ZPRAVODAJ březen 2012
Vážení rodiče a příznivci,

Pomáháme rodinám
pečujícím o dítě
s mentálním, pohybovým
či kombinovaným
postižením nebo
s ohroženým vývojem
v raném věku v Praze,
Středočeském, Plzeňském
a Ústeckém kraji.

zdravíme vás v novém roce
2012 a zároveň děkujeme
za pozitivní reakce na náš
zpravodaj.

ve které představíme naše
zázemí a kancelářské prostory, kde nás najdete, když
zrovna nejsme na cestách.

Jaro už k nám konečně dorazilo a s ním i nový přírůstek do našich řad. Ano, jak
jsme již avizovali v minulém
vydání, náš vozový park se
rozrostl o Yetiho. Takže teď
nás žádná nepřízeň počasí
ani hornatý terén v příštím
zimním období snad nezaskočí.

Příště vám popíšeme svou
práci, přiblížíme profesi
poradce rané péče a také
náš tým.

A co můžete očekávat v
tomto čísle? Mimo jiné vás
seznámíme s tím, jak se
vyvíjejí aktivity v oblasti
kurzů, přednášek a setkávání našich klientských rodin.
Rozhodli jsme se představit
vám blíže nás a naši práci.
Proto se v tomto čísle můžete začíst do první části
reportáže na pokračování,

Velmi nám záleží na vašem
mínění, a tudíž vítáme jakékoli náměty, nápady či připomínky.
Za celý tým přeji příjemné
čtení,
Eva Ciencialová

Raná péče (se) vzdělává
V novém roce jsme se, my
poradkyně i "naši" rodiče, s
vervou pustili do rozšiřování
svých vědomostí a dovedností při práci s dětmi.

Jsme součástí Diakonie,
významné české
charitativní organizace

lektorka a výměna zkušeností mezi rodiči je k nezaplacení."

Znakování táhne i spojuje rodiče z proběhnuvších
Od ledna například probíhá znakovacích kurzů se chtějí
již třetí Znakovací kurz pro dále setkávat a sdílet společné úspěchy a zkušenosrodiny.
ti.
Rodiče se v něm pod vedením zkušené lektorky Zuza- Proto se z iniciativy aktivní
ny Sýkorové naučí během 6 maminky od ledna opět
scházejí ve Stodůlkách se
setkání až 120 znaků pro
svou oblíbenou lektorkou
lepší dorozumění se svým
Zuzanou a rozvíjejí umění
dítětem.
znakování. Skupina je oteAkce se účastní 11 spokovřená - přidejte se! Další
jených rodin. Slovy jedné z
přednášky jsou na obzoru,
účastnic: "Kurz je výborný,
sledujte proto náš web.
paní Sýkorová je moc fajn
Veronika Strenková

Integrace je legrace
Leden je měsícem zápisů
do škol, i proto jsme zorganizovali přednášku Integrace je legrace - tentokrát o
integraci ve škole.
Pozvali jsme osvědčené
kolegyně z Speciálně pedagogického centra Štíbrova
PaedDr. Blanku Bartošovou a Mgr. Jaroslavu Kredbovou, maminku integrované holčičky a maminkuučitelku se zkušeností s
integrací.
Společně jsme hledali výhody a omezení běžného i
speciálního školství, pojmenovali možné potíže při
integraci a dozvěděli se
detailní postup při zajišťování integrace včetně zákonného rámce.
Rodiče tak získali ucelenou
představu o možnostech,
které současné školství
nabízí; o podpoře, již mohou od odborníků požadovat, a na základě nabytých
vědomostí a sdílených zkušeností se mohou poučeně
rozhodnout, kterou variantu pro své dítě zvolí. Přejeme dobrou volbu.

Nový rok přinesl také spoustu
změn v systému sociálního
zabezpečení. Všemi novými
proudy a úskalími provedla rodiče
při dvouhodinové přednášce naše
kolegyně Lucie Černíková.
A ukázalo se, že mnozí rodiče jsou
ve spletitostech systému natolik
zběhlí a orientovaní, že si mohli
poskytovat rady navzájem. Život je
změna i ve státní správě, podle
posledních informací se zdá, že
některé novinky už zastarávají...
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„Pojďme se potkat,“ aneb setkávání rodičů
V Chodské Lhotě
Impulsem k organizaci setkání
v Chodské Lhotě bylo přání
vyslovené na konci roku 2010.
Jedna z maminek se v průběhu
konzultace svěřila, že
by uvítala možnost setkat se s dalšími rodinami, které se svými dětmi řeší podobné radosti
a strasti. Od prvního
nápadu nebylo daleko
k realizaci a tak v únoru
2011 proběhlo první
setkání.
Ze setkání rodičů v Chodské Lhotě

