
Opravdu je tomu tak – spolupráce s Galerií Šantovka 
přináší nevšední zážitky dětem i rodičům. V březnu 
obdrželo olomoucké středisko rané péče pro klienty 
700 lístků do Cirkusu Originál Berousek a všechna 
místa byla zaplněna.

Běh, proměna, cirkus, kino – to
vše v Galerii Šantovka

Květen byl nabitý kulturně i sportovně. Nejprve se 
maminky mohly zúčastnit tzv. proměny. Stylistka
a vizážistka paní Nesvadbová provedla maminky 
světem módy a líčení, následoval kadeřník
a po „náročném“ dni oběd v restauraci LOBSTER 
Atmosphere.. Každá maminka obdržela poukázku
v hodnotě 1 000 Kč do jakéhokoliv obchodu v Galerii 
Šantovka. Děkujeme, že maminky byly na chvilku 
těmi, o které se pečuje a které jsou hýčkány. 
Sportovní podporu rodinám s dětmi s postižením 
odstartoval závod Šantovka RUN a středisko rané 
péče díky všem zúčastněným běžcům obdrželo
18 000 Kč.

V červnu zpět ke kultuře: klientské rodiny budou moci 
zhlédnout filmovou pohádku v multikinu Premiere 
Cinemas na Šantovce, olomoucké středisko pro ně 
dostalo 500 lístků. A čekají nás další akce: bowlingový 
t u r n a j ,  š á t ko v ý  ve l e t r h
a Týden rané péče – to vše na 
půdě Šantovky. Děkujeme, že 
máme v Galerii Šantovka tak 
s i lného  a  podporuj íc ího  
partnera!

V kulturně vzdělávacím centru Pansofie v Českých 
Budějovicích se uskutečnilo setkání rodičů 
předčasně narozených dětí, které se konalo díky 
finanční podpoře z projektu Perkins nazvaného 
Raná péče je spolupráce. Tentokrát bylo
na programu vzdělávání v oblasti masáží miminek
s využitím aromaterapie, rodiče tématem provedla 
lektorka dětských masáží Broňa Hradecká. Každá 
maminka dostala mandlový olej s kapkou 
mandarinky a materiály k dětským masážím, díky 
nimž budou rodiče moci podobné procedury 
provádět i v domácích podmínkách. 

Namasírovaná miminka
a vzdělané maminky

18. května poradkyně z brněnského střediska 
Jarmila Janáčková a instruktorka stimulace zraku 
Petra Navrátilová z olomouckého střediska 
Společnosti pro ranou péči přednášely lékařům 
novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice 
Tomáše Bati ve Zlíně. Představily jim službu rané 
péče, ukázály pomůcky a vyšetřovací testy. 
Instruktorka stimulace zraku také hovořila
o průběhu a výsledcích funkčního vyšetření zraku. 
Lékaři byli při přednášce velmi pozorní a měli 
mnoho zajímavých dotazů. Děkujeme za příjemně 
strávené odpoledne a za rychlou organizaci akce 
panem primářem MUDr. Jozefem Mackem, Ph.D. 
Seminář se konal i díky finanční podpoře Nadačního 
fondu Avast v rámci projektu „Včas a dobře společně 
životem“, který slouží k osvětě odborníků 
pracujících v perinatologických centrech. Věříme, 
že i toto setkání napomůže k tomu, aby se raná péče 
dostala k rodinám s dětmi s postižením co nejdříve 
po sdělení závažné diagnózy.

Prezentace na novorozeneckém
oddělení ve zlínské nemocnici

Děkujeme Pivovaru Ježek za podporu a propagaci 
služby rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým
a kombinovaným postižením při Dnu Ježka
3. června. Nemalé DÍKY patří sládkovi a výrobnímu 
řediteli Richardu Procházkovi, který velmi poutavě 
motivoval k degustaci piva s klapkami na očích. 
Významná spolupráce probíhala i v City Parku
v Jihlavě. Během Týdne pro rodiny od 15.
do 21. května zde mohli návštěvníci vidět výstavu 
Střediska rané péče SPRP, pobočky Brno, nazvanou 
„Stojí to za to“ a zachycující životy klientských rodin. 
V neděli 21. května pak v pasáži „stálo za to“ vyrobit 
něco pro radost, z čeho měly užitek především děti. 
Rodiče si mohli vyzkoušet běžný život s klapkami
na očích a vžít se tak do pocitů člověka se zrakovým 
postižením. Nebyl snad jediný člověk, kterého by 
nepřekvapilo, kolik energie je třeba vložit do jinak 
běžných aktivit a jak moc je život ve tmě specifický. 

