktickým dopadem
do všech oblastí pedooftalmologie. Konference byla
i připomínkou šedesáti let chirurgie strabismu
v Litomyšli. V centru pozornosti byla především 
klinická problematika vzácných forem strabismu. 

Účast na vzdělávacích akcích není pouze 
získáváním informací z daného oboru, ale také 
možností sdílet praktické a teoretické poznatky
z oblasti rané péče pro děti se zrakovým postižením 
v průřezu multidisciplinární spolupráce (s lékaři, 
ortoptistkami, zrakovými terapeuty, s pracovníky
z dalších raných péčí a se speciálně pedagogickými 
poradnami). 

Trendy v dětské oftalmologii
a strabologii

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 Praze je nově otevřeno hračkářství Hamleys. 
Několikapatrová budova je rájem pro dětské řádění. 
Vedle spousty hraček, které mohou inspirovat 
letošního Ježíška, je plné skluzavek, bazénků, 
trampolín a dalších atrakcí pro děti. Vše je 
nachystané pro hraní, dotýkání, zkoušení, a pozor: 
lezení a houpání dovoleno.

Co takhle předvánoční výlet?

Zvukové pexeso od firmy Meinl Nino je skvělým 
dárkem pro děti mnoha věkových kategorií. Vychází 
z klasického pexesa, avšak místo dvojic obrázků se 
mezi 16 shakery hledá dvojice stejně znějících 
perkusí, čímž se cvičí sluchová paměť. Hra je ideální 
pro dvě až čtyři děti ve věku od 3 let. Pokud by hra 
byla složitá, lze dítěti zredukovat počet shakerů.

Tip na vánoční dárek

V rámci Týdne rané péče® proběhla prezentace 
služby rané péče na očním oddělení Dětské 
nemocnice v Brně. Velmi oceňujeme dlouholetou 
spolupráci s očními lékaři a sestrami v ambulanci
i na oddělení. Jsme rádi, že naši přednášku navštívil
i pan primář MUDr. Martin Lokaj, MUDr. Marie 
Holoušová či MUDr. Kateřina Šenková, Ph.D. Vážíme 
si spolupráce s těmito odborníky, kteří dlouhodobě 
podporují naši činnost!  

Přednáška pro lékaře na očním
oddělení Dětské nemocnice
v Brně 

V rámci osvěty o rané péči jsme se tentokrát podívali 
do kaváren v Brně i na Vysočině. Chtěli jsme lidem 
zprostředkovat zkušenost, jaké je to nevidět
a přitom jíst, pít, povídat si. Všichni, kdo si v kavárně 
nasadili černé brýle, nezvyklý zážitek ocenili a byli 
překvapeni, jak náročné to bylo. Akce se zúčastnila
i média, Televize Vysočina, Regionální rozhlas 
Vysočina a Český rozhlas Brno. Službu rané péče 
návštěvníci podpořili také přispěním do sbírkové 
pokladničky nebo zakoupením menu, z něhož 150 
korun putovalo na podporu rané péče. Rádi bychom 
v takové formě osvěty pokračovali i v budoucnu. 

Týden rané péče v Brně
a na Vysočině 

Na začátku listopadu jsme zahájili Mikulášskou 
sbírku v prodejnách BILLA v Brně-Žabovřeskách
a na Kolaříkově ulici v Brně-Řečkovicích. Pokud zde 
budete nakupovat, podpořte nás!      Prohlédnout si 
při tom můžete krásné plakáty s příběhy našich 
klientských rodin, všem členům těchto rodin velmi 
děkujeme za možnost zveřejnění. Děkujeme také 
paní vedoucí Martině Cholastové z prodejny
na náměstí Svornosti za organizaci celé akce a také 
ostatním vedoucím za spolupráci! Sbírka běží
do konce tohoto roku!

Mikulášská sbírka i v prodejnách
Billa

Týden rané péče pražského
střediska 
V Týdnu rané péče® jsme se letos věnovali 
především osvětě a prevenci. O rané péči bylo slyšet 
hned v několika rozhlasových pořadech, například
v rádiu Proglas v pořadu Živě z Prahy nebo v živém 
vysílání Hosta Radiožurnálu s Vladimírem Krocem. 
Na dalších akcích střediska jsme preventivně měřili 
zrak dětem a zaznamenali jsme čtyři děti, kterým 
bylo doporučeno v co nejbližší době navštívit očního 
lékaře. Opět se potvrdilo, jak důležité je preventivní 
působení a kontakt s veřejností. Na závěr týdne nás 
navšt ív i la  delegace z  Polska.  Nevidomý 
sedmnáctiletý Kuba se svým otcem cestují
po Evropě a kromě turistických cílů se zajímají
i o systém péče o osoby se zdravotním postižením
v jednotlivých zemích. Setkání v našem středisku 
bylo srdečné. Zajímavá byla výměna informací. 
Záběry ze setkání bude vysílat polská televize
v rámci cyklu Kuba a táta na konci světa.

Ve spolupráci s Krajem Vysočina uspořádala 
střediska rané péče v Brně a v Českých Budějovicích 
výstavu fotografií v prostorách krajského úřadu. 
Fotografie z cyklu „Nikdy není příliš brzy!“ zachycují 
život rodin, do nichž se narodilo dítě těžce nemocné 
nebo dítě s postižením, a také návštěvy poradkyň 
rané péče v těchto rodinách. Vernisáž se konala
14. října a počet návštěvníků byl opravdu hojný, 
především díky podpoře paní doktorky Věry 
Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí, a jejích 
kolegů. Mohli jsme se těšit i z přítomnosti Mgr. Petra 
Krčála, náměstka ministryně práce a sociálních 
věcí. O příjemnou a uvolněnou atmosféru se 
zasloužila mladá hudební kapela AMaTer
a nechybělo ani zázemí s drobným občerstvením.
S návštěvníky jsme si rádi popovídali o významu 
rané péče a o radostech, které tato práce přináší. 

Výstava fotografií o rané péči
v Jihlavě i Olomouci

Stejnojmenná fotograf ická 
výstava rozzářila v Týdnu rané 
péče® také nákupní centrum 
Galerie Šantovka. Zde je výstava 
ještě stále k vidění – až do konce 
roku 2016, neváhejte a přijďte se 
podívat!
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