STŘÍPKY SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Milí dárci, patroni, příznivci
rané péče,
je nám jasné, že Vaše mailové schránky
jsou všemožných newsletterů (navíc
nyní před Vánoci) plné až po okraj.
Věříme ale, že adventní číslo zpravodaje
Společnosti pro ranou péči si přečtete
s chutí. Připravili jsme pro Vás totiž
samé dobré (a také stručné) zprávy.
A všechny mají jedno společné téma:
jsou o tom, co všechno se ve Společnosti
pro ranou péči děje, aby rodiny pečující
o dítě s postižením měly o kapku lehčí
život. Veškeré zmiňované aktivity se
mohly uskutečnit jen díky Vaší podpoře.
Vaší pomoci si nesmírně vážíme a velmi
Vám za ni děkujeme. Přejeme Vám
klidné a pokojné Vánoce a v novém roce
mnoho radostných a naplněných dnů!

Dobrý rok 2016 Vám přejeme z Brna,
Českých Budějovic, Olomouce, Ostravy
i z Prahy!

Ohlédnutí za Týdnem rané péče
I letos patřil začátek listopadu celorepublikové
osvětové kampani Týden rané péče, jejímž
organizátorem je Společnost pro ranou péči. Osmý
ročník této významné akce s mottem „Krok
za krokem. Provázíme rodiny už 25 let.“ se nesl
v duchu oslav kulatého výročí začátku poskytování
služby rané péče na našem území. Dokonce i počet
zapojených organizací – poskytovatelů rané péče
z celé republiky – dosáhl tentokrát symbolické
pětadvacítky. V rámci kampaně proběhlo mnoho
akcí pro veřejnost (výstav, debat, divadelních
představení, dnů otevřených dveří …), o sociální
službě rané péče informovala rovněž četná média.
Týden rané péče podpořilo svým vyjádřením mnoho
osobností českého veřejného života a záštitu
nad ním převzala ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová a Asociace krajů České
republiky. Fotograf ie z proběhlých akcí,
odkazy na pořady a nejrůznější články s tématem
rané péče a mnoho dalšího naleznete
na http://trp.ranapece.cz/.

Fotografie z pobytových akcí
pro rodiny byly k vidění v Ostravě
Volné sdružení poskytovatelů rané péče
v Moravskoslezském kraji, jehož členem je
i ostravské středisko, uspořádalo ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem výstavu fotografií
nazvanou 25 let rané péče v České republice.
V předsálí zastupitelstva Krajského úřadu v Ostravě
mohli lidé na počátku listopadu, tedy v rámci Týdne
rané péče, zhlédnout fotky zachycující pobytové
akce pořádané pro rodiny pečující o děti
s postižením v raném věku. Cílem pobytů je
poskytnout rodičům příležitost pro vzájemné sdílení
pocitů a výměnu zkušeností s dalšími rodiči z kraje
a dětem umožnit společnou hru a obohacující
komunikační interakci. „Těší nás, že se díky výborné
spolupráci několika poskytovatelů rané péče
v našem kraji povedlo výstavu uspořádat
a informovat touto cestou o sociální službě, kterou
poskytujeme. Zároveň je akce další připomínkou
toho, že raná péče je rodičům v České republice
dostupná už čtvrt století,“ říká vedoucí ostravského
střediska Vladimíra Salvetová. Osobní záštitu
nad výstavou převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Svatomír Recman.

