STŘÍPKY SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Milí přátelé a podporovatelé Výtěžek z charitativního běhu
„Jeden běh nestačí 2018“ byl
rané péče,
zkraje léta Vám přinášíme horké novinky
z našich středisek a stručné informace
o tom, jak v nejrůznějších koutech naší
republiky podporujeme rodiny dětí
s postižením v raném věku. Jsme velmi
vděčni za Vaši pomoc, díky ní můžeme
pro rodiny dět í s hendikepem
připravovat řadu akcí, ale hlavně
můžeme stále a pravidelně dojíždět
přímo za rodinami domů, pomáhat jim
překonávat každodenní obt íže
a podporovat maximální rozvoj jejich
dítěte. Děkujeme, že jste s námi,
a přejeme Vám krásné prázdniny plné
pohody, odpočinku i zážitků!

Slavnostní otevření místnosti
pro zrakovou stimulaci v Praze
V květnu se v pražském středisku sešli zástupci
donátorů, kteří podpořili vybavení speciální
místnosti určené ke stimulaci zraku
na ambulantních konzultacích pro rodiny dětí se
zrakovým postižením a také pro provádění
funkčního vyšetření zraku instruktorem zrakové
stimulace. Speciální testy, pomůcky a hračky, ale
i vybavení místnosti úložnými prostory, zatemňovací
roletou či kobercem bylo možno pořídit díky
podpoře Nadace Leontinka a Nadačního fondu
Českého rozhlasu, sbírky Světluška. Místnost bude
sloužit 41 rodinám dětí se zrakovým postižením
z Prahy a Středočeského kraje. Děkujeme.

71 000 Kč

V sobotu 19. května proběhl ve Smetanových sadech
v Olomouci čtvrtý ročník charitativního běhu Jeden
běh nestačí. Jak samotný název napovídá – běhů
a tratí bylo připraveno hned několik. Od 50 m
po 10 km. Na stupních vítězů se tak ocitl dvouletý
benjamínek, profesionální běžec či závodník
s mnohaletými životními zkušenostmi. Ti, kdo
neholdují závodnímu stresu, si mohli zaběhnout
Běh pro radost. Výtěžek ze startovného, darovacích
certifikátů i drobných prodejů v celkové výši
71 000 Kč poputuje na zakoupení speciálních
hraček a pomůcek pro děti s těžkým kombinovaným
postižením v olomouckém regionu. Rodiny
s hendikepovanými dětmi jsou kolem nás
a pomocnou ruku může podat úplně každý. Nestojí
za námi agentura ani tým profesionálů v oblasti
sportovních aktivit, ale pracovní tým střediska rané
péče a nadšení dobrovolníc i. Děkujeme
generálnímu partnerovi akce Nadaci 02, hlavním
partnerům společnosti Nutrend, Innogy, Decathlon,
dále statutárnímu městu Olomouc
a Olomouckému kraji. Poděkování patří mediálním
partnerům Rádio Haná, multikino Premiere
Cinemas Šantovka, Český rozhlas 2 a Olomoucká
drbna.

Příležitostný
informační bulletin
červenec 2018

Víc než nemocnice
Zcela v souladu s mottem českobudějovické
nemocnice zmíněným v titulku probíhá i naše
dlouhodobá spolupráce se zdejším
neonatologickým oddělením. Díky ní dokážeme
včas informovat o rané péči a dostávají se k nám
i rodiny s extrémně nedonošenými miminky,
u kterých se objevují zrakové potíže, a my tak
můžeme zahájit včasnou stimulaci zraku a celkovou
podporu vývoje dítěte. Zároveň dokážeme rodiny
nespadající do naší cílové skupiny nasměrovat
na jiné poskytovatele rané péče. V roce 2017 nás
z neonatologie kontaktovalo 35 zájemců o službu
a 14 z nich jsme odeslali k jiným poskytovatelům
rané péče. Z 21 rodin přijatých do péče je u 9 dětí
předpoklad dlouhodobější spolupráce v rámci
služby. Děkujeme všem pracovníkům neonatologie
za jejich stoprocentní nasazení a skvěle odváděnou
práci. Spolupráce by nebyla možná bez finanční
podpory grantového programu Včasná pomoc
dětem realizovaného Nadací rozvoje občanské
společnosti a financovaného z prostředků The
VELUX Foundations. DĚKUJEME!

NÁRODNÍ CIRKUS ORIGINÁL
BEROUSEK opět v Olomouci
Děkujeme Galerii Šantovka za zajištění benefičního
představení zdarma v NÁRODNÍM CIRKUSE
ORIGINÁL BEROUSEK, které se v dubnu uskutečnilo
v Olomouci. Všem rodinám se představení moc
líbilo!

