
Příležitostný
informační bulletin
březen 2017

STŘÍPKY SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČISTŘÍPKY SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

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 2017

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

Prestižní Fulbrightovo
stipendium pro naši kolegyni
z Olomouce

Pomaloučku, polehoučku se blíží jaro,
na které se už všichni těšíme, ale první 
letošní newsletter zahájíme ještě 
připomínkou zimy, přesněji  naší 
Mikulášské sbírky 2016. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali všem, kdo se
do sbírky na potřeby rodin pečujících
o dítě s postižením jakkoli zapojili
a podpořili tak službu rané péče pro tyto 
rodiny. Děkujeme všem dobrovolníkům, 
p o m o c n í k ů m ,  s t u d e n t ů m ,  k te ř í
bez nároku na odměnu pekli perníčky, 
připravovali drobné dárečky a v ulicích 
měst vybírali příspěvky do kasiček,
i všem firmám a organizacím, které byly 
ochotny umístit pokladničky ve svých 
prostorách. A samozřejmě velký dík Vám 
všem, kdo jste přispěli finančním 
obnosem jakékoli výše. Nic z toho není 
samozřejmost a my si Vaší pomoci 
neobyčejně vážíme. V newsletteru Vám 
přinášíme i další dobré zprávy z našich 
regionálních středisek, protože dobrých 
zpráv není nikdy dost    Přejeme Vám 
krásné jaro a mnoho radostných dnů!

V souvislosti s novým občanským zákoníkem se
v letošním roce změnil oficiální název našich 
poboček. V současné době tedy střediska nesou tato 
jména:

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno

Středisko rané péče SPRP, pobočka České 
Budějovice

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava

Oznámení o změně názvu našich
středisek

Milí příznivci Společnosti
pro ranou péči, milí přátelé!

Projekt střediska v Českých Budějovicích nazvaný 
„Znám a umím“ dlouhodobě podporuje Nadační 
fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška. Se 
zvyšováním věku současných klientů a jejich 
blížícím se nástupem do vzdělávacích institucí 
narůstají nároky na rozvoj jejich zrakových funkcí, 
ale i dalších dovedností. Než do školy nastoupí, 
připravujeme je na nové prostředí, jiné tempo při 
učení, kontakt s novými lidmi, zvyšujeme i nároky
na rozumové schopnosti. Ztrátu zraku co nejvíce 
ko m p e n z u j e m e  p o m o c í  roz v o j e  h m a t u ,  
systematickou předbraillskou přípravou, rozvíjením 
prostorové orientace a samozřejmě maximálním 
zachováním současných zrakových schopností. 
Abychom dětem umožnili aktivity a učení, jaké 
zažívají jejich vrstevníci, upravujeme k tomu 
podmínky. Díky projektu jsme v minulém roce 
zakoupili speciální pomůcky americké organizace 
American Printing House for the Blind, která má 
velké zkušenosti s prací s lidmi s těžkým zrakovým 
postižením a zaměřuje se na jejich vzdělávání
a nezávislost. Jde o několik skupin pomůcek: 
speciální pomůcky k rozvoji hmatu, nácviku 
hmatového vnímání, třídění; plastické pomůcky, 
písanky a hmatové knížky; pomůcky k následné 
výuce Braillova písma; pomůcky využitelné se 
světelným panelem – sady obrázků, hmatových 
obrázků a tvarů.

Díky intenzivní spolupráci s neonatologickým 
oddělením českobudějovické nemocnice se zároveň 
navyšuje počet nových klientů střediska. V loňském 
roce jsme do programu stimulace zraku nově přijali 
38 dětí. Pro zajištění kvalitní péče je proto letos 
třeba rozšířit tým o druhou instruktorku stimulace 
zraku a poradkyni rané péče. 

Znám a umím

V rámci projektu Na cestě k soběstačnosti 
realizovaného za podpory Nadačního fondu Avast 
navštívily pracovnice ostravského střediska 
Duhovou školu alias Mateřskou školu F. Formana 13 
v Ostravě-Dubině. Cílem projektu je postupně 
zmapovat možnosti následné podpory pro klientské 
rodiny, které již nemohou dále využívat služeb rané 
péče, protože jejich dítě dovršilo sedm let nebo již 
potřebují jiný typ služby. Právě ve zdejší školce mají
s integrací dětí s postižením bohaté zkušenosti. 
„Viděli jsme práci pedagogů a asistentů pedagogů 
ve třídách, individuální přístup ke každému dítěti, 
nasáli otevřenou a respektující atmosféru, která
ve školce panovala. Na společném setkání jsme 
diskutovali, jaké přístupy a metody dětem pomáhají 
překonávat překážky a jak funguje vzdělávání
ve školkách. Moc děkujeme paní ředitelce Rakové, 
celému týmu i dětem, že nám umožnili se vzájemně 
potkat a spolupracovat,“ říká vedoucí ostravského 
střediska rané péče Vladimíra Salvetová.

