STŘÍPKY SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Milí dárci, patroni, příznivci
rané péče, milí rodiče,
doufáme, že jste si užili krásné léto
a načerpali síly do dalších dnů. Zasíláme
vám aktuální číslo newsletteru
Společnosti pro ranou péči s informacemi o dění v jednotlivých
střediscích. Mezi nejvýznamnější
události uplynulého období bezesporu
patřil již 5. ročník Konference
pracovníků v rané péči v ČR. A co je před
námi? V listopadu opět proběhne
celorepubliková kampaň Týden rané
péče, letos dokonce už desátý ročník.
A samozřejmě stále, den co den jezdíme
z a d ě t m i a j e j i c h ro d i č i d o m ů
a pomáháme jim nelehkou životní situaci
zvládat. A to vše i díky vám – díky vaší
podpoře! Přejeme vám krásné
a radostné podzimní dny!

Zámek Žďár nad Sázavou
a Jaroslav Dušek podpořili ranou
péči
V srpnu nás oslovila bývalá klientská maminka
Jiřina Tlustošová s informací, že se v zámku ve Žďáru
nad Sázavou koná divadelní představení Jaroslava
Duška Čtyři dohody. Pan Dušek výtěžkem
ze vstupného vždy podpoří pomáhající instituce,
které působí ve městě, kde hraje. Díky paní
Tlustošové jsme se mezi uchazeče o podporu mohli
zařadit a následně ředitel žďárského zámku Petr
Sedlák „dal zelenou“, aby část finanční podpory
směřovala do naší služby. Velmi si této pomoci
vážíme! Přáli bychom si, aby poselství Čtyř dohod –
tedy osobní svobodu a štěstí – pocítily především
naše klientské rodiny.

Příležitostný
informační bulletin
říjen 2017

Nová instruktorka stimulace
zraku v Českých Budějovicích
Českobudějovický tým poradkyň rané péče se v září
rozrostl o další instruktorku stimulace zraku díky
programu Včasná pomoc dětem dánské nadace The
VELUX Foundations a projektu nazvanému Šance
vidět svět. Zájem nových žadatelů o služby rané
péče roste a nyní už mohou všechny děti podstoupit
vstupní, kontrolní či výstupní funkční vyšetření
zraku. Instruktorka provádí diagnostiku dítěte
a zjišťuje aktuální úroveň jeho zrakových
dovedností. Je konzultantem pro poradce, kteří
realizují spolu s klienty jejich individuální plán.
Pracuje v domácím prostředí i ambulantně, vždy
podle potřeb klientů. Instruktorka stimulace zraku
provádí také funkční vyšetření zraku a na jeho
základě sestavuje individuální plán stimulace
zraku. Instruktorka používá jak speciální pomůcky
a testový materiál, tak i běžné hračky a úroveň
dovedností zjišťuje převážně formou hry. Protože
sleduje hlavně reakce dítěte, může vyšetřit i velmi
malé nebo nemluvící dítě. Videozáznam z vyšetření
pak slouží k porovnávání pokroků dětí.

Týden rané péče 2017
Jako každý rok i letos začátkem listopadu odstartuje
významná celorepubliková kampaň Týden rané péče
informující o situaci rodin pečujících o dítě s postižením a o službě rané péče pro tyto rodiny. Je to
k nevíře, ale osvětovou akci zaměřenou na ranou
péči pořádáme v roce 2017 už podesáté. A pořád si
myslíme, že to má smysl. Stále je potřebné
informovat veřejnost i odborníky o přínosu terénní
služby, která podporuje rodinu v jejím přirozeném
prostředí, reaguje na aktuální, individuální potřeby
jejích členů a aktivizuje lokální systém podpory.
Takže pozor, opět jsme pro vás připravili mnoho akcí,
besed, výstav, dnů otevřených dveří a mnoho dalšího
– tentokrát pod sloganem „Život v souvislostech“,
těšíme se na setkání s vámi

