STŘÍPKY SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Milí dárci, patroni
a příznivci,
přichází Vám do rukou druhé číslo
našeho newsletteru. Děkujeme Vám
za Vaši podporu.
Díky změně financování a díky Vám
podporujeme i nadále 450 rodin dětí
s postižením, zachováváme kvalitu
služby a navyšujeme kapacitu
některých středisek.

4. konference pracovníků v rané
péči v České republice

Projekt Půjde to! Podpořený ESF
se po 2,5 letech chýlí k závěru

Záštitu nad již dříve avizovanou 4. konferencí
pracovníků v rané péči, která bude tradičně
v Olomouci v termínu od 9. do 11. září 2015 převzala
paní ministryně práce a sociálních věcí Mgr.
Michaela Marxová. Paní ministryně projevila velký
zájem účastnit se konference osobně a ráda by
s poskytovateli diskutovala v rámci kulatého stolu
o aktuálních legislativních tématech a financování
sociálních služeb.

„Pomohl mi uvědomit si své schopnosti a možnosti.
Rozšířit obzory v oblasti pracovních nabídek
i návazných služeb pro mé dítě. Zlepšil mi organizaci
soukromého a pracovního života. Přiměl mě
pracovat na sobě – na své fyzické kondici i na svém
vzdělání.“... toto je hodnocení jedné z maminek
zapojených do projektu. Máme radost, že pomohl
a těšíme se na další hodnocení.
Projekt provázel a do června tohoto roku bude
provázet osoby, většinou maminky, pečující o dítě
s postižením, v plánování si svého dalšího
profesního života. Zapojené osoby spolu s poradcem
mají možnost zmapovat svou současnou situaci
ve vztahu k návratu na trh práce, zamyslet se
nad tím, jak by si své pracovní zařazení
představovaly, co vše ke svým plánům potřebují.
Se značným zájmem jsou využívány aktivity
setkávání rodičů s tématickým zaměřením
(seberozvojové skupiny) i podpůrné rodičovské
skupiny (svépomocné skupiny). Skupinové aktivity
vyvrcholily vzdělávacím blokem s názvem Trivium,
který se uskutečnil ve Svratce.

Příklady z praxe rané péče
na kongresu pediatrů

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

Podpořit činnost Společnosti pro ranou péči
můžete i na sbírkové konto č. ú.
244900080/0300 nebo pomocí platební brány

Osobnosti podporují ranou péči
„Rád bych vyjádřil svou bezvýhradnou podporu
aktivitám společnosti pro ranou péči. Poskytování
bezplatné (!) pomoci rodinám, kterým se narodilo
postižené děcko a to pomoci okamžité, tak, aby dítě
nebylo odkázáno na sociální ústavy a mohlo zůstat
u svých rodičů, to je práce před kterou nezbývá, než
s m e k n o u t klo b o u k .
A podpořit ji, jak se dá.
Což tímto činím.
S obdivem.“
Jiří Ornest, herec,
režisér a překladatel

I raná péče přispívá k inkluzi
Českobudějovické středisko získalo finance
na aktivity projektu Dobrý start. Mimo jiné projekt
přispívá k prevenci sociální izolace dětí s postižením
a jejich rodin. První semináře úspěšně proběhly
v březnu ve dvou třídách MŠ v Ledenicích. Během
programu se děti dozvěděly, jak se žije dětem
s postižením, jakou pomoc potřebují, jak upravit
podmínky ve školce tak, aby ji dítě mohlo
navštěvovat apod. Paní učitelka Hana Fyrbachová
popisuje své dojmy ze semináře: „Zkušenost formou
zážitku je pro dítě v předškolním věku velmi
důležitá. Prostřednictvím bohatého programu,
který připravily poradkyně, se děti seznámily se
světem dětí se zbytky zraku a dětí nevidomých.
Aktivity se nám velmi líbily a obohatily nejen děti,
ale i nás dospělé o nové poznatky a donutily nás
k zamyšlení nad možnostmi vzdělávání dětí
s odlišnostmi v běžných školách.“
Děkujeme personálu mateřské školy za hezké
přijetí.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz,
www.eeagrants.cz.

