
Podařilo se nám zorganizovat největší bowlingový 
turnaj, jaký v Bowland centru v Galerii Šantovka 
pamatují! A také výtěžek je nad očekávání:
25 072 korun, a firma ORTIKA CZ přislíbila 
věnovat 10 000 korun na zakoupení speciální 
polohovací sedačky. Podpořit ranou péči bowlingem 
se rozhodlo celkem 21 týmů. Úvodní hod patřil malé 
Lucince a pak už se bojovalo o pohár pro vítěze. Akci 
podpořil i primátor města Olomouc Antonín Staněk. 

Turnaje se zúčastnily následující týmy: společnost 
FARMAK (2 týmy), HONEYWELL, (2 týmy), 
PAPCEL, RÁDIO HANÁ, ČESKÝ ROZHLAS 
OLOMOUC, DECATHLON, TATRAN LITOVEL
(2 týmy), PRIMATORS' TEAM, VŠEOBECNÁ 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR, PEARL-DESING, 
FAGRON, PERI, NAŠE VINOTÉKA, SONS ČR, FT 
TECHNOLOGIES, RESTAURANT JÍZDÁRNA, 
MILANOVY HRUŠTIČKY, HANÁCKÉ HOLKE
Z HORKE. Velké poděkování náleží Bowland centru 
a restauraci Lobster Šantovka, jmenovitě panu 
Schinerovi a panu Spáčilovi, všem, kteří darovali 
ceny: Poháry Bauer, statutární město Olomouc, 
společnost FT Technologies, dále tiskárně Epava
za tisk propagačních materiálů. Děkujeme všem 
zúčastněným a věříme, že v dalším ročníku se 
dostane i na ty, které jsme museli z kapacitních 
důvodů odmítnout.

2. ročník bowlingového turnaje
v Olomouci byl mimořádný 
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v listopadu proběhl jubilejní 10. ročník 
osvětové kampaně Týden rané péče. 
Slogan Život v souvislostech poukazoval 
na jedinečné potřeby každé z rodin dětí
s postižením a zdůrazňoval důležitý 
faktor rané péče – individualizovanou 
podporu „šitou na míru“ každému 
uživateli služby. V posledním letošním 
newsletteru Vám přinášíme letmé 
ohlédnutí za kampaní. Zároveň chceme 
velmi a ze srdce poděkovat všem, kdo 
jste nás v letošním roce podporovali. 

P ř e j e m e  Vá m  p o h o d ové  p rož it í  
vánočních svátků v rodinném kruhu
a těšíme se na společnou cestu i v roce 
2018.

Milí přátelé,

Zkoleduj se ve Žďáru nad Sázavou
Benefiční koncert pro ranou péči nazvaný 
ZKOLEDUJ SE proběhl ve Žďáru nad Sázavou
na začátku prosince. Herec Petr Vaněk a jeho přátelé 
vymysleli projekt, kterým dávají uvolněnější rozměr 
vánočním svátkům. Namotivovali studenty 
žďárského gymnázia ke spolupráci na přípravě 
představení s „tak trochu“ upravenými koledami. 
Studenti se pustili do práce a objevili své dosud 
dřímající či neobjevené schopnosti. Celou akci 
zorganizovali, zazpívali, zahráli společně s Petrem 
Vaňkem a pro Středisko rané péče SPRP, pobočka 
Brno, vybrali neuvěřitelných 60 tisíc korun. 
Středisko v Brně navíc vyhrálo podporu projektu 
Nadace Divoké husy, která tuto benef ici 
zdvojnásobila. Díky částce 120 tisíc korun můžeme 
p o ř í d i t  r o d i n á m  s  d ě t m i  s e  z r a k o v ý m
a kombinovaným postižením pomůcky pro zrakovou 
stimulaci, pomůcky specializované na pohybový 
vývoj, komunikační a hmatové pomůcky i materiál 
na výrobu pomůcek zaměřených na individuální 
potřeby dětí.   

V rámci Týdne rané péče se v Brně uskutečnily dvě 
zážitkové kavárny „Nevidím, a přesto mi chutná“.
Ve středu 8. prosince jsme byli v Café Práh, kde 
proběhla také přednáška Olgy Skřivánkové
o Montessori pomůckách. Paní Skřivánková pracuje 
ve školce Semínko a ukázala nám řadu skvělých 
podnětů k rozvoji malých dětí. Ve čtvrtek se naše 
zážitková akce přesunula do Café Plus v Mahenově 
knihovně. Řada návštěvníků kavárny si vyzkoušela, 
jaké je to nevidět. Zároveň jsme jim představili naši 
službu a mohli si prohlédnout řadu pomůcek, které 
vozíme do rodin. Děkujeme za účast a těšíme se 
příště!

