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přinášíme Vám opět čerstvé informace 
ze středisek Společnosti pro ranou péči. 
Přečtěte si o tom, co se v nedávné době 
událo, i o tom, co se chystá. Není toho 
málo, v rozličných koutech České 
republiky vymýšlíme a realizujeme 
projekty, pořádáme benefice, věnujeme 
se osvětě, a to vše s jedním cílem: 
maximálně podpořit rodiny, které 
vychovávají dítě s postižením. Děkujeme 
Vám všem, kdo nám v tom pomáháte,
a přejeme Vám krásné jarní dny!

Milí přátelé,

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

První celostátní setkání všech pracovníků 
Společnosti pro ranou péči se uskutečnilo
21. března v Praze, a to s mottem: „Dejme hlavy 
dohromady“. Vedení společnosti představilo nový 
strategický plán a vizi dalšího směřování organizace 
a zaměstnankyně (toho času je jich okolo 
sedmdesáti a ani jeden muž     ) získaly informace
o tom, na jaké oblasti se Společnost pro ranou péči 
chce v nejbližší době soustředit. Vedle formálního 
programu byl prostor i na osobní setkání kolegyň
z různých koutů republiky a odpoledne pak oživil 
inspirující program, který zajistil 
a . Každá z účastnic si během 
workshopu vyzkoušela různé techniky na rozvoj 
komunikace a spolupráce, nebo třeba jak chybu 
transformovat ve výzvu. Ohlasy na improvizační 
blok byly velmi kladné, právě improvizace podporuje 
inovativní myšlení v rámci týmu a rozvíjí spolupráci.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě setkání, 
a samozřejmě všem zúčastněným za společně 
strávený čas!

Martin Vasquez
IMPRO INSTITUT

Dejme hlavy dohromady

Rodiče vychovávající dítě s postižením se často cítí 
vyčerpaní a přetížení neustálými kontakty
s odborníky: s lékaři a fyzioterapeuty, s učiteli
ve školce, pracovníky speciálně pedagogických 
center či státních institucí (úřady práce, sociální 
odbory), s psychology... Přáním rodičů je podpořit 
dítě co nejvíce, to však s sebou nese stálé opakování 
příběhu dítěte všem specialistům, kteří do života 
rodiny vstupují, nutnost být prostředníkem mezi 
nimi, ale především být tím, kdo „zadané úkoly
a doporučení“ naplní. A právě sladění péče, 
spolupráce odborníků a zajištění komplexní 
podpor y rodinám bylo hlavním tématem 
mezinárodního setkání „Raná péče pro 21. století“, 
které proběhlo 10.–11. 12. 2017 ve Zlínském kraji
v obci Modrá u Velehradu a bylo organizováno 
našimi kolegy z pracoviště Educo Zlín. Konkrétně 
bylo setkání zaměřeno na multidisciplinární 
spolupráci v oblasti péče o rodiny s dětmi
s postižením a na strategický rozvoj rané péče
v kontextu na ni navázaných institucí. Přítomni byli
i zahraniční hosté – zástupci poskytovatelů rané 
péče (Middin, NLD; SHFI, AUT), zástupci Evropské 
asociace pro ranou péči (EURLYAID) a další poradci 
provazující odborné organizace (Interconnections, 
GB; SOFT Tulip, NLD).

Součástí akce byly workshopy: naše poradkyně
z olomouckého střediska tak měla příležitost 
vyzkoušet si v praxi představený rakouský, 
nizozemský model a anglický model TAC – tým okolo 
dítěte  –  společně s  př í tomnými  lékař i ,  
fyzioterapeuty, psychology a speciálními pedagogy, 
a navázat významné profesní kontakty s dalšími 
kolegy. Workshop přinesl možnost poznat 
zahraniční přístupy k rané péči a zároveň jsme byli 
přizváni k formování nejlepšího modelu pro Českou 
republiku a úzké spolupráci na utváření 
multidisciplinárního přístupu v praxi. 

