STŘÍPKY SPOLEČNOSTI PRO RANOU PÉČI

Milí přátelé a podporovatelé Poradkyně v Ostravě mohou
využívat nový automobil
rané péče,
zdravíme Vás po chvílích odpočinku
a nabírání nových sil. I když se období
léta nese ve znamení klidu, my jsme
využili příležitostí, které slunečné
a teplé dny skýtají, a připravili několik
akcí pro rodiny s dětmi s postižením.
Jsme rádi, že Vás o nich můžeme
informovat, a také o dalších projektech,
které se i díky Vám podařilo uskutečnit
a které přinesou pomoc a užitek našim
klientským rodinám.

Auto je pro poradkyně rané péče, které dojíždějí
do rodin s dětmi s postižením, naprosto nezbytným
pomocníkem. Proto máme obrovskou radost, že
jsme díky podpoře společnosti RAYNET a Nadace
Leontinka mohli do ostravského střediska rané péče
pořídit nový vůz. Poradkyně tak budou moci i nadále
dojíždět za rodinami z celého Moravskoslezského
kraje. Děkujeme!!!

Být spolu nám pomáhá
Již posedmé uvítal hotel Svratka na Vysočině
klientské rodiny Společnosti pro ranou péči. Celkem
patnáct rodin se zúčastnilo týdenního intenzivního
pobytu, během kterého získaly mnoho inspirace
pro komplexní rozvoj svých dětí. Rodiče dětí, které
od útlého věku bojují s vážnou nemocí nebo
s postižením, mohli během kurzu vyzkoušet širokou
škálu metod a cvičení zaměřených na podporu
celkového vývoje dítěte. Nedílnou součástí kurzu je
i setkání s dalšími rodinami, které prožívají stejné
těžkosti a se kterými mohou rodiče sdílet i úspěchy
a zkušenosti s péčí o dítě s hendikepem. Letošní
organizace kurzu pro rodiny se ujalo českob u d ě j o v i c ké s t ř e d i s ko
a u s ku te č n i t s e m o h l
především díky podpoře
Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška.

Představíme se na mezinárodním
veletrhu FOR OPTIK

Víkendový pobyt s klientskými
rodinami v podhůří Králického
Sněžníku
Hynčice pod Sušinou v podhůří Králického Sněžníku
se o víkendu 14.–16. 9. staly zázemím pro 11 rodin
s dětmi s postižením. Pobytu se účastnilo celkem
20 rodičů a 17 dětí. Za krásného slunečného počasí
proběhly všechny naplánované aktivity: jízda
na koních, chytání ryb, turnaj ve fotbale (aktivity
pro tatínky), procházky horským terénem. Jedna
z největších atrakcí pro děti i dospělé byli králíci
a morčata, o které se děti mohly starat. Na pobytu
měli rodiče k dispozici masáže, děti využívaly
relaxační místnost „snoezelen“ vybavenou
zrakovými a světelnými pomůckami i hudebními
nástroji. Každá rodina měla k dispozici svou
poradkyni připravenou pomoci či poradit. Rodiče
měli možnost konzultací s psychoterapeutkou, děti
si užívaly v herně nebo se věnovaly výtvarným
činnostem. Společné večery u ohně umocnily
krásnou atmosféru, která provázela celý pobyt,
nechybělo sdílení zážitků, odborné rady ani
předávání zkušeností v péči o děti s postižením.
Rodičům i dětem se na pobytu líbilo a odjížděli
spokojení. Pobyt byl podpořen projektem „Podpora
plánování sociálních služeb a sociální práce
na území Olomouckého kraje v návaznosti
na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“, reg.
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690, jež je
spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky v rámci
Operačního programu Zaměstnanost.

Společnost pro ranou péči se letos bude prezentovat
na mezinárodním odborném veletrhu pro optiku,
optometrii, oftalmologii a design nazvaném
FOR OPTIK. Od 22. do 24. listopadu budou v areálu
PVA EXPO PRAHA probíhat odborné přednášky
na aktuální témata, prezentace i bohatý doprovodný
program, návštěvníci si budou moci nechat také
změřit zrak. Společnost pro ranou péči bude
p re ze n tov at H a n a Ja n u rov á s p ř í s p ě v k y
o stimulaci zraku dětí raného věku.