od 6. do 12. listopadu,
aktuální program najdete
na http://trp.ranapece.cz/

Klub rodičů s Eponou
Na konci léta uspořádaly naše brněnské kolegyně ve
spolupráci se střediskem hiporehabilitace Epona
v Hostěnicích již tradiční akci k zakončení prázdnin.
12 klientských rodin si užilo krásné dopoledne. Děti
měly možnost vyzkoušet si hipoterapii nebo si
pohrát s hračkami ze střediska. Příjemné setkání
jsme zakončili grilováním, kdy si rodiče povídali
a sdíleli zkušenosti, radosti i starosti. Moc všem
děkujeme za účast a spolku Epona za spolupráci
i za ukázku hipoterapie pro klientské děti zdarma.
Příští rok se znovu těšíme na parádní akci plnou
sluníčka!

Zábavný konec prázdnin
Krásné zakončení prázdnin prožilo olomoucké
středisko s rodinami a jejich dětmi na pastvinách JK
GRANDE Posluchov. Za splněné úkoly, do nichž se
zapojila i zvířátka, si děti odnesly domů kromě
zážitků i sladkou odměnu. I když nám počasí
chvílemi nepřálo, bylo to úžasné odpoledne. Rodiny
si mohly vyzkoušet projížďku se psím spřežením
a nechyběla ani jízda na koni. Děkujeme za skvělé
zážitky všem organizátorům, dobrovolníkům
a těšíme se na další ročník.

5. konference pracovníků v rané
péči se zaměřila na diagnostiku
Mezinárodní setkání pracovníků v rané péči pořádá
Společnost pro ranou péči pravidelně co dva roky.
V roce 2017 se uskutečnilo v Olomouci, a to od 13.
do 15. září pod záštitou senátora MUDr. Lumíra
Kantora, Ph.D. Ústředním tématem konference byla
diagnostika v rané péči.
Do Olomouce dorazili zástupci přibližně
30 poskytovatelů rané péče z České republiky,
Slovenska a Rakouska, celkem se sjelo více než
100 účastníků. „Příspěvky byly zaměřeny především
na diagnostické metody v rané péči, a to jak
na včasný záchyt dětí, které mají v určité oblasti svého
vývoje závažnější problém, tak i na posouzení
schopností dětí se specifickými potřebami
v průběhu jejich vývoje,“ říká předsedkyně SPRP
Pavla Matyášová. Například diagnostice dětí
s poruchou autistického spektra se ve svém vstupu
věnovala Romana Straussová z Centra Terapie
Autismu, o nástrojích pro hodnocení sluchového
vnímání a komunikačních schopností promluvila
Radka Horáková z Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Kolegyně z olomouckého
střediska pak prezentovaly metody práce
při vyhodnocení psychomotorického vývoje dítěte
při vstupu do služby rané péče.
Konferenci finančně podpořil Olomoucký kraj,
Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadační
fond Avast.

Handicap Rally
V neděli 10. září se pracovnice střediska rané péče
v Olomouci zúčastnily jubilejní desáté Handicap
Rally, jejímž organizátorem je sdružení Dobré místo
pro život. Členy týmů, které procházejí během akce
stanoviště a plní speciální úkoly, jsou také lidé
s hendikepem. Účastníci si na vlastní kůži zkouší,
s jakými obtížemi se musí lidé s hendikepem běžně
vypořádávat, a zároveň jsou celou dobu v úzkém
kontaktu s osobami, které mají zdolávání
podobných bariér na denním pořádku. Na stanovišti
střediska rané péče Olomouc muselo na 50 týmů
zvládnout netradiční pexeso, při němž bylo třeba
využívat jiné smysly než zrak. Podobných
osvětových aktivit si velmi vážíme, a když je možnost
a příležitost, rádi se zapojíme!