Mezinárodní workshop
Raná péče pro 21. století

Nadační fond Avast podpořil dva projekty 
českobudějovického střediska – projekt pro rodiny 
extrémně nezralých dětí Předčasná radost a projekt 
Spojit síly na podporu rodin dětí s kombinovaným 
postižením, zejména však vzácnými a genetickými 
syndromy. Smyslem obou je vytvořit skupinu rodin, 
které potkal podobný osud, a podpořit je v nelehké 
životní situaci, umožnit jim být si vzájemnou oporou, 
vyměnit si zkušenosti v péči o děti, získat odborné 
informace od profesionálních lektorů z řad 
psychologů, logopedů, pedagogů a terapeutů. 
Setkání se konají pravidelně jednou měsíčně a jsou 
zdarma. V případně zájmu sledujte pozvánky
na webu či Facebooku českobudějovického 
střediska.

Díky podpoře Nadačního fondu Avast se mohou
v následujících dvou letech vzdělávat také vedoucí 
středisek SPRP prostřednictvím takzvané 
Leadership akademie pro ranou péči v rámci 
programu Spolu do života.

Setkávání rodin: podpora
a sdílení zkušeností

Nové auto od Nadace Leontinka je „parťákem“ 
p o r ad k y ň  r a n é  p é č e  v  Br n ě .  Vz h le d e m
k vzrůstajícímu počtu klientů tak můžeme reagovat 
na jejich potřeby a zvládnout více návštěv
v rodinách. V prvním čtvrtletí roku 2018 nás nový vůz 
dopravil na 159 konzultací ve 108 rodinách 
Jihomoravského a Zlínského kraje a Kraje Vysočina. 
Auto Škoda Fabia v hodnotě 275 tisíc je téměř každý 
p r a c o v n í  d e n  n e z b y t n ý m  
pomocníkem při podpoře rodin, 
které mají děti se zrakovým
a kombinovaným postižením. 
Děkujeme Nadaci Leontinka!

Poradkyně v Brně mají dispozici
nový vůz

V olomouckém středisku budou díky nové 
polohovací sedačce R82 X-panda zkvalitněna 
vstupní vyšetření dětí. Dynamickou polohovací 
sedačku lze nastavit dle velikosti a potřeb dítěte. 
Pořizovací cena produktu dánské společnosti R82, 
kterou na českém trhu zastupuje firma REHA 2015, 
je 85 000 Kč. Mohli jsme ji pořídit díky štědrosti 
několika dárců: putoval na ni výtěžek golfového 
turnaje pořádaného Golf Resort Olomouc ve výši
35 000 Kč, dále výtěžek bowlingového turnaje, který 
se konal v Bowland Bowling Center Galerie 
Šantovka a jehož se zúčastnilo několik firem
a organizací, částečně nákup sedačky podpořila 
Mikulášská sbírka. Děkujeme rovněž společnosti 
ORTIKA CZ, která přispěla částkou 10 000 Kč.

Vstupní vyšetření dětí v komfortu 

Včasná pomoc dětem, program Nadace rozvoje 
občanské společnosti financovaný z prostředků
The VELUX Foundations, podporuje rozvoj a kvalitu 
rané péče. Program podpořil i olomoucké 
pracoviště. Díky tomu můžeme realizovat 
muzikoterapii, jednu z našich aktivit, která 
pravidelně probíhá pod vedením zkušeného 
psychoterapeuta Zdeňka Vilímka.

NROS z prostředků The VELUX
Foundations podporuje ranou péči 

„Grantový program Nadace rozvoje občanské 
společnosti, financovaný z prostředků The VELUX 
Foundations.“

Díky velkorysému daru neziskové organizace 
Nepotřebné věci Písek mohlo českobudějovické 
středisko pořídit speciální preferenční test, který 
podle své autorky nese název Teller test neboli Teller 
Acuity Cards. Středisko má tento test nyní
k dispozici jako první pobočka Společnosti
pro ranou péči. Oproti předchozím testům, kterými 
středisko disponovalo, není dítě rušeno obličejem 
vyšetřujícího a nesnaží se navazovat oční kontakt, 
což je v daném věku pro dítě mnohem více motivující 
než nabízený zrakový podnět. Vyšetřující má 
zároveň k dispozici významně širší škálu testu a díky 
tomu může přesněji vyhodnotit zrakovou úroveň 
dítěte, což velice oceňujeme u našich malých 
klientů a dětí předčasně narozených. Od ledna se
v SPRP mohou klienti nechat vyšetřit už od tří 
zrakových terapeutek – Kateřiny Doskočilové, Hany 
Janurové a Petry Samcové. Program stimulace zraku 
je dlouhodobě podporován Nadačním fondem 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Unikátní Teller test v Českých
Budějovicích