Projekt Na cestě k soběstačnosti byl podpořen 
Nadačním fondem Avast v rámci programu Spolu
do života.

Na návštěvě v Duhové školce
v Ostravě

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno, vstoupilo 
do roku 2017 úspěšně. Díky podpoře Nadace ČEZ 
ve výši 140 000 Kč budeme moci na podzim 
realizovat víkendový pobyt pro klientské rodiny.
Od firmy Red Hat Czech, s. r. o., jsme získali 
70 000 Kč na nákup pomůcek pro stimulaci zraku. 
Podpořil nás také Nadační fond Avast částkou 
367 420 Kč, abychom mohli rozšířit depistážní 
činnost. Soustředit se přitom budeme především 
na neonatologická zařízení v okruhu naší 
působnosti. Avast podporuje také rozvoj našich 
fundraisingových aktivit. I v tomto roce dále běží náš 
projektový záměr „Mám bráchu, ségru!“ zaměřený 
na sourozence dětí s postižením, podpořený 
projektem Pomozte dětem realizovaným Nadací 
rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. 
Díky těmto penězům můžeme zprostředkovat našim 
klientům například setkání s psycholožkou, s kterou 
mohou probrat, jak se sourozencem dítěte
s postižením komunikovat a lépe porozumět jeho 
potřebám.

Co čeká brněnské středisko
v roce 2017?

Velké poděkování směřuje k zaměstnancům i vedení 
firmy Stanley Black & Decker Czech Republic, s. r. o., 
kteří přispěli částkou 34 571 korun na pořízení 
nových pomůcek do střediska rané péče v Ostravě. 
Díky daru bylo možné pořídit komplexní 
diagnostickou pomůcku pro děti předškolního věku 
nazvanou Klokanův kufr a sadu testového materiálu 
Medical Vision. Děkujeme!!!

Nové pomůcky v Ostravě

Galerie Šantovka a Středisko rané péče SPRP, 
pobočka Olomouc, vstupují do dalšího roku 
spolupráce. Pomoc i podpora ke klientům našeho 
olomouckého střediska směřuje rovněž od Divadla 
na Šantovce. Ve čtvrtek 2. února nám zástupci 
Galerie Šantovka předali šek na 20 tisíc korun, jedná 
se o výtěžek z divadelního představení pro děti. 
Proběhlo také jednání s manažerkou galerie 
slečnou Úlehlovou, vedoucím Divadla na Šantovce 
panem Ryznerem a vedoucími restaurace Lobster 
paní Schinerovou a panem Schinerem. Galerie 
Šantovka přislíbila podporu 3. ročníku charitativní 
sportovní akce „Jeden běh nestačí“, projektu pro 
maminky „Svěží vítr“, bowlingového turnaje, akcí 
během Týdne rané péče, Mikulášské sbírky i pobytu 
pro rodiny. Všichni společně se těšíme, že můžeme 
udělat něco navíc pro rodiny pečující o děti
s postižením. Děkujeme za skvělou spolupráci
a ochotu podpořit!

Šantovka pomáhá a podporuje

Sobotu 4. února strávili rodiče a děti z olomouckého 
střediska rané péče na lyžích ve skiareálu Kraličák. 
Nejdříve jezdili instruktoři Centra APA s dětmi
na monoski, hned vzápětí je vystřídali rodiče
a zážitek z lyžování nabral nový rozměr. Rodiče dle 
instrukcí své děti vyvezli na lanovce a sjezdovky 
sjížděli téměř v závodním tempu. Velké poděkování 
organizátorům a především velké ocenění rodičům! 
Právě oni dokázali, že „i nemožné je možné“! 

I nemožné je možné!

9. listopadu v odpoledním čase dorazily klientské 
rodiny brněnského střediska rané péče do Divadla 
Radost. Herci zahráli za symbolické vstupné pouze 
pro naše rodiny, a to představení nazvané „Ušaté 
pohádky“. Nutno dodat, že soubor opravdu dostál 
svému názvu – všichni malí i velcí návštěvníci prožili 
opravdu radostné chvíle a představení si moc užili. 
Děkujeme všem ochotným divadelníkům
za podporu rané péče touto zábavnou formou, 
veselé zážitky z představení i možnost nahlédnout 
do divadelního zákulisí.