Místem pro společné scházení
se stala sokolovna v Chodské
Lhotě, která nabízí všechno
nezbytné a spoustu přidaných
hodnot navíc.
Máme tu k dispozici celou
tělocvičnu, kde se děti můžou
rozběhnout nebo naopak poválet po žíněnkách, nechybí zázemní k uvaření kávy či čaje. A
hlavně – sokolovně vládne pan
správce, který nám prostory
vždy připraví a navíc i krásně
vyzdobí podle aktuální roční
doby (moc děkujeme, pane
Zajíci).

Samotné občerstvení si bere
na starosti Eliščina maminka
Lucka, která zajišťuje nápoje,
ale vždycky stihne i něco dobrého napéct.
Chodská Lhota leží kousek od
hlavní silnice, která spojuje
Klatovy s Domažlicemi, setkání
se ale účastní i rodiny
z Horšovskotýnecka, Sušicka,
Horažďovicka, Sárinka jezdívá
s rodiči až z Plzně.
Vzhledem k tomu, že cílem
setkání je zejména sdílení a
výměna zkušeností, nebývá
program nijak strukturovaný
(přednáška by u dětí stěží prošla) a povídá se spíš volně
v menších skupinách. Námětem hovorů už bylo znakování
s malými dětmi, terapie Sonrise, opakovaně se zabýváme
zapojením dětí do školky.
Zatím poslední (již páté!) setkání proběhlo v pátek 23.
února; tentokrát měly děti
možnost vyzkoušet si práci s
dotykovou obrazovkou a hlavně s iPadem, rodiče zase mohli
zkonzultovat své otázky týkající
se sociální reformy. Zájem byl
velký a účast tedy velkolepá, i

s dětmi se nás sešlo 25!
Příště se potkáme na začátku
léta, pokud byste se chtěli
připojit, dveře jsou otevřené!
Už teď jsem zvědavá, jakou
výzdobu zvolí pan správce
tentokrát.
Pavla Skalová

V Jílovém u Děčína
Stejně jako v Plzeňském kraji,
tak i v severních Čechách
vznikl nápad setkávání rodin
z potřeb samotných rodičů.
A tak začátkem března 2012
ve spolupráci s maminkou,
paní Ditou a její velkou ochotou a nadšením pro věc, se
nám podařilo sehnat bezplatně
prostory Rehabilitačního centra Kateřina. Historicky první
setkání rodičů dětí
s postižením v Ústeckém kraji
tak proběhne v pátek 30. března v Jílovém u Děčína.
A jaké to bude? To se určitě
dočtete v dalším čísle našeho
zpravodaje.
Pavla Těhníková

Kde jsme, když nejsme u vás?

Raná péče Diakonie ČCE
středisko v Praze 5 - Stodůlkách

Vlachova 1502
155 00, Praha 5 - Stodůlky
tel: 235 518 392
e-mail: stodulky@rana-pece.cz
www.rana-pece.cz
stredisko-stodulky.diakonie.cz

Protože jsme službou
terénní (my dojíždíme
k vám), tak jme si řekli, že bychom vás také
jednou chtěli pozvat
my k nám alespoň
prostřednictvím této
fotoreportáže.

Protože naše prostory
na nějaké opravdové
návštěvy nejsou dimenzovány, tak jste
mnozí z vás mohli
zavítat do našeho
„bytečku,“ který nám
v blízkém zdravotnickém zařízení pronajímá Praha 13.

Tady například před cestou k rodinám plníme tašky
hračkami z naší hračkotéky (to v práci nemáte, že?)...

č.ú. 6015-0127747339/0800

Poradkyně rané péče
Mgr. Alena Kunová
Mgr. Pavla Skalová
Mgr. Veronika Strenková
Mgr. Pavla Těhníková
Eva Ciencialová
Sociální pracovnice a
koordinátorka
Mgr. Lucie Černíková

Sídlíme v nízké budově Diakonie ČCE spolu
s týdenním stacionářem a speciální mateřskou a základní školou.

Zde probíhají různé
setkání a mimo jiné i
psychologické vyšetření.
Lucie Černíková

e-mail: prijmeni@rana-pece.cz

...a takto vypadají naše pracovny