Poradkyně rané péče Simona Kmentová a Klára 
Fafejtová se zúčastnily týdenní zahraniční stáže
v organizaci Blooming Tree (ABA Clinic for Autism 
and Related Developmental Disorders) v Londýně za 
účelem načerpat nové zkušenosti v oblasti péče
o děti s autismem, vidět přímou práci terapeutů
a získat informace o průběhu rané intervence
v zahraničí. Organizace Blooming Tree má 19 let 
zkušeností v rané intervenci u dětí s autismem
a souvisejícími vývojovými poruchami. Klinika je 
strukturované prostředí, které poskytuje dítěti
s autismem možnost rychle a důsledně se učit 
různým dovednostem, jako jsou komunikace, herní 
a sociální dovednosti, sebeobsluha a trénink 
žádoucího chování. Věnuje se dětem od dvanácti 
měsíců do pěti a půl roku. Pro český model rané péče 
můžeme využít prvky ABA terapie v oblasti 
motivačních systémů, zvládání nežádoucího 
chování, alternativních způsobů komunikace, 
napojení se na dítě, posilování žádoucího chování, 
zaujetí dítěte, tréninku nápodoby, využití sociální 
odměny a entuziasmu, rozfázování jednotlivých cílů 
a činností, nácviku sociálních dovedností. 
Děkujeme všem pracovníkům Blooming Tree
za vřelé přijetí a načerpání nových poznatků, které 
se pokusíme implementovat do naší praxe. Stáž se 
mohla uskutečnit díky podpoře Nadačního fondu 
Avast v rámci programu Spolu do života v projektu 
Spolu v komunitě.

Naše poradkyně na stáži
v Londýně

Svépomocné, neformální setkání rodičů proběhlo 
na začátku března v ostravském středisku. Maminky 
se potkaly u dobré kávy, aby sdílely své radosti
i starosti a navázaly kontakty s dalšími rodinami
z regionu. Na to pak navazoval program s paní 
Pavlou Vlasákovou, pracovnicí ostravského úřadu 
práce. Přítomné maminky i poradkyně rané péče se 
dozvěděly aktuální informace například o čerpání 
příspěvku na péči, rodičovského příspěvku, 
p ř í s p ě v k u  n a  k o m p e n z a č n í  p o m ů c k y
i o legislativních změnách, které letošní rok přinesl. 
Prostor byl samozřejmě i na dotazy a rozebrání 
složitějších životních situací. Děkujeme všem 
účastníkům setkání za pohodovou atmosféru,
a zvlášť paní Vlasákové za ochotu nás navštívit
a za erudovaný výklad. Setkání se mohlo uskutečnit 
díky podpoře Nadace OKD.

Setkání rodičů v Ostravě

Vytvořili jsme nové video o službě rané péče, které je 
určeno především lékařům. Ti jsou pro nás důležitými 
spojenci při léčbě dítěte a jejich role při informování 
potenciálních klientů o rané péči je nezastupitelná. 
Děkujeme klientským rodinám za sdílení příběhů a prof. 
MUDr. Zdeňku Doleželovi, CSc., za podporu rané péče
a ocenění jejího přínosu! Velký dík patří i Petru Mrázovi, 
který nám velmi pomohl se zpracováním materiálu a dal 
videu profesionální podobu. Na výsledek se podívejte
na . https://www.youtube.com/watch?v=_DZP9pmJ2g0

Video jako pomocník
při představování rané péče
lékařům

Video vzniklo za finančního 
přispění Nadačního fondu 
Avast, kterému děkujeme
za dlouhodobou podporu! 

Díky našemu úsi l í  a  podpoře f iremních
i individuálních dárců v roce 2017 se nám podařilo 
zakoupit pro klientské rodiny bi-ski v hodnotě
80 000 Kč. Bi-ski je stabilnější varianta monoski, 
tedy lyže určené pro lidi s tělesným postižením. Již 
27. prosince ji poprvé vyzkoušela Lucinka, která 
byla nadšená, a mohla tak lyžovat celá rodina. Naše 
bi-ski je k dispozici v lyžařském areálu , 
konkrétně na jeho Stříbrnické straně. Zázemí je 
bezbariérové, k dispozici je i dětský park. 