Divadlo Radost v Brně zahrálo
pro klienty našeho střediska

Děkujeme obchodnímu řetězci BILLA za umístění 
s b í r ko v ý c h  p o kl a d n i č e k  d o  p ro vozo ve n
v Brně-Řečkovicích na Kollaříkově ulici, v Brně-
-Žabovřeskách v OC Perla a na Makovského 
náměstí. Sbírka byla v těchto provozovnách velmi 
úspěšná a přinesla brněnskému středisku rané péče 
přes 30 000 Kč. Tyto peníze využijeme na podporu 
služby rané péče a na nákup nových pomůcek
do klientských rodin. Děkujeme za štědrost 
zákazníkům v těchto provozovnách i vedoucím 
prodejen za jejich ochotu, jmenovitě především paní 
Cholastové a paní Cinerové. Věříme v zopakování 
této úspěšné akce i v letošním roce.

Mikulášská sbírka v BILLE

Rozvíjení jemné motoriky a koordinace oka a ruky, 
podpora koncentrace a soustředění, trénování 
pinzetového úchopu, s tím vším pomůže nápaditá 
pomůcka – tip našich kolegyň z pražského 
pracoviště. Děti vyndávají výrazné a různě veliké 
míčky z plastové krabice na vajíčka. Pokud 
nezvládnou uchopit pinzetu, můžou aktivitu 
provádět svými prstíčky – zapojením palečku
s ukazováčkem, zbylé prstíky zůstávají schované
v dlani. Cílem aktivity je zvládnout obsluhu pinzety. 
Jakmile děti dokážou správně uchopit pinzetu, 
mohou tuto činnost provádět jejím prostřednictvím.

Tip na jednoduchou pomůcku
pro rozvoj jemné motoriky

Krásnou knihu a multisenzorickou pomůcku
v jednom nazvanou Nanoušovy lumpárny obdrží
v blízké době přes devadesát klientských rodin 
Společnosti pro ranou péči, pečujících o dítě se 
zrakovým a kombinovaným postižením. Knížka je 
dílem autorů Romany Chalupové a Davida Najbrta
z Ostravy a mohla vzniknout díky neobyčejnému 
nadšení nejen autorů, ale celé řady dobrovolníků
a podporovatelů z řad nadací, firem i individuálních 
dárců. Na základě vlastní zkušenosti s konkrétními 
předměty, jež jsou součástí sady, se dítě učí 
porozumět ilustraci a rozvíjí své zrakové dovednosti. 
Rodiny dětí ji dostanou zdarma, což je možné právě 
díky sponzorům projektu. Děkujeme za krásný
a užitečný dar pro klientské rodiny a přejeme, aby 
Nanouš prožil s dětmi co nejvíc veselých chvil
při objevování a zkoumání světa!

Nanouš poputuje do rodin dětí
se zrakovým hendikepem

Středisko rané péče SPRP Olomouc, pracoviště
pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným 
postižením, zažívá od prosince 2016 událost 
spojenou s hrdostí a mnoha očekáváními. Jedna
z našich poradkyň rané péče Mgr. Eva Černíková 
získala jako jediná z České republiky v konkurenci 
uchazečů z oblasti sociálních služeb prestižní 
Fulbrightovo stipendium. To zabezpečuje studijní 
pobyt stipendisty v různé délce na jedné z univerzit
v USA, financovaný americkou vládou, s cílem projít 
vzděláváním v daném oboru nebo specializované 
metodě.

Naše kolegyně pobývá aktuálně v Tallahassee
na státní univerzitě státu Florida, jejíž součástí je 
výzkumné centrum pro ranou péči. Základní 
metodou pro podporu vývoje dítěte a jeho fungování 
ve vlastní rodině je zde tzv. „daily routine“ přístup. 
Jeho podstatou je vřazení tréninku dovedností
a posouvání dítěte v jednotlivých vývojových 
oblastech do běžného všedního dne dítěte a rodiny, 
tedy v opakujících se činnostech, jako je krmení, 
převlékání, úkony hygieny apod. Kouzlo tohoto 
přístupu spočívá ve zdokonalení české filozofie rané 
péče, kdy rodič ví, v čem dítě aktivně v rámci 
doporučených nácvikových aktivit podporuje, 
zatímco dítě vše vnímá jako společnou hru. Těšíme 
se, jak výstupy stáže naší kolegyně obohatí způsoby 
práce poradců v rodinách – rozšíří možnosti podpory 
vývoje dítěte a nabídnou další možnou cestu 
rodičům, kteří službu rané péče využívají.

Stipendijní pobyt kolegyně je čtyřměsíční, nyní 
pořádáme společné videokonference na úrovni 
našeho pracoviště, po návratu bude probíhat 
předávání informací a workshopy v rámci celé 
Společnosti pro ranou péči. Pro pracovníky v  oboru 
rané péče př ipravujeme někol ik  vstupů
při příležitosti připravované celorepublikové 
konference v září 2017.


	Stránka 1