Zábavný konec prázdnin
na Posluchově
V sobotu 1. září proběhl již třetí ročník zábavného
ukončení prázdnin, a kde jinde než na pastvinách JK
GRANDE Posluchov. Děti se opět mohly projet
na koních, obcházet stanoviště s roztodivnými
zvířaty a získat pěkné ceny a sladkosti. Nezastavila
nás ani malá sprška a odpoledne jsme si náramně
užili. Na závěr si všichni opekli špekáčky. Děkujeme
sponzorům, panu Šrámkovi za ceny pro děti,
společnosti Vrtal, s. r. o., za sladkosti a pitný režim
a hypermarketu Globus za špekáčky a další
občerstvení. Akce se uskutečnila díky finanční
podpoře Olomouckého kraje v rámci projektu Spolu
jedeme dál!
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Hmatová knížka
Knížku, která šustí, chrastí a všelijak hrká, si oblíbí
nejen děti s postižením. Tvoří ji tři kapsy na zip,
do nichž lze schovat nejrůznější hračky, materiály
a předměty denní potřeby. Děti mohou buď jen
hmatem, nebo i za pomoci zrakové opory
prozkoumávat a hádat, co knížka ukrývá,
a pojmenovávat vlastnosti věcí, které jsou
v kapsičkách uloženy. Předměty v kapsách lze
snadno obměňovat a knížka je tak pro dítě pokaždé
zajímavá, dobře zabaví třeba při cestování. Vyrábět
pomůcky na míru našim
dětem můžeme také díky
podpoře Nadačního fondu
Českého rozhlasu, sbírce
Světluška.

Společnost Gebauer a Griller
Kabeltechnik podpořila ranou
péči
V sobotu 1. září jsme zaujali pozici vedle záchranářů
a policie v Mikulově na dni pro rodiny, který pro své
zaměstnance připravila firma Gebauer a Griller.
Navzdory nepříznivému počasí se u našeho stánku
po celou dobu střídali děti i dospělí, kteří si chtěli
vyzkoušet vnímání hmatem, sluchem, čichem nebo
orientaci v prostoru, když poslepu procházeli dráhu
se slepeckou holí. Seznámili se tak s tím, co jejich
zaměstnavatel v rámci společenské odpovědnosti
podporuje: firma Gebauer a Griller věnovala
našemu středisku finanční dar 15 000 Kč
na podporu rodin s dětmi s hendikepem v tomto
regionu. Děkujeme! V nepříznivém počasí jsme
ocenili zázemí a bezchybnou organizaci akce –
poděkování patří paní Dominice Kortusové
z personálního oddělení firmy. Za dobrovolnickou
pomoc děkujeme i čtyřem studentům oboru
pečovatelské služby na Gymnáziu a střední odborné
škole Mikulov.

Společnost pro ranou péči jako
vyladěná organizace
Vedoucí našich středisek rané péče se za podpory
Nadačního fondu Avast vzdělávají v leadershipu,
tedy jak dobře vést tým, motivovat, řídit, delegovat,
podporovat… Na sklonku léta se zúčastnily kurzu
„Vyladěná organizace“ v Litomyšli a každá si z něj
odnesla spoustu podnětů. „Na kurzu mi došlo, co je
pro dobré a zdravé fungování organizace to
s ku te č n ě n e j p o d s t at n ě j š í , " ř í k á ve d o u c í
ostravského střediska Vladimíra Salvetová.

S novým vozem v jižních Čechách
Českobudějovické středisko získalo díky svým
příznivcům a podporovatelům nový prostorný vůz,
se kterým už od července poradkyně rané péče
s radostí brázdí celé jižní Čechy a Vysočinu.
Děkujeme Nadaci Leontinka, statutárnímu městu
České Budějovice, Nadaci Charty 77
prostřednictvím Konta Bariéry a dalším drobným
dárcům, kteří nám na auto přispěli.

Středisko Brno děkuje
za podporu firemním dárcům
V letošním roce jsme znovu ucházeli o podporu
z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my
pomáháme“ a tentokrát jsme uspěli s projektem
na podpůrné terapie pro naše klienty. Získali jsme
30 000 Kč, které už jsme proměnili v konkrétní
aktivity zaměřené na hipoterapii: první z nich byl
tradiční klub rodičů uspořádaný se Střediskem
hiporehabilitace Epona v Hostěnicích, který se
konal 25. srpna. Druhá aktivita zaměřená na tuto
terapii pořádaná se Sdružením Ambra v Černé
u Žďáru nad Sázavou proběhla 15. září. Oba kluby
rodičů měly u našich klientských rodin příznivý
ohlas. Většina dětí si na kontakt s koníkem rychle
zvykla a dobu strávenou s ním si užily. Děkujeme
proto všem zákazníkům Tesca, kteří pro nás
hlasovali! Skvělá zpráva je, že zaměstnanci Tesco
Dornych pod vedením paní ředitelky Aleny Horákové
nás chtějí dál podporovat dobrovolnickou pomocí –
už pro ně chystáme výrobu pomůcek.
Velké poděkování patří také dobrovolnickému týmu
ze společnosti IBM v Technologickém parku Brno,
který pod vedením skvělé Jany Vandírkové připravil
jedinečný charitativní den: venkovní občerstvení
za doprovodu úžasného smyčcového kvartetu
Capella Allegra, který nás bavil svým pestrým
repertoárem od klasiky přes melodie Beatles až
po folklórně laděné skladby Čechomoru. Děkujeme
i kavárně LakeView Café za sponzorský prodej kávy.
Zaměstnanci si zakoupili vynikající občerstvení
připravené dobrovolníky a podpořili nás částkou
39 284 Kč. Zároveň pro nás od centrály IBM získali
grant ve výši 40 000 Kč. Většina návštěvníků také
vyzkoušela smyslové aktivity na našem stánku,
případně využila možnosti změřit si zrak
certifikovaným testem a podpořili nás zakoupením
drobných dárečků. Děkujeme všem, kdo přispěli
finančně nebo svým časem a energií.