Olomoucké plesy přispěly
na pomůcky

Příležitostný
informační bulletin
květen 2015

Ve dnech 5. – 6. února 2015 proběhla v Ostravě akce
s názvem PEDIATRIE PRO PRAXI - II. kongres
pediatrů a dětských sester v Ostravě. Kongresu se
aktivně zúčastnila vedoucí ostravského střediska
rané péče Vladimíra Salvetová a instruktorka
zrakové stimulace Petra Kelarová. V bloku „Pediatr
a raná péče“ přednesly svůj příspěvek na téma
„Služba rané péče v Moravskoslezském kraji
a příklady z praxe“. Cílem bylo ukázat pomocí
videonahrávek a konkrétních kazuistik, jak přesně
funguje raná péče v praxi, jaké jsou její možnosti
a také ukázat účastníkům kongresu velkou
provázanost zdravotní a sociální péče. Po skončení
příspěvku proběhla živá diskuze, při níž bylo
zodpovězeno mnoho dotazů ze strany přítomných
lékařů i sester.
Více informací o kongresu zde:
http://www.solen.cz/incpdfs/act-0001920001_10_1.pdf

Více o projektu
na pujdeto.ranapece.cz
Tento projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu České
republiky.

Poděkování
Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče
SPRP Olomouc, Středisko rané péče SPRP Ostrava,
Středisko rané péče SPRP České Budějovice děkuje
Nadaci rozvoje občanské společnosti a VELUX
Foundations za finanční podporu v programu
Včasná pomoc dětem.
Díky finančním prostředkům se služba rané péče
dostane těm nejpotřebnějším.
Děkujeme za projevenou důvěru, podpory si velmi
vážíme!
Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské
společnosti z prostředků VELUX Foundations.

Inspirace pro rodiče na výrobu
rezonanční desky, na kterou se
umístí vibrační hračka
a vibrace tak stimulují celé tělo
dítěte.
Deska je z dřevotřísky, nebo pevného kartonu záleží na hmotnosti a rozměrech dítěte. Dále jsou
potřeba nohy k desce, aby vibrovala, taktéž
z jakéhokoliv materiálu. Desku lze polepit
reflexními a dalšími zrakově stimulačními tapetami
a může tak zároveň sloužit jako stimulační koutek,
když se opře o stěnu. Doporučujeme dítěti dát
pod hlavu polštář, vibrace na hlavu by mu nemusely
být příjemné.

Všechno začalo příběhy tří postižených dětí, které
potřebují pro svůj psychomotorický rozvoj finančně
náročné pomůcky. Sbírka proběhla v adventním
čase v Galerii Šantovka a další prostředky putovaly
na jejich konta z plesů, které se uskutečnily
v Olomouci. Jednalo se o Omega Olomoucký ples,
Ples Olomouckého kraje a Ples Dobrého místa
pro život. Nyní už můžeme pořídit jak výukové iPady,
tak i speciální chodítko. Děkujeme za obdarované!

Spolu 2015 – Týdenní kurz
pro rodiny
I v tomto roce proběhl týdenní kurz pro klienty
Společnosti pro ranou péči, a to v 26. 4. do 1. 5. 2015.
Pobytová akce se uskutečnila v krásném prostředí
Vysočiny, v hotelu Svratka, který je již vyzkoušený
a vyhovuje potřebám našich klientů (bezbariérovost, komfortní ubytování, příjemný
personál, zázemí hotelu s bazénem atd.).
Pro rodiče s dětmi si poradkyně rané péče připravily
odborný program s ohledem na potřeby konkrétních
dětí. Rodiče měli možnost během dopoledne
probrat s poradkyněmi aktuální témata, která je
zajímají, a vyzkoušet si s dětmi různé formy
stimulace, nové nápady na hry atd. Odpoledne byla
pro rodiče nachystána témata, která jim pomohou
zvýšit informovanost v oblasti jejich pracovního
uplatnění.
Večery byly ve znamení tvořivosti, fyzioterapie
a možnosti vzájemného si sdílení zkušeností
a poznatků – vše formou neformálního setkání
v příjemném hotelovém prostředí.