Spolupráce se Zdravotními
klauny

Navýsost praktické tašky
Znakem každé poradkyně rané péče je velká taška.
Vejít se do ní musí nejrůznější hračky a pomůcky
pro děti i informační materiály pro jejich rodiče.
V pražském středisku rané péče jsme však obyčejné
tašky povýšili na stimulační pomůcky. Vše, co
na nich najdete, šustí, cinká, jde sundat a opětovně
nandat díky suchým zipům. Jsou tak úžasné, že si
s nimi chtějí hrát i spolucestující v pražských
tramvajích

V září naše pražské středisko navázalo spolupráci
s organizací Zdravotní klaun. S nabídkou programu
nás oslovila Milena Malá. Mnozí znáte Zdravotní
klauny z nemocnic, celkem jich v České republice
působí asi 90. Kromě nemocničních klauniád
nabízejí také návštěvy v rodinách nemocných dětí
v rámci programu Přezůvky máme! Návštěva
zdravotních klaunů je předem domluvená, ale tím
vše domluvené končí a nastává čirá improvizace.
Pokud to situace umožňuje, přijíždí za velkého
rozruchu auto, ve kterém sedí, leží, čouhají či trčí
dva klauni. Zazvoní u dveří a čeká je to nejtěžší,
vstupují do neznámého prostoru. Znají diagnózu
dítěte, ale neznají diagnózu rodiny. Mnohdy se jedná
o klaunování hlavně pro ty, kteří to v tu chvíli
potřebují nejvíce – rodiče, sourozence a příbuzné.
Klauni jsou tu s nimi a jen a jen pro ně. A oni se také
stávají součástí klaunského vystoupení. Děti
z našich klientských rodin se můžou těšit
na společné setkání v Praze i Karlovarském kraji
a samozřejmě si klauna můžou pozvat i domů.
Služba je pro rodinu zdarma. Pokud jsme vás
inspirovali, obraťte se na www.zdravotniklaun.cz.

Na návštěvě ve Vrbně
pod Pradědem
Díky projektu Na cestě k soběstačnosti,
podpořenému Nadačním fondem Avast, můžeme
mapovat zařízení poskytující návazné služby
pro naše klienty na severní Moravě. Dalším
zařízením, které jsme navštívili, je Mateřská škola
Ve Svahu ve Vrbně pod Pradědem. Jedná se o běžnou
školku, kde ale mají zkušeností s integrací dětí se
sluchovým nebo mentálním postižením i s dětmi
s poruchou autistického spektra. Celý tým
pedagogů se na docházku dětí se specifickými
vzdělávacími potřebami vždy důkladně připravuje,
konzultuje vše i s příslušným speciálně
pedagogickým centrem tak, aby dětem připravili
vhodné prostředí a umožnili plnohodnotné
vzdělávání. Děti s těžkým zrakovým hendikepem
školku doposud nenavštěvovaly, pokud by ale
některá z našich klientských rodin měla zájem své
dítě do školky umístit, jsou zde připraveni
na spolupráci.

Na Vysočině – dobrovolnicky
a s výhodami pro ranou péči
V červnu se nám podařilo uspořádat setkání rodičů
Střediska rané péče SPRP, pobočky Brno, působící
na Vysočině. Je třeba zmínit, že se na něm sešlo
mnoho pomocníků pracujících bez nároku
na honorář. Klub rodičů se konal v zábavním parku
Robinson – paní ředitelka Eva Vařejčková
„zdostupnila“ vstupné pro naše rodiny a vyčlenila
prostor, ve kterém jsme si mohli udělat zázemí.
Zároveň našim klientským rodinám nabídla
zvýhodněné vstupenky na zdejší letní festival Den
pirátů. Rodiny této podpory rády využily.

Chceme na tomto místě vyzdvihnout pomoc všech,
díky nimž mohli rodiče aspoň chvilku vydechnout.
Dobrovolnice Alžběta a Žaneta Slámová a Markéta
Šenková se ochotně a samozřejmě staraly o děti.
Maminky se tak mohly nechat zdarma zkrášlovat
kosmetickými službami studentek OA, SZŠ a SOŠS
Jihlava. Za tuto pomoc děkujeme paní učitelce Mgr.
Jarmile Vondruškové. Dalším naším „týmovým
hráčem“ byla v tento den fotografka Markéta
Dvořáková z Větrného Jeníkova. Svým milým,
vstřícným, profesionálním přístupem uvolnila
rodiny v bezprostředním okolí Robinsona tak
snadno, že vznikla spousta zábavných a přirozených
momentek. Skvělá spolupráce všech, díky!