Víkendový pobyt pro rodiny
v Horní Lomné

Podpora a odborné poradenství
rodinám dětí s autismem
v Karlovarském kraji
Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti
(NROS) se nám daří neustále zvyšovat kvalitu služby
zaměřené na rodiny dětí s autismem. V celém kraji
probíhá intenzivní depistáž a informační kampaň
u praktických dětských lékařů, psychologů,
psychiatrů a dalších odborných lékařů. Od začátku
roku 2018 jsme přijali již 18 nových rodin a daří se
nám snižovat věkový průměr dětí při zahájení
služby. Velmi pozitivní reakce vyvolal terapeutickore l a xa č n í p o b y t p ro ro d i č e , k te r ý j s m e
pro karlovarské rodiny mohli uspořádat díky
podpoře Nadace J&T. Děkujeme.

Díky podpoře Moravskoslezského kraje, projektu
„Podporujeme hrdinství, které není vidět“, jsme opět
mohli zorganizovat víkendový pobyt pro klienty
střediska rané péče, které sídlí v Ostravě a působí
v celém Moravskoslezském kraji. Počátkem června
tak mohlo 9 klientských rodin vyjet do Horní Lomné
a načerpat síly, inspiraci, navázat nová přátelství
a odpočinout si od každodenních starostí.
Poradkyně rané péče připravily zajímavý program
pro děti i dospělé. Nechyběly kreativní dílny,
venkovní aktivity, masáže, ani výprava za pokladem.
Programem rodiny provázela psycholožka Barbora
Knápková, byla rodinám k dispozici i pro individuální
konzultace. Děti byly nadšené také z bazénu
v hotelu Excelsior, kde byly rodiny ubytovány,
některé z dětí na pobytu poprvé překonaly strach
z vody a koupání si užily.

Zúčastnili jsme se konference
Evaluácia včasnej intervencie
v Trnavě

Účast na konferenci
pro perinatologické sestry v Brně
9. moravský kazuistický seminář
Na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
proběhl koncem dubna devátý ročník odborného
kazuistického semináře specialistů v rané péči,
organizovaný Střediskem rané péče SPRP, pobočka
Olomouc. Hlavním tématem oborového setkání se
letos stala práce s rodiči v rámci služeb rané péče,
a to nejen se zaměřením na zrakové vady. Program
zahrnoval prezentace a rozbory kazuistiky
(případové studie), které představili jak poradci
Společnosti pro ranou péči, tak zástupci dalších
poskytovatelů rané péče jako Jdeme autistům
naproti, Slezká diakonie, středisko MATANA
a Kolpingova rodina Smečno. Semináře se
zúčastnili také pracovníci Centra pro dětský sluch
Tamtam, Slezské diakonie, střediska SALOME,
a Střediska rané péče EDUCO Zlín. Jako facilitátorky
provázely programem metodičky Petra Hálková
a Lenka Koubková. Seminář byl významně podpořen
z programu „Spolu do života“ Nadačního fondu
AVAST.

„Obtíže novorozeneckého věku a jejich možná
řešení“ byl název konference organizované
porodnicí na Obilním trhu v Brně, které se účastnily
zdravotní sestr y z celé České republiky.
Na konferenci jsme měli možnost prezentovat
službu rané péče a mohli tak informovat o možnosti
podpory rodin dětí ohrožených předčasným
porodem velký počet zdravotníků. Doufáme v užší
spolupráci se zdravotními sestrami porodnice
Fakultní nemocnice Brno a dětskými sestrami
Nemocnice Jihlava, která má přinést včasné
provázení a také psychickou úlevu rodinám.

Zážitkové semináře jako
poděkování donátorům

Ulice Českých Budějovic ožily
i s ranou péčí

ZOO a Aqualand na jihu Moravy
podpořily klientské rodiny
Naše klientské rodiny měly možnost zdarma
navštívit dvě oblíbená zábavná místa
v Jihomoravském kraji. 9. dubna prostřednictvím
naší služby získaly volné vstupenky do Aqualandu
Moravia v Pasohlávkách, kde jsme připravili klub
rodičů s lektorovaným plaváním. Děkujeme
za empatický a hravý přístup lektorce Nicole
Matalové. Velmi si ceníme profesionální
komunikace ze strany aquaparku, který se
samozřejmostí zajistil potřebné zázemí pro rodiny.
Stejně tak výjimečný den klientské rodiny prožily
i 1. června, kdy se zdarma otevřely brány Zoologické
zahrady Brno pro všechny rodiny dětí s vývojovým či
zdravotním ohrožením či postižením. Večer
s názvem Noc snů byl věnován možnosti všemi
smysly poznávat zvířecí obyvatele ZOO nebo si užít
připravený hudební program. Oběma organizacím
děkujeme!

Třetí ročník pouliční slavnosti Posousedsku si
30. května před budovu Jihočeského divadla přišly
užít stovky lidí. Běžný provoz v historickém centru
tak vystřídaly koncerty školních sborů, divadelní
představení, módní přehlídky, tanec a další
happeningy. Letošní ročník přinesl i novinku –
informační stánek a dobročinný obchůdek
Společnosti pro ranou péči. Mohli jsme veřejnosti
ukázat, jak pracujeme s dětmi v rodinách,
a informovat o rané péči. Díky dobročinnému
obchůdku, kam lidé věnovali vlastnoručně vyrobené
předměty, jsme získali krásných 15 840 korun, které
použijeme na zakoupení speciálního osvětlení
do místnosti určené ke stimulaci zraku a vyšetřování
aktuálních zrakových schopností u dětí raného
věku. Moc děkujeme organizátorům, Jihočeskému
divadlu a spolku Verbarium, a těšíme se
na spolupráci v roce 2019.

