
zima nám rozkvétá do 
jara a s vlahým větrem 

přicházejí nadějné zprávy. 

Západní vítr nás odnesl  
do sídla NATO v Bruselu  

a zpět jsme se vrátili bo-
hatší o několik tisíc euro. 

NATO o nás ví! 
 

Ministerský vichr se vyřá-

dil na nejvyšších postech, 
nám mírný vánek přinesl 

dotace ve výši, o kterou 

jsme žádali - po několika 
hubených letech! 

 

A tak i my v rané péči 
provětráváme staré plány. 

S očekávaným přílivem 
nových rehabilitačních 

pomůcek se seznamujeme 
s nabídkou výrobců a pro-

dejců, reorganizujeme 

půjčovnu pomůcek a pro 
naše uživatele, chystáme 

přednášku o sociálních 

dávkách vztahujících se 
ke zdravotnímu postižení  

i červnový pobyt rodin.  

A také za pomoci naší 
pomocnice Nikoly, stu-

dentky VOŠ Evangelické 
akademie, vyrábíme nové 

pomůcky ostošest. Nechte 
se inspirovat! 

 

Tvořivé jaro Vám přeje 

tým Rané péče Diakonie 

Stodůlky  

Milí přátelé, 

V pátek 13. 12. 2013 se 

v Děčíně konal 

9. ročník charita-

tivního koncertu 

v Husově sboru. 

Peníze vybrané 

od návštěvníků 

koncertu a od 

sponzorů směřují tento 

rok do detašovaného pra-

coviště Rané péče Diako-

nie Stodůlky v Děčíně. 

Budou použity na nákup 

speciálních pomůcek  

a hraček pro naše klienty 

v Ústeckém kraji. Na kon-

certě zazpívala a zahrála 

na kytaru originální písnič-

kářka Karolína Kamberská 

– kdo ji zná, ví, že to byl 

moc příjemný zážitek. 

Děkujeme mnohokrát 

všem, kteří se sbírky 

účastnili a na vybavení 

naší půjčovny přispěli. 

Bára Jiráková 

Pomáháme rodinám pečujícím 

o dítě s mentálním, pohybovým 

či kombinovaným postižením 

nebo s ohroženým vývojem  v 

raném věku. 

v Praze 

ve Středočeském kraji 

v Plzeňském kraji 

v Ústeckém kraji 

Středisko v Praze 5—Stodůlkách 
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Ke konci minulého roku 

přišla dobrá zpráva: náš 

projekt ve výši 10 000 eu-

ro, jehož cílem je vybudo-

vat půjčovnu rehabilitač-

ních pomůcek, byl ze stra-

ny NATO Charity Bazaar 

přijat! Udělalo nám to vel-

kou radost!  

Již dlouho jsme se snažili 

sehnat prostředky na 

opatření některých pomů-

cek -  zejména chodítek a 

pomůcek k polohování - 

které by si děti mohly ješ-

tě před tím, než je rodina 

opatří, vyzkoušet. Může se 

také stát, že pomůcka 

prostě poslouží účelu tak, 

že ji nebude třeba vůbec 

pořídit! 

Udělitelem finančních pro-

středků je NATO Charity 

Bazaar, nadace, do jejíhož 

lidského zázemí nám po-

mohla nahlédnout cesta 

do Bruselu. Členkami vý-

boru NCB jsou většinou 

ženy - manželky vojáků, 

pracujících v NATO. Bě-

hem celého roku pořádají 

různé akce, jejichž výtěžek 

je věnován do fondu a ná-

sledně rozdělen žádajícím 

organizacím. Příležitosti, 

kde členky NCB pe-

níze získávají, jsou 

již tradiční: např. 

pečení a prodej ná-

rodních dobrůtek 

(české členky pekly 

koláče a buchty), 

prodej typických 

výrobků každé ze-

mě (myslím, že se 

v případě naší re-

publiky jednalo o 

drobné skleněné 

výrobky). Při cestě 

do Bruselu za pře-

vzetím šeku jsme 

měly příležitost se 

seznámit nejen 

s českými členkami bazaru 

(a u jedné z nich dokonce 

přespat), ale i s dalšími. 

Všechny byly svoji dobro-

činnou prací velmi zaujaty 

a dělaly ji s radostí a bez 

patosu, který často tako-

vou činnost provází… 

A co jsme v Bruselu všech-

no stihly? Dojet včas, zato 

s několika deci benzínu 

v nádrži (přibylo-li mi ně-

kolik šedých vlasů, vím 

z čeho); strávit dvě noci 

v bytě u pohostinné rodi-

ny, moc prima přátel jedné 

z nás, kteří pracují v NATO 

– a bavit se myšlenkou, že 

po nás na matrace zalehne 

vojsko z Chrudimi J ; být 

přijaty generálmajorem 

ing. Jiřím  Balounem, 

představitelem ČR 

v NATO, vypít s ním kávu 

a dostat medaili (pozor: 

kdo z držitelů bude dalším 

držitelem přistižen 

v hostinci bez medaile, 

platí útratu. Nosíme pocti-

vě s sebou!); převzít šek a 

vytrpět příkoří promluvy 

v cizím jazyce (pro mne 

těžké, těžké); těšit se, že 

po návratu začneme naku-

povat pomůcky do půjčov-

ny a hledat prostor pro 

jejich uskladnění. A to se 

děje právě teď! 