Víkendový pobyt „Druhý dech“
Hynčice pod Sušinou v podhůří Králického Sněžníku
poskytly o víkendu 22.–24. září zázemí 10 rodinám
s dětmi s postižením. I přes nepřízeň počasí
proběhly všechny naplánované aktivity: jízda
na koních, chytání ryb, turnaj ve fotbale, procházky
horským terénem. Jedna z největších atrakcí pro
děti i dospělé byla morčata, o která se děti mohly
starat. K dispozici byly také masáže nebo relaxační
místnost snoezelen vybavená zrakovými
a světelnými pomůckami i hudebními nástroji. Děti
si užily řádění v herně nebo se věnovaly výtvarným
činnostem, rodiče měli možnost využít konzultací
s psychoterapeutkou. Večery u ohně umocnily
krásnou atmosféru, která provázela celý pobyt.
Každý ocenil něco jiného: sdílení zážitků, předávání
zkušeností v péči o děti s postižením, odbornou radu
či jen vyslechnutí. „Bylo to úžasné, jsme velmi
spokojeni, vůbec jsme nečekali tolik aktivit, ani že tady
bude tak krásně a že se o nás budete tak starat,“
poděkovala jedna z maminek za celou rodinu
a musela přemlouvat své děti k odjezdu.
Pobyt jsme mohli zrealizovat díky finančnímu
přispění DSA PRAGUE Diplomatic Spouses
Association, Innogy a Galerie Šantovka. Velké
poděkování za poskytnuté zázemí patří firmě
Kraličák.

Olomoucké středisko přivítalo
nový přírůstek
V prázdninových měsících získalo naše olomoucké
středisko hodnotnou kompenzační pomůcku –
sportovní kočárek Baby Country (5 in 1). Pořídit jsme
jej mohli díky finančnímu daru ve výši 44 190 korun
nadace Život dětem. Sportovní kočárek a vozík
za kolo Kozlík výrobce BENECYKL je ideální volbou
pro všechny aktivní rodiče a jejich děti. Nabízí
maximální bezpečnost s důrazem na podporu
zdravého vývoje dítěte. Dá se snadno změnit ve vozík
za kolo a díky bubnovým brzdám je využitelný i jako
vozík pro in-line bruslení. Díky šikmému závěsu kol
je sportovní vozík za kolo bezpečný i v náročnějším
terénu.

Jaké to je v loutkovém divadle?
Koncem července se klientské rodiny ostravského
střediska rané péče spolu s klienty organizace
KAFIRA vydali do Divadla loutek. V rámci programu
Léto s pimprlaty si děti mohly loutky prohlédnout
a nahlédnout do divadelního zákulisí, zapojily se
do tvůrčí dílny a na závěr zhlédly krátkou pohádku.
Setkání v divadle si ale užily nejen děti – nadšení byli
i dospělí…

Podpořte nás zasláním DMS ve tvaru
DMS DOMOVJEDOMA 30
na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30 Kč, Společnost pro ranou péči obdrží
29 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz

V Třeboni nabírali síly rodiče
dětí s postižením
Poslední zářijový víkend proběhl v Třeboni
víkendový kurz pro klientské rodiny českobudějovického střediska. Mohl se uskutečnit díky
Nadačnímu fondu Avast a projektu Podpořit vlastní
síly v rámci programu Spolu do života. Odlehčovací
pobyt byl zaměřen na rodiče, kteří po celodenní
náročné péči o dítě s postižením mají více než kdo
jiný nárok na odpočinek. Zúčastnilo se ho celkem
13 rodin. Jedná se o jednu z mnoha aktivit projektu
zaměřeného například na rozvíjení systému
informovanosti o rané péči na neonatologii,
na vzdělávání týmu poradkyň českobudějovické
rané péče nebo na zprostředkování konzultací
s psychologem klientským rodinám.

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

Mediální partner
Společnosti
pro ranou péči
pro rok 2017

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