Jak se žilo v Brně v Týdnu rané
péče

Kromě zážitkových kaváren byla velmi podařená
i „Charitativní výroba pro ranou péči“, při které se
v jedné žďárské kavárně sešly šikovné ženy, aby 
tvořily krásné ozdoby z pedigu a drátků. Věříme, že 
se nám je brzy podaří prodat na vánočních trzích. 

Jak se žilo v Týdnu rané péče
na Vysočině

Během Týdne rané péče o naší práci informovala 
mnohá média. Kolegyně z Brna byly 13. listopadu 
hosty Dobrého rána. Byla to pro ně velká zkušenost
a mohly tak oslovit řadu televizních diváků. Ve Žďáru 
nad Sázavou zajímal regionální televizi průběh 
zážitkové kavárny nazvané „Nevidím, i přesto mi 
chutná“. Redaktorka zachytila i příběhy našich 
bývalých klientských rodin – maminky hovořily
o tom, jaký byl jejich život ve chvílích narození 
holčiček s těžkým postižením zraku, jaký byl pro ně 
přínos rané péče a jak se jim žije dnes.

Medializace brněnského
střediska rané péče 

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

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

K podporovatelům Společnosti pro ranou
péči a jejích středisek patří také:

Rodiny dětí se zrakovým postižením v Praze
a Středočeském kraji se mohou těšit na mnoho 
nových speciálních pomůcek, které středisko 
získalo díky finančnímu příspěvku 50 tisíc korun
z Nadace Leontinka. Pomůcky jsou určeny
pro program stimulace zraku a pro funkční vyšetření 
zraku, které je součástí vstupních procesů rané 
péče. Všichni současní i budoucí klienti budou navíc 
moci využívat speciální zrakovou místnost
s optimálními podmínkami pro zhodnocení 
zrakových funkcí dítěte.

Finanční dar od Nadace
Leontinka 

V Týdnu rané péče se setkali rodiče a děti v herně 
Smajlík. Hravé odpoledne bylo vyplněno výrobou 
pomůcek a hraček pro rozvoj dětí a sdílením 
zkušeností navzájem mezi rodiči. Děti využily 
prolézaček, skluzavek a míčkového bazénku
ke společným hrám. Výrobky si nakonec odnesli 
všichni domů, takže hravá podpora vývoje dětí může 
pokračovat dál i v domácím prostředí.

Tvůrčí dílna a setkání rodičů
v Karlových Varech

Týden rané péče v Ostravě vyvrcholil společným 
setkáním v prostorách kavárny U kapitána Nema
v Dolní oblasti Vítkovice. O hudební zážitek se 
postarali studenti Lidové konzervatoře a Múzické 
školy Ostrava, o životě s hendikepem promluvil pan 
Ladislav Holba a závěr patřil divadlu: představení 
pro děti zahrálo Divadélko ENTENTÝKY. V průběhu 
akce si všichni příchozí mohli prohlédnout hračky
a pomůcky, které při poskytování služby rané péče 
využíváme, nechybělo ani vyrábění, malování
na obličej nebo tvoření z nafukovacích balónků.
A samozřejmě jsme nezapomněli ani na dort, vždyť 
Týden rané péče slavil desáté narozeniny!

M e di á l n í m  p a r t n e re m  Týd n e  ra n é  p é č e
v Moravskoslezském kraji byl Český rozhlas Ostrava. 
Projekt byl realizován s finanční podporou 
statutárního města Ostrava.

Hravé odpoledne pro celou
rodinu v Ostravě

Benefiční šátkový bazar na podporu rané péče se 
uskutečnil v Olomouci. Děkujeme za poskytnuté 
zázemí a propagaci: Galerie Šantovka, Divadlo
na Šantovce, restaurace Lobster. Mediálním 
partnerům: Český rozhlas Olomouc, Rádio Haná, 
Premiere Cinemas, Olomoucký deník. Všem, kdo 
poskytli své prostory jako sběrná místa: Český 
rozhlas Olomouc, Decathlon, Bruno Fashion, Art 
studio Šantovka, Pearl-Design. Za tisk firmě 
Strnadel Engineering, za fotografie panu Žabčíkovi. 
Moc si vážíme času a ochoty dobrovolníků: paní 
Strnadlové, Terezky, Inky a Vendulky. Děkujeme 
našim rodinám, které za námi přijely. O krásnou 
atmosféru se postaralo vystoupení Hudebního 
institutu Olomouc, Kateřina Dostálová – zpěv, 
Tomáš Višinka – klávesy, kytara. Velké díky také naší 
dvorní grafičce paní Rosendorfové. Speciální 
poděkování patří patronce paní Valerii Zawadské
a paní Ditě Vojnarové z Českého rozhlasu Olomouc 
za profesionální moderování po celý den. Týden rané 
péče byl pak zakončen divadelním představením
pro děti v Divadle na Šantovce s výtěžkem
7 380 korun. DĚKUJEME.