Další rodiny si lyžování s bi-ski vyzkoušely 18. února, 
a to spolu se skvělými instruktory z centra APA – 
panem Balounem a slečnou Kutheilovou. Dorazila 
dokonce i rodina, která je v péči brněnského 
střediska rané péče, díky, že jste neváhali vážit 
dalekou cestu! Za podporu patří velké poděkování 
ski areálu Kraličák, centru APA, společnosti Fagron 
a všem zaměstnancům a vlekařům ze skiareálu 
Kraličák za jejich ochotu a odborný přístup. 

Kraličák

S „bi-ski“ na Kraličáku

Na Vysočině proběhl 15. března benefiční hudební 
večer, který zprostředkoval návštěvníkům jedinečný 
zážitek. Majitel restaurace Grand Restaurant 
Poppet ve Žďáře nad Sázavou pan Had hledal 
vhodnou možnost, jak podpořit nějakou místní 
charitativní aktivitu. Paní jednatelka Veronika 
Tomková mu navrhla pomoc rané péči na Vysočině. 
Oslovili jsme proto nevidomého zpěváka a klavíristu 
Honzu Jareše, který se rozhodl věnovat nám
bez nároků na honorář hudební vystoupení.
S pomocí agentury Reklama Tomek se podařilo 
benefiční koncert zpropagovat po celém městě. 
Honza zazpíval známé písně českých autorů i své 
vlastní „songy“ a jedinečné hudební vystoupení 
doplnila i vynikající večeře z kuchyně Grand 
Restaurant Poppet. Děkujeme všem se srdcem
na dlani, kdo koncert navštívili, a přispěli tak
na ranou péči na Vysočině. Když se spojí úsilí
a nápady se zápalem pro dobrou věc, výsledek je 
skvělý!

Benefiční akce v Grand
Restaurant Poppet

Hra neodmyslitelně patří k dětství. A na našem 
pracovišti v Praze nyní vznikají hračky a pomůcky 
individuálně přizpůsobené dětem se zrakovým či 
kombinovaným postižením. Jejich barevnost 
respektuje požadavky na vysoký kontrast, často 
upoutají  i  zvukem (mají zašité rolničky)
a různorodým materiálem. Vše dohromady 
podporuje rozvoj zraku, stimuluje smysly i fantazii. 
Nástěnné panely v kontrastech bílé, černé a červené 
slouží k pasivní zrakové stimulaci nejmenších dětí. 
Maňásci a panenky navodí přátelskou atmosféru 
konzultace v rodině a jsou kdykoli připraveni ke hře. 
Díky všitým kontrastům mohou děti rozpoznat 
jednotlivé části těla maňásků a učení s nimi jde 
jednoduše a hravě. Kužel s menšími kužely na suchý 
zip je pomůckou pro děti s těžším postižením. Díky 
svému tvaru se malé kužely lehce uchopují
a při jejich sundávání děti trénují svalovou sílu. 
Zábavná je i hra s „tablety“, kdy z přední kapsičky 
děti vysypou jednotlivé tvary a uvnitř tabletu může 
hra začít. Nápady na výrobu hraček vymýšlí naše 
šikovné poradkyně rané péče a realizuje je paní 
švadlena. Za podporu tohoto pracovního místa 
děkujeme Nadaci Leontinka.

Správná hračka 

Pracovnice brněnského střediska se sešly 6. března 
v nové kanceláři detašovaného pracoviště ve Žďáře 
nad Sázavou, aby si zopakovaly zásady první 
pomoci. Lektorka Českého červeného kříže Alena 
Velechovská připomněla základní pravidla
i  nejnovějš í  t rendy př i  záchraně ž ivota
v nejčastějších krizových situacích. Dovezla makety 
lidského a dětského těla, a tak poradkyně mohly 
resuscitaci vyzkoušet i prakticky. Byla to „makačka“, 
5 minut může být někdy pořádně dlouhých. Paní 
Alena velmi reálně zahrála nejrůznější kritické 
zdravotní stavy a poradkyně se učily „bryskně“ 
reagovat. Krásné nové zázemí rané péče pro Kraj 
Vysočina tak bylo svědkem doslova životně 
důležitého tréninku.