Příležitostný
informační bulletin
prosinec 2015

Pojďme si hrát společně

Mikulášská sbírka už potřetí

Všichni, kdo si chtěli užít a pohrát, přišli v pátek
9. října do Smetanových sadů v Olomouci na akci
nazvanou Pojďme si hrát společně pořádanou
tamějším střediskem rané péče. A návštěvníků bylo
opravdu hodně, bezmála 450. Během dne mohli
vyzkoušet výtvarné tvoření, projít stezku na hrubou
i jemnou motoriku, s klapkami na očích čichat
a poznávat všemožné vůně. Skvělá moderátorka
Kvítko z Rádia Haná k tomu pouštěla své hity.
Při muzikoterapii si děti i dospělí mohli zahrát
na nástroje z celého světa. A po celou dobu se
mincemi plnilo korýtko nazvané „řetěz z mincí“.
Občerstvení sladké i slané, první punč v tomto roce
a pak hurá na stezku odvahy. Úžasní bubeníci
ze skupiny Jumping Drums zahřáli svým rytmem
i slovem a na úplný konec se rozzářilo jezírko
plovoucími lampiony přání. Splní se i ta vaše…?
Dopolední program byl věnován mateřským školám,
velké poděkování, že si děti a paní učitelky udělaly
čas a přišly. Díky všem návštěvníkům se podařilo
získat 15 tisíc korun na chodítko UPSEE, které
poslouží dětem, jež nemají to štěstí, aby se
bez pomoci dívaly na svět z horizontální polohy.

Hned zkraje adventu, tentokrát 4. prosince, byla
zahájena již tradiční Mikulášská sbírka pořádaná
Společností pro ranou péči, jejímž smyslem je získat
prostředky na terénní práci v rodinách pečujících
o dítě s postižením. Sbírka nese podtitul: „Staňte se
i Vy Mikulášem a obdarujte!“
V den zahájení sbírky procházeli několika krajskými
městy dobrovolníci s červenými, speciálně
označenými čepicemi, vybaveni zapečetěnými
pokladničkami. Kdo je potkal, sám se mohl stát
na malou chvíli Mikulášem a obdarovat. A pokud tak
učinil, odměněn byl drobným dárkem, který vytvořili
lidé známí i neznámí s chutí pomáhat.
Sbírka ovšem probíhá i nadále, nyní už formou
darovacích SMS nebo sbírkového účtu, a to až
do října 2016. Jména dárců nebo loga firem budou
po domluvě zveřejněna na webových stránkách.
Zájemci mají možnost umístit sbírkovou kasičku
i v prostorách své firmy nebo pracoviště a využít ji
třeba v rámci vánočního večírku nebo oslav nového
roku. Podrobnější informace rádi poskytnou
zaměstnanci všech středisek Společnosti pro ranou
péči.

Vše se mohlo uskutečnit díky nadšení organizátorů,
pracovníků Střediska rané péče SPRP Olomouc, díky
dobrovolníkům a zejména všem podporovatelům
a dárcům. Jmenovitě moc děkujeme: Město
Olomouc, Rádio Haná, RWE, 1. filmová vinotéka,
Vrtal – velkoobchod s nápoji a potravinami,
obchodní centrum Globus, Výstaviště Flora
Olomouc, Galerie Šantovka, ZOO Olomouc, SKI
Kraličák, NH HOTEL, Dobré Místo pro život, Forttys
pizza, pekařství Penam, Spektrum potřeb Gatěková
Olomouc, Jumping Drums, Penzion Kolovna,
manželé Zálesští, firma Škofin, tiskárna Properus,
fotografka Pavlína Zatloukalová a také našim
dobrovolníkům!

Kulatý stůl u veřejné ochránkyně
práv
Pod záštitou veřejné ochránkyně práv Anny
Šabatové jsme 9. listopadu v Brně uspořádali „kulatý
stůl“ na téma: rodina dětí se zrakovým postižením
v systému péče a podpory v Jihomoravském kraji.
Mezi účastníky nechyběla MUDr. Kateřina Šenková,
Ph.D., lékařka dětské oční kliniky v Brně, Mgr. Jana
Trčková, zástupkyně brněnského speciálně
pedagogického centra pro děti se zrakovým
postižením, Mgr. Martina Michalová, zástupkyně
sociálního odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje, nebo Mgr. Karla Němcová,
vedoucí Střediska rané péče SPRP Brno. O svůj
příběh se přišla podělit jedna klientská rodina.
Cílem setkání bylo najít možnosti, jak zlepšit
informovanost a vzájemnou spolupráci mezi
zdravotnictvím, sociálními službami a školstvím,
které vstupují do života rodin dětí se zrakovým
postižením. Děkujeme všem zúčastněným a věříme,
že jsme se mezi sebou opět lépe poznali, navázali
osobní kontakty a zajistili tak lepší informovanost
o službě rané péče mezi jednotlivými odborníky.