Děkujeme firemním donátorům z Brna, kteří
podpořili naši práci f inančními dar y:
ze zaměstnanecké sbírky ve firmě Dixons Carphone
CoE jsme získali výtěžek ve výši 37 425 Kč
a společnost SolarWinds Czech nám spolu se svými
zaměstnanci věnovala dar ve výši 57 900 Kč.
Abychom přiblížili, jak darované peníze pomáhají,
umístili jsme v obou společnostech putovní výstavu
fotografií DOMOV JE DOMA s příběhy našich
klientských rodin. Zároveň jsme zde uspořádali
zážitkový seminář, kde si zaměstnanci mohli
vyzkoušet s klapkami na očích pomůcky
pro stimulaci zraku a jednoduché činnosti
z každodenního života. Semináře i výstava měly
u obou partnerů velký ohlas a my se těšíme na další
spolupráci.

Podpořte nás zasláním DMS ve tvaru
DMS DOMOVJEDOMA 30

Nejlepší maminky na světě
slavily v Šantovce
Malování, líčení, módní poradenství, poukázky
k nákupu, skvělý raut, prosecco, uvolněná nálada,
a především oslava ženství a maminek. Tak vypadalo
jedno odpoledne v Galerii Šantovka, které mohlo
prožít deset klientských maminek. Akce měla
vyjádřit poděkování za to, jak jsou silné, pozitivní,
krásné a jak zvládají často velmi složité a nelehké
situace, které jim osud nadělil. Velký dík za realizaci
akce patří panu Hubáčkovi, marketingové
koordinátorce paní Zemánkové, panu Schinerovi
z Atmosphere restaurantu, stylistce paní
Nesvadbové, paní Filipkové za líčení a paní
Pořízkové za pořízení fotografií.

na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30 Kč, Společnost pro ranou péči obdrží
29 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz

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

Baby masáže srdcem
25. května olomoucké středisko uspořádalo pro své
klientské rodiny akci pod vedením MUDr. Michaely
Cázerové, která je expertkou na kojenecké masáže
m e z i n á ro d n í a s o c i a c e I A I M a l é k a ř ko u
ve specializační přípravě dětské psychiatrie. Baby
masáže srdcem prohlubují vztah mezi rodičem
a dítětem, ulevují při kolikových problémech,
zlepšují spánek, uklidňují a podporují
psychomotorický vývoj. Kurz byl určen rodičům dětí
se specifickými potřebami a dětí se stagnací
v oblasti pohybového vývoje. Paní doktorka jej
vytvořila na míru našim rodinám, a nabídla svou
lidskou i odbornou zkušenost. Následně k tématu
poskytla několik slov: „Už od narození hraje dotek
v životě dítěte zásadní roli. Je to jeho první jazyk.
Díky němu navazuje kontakt se sebou samým
a posléze i s okolím. Milující dotyk má léčivé účinky,
dodává dítěti pocit jistoty, tepla a lásky. Něžné
dotyky zasévají v miminku semínko důvěry, respektu
a porozumění na celý život.“ Děkujeme za čas, který
nám paní doktorka věnovala, i za předané
informace.

Kolegyně z ostravského střediska se zúčastnily
konference Evaluácia včasnej intervencie, která se
uskutečnila 11. května v Trnavě a jejímž
organizátorem je Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity. Příspěvek vedoucí
střediska Vlaďky Salvetové věnovaný zapojení
rodičů do hodnocení rané péče vzbudil velký ohlas
posluchačů včetně pana děkana pořádající fakulty
Jaroslava Slaného. Na konferenci se kolegyně
mohly setkat i s další přednášející – Terezií
Hradilkovou, která má velké zásluhy v oblasti
rozvoje oboru rané péče.

Klub rodičů na novém hřišti
Brněnské středisko získalo možnost využít nového
hřiště pro děti, které vzniklo ve vnitrobloku budovy,
v níž středisko sídlí. Poliklinika Zahradníkova
nechala hřiště vybudovat pro zdejší uzavřenou
dětskou skupinu a po domluvě zde můžeme akce
pořádat i my, čehož si velmi ceníme. Jde o hřiště
s příjemným povrchem, výraznými barevnými
plochami i prvky na hraní, houpačkou a bezpečnou
klouzačkou. Atrakce jsou pestré a mají podobu
zvířat. Nápad uspořádat na hřišti akci pro klientské
rodiče, klub rodičů, všichni zúčastnění velmi ocenili,
a tak se těšíme, že se na hřišti znovu brzy sejdeme.

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

Společnost
pro ranou péči
podporují:

Mediální partner
Společnosti
pro ranou péči
pro rok 2018

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