Vzděláváme se v první pomoci

Mediální partner 
Společnosti
pro ranou péči
pro rok 2018

Rodiny našeho střediska působícího v Karlovarském 
kraji mají letos možnost zúčastnit se jednoho
ze dvou pobytů, které jim Společnost pro ranou péči 
nabízí. Kromě každoroční akce SPRP na Vysočině 
p ř i p r a v u j e m e  p o b y t  p ř í m o  p r o  r o d i n y
z Karlovarského kraje, kde poskytujeme službu rané 
péče rodinám dětí s tělesným, mentálním 
postižením a autismem. Celou akci pořádáme
s podporou Nadace J&T, která nás podpořila částkou 
90 000 Kč. Akce s názvem Chvilka pro mne nabídne 
rodinám příležitost k seznámení a sdílení, rodiče 
budou moci využít konzultaci s psychologem,
na děti se těší tři obrovští kavkazští pastevečtí psi 
vycvičení v canisterapii. Pro všechny pak chystají 
poradkyně další aktivity v krásném prostředí 
Krušných hor.

Relaxační pobyt pro rodiny
v Karlovarském kraji

Sportovní nadšence i všechny, kdo chtějí podpořit 
ranou péči, zveme v sobotu 26. května do Ostravy. 
Uskuteční se zde , sportovní klání
v běhu a chůzi s nordickými holemi určené dívkám
a ženám všech věkových kategorií, ale i rodinám
s dětmi. Díky vstřícnosti organizátorů bude součástí 
akce i symbolický BĚH VE TMĚ. Na stanovišti 
Střediska rané péče SPRP, pobočka Ostrava, si 
zájemci budou moci vyzkoušet pohyb (běh či chůzi) 
s černými klapkami na očích na určenou, krátkou 
vzdálenost, a to vždy ve dvojici. Zakoupení poukazu 
na BĚH VE TMĚ znamená podporu pro rodiny s dětmi 
se zrakovým a kombinovaným postižením. BĚHU
VE TMĚ se může zúčastnit kdokoli z návštěvníků 
akce – samotné závodnice i jejich rodinní 
příslušníci. Návštěvníci si také budou moci 
prohlédnout pomůcky a hračky určené dětem se 
zrakovým hendikepem a dozví se další informace
o terénní službě rané péče a činnosti ostravského 
střediska. Nebude chybět ani malá tvořivá dílna
pro děti i dospělé. Přijďte si 
zaběhat i podpořit Středisko 
rané péče SPRP, pobočka 
Ostrava!

Český běh žen

Pozvánka na Český běh žen
do Ostravy

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

Chcete-li darovat anonymně, můžete zaslat 
libovolnou částku na účet veřejné sbírky 
Společnost i  pro ranou péči,  číslo účtu:
244900080/0300.

Darujte pomocí převodu na účet

Kompletní informace, jak podpořit ranou péči
pro rodiny dětí s postižením, naleznete .zde

V neděli 22. 4. proběhne už 6. ročník Brněnského 
půlmaratonu a na programu závodního dne je také 
charitativní běh „Minidesítka pro ranou péči“,
pro nějž jsme získali záštitu primátora města Brna 
Petra Vokřála. Do běhu se mohou zapojit jednotlivci 
nebo celé rodiny, bezbariérová trasa dlouhá cca
1 km startuje na Rašínově ulici a povede centrem 
města. Zároveň mohou ranou péči finančně 
podpořit i účastníci závodních běhů Půlmaratonu
a Desítky. Brněnské středisko tak navazuje
na úspěšnou spolupráci s organizátory běhů – 
běžeckým spolkem Maraton Brno z podzimu 2017, 
kdy „Půlmíle pro ranou péči“ přinesla výtěžek
21 780 Kč. Děkujeme všem, kdo se zapojili, a těšíme 
se další společný start!

Vše o běhu najdete na .http://www.behejbrno.com

Ranou péči podporuje Brněnský
půlmaraton

http://www.improinstitut.cz/
www.vasquez.cz
https://www.youtube.com/watch?v=_DZP9pmJ2g0
http://zima.mujkralicak.cz/
http://www.ceskybehzen.cz/
http://www.ranapece.cz/chci-podporit/
www.darcovskasms.cz
http://www.ceskybehzen.cz/
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