Výtěžek prvního šátkového
bazaru byl 20 835 korun!

V příjemné atmosféře probíhala vernisáž fotek
ze života klientských rodin rané péče. Po zhlédnutí 
krátkého filmu o rané péči si účastníci mohli 
vyzkoušet, jaké je to nevidět. S klapkami na očích 
zkoušeli hádat předměty denní potřeby i reliéfní 
obrázky. Seznámili se i se speciálními hračkami
a pomůckami, které poradkyně rané péče používají 
pro podporu vývoje dětí se 
zrakovým postižením. O hudební 
zážitek se postaral pan primář 
spinální jednotky z Motola Jiří Kříž 
a moderátor rádia Frekvence 1 
Roman Mikesch.

Výstava fotografií střediska Praha

Organizace DSA PRAGUE (Diplomatic Spouses´ 
Association) v neděli 26. 11. opět ukázala, že lze 
spojit téměř 40 zemí světa a vytvořit nádhernou 
atmosféru. Vystavovatelé z Peru, Mongolska, 
Španělska, Kanady, Mexika, Japonska, Turecka
na půdě hotelu Hilton nabízeli to, čím se jejich země 
může pochlubit. Ochutnávky sýrů, pečiva, 
tradičních pokrmů, čajů, kosmetiky, šperků, 
oblečení byly tak lákavé, že si každý odnesl nějaký 
dárek pro sebe či své blízké. Kdo si nevybral, mohl se 
nechat pomalovat henou, vytvořit si vlastní dárek 
technikou ebru – malování na vodní hladině – 
pocházející z 15. století z Turecka, krásné Japonky 
učily, jak se nosí deštníček nebo vějíř… Veškerý 
výtěžek ze vstupného a prodeje přerozdělí DSA 
PRAGUE mezi vybrané neziskové organizace
v Česku. Středisko rané péče SPRP, pobočka 
Olomouc, bylo již druhým rokem mezi nimi! 
Děkujeme!

Festival barev, vůní, národů
v pražském Hiltonu

Nahlédnout do našeho zázemí, pohovořit
s poradkyněmi rané péče, prohlédnout si některé 
pomůcky a hračky měli možnost v rámci dnů 
otevřených dveří v Ostravě zájemci z řad studentů
i veřejnosti. Tradičně dorazili především studenti 
sociálních oborů či speciální pedagogiky. Rádi jsme 
je u nás uvítali!

Dny otevřených dveří v Ostravě

Mnoho klientských rodin střediska rané péče v Brně 
se sešlo během mikulášských besídek v Brně
a v Jihlavě. Rodiny zažily během nich chvíle radosti 
při setkání s Mikulášem, čertem a andělem, ale také 
chvíle vzájemného sdílení. Na akce se podařilo 
rezervovat prostorná místa, ať už v Šaškárně v Brně 
se zábavnými průlezkami, nebo v kavárně Cacao 
Café v Jihlavě s velkou hernou. V Brně bylo setkání 
zpestřeno soukromým divadlem Zdeňka Ševčíka. 
Mikulášské setkání na Vysočině sponzorovala DM 
drogerie Jihlava, která pro rodiny připravila velký 
počet balíčků se svými produkty a přispěla
i na pronájem kavárny. Mikuláše v Brně pomohla 
připravit také DM drogerie – pracovnice dorazily
v převleku Mikuláše a jeho party, aby potěšily 
klientské děti a jejich sourozence, připravily také 
balíčky „Zdravé zoubky“, a BILLA prodejna
na náměstí Svornosti doplnila akci o balíčky
s dobrotami. 

Mikulášské besídky

Díky soukromému dárci, panu Ondřeji Koblihovi, 
mohou poradkyně v Praze nově využívat vůz Renault 
Mégane Break Combi. Pro svůj velkoprostorový kufr 
se auto ihned stalo nepostradatelným pomocníkem. 
Právem si tedy vysloužilo přezdívku Mazlík.

Středisko Praha má posilu
vozového parku

Ve dnech 24. a 25. listopadu proběhly XVIII. 
Hradecké pediatrické dny, což je konference 
zaměřená na vzdělávání pediatrů, sester a učitelů 
působíc ích  př i  nemocnic ích.  Poradkyně 
olomouckého střediska rané péče se aktivně 
zapojily do bloku přednášek týkajících se 
problematiky vývoje zraku předčasně narozených 
dětí.  Metodička střediska Petra Hálková 
prezentovala způsoby podpory psychomotorického 
vývoje dítěte v rámci služby rané péče. Instruktorka 
stimulace zraku Petra Navrátilová se zaměřila
na informace k podpoře vývoje zrakových funkcí
a dovedností u dětí předčasně narozených včetně 
vysvětlení postupů při funkčním vyšetření zraku.