Projekt Spolu s námi
Olomoucké středisko získalo finance na aktivity
projektu nazvaného Spolu s námi. Díky projektu
dochází k větší integraci rodin s dětmi s tělesným,
mentálním a kombinovaným postižením do místní
komunity, a to díky konzultacím, které provádějí
poradkyně rané péče a které jsou zaměřeny
na sourozence postižených dětí. V rámci projektu
probíhají setkání seberozvojových a svépomocných
skupin a vzdělávání rodičů.

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

Divadlo Radost pomáhá rané
péči
Loutkové divadlo Radost v Brně připravilo
překvapení určené výlučně klientům střediska rané
péče jako dárek k 25 letům fungování rané péče
v České republice. Rodiče a děti si 5. listopadu
společně užili představení Tři pohádky pro rošťáky,
a to v prostorách muzea Divadla Radost. Po skončení
veselého představení plného hudby si rodiny mohly
prohlédnout loutky a rekvizity, které se v pohádce
objevily, a projít si zákulisí divadla. Děkujeme
řediteli divadla panu Peškovi a jeho spolupracovníkům za výjimečný zážitek a těšíme se
na možnou spolupráci v příštích letech.

Benefiční koncert pro středisko
rané péče v Olomouci
Za podpory Moravské filharmonie Olomouc proběhl
v pátek 4. prosince benefiční koncert pro Středisko
rané péče SPRP Olomouc. Uspořádán byl
při příležitosti výročí 25 let od počátků rané péče
v České republice jako poděkování všem sponzorům
a podporovatelům. Slavné evergreeny nejen
klasické hudby, ale i Beatles, Georga Gershwina
a Jaroslava Ježka interpretoval soubor Gamavilla
Quartet. Účastníci koncertu měli možnost
zhlédnout také doprovodnou výstavu mapující
činnost olomouckého pracoviště.

Jedeme dál!
Především na podporu vývoje dítěte s poruchou
autistického centra a na rozvoj rodičovských
kompetencí je zaměřený projekt olomouckého
střediska s názvem Jedeme dál! Cílí jak na děti
s nízkofunkčním, tak i středněfunkčním
a vysokofunkčním autismem. Poradci spolu s rodiči
pracují na rozvoji kompenzačních mechanismů
a rozvoji schopností dětí s poruchou autistického
spektra (komunikace, strukturované učení, nácvik
sociálních dovedností a další). Rodiny mají možnost
vypůjčit si kompenzační pomůcky či speciální
hračky. Metodik a poradce pro přímou práci
s dítětem s poruchou autistického spektra se v této
oblasti dále vzdělávají a navazují spolupráci
s dalšími odborníky.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské
společnosti z prostředků VELUX Foundations.

Den otevřených dveří v rodinách

Prezentace komunikačních
programů a optických pomůcek
pro děti s postižením
V říjnu zavítali do Střediska rané péče SPRP
Olomouc zástupci firmy SPEKTRA a sdružení PETIT,
aby zde prezentovali své výrobky. Klientské rodiny,
které dorazily i s dětmi, měly možnost vyzkoušet
nejen vystavené moderní optické pomůcky,
komunikační programy a komunikátory, ale také
diagnostiku zpracování informace dítětem
a zpřístupnění počítače pro dítě s tělesným
hendikepem: ovládání počítače pomocí speciálních
myší, klávesnic, pohybu hlavy, úst, očí. Rodiče mohli
vidět, jak jejich dítě může prostřednictvím programů
lépe komunikovat se svým okolím, což mělo velký
úspěch. Získali také potřebné informace
o možnostech příspěvku na pomůcky od pojišťovny
a přehled o individuálních pomůckách na míru
přímo pro jejich dítě.

