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tímto bychom Vám chtěli poděkovat
za Vaši podporu v roce 2014. Díky ní 
jsme mohli podpořit 450 rodin dětí 
s postižením, můžeme nově pomáhat 
i v Karlovarském kraji a podporovat 
rodiny dětí s mentální, tělesným
a  k o m b i n o v a n ý m  p o s t i ž e n í m .  
DĚKUJEME!

Milí dárci, patroni
a příznivci, Sedmý ročník kampaně Týden rané péče, který 

proběhl v listopadu 2014, a který organizuje  
Společnost pro ranou péči, se nesl v duchu hesla 
„Domov je doma“. Záštitu nad letošní kampaní 
převzalo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí
a Asociace krajů České 
republiky. Patronem 
Týdne rané péče 2014 se 
stal vodní slalomář 
Vavřinec Hradilek.

Celkem se do kampaně zapojilo 26 profesionálních 
organizací poskytujících službu rané péče z celé ČR. 
Letošní motto Mít dobrý start zdůraznilo 
skutečnost, jak je důležité i pro dítě s postižením 
strávit první roky života doma, v jeho přirozeném 
prostředí, a že právě terénní služba raná péče s tím 
rodičům pomáhá. Nicméně kampaň se dotkla i tak 
palčivého tématu jako je nedostatečné financování 
služby ze strany státu.

Společně s partnery se podařilo v rámci kampaně 
zorganizovat semináře, zážitkové programy, divadla 
pro děti i autorské čtení, výstavy fotografií, kulaté 
stoly a mnoho dalšího. 

Děkujeme za podporu mediálním partnerům 
kampaně, a to agentuře Media Marketing Services, 
Rádiu Haná, rádiu Evropa 2 a Českému rozhlasu 
Olomouc.

Co přinesl Týden rané péče?

Od roku 2014 probíhá spolupráce mezi Středisky 
rané péče v Olomouci a Galerií Šantovka. Vše začalo 
v červnu po vykradení Regionálního centra
pro podporu a provázení rodin s tělesným, 
mentálním a kombinovaným postižením, kdy 
centrum obdrželo prostředky na pořízení výukového 
iPadu. Vrámci celostátní kampaně Týdne rané péče 
zde proběhla výstava fotografií z činnosti středisek.
V předvánočním čase návštěvníci Galerie Šantovka 
přispěli bezmála 40 000 Kč do kasiček na speciální 
pomůcky a nadělili pod vánoční strom více jak 150 
dárků, které byly předány postiženým dětem vcelém 
Olomouckém kraji. 

Děkujeme Galerii Šantovka za podporu v roce 2014
a všem, kteří udělali radost dětem, jež neměly
v životě tolik štěstí jako většina znás. 

Nákupní Galerie Šantovka
pomáhá Střediskům rané péče
v Olomouci

Klienti organizace Nová šance, z. s. v Ostravě - 
Koblově ( ) vytvořili pomůcky
pro děti se zrakovým postižením, zanimiž dojíždějí 
poradkyně Střediska rané péče SPRP Ostrava.

Jde o výsledek několikaměsíční spolupráce.
Pod vedením lektorů vytvářejí muži po výkonu trestu 
a muži z azylových domů v dílnách něco 
smysluplného, co přináší užitek dalším lidem.

Máme z naší spolupráce s Novou šancí radost 
a věříme, že bude k oboustranné spokojenosti 
pokračovat.

http://www.koblov.cz/

Spolupracujeme s organizací
Nová šance

Na ukončení Týdne rané péče plavalo v Bezručových 
sadech více jak 60 lampiónů. Všichni účastníci si 
užili výborného punče a zážitkových aktivit. Setkání 
proběhla pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje 
a primátora města Olomouce a za účasti patronů 
rané péče vodního slalomáře Vávry Hradilka
a házenkáře Davida Juříčka. Děkujeme všem, kteří 
svou účastí podpořili činnost Regionálního centra 
pro podporu a provázení rodin s tělesným, 
mentálním a kombinovaným postižením a doufáme, 
že se Vám vaše přání vyplní!

Více informací naleznete v článku 

nebo si prohlédněte video 

http://www.olvecernik.cz/spolecnost/socialni-
oblast/item/77-mlynsky-potok-osvitily-lampiony-
pro-stesti

https://www.youtube.com/watch?v=vCB9DKpetYM

Olympionik Vávra Hradilek
odstartoval plavbu lampiónů
štěstí v Olomouci

Aliance vzniká jako nezávislá platforma spojující 
rodiče dětí, které vyžadují ve vzdělání nestandardní 
přístup, ať už díky zdravotnímu handicapu nebo 
sociálnímu znevýhodnění své rodiny. Alianci 
podporuje Nadace Open Society Fund Praha 
(Nadace OSF), Česká odborná společnost
pro inkluzívní vzdělávání (ČOSIV) a další organizace. 
Aliance je otevřena také těm, kteří hájí zájmy dětí 
sociálně či kulturně znevýhodněných. Budeme rádi, 
když se k nám přidáte. Dejte nám vědět
na emailovou adresu .