Mezi pediatry

V sobotu 9. prosince před koncertem Ostrava zpívá 
gospel převzala vedoucí ostravského střediska
o d  z á s t u p c ů  s p o l e č n o s t i  R AY N E T  š e k
na 175 000 korun jako příspěvek na osobní 
automobil pro ranou péči. Jedná se o výtěžek 
sbírkové akce, kterou uspořádala společnost 
RAYNET a do níž přispělo mnoho dárců z řad jejích 
zákazníků i veřejnosti. Děkujeme všem, kdo se
na realizaci sbírky jakkoli podíleli: organizátorům
z RAYNETu, i všem, kdo darovali jakoukoli částku. 
Jsme velmi vděční za podporu, i díky ní mohou naše 
poradkyně rané péče den co den nasedat do aut
a vyrážet za rodinami dětí s postižením po celém 
Moravskoslezském kraji. 

Sbírková akce pořádaná
společností RAYNET vynesla
175 tisíc korun

V úterý 7. listopadu jsme v rámci Týdne rané péče 
slavnostně otevřeli naše nové působiště v Čechově 
ulici v Budějovicích, kde všechny poradkyně rané 
p é č e  ko n e č n ě  n a l e z l y  k v a l i t n í  z á z e m í
pro poskytování služby. Podpořit nás přišla řada 
významných hostů včetně primátora města Českých 
Budějov ic  J i ř ího Svobody nebo pr imáře 
neonatologického oddělení českobudějovické 
nemocnice Milana Hanzla. Návštěvníky čekala 
prohlídka místnosti pro stimulaci zraku a dalších 
kanceláří spojená s tematicky zaměřenými 
aktivitami, jako je alternativní komunikace, rozvoj 
kompenzačních smyslů, půjčovna pomůcek či 
podpora rodiny.

Slavnostní otevření nových prostor
v Českých Budějovicích

Hmatové pexeso si zahrál i primátor Českých 
Budějovic Jiří Svoboda.

Pracovnice ostravského střediska vyrazily
do nákupního centra FORUM NOVÁ KAROLINA, kde 
byl zřízen informační stánek střediska a návštěvníci 
se zde mohli o službě rané péče dozvědět více, 
prohlédnout si pomůcky nebo si při různých 
aktivitách vyzkoušet, jaké to je nevidět.
Na sociálních sítích bylo zveřejněno propagační 
video, vlastně záznam z cest našich poradkyň
po celém Moravskoslezském kraji. Děkujeme 
kolegyním z Ostravy, že na svých vyjížďkách
za klienty nezapomněly natáčet! Video můžete 
zhlédnout zde.

Raná péče on the road

Otevřená dílna pro výrobu speciálních pomůcek
a hraček se v Týdnu rané péče setkala s velkým 
ohlasem jak ze strany rodičů dětí s postižením, tak
i ze strany veřejnosti. Do kreativního tvoření se 
zapojily i děti a v mezičase využily odpočinkový
a hrací koutek. Pokud byste měli zájem o návod
na výrobu pomůcek, na webové stránce 

 stačí zadat 
heslo Spolu to zvládnem a můžete si fotonávod 
stáhnout. Za spolupráci a finanční podporu 
workshopu děkujeme Hero Clan a firmě Epico. 
Týden rané péče finančně podpořil Magistrát 
hlavního města Prahy.

www.ranapece.cz/praha/ke-stazeni/

Tvůrčí dílna v Café Jedna
Národní galerie v Praze

Týden rané péče v Budějovicích jsme úspěšně 
zakončili benefičním večírkem v sále Beseda. Všem 
hostům bychom rádi poděkovali za to, že přišli
a báječně se bavili. Dík patří rovněž všem štědrým 
dárcům, kteří bohatou měrou přispěli do tomboly. Ta 
se letos vyprodala neuvěřitelně rychle a došlo
i na dražbu dvou kuchyňských spotřebičů. Celkem 
nám večírek přinesl krásných 24 020 korun, které 
použijeme na dovybavení místnosti pro funkční 
vyšetření zraku. Díky silné mediální podpoře během 
celého Týdne rané péče jsme zaznamenali veliký 
ohlas ze strany veřejnosti.

Benefiční večírek v Českých
Budějovicích se vydařil

https://www.youtube.com/watch?v=1LtQ2CaIhvY
http://www.ranapece.cz/praha/ke-stazeni/
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