Jaro bylo na Vysočině živé
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Nedávné jarní a nyní už i letní dny byly 
přímo nabité událostmi. Proběhl 
každoroční týdenní pobyt našich 
kl ientských rodin  na Vysočině,  
uskutečnila se řada prezentací rané péče 
formou výstav nebo na dnech sociálních 
služeb v několika městech, podporovali 
jste nás na mnoha sportovních akcích – 
t í m ,  ž e  j s t e  s e  z a p o j i l i  t ř e b a
do běžeckých závodů, ale také finančně. 
A kromě toho naše poradkyně dál 
pravidelně jezdily do rodin pečujících
o dítě s postižením a poskytovaly dětem 
s hendikepem i jejich sourozencům, 
maminkám a tatínkům potřebnou 
podporu. Jsme rádi, že i díky Vám 
můžeme rodinám v těžké životní situaci 
nabídnout pomocnou ruku!

Přejeme krásné a pohodové prázdniny!

Milí příznivci Společnosti
pro ranou péči, milí přátelé!

Středisko Brno připravilo poutavou výstavu 
fotografií Domov je doma, která prostřednictvím 
příběhů osmi dětí přibližuje naši práci veřejnosti. 
Velmi děkujeme za spolupráci rodinám, fotografce 
Marii Stránské i všem ostatním, kteří se na vzniku 
fotografií podíleli. Výstava je plánovaná jako 
putovní a věříme, že přispěje k zlepšení povědomí
o rané péči v jihomoravském regionu. Své první 
umístění našly fotografie v krásných prostorách 
Křížové chodby Nové radnice v Brně, kde se
2. června konala vernisáž společně s výstavou 
Obrazy rodičovství. Akce se zúčastnil Mgr. Petr 
Hladík, náměstek primátora pro rodinnou politiku. 
Výstava bude k vidění například v Knihovně Jiřího 
Mahena nebo v Dětské nemocnici Brno. Aktuální 
termíny naleznete v kalendáři akcí na našich 
webových stránkách.

Výstava fotografií Domov je
doma

Tým českobudějovického střediska rané péče se
v uplynulých měsících poněkud rozrostl, a stávající 
prostory střediska přestaly svou kapacitou 
vyhovovat. V kolektivu máme nově dvě instruktorky 
stimulace zraku a dvě koordinátorky, a tak se celý, 
dnes už jedenáctičlenný tým, přestěhoval o zhruba 
500 metrů blíže směrem k autobusovému nádraží do 
bezbariérových prostor. Konečně tak každá
z pracovnic získala své pracovní místo, odkud bude 
práce pro klientské rodiny ještě radostnější. Během 
jednoho týdne jsme zvládli celé stěhování
a vybalování tak, abychom ve čtvrtek 15. června 
mohli pořádat metodické setkání. Metodici SPRP 
společně s metodiky středisek probírali aktuální 
témata týkající se kvality zajišťování služby.

Českobudějovická pobočka se
přestěhovala

Malé děti s těžkým postižením
absolvovaly intenzivní kurz
Od neděle 28. května hotel Svratka na Vysočině 
hostil klientské rodiny Společnosti pro ranou péči.
V průběhu týdenního intenzivního pobytu si rodiče
s dětmi, jež od útlého věku bojují s vážnou nemocí 
nebo postižením, vyzkoušely širokou škálu metod
a cvičení, které jim mohou pomoci při podpoře 
zdravého vývoje. Mimořádné akce, která se koná 
jednou ročně, se zúčastnilo 15 rodin z celé 
republiky.