Alena Kunová       

NATO Charity Bazaar podpořil vybudování půjčovny pomůcek 
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Rozhodli jsme se po-

znat blíže jednotlivé 

výrobce rehabilitač-

ních pomůcek, o kte-

rých spolu s Vámi, 

našimi klienty, často 

mluvíme. Mnohdy 

společně hledáme 

vhodné pomůcky, ať 

už jsou to rehabilitač-

ní kočárky, sedačky 

nebo chodítka.   

Díky naší Lucce, která 

vše zorganizovala, 

nás nedávno postup-

ně navštívili zástupci 

firem R82, 

Otto Bock a 

Patron. 

Představili nám své 

výrobky a my jsme se 

mohly lépe zoriento-

vat v jejich aktuální 

nabídce. Také nám 

ukázali, jak se jednot-

livé pomůcky ovládají 

a k čemu všemu mo-

hou sloužit. Diskuto-

vali jsme o procesu 

získávání pomůcky – 

vyřizování s lékařem, 

zaměřování firmou a 

schvalování pojišťov-

nou. 

 

Myslím si, že díky 

těmto setkáním má-

me vetší přehled o 

tom, co jednotlivé 

firmy nabízí a může-

me tedy být více ná-

pomocni našim klient-

ským rodinám a lépe 

poradit, když bude 

potřeba.  

Už se těšíme na další 

návštěvu, kdy za ná-

mi přijedou zástupci 

firmy Medicco. 

Eva Ciencialová 

Prezentace firem v našem středisku 

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2014 

Po několika letech 

adrenalinového shá-

nění finančního zajiš-

tění rané péče si mů-

žeme oddechnout: 

LETOS NÁS TO NEČE-

KÁ! MPSV nám přidě-

lilo dotaci, která 

s pomocí menších 

částek získaných 

z krajských úřadů 

Prahy, Plzeňského, 

Středočeského a Ús-

teckého kraje, a úpl-

ně malých částek 

z obcí, kde žijí uživa-

telé služby, pokryje 

finanční (ne)

náročnost naší rané 

péče. Důvod k radosti 

to je (všimněte si, že 

se dokážeme radovat 

i z toho, že nám stát 

přidělí finance na 

službu, kterou 

v zákoně sám ustano-

ví jako pro uživatele 

bezúhradovou. Vždyc-

ky si tak, těch 

„horších“ letech, ří-

kám: kdo si mysleli, 

že to zaplatí?), a snad 

i důvod k opatrnému 

optimismu? 

Alena Kunová 
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Milí rodiče,  
ráda bych vás informovala  
o tom, že opět po roce proběh-
ne na našem pracovišti v Praze 
Stodůlkách (tentokrát ve Vla-
chově ulici) má přednáška  
o sociálních dávkách pro děti 
s postižením. 
 
Termín konání je 23. 4. 
2014 v 16.30 hodin. 
 
Můžete zde získat komplexní 
informace o těchto dávkách 
s důrazem na nejnovější změny 
(převážně ohledně posuzování 
nároku na průkaz osoby  
se zdravotním postižením). 

Budete mít také možnost podě-
lit se o své zkušenosti či ujasnit 
si případné nejasnosti v této 
problematice.  
 
Pozvánku na přednášku obdrží-
te v nejbližší době mailem, kde 
bude i odkaz pro přihlášení 
k účasti. 
 
Pokud se nebudete moci zú-
častnit, pak nabízím setkání  
na červnovém pobytu, případně 
podle zájmu i v Ústeckém  
a v Plzeňském kraji.  
 
Těší se na vás  
Lucie Černíková 

Přednáška o sociálních dávkách pro děti s postižením  

 
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  
č.ú. 6015-0127747339/0800 

 

Poradkyně rané péče 

Eva Ciencialová 

Mgr. Barbora Jiráková 

Mgr. Alena Kunová 

Mgr. Pavla Skalová 

Mgr. Veronika Strenková 

Mgr. Pavla Těhníková 

 

Sociální pracovnice 

Mgr. Lucie Černíková 

 

e-mail: prijmeni@rana-pece.cz 

Udělej si sám 

Máme pro vás novou rubriku 
Udělej si sám v duchu módní 
vlny DIY - do it yourself. 
 
Budeme vám nabízet nápady a 
tipy jak nejlépe zužitkovat z do-
stupných materiálů a věcí, které 
byste jinak vyhodili, zajímavé 
pomůcky pro vaše dítka. 
 
Jako první jsme pro vás připra-
vili netradiční "lovení rybiček." Z 
role od potravinové fólie nebo 
alobalu si vyrobíte naviják, při-
pevníte mašli na jejímž konce 
upevníte rybu. A můžete se dát 
do lovení. Namotávání je dobré 
na procvičování jemné motori-
ky, koordinaci obou rukou, ko-
ordinaci oko-ruka.  
 
Příjemnou zábavu 
a lovu zdar přeje 
 
Pavla Těhníková, Eva Ciencialová 

§ 