Více na:

rodicezainkluzi@seznam.cz

http://www.inkluze.cz/clanek-783/aliance-rodicu-
za-inkluzi

Vznikla aliance Rodiče
za inkluzi, která hájí právo dětí
se zdravotním postižením
vzdělávat se v běžných školách

Podpořit činnost Společnosti pro ranou péči 
m ů ž e t e  i  n a  s b í r k o v é  k o n t o  č .  ú .  
244900080/0300 nebo pomocí  platební brány

Cena DMS je 30 Kč, Společnost pro ranou péči 
obdrží 27 Kč.

Společnost pro ranou péči o.s., Středisko Olomouc
a Katedra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP 
Olomouc pořádají od 9. 9. do 11. 9. 2015 již
4. celostátní konferenci pracovníků v rané péči, 
která se bude konat v prostorách FTK UP, tř. Míru 
115, Olomouc. Cílem konference je setkání 
pracovníků v rané péči a rodičů, vzájemné 
obohacení se o zkušenosti a poznatky z oboru.

Více na: 
http://www.ranapece.cz/?src=Aktuality/Aktuality/
506&lokalita=ČR/

4. konference pracovníků
v rané péči v České republice 

PCEey GO je nové komunikační zařízení od firmy 
SPEKTRA, které je ovládáno pohledem. Počítač 
řekne hlasem, na co se dítě dívá, přehraje zvuk, 
básničku, ovládá hry atd. Toto zařízení je vhodné 
zejména pro děti s mentálním a kombinovaným 
post ižením, Rettovým syndromem, DMO, 
opožděným vývojem, autismem – je potřeba jen, aby 
dítě umělo fixovat pohledem. Komunikační zařízení 
PCEye GO je možné objednat u firmy SPEKTRA, 
která Vám toto zařízení zapůjčí do Vaší domácnosti. 

Více se dozvíte na:
http://www.spektravox.cz/cs/komunikace/komuni
kace-pohledem

PCEye GO:
komunikace pohledem

V minulém roce jsme díky společnému sbírkovému 
projektu NROS a České televize Pomozte dětem 
realizovali projekt Včasný start. Na konzultacích
v rodinách i při ambulancích jsme se zaměřili 
zejména na podporu zrakového vnímání dětí, 
nastavení vhodného způsobu komunikace, rozvoj 
kompenzačních smyslů a pohybových dovedností 
dětí. Podstatnou součástí projektu bylo vybavení 
půjčovny 46 hračkami a speciálními pomůckami 
podporujících vývoj dětí. Děkujeme!

NROS pomáhá Středisku
rané péče SPRP České Budějovice

Proč je důležité podporovat
ranou péči?
„Ranou péči je třeba podporovat proto, že postižení 
dětí by nemělo být důvodem k tomu, že ztratí
i domov. Ten by naopak 
měl být jejich největší 
oporou.”

Jan Kraus,
herec a moderátor

Chcete někomu nadělit skutečný dárek, např. 
k narozeninám nebo jako svatební dar? Máme
pro Vás připraveny nové darovací certifikáty
v hodnotě 50, 100, 500 a 1 000 Kč.… .. úplnou novinkou 
v České republice je certifikát na 1 000 000 Kč!

Tak neváhejte!
Více informací zde: 

http://www.ranapece.cz/?src=Aktuality/Aktuality/
485&lokalita=ČR/

Darovací certifikáty
můžete darovat kdykoliv

Nové průkazy OZP začne Úřad 
práce ČR vydávat od 1. dubna 
2015.
Držitelé  průkazů mimořádných výhod
a dočasných průkazů osob se zdravotním 
postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle 
legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli 
zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP
v podobě plastové kartičky, a to v době od 1. 4.
do 31. 12. 2015.

UPOZORNĚNÍ:

 

Mediální partner
Společnosti
pro ranou péči
pro rok 2015

Ve čtvrtek 5.2.2015 představilo Středisko rané péče 
SPRP Brno černobílé fotografie Vojtěcha Slámy, které 
zachycují život v rodinách dětí se zrakovým 
postižením. Slavnostní vernisáž fotek proběhla
v Masarykově onkologickém ústavě v Brně na Žlutém 
kopci a to za účasti široké veřejnosti. Vedoucí 
Střediska Mgr. Karla Němcová představila blíže 
činnost organizace a seznámila veřejnost s tím, co 
služba rané péče nabízí rodinám, ve kterých vyrůstá 
dítě s postižením zraku. Poté následoval kulturní 
program – hudební vystoupení žáků školy
pro zrakově postižené a ukázka argentinského tanga. 
Děkujeme všem zúčastněných a věříme, že vystavené 
fotografie zaujmou všechny návštěvníky.
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