„Odborná práce poradců se soustředí zejména
na vedení rodičů dětí. Pro rodiče je důležité mít 
informace o postižení, porozumět jim a naučit se, 
jak dětem přes jejich hendikep maximálně pomoci
v rozvoji. Naši terénní poradci v průběhu roku
k rodině jezdí zpravidla jednou za měsíc až jednou
za dva měsíce dle individuální potřeby. Kurz je tak 
jedinečnou příležitostí, jak si během krátkého 
souvislého času osvojit velký objem podpůrných 
činností,“ říká vedoucí kurzu Tomáš Vyskočil. 

Vedle dopolední intenzivní práce je program kurzu 
doplněn o další aktivity, ke kterým se rodiny běžně 
nemusí dostat,  jedná se například o muzikoterapii, 
canisterapii nebo speciálně uzpůsobené hodiny 
plavání. V rámci programu bylo možno vyzkoušet 
pomůcky, které jsou pro děti s postižením mnohdy 
nezbytné, ať už jde o polohovací sedačky, vozíky či 
dětské brýle. Kurz také poskytl prostor pro vzájemné 
sdílení, předávání rad a zkušeností mezi rodinami. 

Projekt byl realizován za pomoci Nadačního fondu 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Výše 
nadačního příspěvku činí 190 000 Kč. 

Třetí ročník charitativního běhu pro ranou péči 
proběhl v Olomouci 3. června, opět ve slunečném 
počasí. Dorazilo bezmála 300 závodníků, kteří svedli 
souboje o vítězství na tratích od 50 metrů
do 10 kilometrů. Připojily se k nim i klientské rodiny 
z celého Olomouckého kraje, v jejichž prospěch 
jsme získali 50 000 Kč! Po celé odpoledne mohli 
všichni využít doprovodný program: sportovní 
aktivity (házená, lukostřelba), výtvarné činnosti, 
rýžování zlata, hra na hudební nástroje nebo 
žonglování v Cirkusu Levitare. Občerstvení 
zajišťoval Restaurant Jízdárna.

Jeden běh nestačí

Medaile a ceny běžcům předal olympijský vítěz
z Nagana Jiří Dopita. Generálním partnerem akce 
byla Nadace 02, hlavními partnery společnost 
Nutrend a Decathlon, mediálním partnerem Rádio 
Haná, multikino Premiere Cinemas a statutární 
město Olomouc. Velké poděkování patří týmu 
dobrovolníků a všem, kdo věnovali ceny, službu
a svůj čas. Těšte se na další ročník, bude stát za to! 

Velmi nás těší, že vás můžeme informovat o úspěchu 
naší kolegyně z ostravského střediska, poradkyně 
rané péče a instruktorky stimulace zraku Lucie 
Bartuskové. Na jaře závěrečnou zkouškou
a obhajobou závěrečné práce ukončila dvouletý 
studijní obor na Pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci, s názvem Specializovaná 
činnost v oblasti prostorové orientace osob se 
zrakovým postižením. Opět si tak zvýšila svou 
odbornost a nabyté znalosti bude moci využívat
ve prospěch našich klientských rodin. Gratulujeme!

Stále se vzděláváme

Za krásného letního počasí se v květnu konal 
tradiční veletrh sociálních služeb v Praze. Na stánku 
SPRP jsme prezentovali především námi navržené
a vyrobené speciální hračky a pomůcky pro děti se 
zrakovým postižením. Návštěvníci si také mohli 
vyzkoušet simulační brýle a na chvíli vidět svět se 
zrakovou vadou. Velmi jsme uvítali návštěvu paní 
ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely 
Marksové – Tominové. 

Veletrh sociálních služeb
hlavního města Prahy

12. května bylo v pražské pobočce Společnosti
pro ranou péči plno. Pracovníci společnosti Siemens 
u nás trávili svůj dobrovolnický den. Nejprve jsme je 
seznámili s naší činností a ukázali jsme jim speciální 
hračky a pomůcky pro děti se zrakovým postižením. 
Poté se již všichni pustili do práce a zrakové 
pomůcky vyráběli sami. Ve středisku se lepilo, 
stříhalo, kreslilo, a to vše ve velmi příjemné 
přátelské atmosféře. A protože jsme měli štěstí
a z firmy Siemens k nám dorazili i šikovní chlapi, 
došlo i na opravu technických zařízení, která nám tu 
již nějakou dobu ležela stranou, čekajíce na šikovné 
ruce. Velký díky všem, kteří do toho šli s námi. 