V průběhu měsíce října a listopadu jsme
představitelům státní správy a samosprávy nabídli
ojedinělou akci – netradiční den otevřených dveří.
Požádali jsme naše klientské rodiny, aby své dveře
otevřely zástupcům státu. Cílem bylo ukázat, jak
raná péče pomáhá a v čem je důležitá pomoc
rodinám, které se rozhodly vychovávat dítě
s postižením doma a neumístit je do ústavní péče.

Dárek od klientů: výstava
přáníček vyrobených pro ranou
péči
Středisko rané péče SPRP Brno dostalo od svých
klientů dárek k 25 letům fungování rané péče
v České republice. S nápadem oslovit rodiny
a požádat je o vyrobení „přáníčka“ přišla kolegyně
Silvie Slámová a ve spolupráci s dalšími
poradkyněmi dovedla tuto myšlenku do úspěšného
konce. Rodiče a děti společně vyráběli malý dárek či
přáníčko pro ranou péči a při práci si užili hodně
zábavy. Vznikl tak přenosný panel s upevněnými
výrobky a přáními od dětí, vše doplněné
fotografiemi, jak dílka vznikala a kdo se na jejich
tvorbě podílel. Děkujeme všem malým umělcům
a jsme rádi, že i díky této barevné výstavě můžeme
zajímavým způsobem prezentovat ranou péči.

Oslovení zastupitelé krajů a měst byli nabídkou
potěšeni a po dojednání vhodného termínu
s ochotnými klientskými rodinami z Jihomoravského kraje i z kraje Vysočina proběhla
samotná konzultace. Do rodin tak společně
s poradkyněmi vstoupil náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje Marek Šlapal a vedoucí
referátu komunitního plánování Magistrátu města
Brna Zdenka Hašová. Děkujeme všem rodinám,
které umožnily nahlédnout do svého života, dík patří
i poradkyním, které konzultaci vedly, a věříme, že
přímá zkušenost z rodin byla pro zastupitele
podnětná.

Divadlo baví i pomáhá
Budějovické středisko srdečně zve své příznivce
na vánoční setkání s pohádkou Jak čert psal
vánoční přání v podání Divadélka máma a táta.
Akce se uskuteční 12. prosince ve 14 hodin
v herně Chňapík v Českých Budějovicích. Možná
nás navštíví také Mikuláš s čertem a andělem.
O týden později se můžete těšit na divadelní
představení Víti Marčíka ml. v krásné atmosféře
kostela Svaté rodiny. Výtěžek ze hry Vánoční
příběh bude věnován na podporu rodin dětí se
zrakovým postižením. Do třetice vás zveme
na benefiční představení Liga proti nevěře, kde
můžete vidět Veroniku Novou, Míšu Kuklovou
a Ivo Šmoldase, a to ve čtvrtek 19. ledna 2016.
Pro více informací o plánovaných akcích sledujte
náš web www.ranapece.cz nebo Facebook.
Pokud chcete podpořit ranou péči nákupem
vánočních dárků, navštivte stánek našeho
střediska na adventních trzích v Českých
Budějovicích.
Rádi bychom na tomto místě také poděkovali
našim příznivcům a sponzorům za přízeň v roce
2015 a těšíme se na další spolupráci v roce
příštím!

Činnost Společnosti pro ranou péči můžete
podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS DOMOVJEDOMA na číslo 87 777. Cena
DMS je 30 Kč, Společnost pro ranou péči obdrží
28,50 Kč. Můžete přispívat také pravidelně každý
měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS
ve tvaru DMS ROK DOMOVJEDOMA na telefonní
číslo 87 777 a každý měsíc vám bude automaticky
odečtena částka 30 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz.

Mediální partner
Společnosti
pro ranou péči
pro rok 2015

Společnost pro ranou péči, o. s.
Adresa: Klimentská 2, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 126905243/0300
IČ: 67363610

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Matyášová, předsedkyně SPRP
Telefon: 774 734 035
E-mail: centrum@ranapece.cz