Tento projekt je realizován za pomoci Nadačního
fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a to
nadačním příspěvkem ve výši 160 000 Kč.
DĚKUJEME!
http://www.ranapece.cz/?src=Aktuality/Aktuality/
610&lokalita=%C4%8CR/

Ve Varech to vře(lo)...

Půjčovna sportovně
kompenzačních pomůcek Centra
APA na Fakultě tělesné kultury
UP Olomouc

Setkání příznivců Střediska
rané péče SPRP Olomouc,
Regionálního centra pro podporu
a provázení rodin dětí s tělesným,
mentálním a kombinovaným
postižením

Pracovníci Centra aplikovaných pohybových aktivit
Fakulty tělesné kultury UP Olomouc připravili
pro Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální
centrum pro podporu a provázení rodin dětí se
zrakovým a kombinovaným postižením přednášku
s názornou ukázkou sportovně kompenzačních
pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, které
si zúčastněné klientské rodiny samy vyzkoušely.
Více o jejich činnosti naleznete na webových
stránkách: http://www.apa.upol.cz/web/

Dne 19. 2. 2015 se v NH hotelu v Olomouci
uskutečnilo setkání podporovatelů, dárců
a osobností, kteří nám pomáhají každý svým dílem
v činnosti. Slavnostního večera se zúčastnila kromě
bezmála čtyřiceti podporovatelů, i zakladatelka
SPRP Terezie Hradilková.
Byl to krásný večer s dobrými a usměvavými lidmi.
I díky Vám můžeme podporovat 60 rodin
s postiženými dětmi v Olomouckém kraji. Děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.

V loňském roce pražské pracoviště Společnosti
p ro r a n o u p é č i re a g o v a l o n a p o p t áv ku
z Karlovarského kraje a zahájilo tam ranou péči
pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením a ohroženým vývojem.
Po velmi napínavém začátku roku, kdy jsme
v důsledku nastavení financování v Karlovarském
kraji řešili otázku BÝT ČI NEBÝT s radostí
oznamujeme, že nezklameme důvěru do nás
rodinami vloženou a JEDEME DÁL!
Náš cíl je ale vyšší, už teď totiž myslíme na rok 2016!
Chceme nabídnout službu dalším rodinám.
Držte nám palce! … anebo nám pomozte...

Veletrh neziskových organizací
NGO Market 2015
Společnost pro ranou péči o.s. se již po několikáté
účastnila tradičního veletrhu neziskových
organizací NGO Marketu 2015. Akce se konala 23.
dubna 2015 a organizátoři si pro nás nachystali nové
prostory Fora Karlín.
Veletrh se těší velkému zájmu široké veřejnosti,
proto jsme také u našeho prezentačního stánku
neměli čas zahálet. Navázali jsme několik kontaktů
s jinými neziskovými organizacemi a zaujali několik
nových sponzorů a dobrovolníků.
Děkujeme za podporu a návštěvu všem, kteří
za námi přišli!
Odkaz:
http://www.ranapece.cz/?src=Aktuality/Aktuality/
603&lokalita=%C4%8CR/

Mediální partner
Společnosti
pro ranou péči
pro rok 2015
Společnost pro ranou péči o.s.,
Adresa: Klimentská 2 Praha 1, 11000
Číslo účtu: 126905243/0300
IČ: 67363610

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Matyášová, předsedkyně SPRP
Telefon: 774734035
E-mail: centrum@ranapece.cz