Dobrovolnický den ve středisku
Praha

Mediální partner 
Společnosti
pro ranou péči
pro rok 2017

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

Podpořte nás zasláním DMS ve tvaru

na telefonní číslo  

Cena DMS je 30 Kč, Společnost pro ranou péči obdrží 
29 Kč. Více informací na 

DMS DOMOVJEDOMA 30

87 777

www.darcovskasms.cz

Zajímavý program plný her, zábavy i odpočinkových 
aktivit připravily pro víkendový pobyt rodičů 
pečujících o dítě se zrakovým a kombinovaným 
postižením poradkyně z ostravského střediska rané 
péče. Akce se uskutečnila v květnu v krásném 
prostředí Horní Lomné. Načerpat síly, zkušenosti
i nápady, ale také zasmát se a společně sdílet 
každodenní radosti i starosti přijelo celkem devět 
rodin z regionu severní Moravy. Podporou jim byly 
nejen poradkyně rané péče, ale také psycholožka 
Barbora Knápková a další odborníci.

Zážitkem pro všechny účastníky bylo určitě 
putování za vílou Lesankou a za pokladem. Cestou 
rodiny ve skvělé spolupráci složily památnou Báseň 
proti trudnomyslnosti tohoto znění: Na pobytu
z rané péče / šlapeme a pot z nás teče, / chybí nám tu 
rovina, / fajné – každá rodina!!!

Děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru, 
všem organizátorkám za jejich nápady a nasazení
a dobrovolnicím za pomoc s hlídáním dětí! 

Víkendový pobyt byl realizován v rámci projektu 
Moravskoslezského kraje 

. Moravskoslezský kraj podporuje 
činnost ostravského střediska také prostřednictvím 
účelové dotace na provozování služby rané péče 
ro di n á m  p e č uj í c í m  o  d í t ě  s e  z ra kov ý m
a kombinovaným postižením v daném regionu.

„Podporujeme hrdinství, 
které není vidět"

Víkendový pobyt pro rodiny 
– Horní Lomná 2017

–

Provoz služby rané péče v rámci brněnského 
střediska opět pomohl zajistit sbírkový projekt Mám 
bráchu a ségru…, který je financován ze sbírky 
Pomozte dětem organizované Českou televizí
a Nadací rozvoje občanské společnosti. Děkujeme 
za částku 268 504 Kč, kterou můžeme pro naše 
rodiny použít v období let 2016–2017.

Sbírkový projekt Mám bráchu
a ségru…

Jedním z důležitých a dlouhodobých partnerů 
Společnosti pro ranou péči je Nadace Leontinka. 
Pravidelně přispívá na provoz regionálních 
středisek a zejména na zajištění provozuschopných 
vozidel. Právě dostatek služebních aut je
pro poskytování terénní služby rané péče nezbytný, 
jejich prostřednictvím totiž naše poradkyně cestují 
za rodinami často i do odlehlých koutů republiky. 
D ě k u j e m e  ř e d i t e l c e  
nadace paní  Barbaře 
Huckové i všem jejím 
kolegům za vytrvalou 
podporu!

Leontinka dlouhodobě
podporuje ranou péči

Společnost pro ranou péči 
ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury

Univerzity Palackého v Olomouci

Vás zvou na

která se bude konat

V. KONFERENCI PRACOVNÍKŮ V RANÉ PÉČI V ČR

v Olomouci 13.–15. 9. 2017 
na třídě Míru 117 a Hynaisově 10

Tématem letošní konference je

DIAGNOSTIKA V RANÉ PÉČI
(PŘÍSTUPY, METODY, TECHNIKY, TEORIE)

PARTNEŘI

pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.,

http://www.darcovskasms.cz
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