Zahradní slavnost v Olomouci
Ve čtvrtek 6. září se uskutečnila v zázemí Střediska
rané péče SPRP, pobočka Olomouc, zahradní
slavnost. Zábavné odpoledne bylo věnováno hlavně
dětem a jejich rodičům. Optometristka Adriana
Heclová z Optiky Alexa připravila pro rodiny
prezentaci novinek dětských brýlových obrub
a slunečních brýlí. Hitem letošního léta je
magnetický klip na dětské dioptrické brýle, který je
velmi lehký, praktický a se speciálním polarizačním
filtrem.
Počasí nám skutečně přálo. O pravé letní osvěžení se
postaraly koktejly a dobré jídlo z grilu. Pro děti byl
připraven skákací hrad, kuželky, tunel na lezení,
házení na terč, dotykové a balanční hračky.
Na každého čekal také batůžek s překvapením. Těší
nás účast rodin a doufáme, že se k nám v příštím
roce přidají další z řad klientů. Optice Alexa
děkujeme za milou spolupráci a podporu.

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

Vojáci z Prostějova uspořádali
charitativní akci pro ranou péči
V pátek 7. září navštívily zástupkyně olomouckého
střediska 102. průzkumný prapor generála Karla
Palečka v Prostějově, kde probíhala charitativní
akce „POMÁHEJ BĚHEM“. Účastníci běhu mezi
sebou vybrali krásných 30 000 Kč, díky kterým
zakoupíme speciální hračky a stimulační pomůcky
pro naše klientské rodiny v Prostějově a okolí.
Mockrát děkujeme všem, kteří se pro naše rodiny
potili i nepotili:-)

Poděkování do Ingeteamu
Díky finančnímu daru společnosti Ingeteam ve výši
18 000 korun jsme do našeho ostravského střediska
rané péče mohli pořídit nové hračky a knížky.
Poradkyně rané péče je využijí při práci s dětmi
s postižením zraku v rodinách a rodiny si je mohou
také zapůjčit. Mnohé hračky i knížky už jsou v oběhu
u našich rodin a pomáhají rozvíjet dovednosti dětí.

Darujte pomocí převodu na účet

Olomoucký Dobroběh
V neděli 9. září se uskutečnil první ročník
Dobroběhu, který uspořádal spolek Dobré místo pro
život. Na Korunní pevnůstce se běžel charitativní
závod na podporu Střediska rané péče SPRP,
pobočka Olomouc. Akce se zúčastnilo na 180
sportovců na tratích o délce 0,5 km, 1,5 km a 5 km.
Na podporu klientských rodin byla vybrána krásná
částka 20 tisíc korun.
Nádvoří Korunní pevnůstky ožilo nejen sportovními
nadšenci, ale i stánky Střediska rané péče SPRP,
pobočka Olomouc, Centra APA Univerzity
Palackého v Olomouci, Dobrého místa pro život,
energetického nápoje RunDrink a dalšími. Studenti
c e n t r a A PA p ř e d s t a v i l i n á v š t ě v n í k ů m
sportovně-kompenzační pomůcky jako handbiky,
racerunnery, vozíky a jiné. O časomíru se postarala
TJ Liga stovkařů Olomouc. V závodu na 5 km zvítězil
český reprezentant v běhu na lyžích Pavel Ondrášek,
třetí místo získal někdejší vedoucí olomouckého
střediska rané péče Tomáš Vyskočil. Svou účastí
a autogramiádou nás podpořili také fotbaloví hráči
SK Sigma Olomouc. Běhu se zúčastnil i tým
společnosti DHL. Poděkování patří spřízněným
běžcům v tričkách s logem Společnosti pro ranou
péči, dobrovolníkům, organizátorům a sponzorům.

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

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

