Milí rodiče a příznivci naší rané péče,

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

jaro je v naší službě
nejen doba, kdy se
rozhlížíme po nadějně
rašící přírodě (a při
cestách za vámi
k tomu máme naštěstí dobrou příležitost!),
ale také dobou, kdy
postupně přicházejí
zprávy o výsledcích
dotací – tedy o výši
finančních prostřed-

Jak se můžete dočíst
v tomto čísle, právě
jsme vydali znakovací
flashdisk se slovní
zásobou, básničkami,

Středisko v Praze 5—Stodůlkách

ků, které jsou nutné
k provozu služby
v daném roce. Ve
Zpravodaji se dozvíte,
jak tato adrenalinová
akce dopadla letos….
Také se s vámi chceme podělit o to, co se
u nás děje a bude dít,
o novinkách v sociální oblasti, které naše
kolegyně Lucie bystře

lidí. A proto se nejlépe cvičí v interakci
s druhými.
Tuto možnost budou
mít naše rodiny na
tradičním znakovacím kurzu, který pořádáme společně s Ranou péčí Pardubice.
Letošní kurz proběhne od 2. do 4. října
2015 v Táboře J. A.
Komenského v Bělči
písničkami a pohád- nad Orlicí.
kami pro malé děti
Co navíc se během
a jejich velké rodiče. kurzu můžete naučit?
Máme z něj velkou
Kromě osvojení a proradost, protože pocvičení slovní zásoby,
může přivést znako- písniček, básniček se
vání do vašich domo- znaky budete moci
vů. Ale jako každé
sdílet své naděje,
neživé medium má
obavy, zkušenosti
své nedostatky - pře- a nápady s ostatními
devším je svou pod- rodiči, zkusíte si znastatou jednostranný. kování v běžných situA každá smysluplná acích (při jídle, na
komunikace se vždy procházce...), budete
týká alespoň dvou
moci vývoj řeči a ko-

loví z různých zdrojů
a roztroubit do všech
světových stran, jaké
části hraček postrádáme – kdyby se
náááhodou u vás našly….
Dobré čtení!
Alena Kunová

munikace svého dítěte konzultovat s lektorkami i s klinickou
logopedkou a snad
získáte více chuti,
odvahy a povzbuzení
pro každodenní znakování. Pozvánky dostanete v emailu během května.
Na znakovanou.
Veronika Strenková
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Znakování na USBčku
V Rané péči Diakonie Stodůlky máme s podporou
vývoje řeči pomocí manuálních znaků dlouholetou zkušenost. Pořádáme semináře

Vás může nadchnout pro
znakování a přinést Vám
inspiraci i potřebnou slovní
zásobu.

Kompletní videonahrávka
obsahuje znakovanou základní slovní zásobu 23letých dětí v 9 tematických
okruzích: rodina, doma, zvířata, hra, jídlo, oblečení,
barvy, základy, svátky; dále
7 říkanek, 6 písniček a 3
pohádky. Ukázku videa si
můžete pustit na youtube
zaměřené na podporu vývona tomto odkazu:
je řeči u dětí se speciálními
potřebami a kurzy pro klientské rodiny. Rozhodli
jsme se tyto zkušenosti předat dál.

https://www.youtube.com/
watch?v=szLkf_XaX3s
Cena flashdisku a bookletu
je 350,- Kč. (cena pro uživatelské rodiny Rané péče Diakonie Stodůlky je 200,Kč), email pro objednání:
stodulky@rana-pece.cz.
Přejeme vám veselé
znakování!

A tak vznikl projekt Mám
dvě ruce na povídání, který

Pořízení motorového vozidla
Pokud uvažujete o koupi automobilu a chtěli byste k tomu
využít i příspěvek na zvláštní
pomůcku, pak vás chceme
upozornit na některé komplikace, které jsou s tím nyní
spojené.
Podle zákona musí o tento
příspěvek požádat přímo osoba s postižením, tedy i nezletilá. Na tuto osobu je provedena
i registrace motorového vozidla. Podle nového občanského
zákoníku jsou pořízení, převod
či registrace motorového vozidla považovány za ÚKONY
NIKOLIV BĚŽNÉ a pokud je
provádí za své děti rodiče,
pak je nutný soudní souhlas.
Proto doporučujeme si před
podáním žádosti na zvláštní
pomůcku tento souhlas obstarat. Bez něho je koupě moto-

rového vozidla za dítě považována za ÚKON ABSOLUTNĚ
NEPLATNÝ. Automobil nebude
zaregistrován a nebude se
moci využívat k přepravě vašeho dítěte.
Národní rada zdravotně postižených (NRZP) vypracovala

webových stránkách. Také se
snaží o změnu zákona, aby
tento zdlouhavý a nesmyslný
proces nebyl nutný.
NRZP také vypracovala návod
jak postupovat v případech,
kdy je automobil již zakoupený
a nelze provést registraci.
Jestliže se vás tato problematika blíže týká a potřebujete
více informací, obraťte se na
mne. Můžeme vám případně
předat i kontakt na rodiče,
které tímto procesem již prošli
a jsou ochotni podělit se o své
zkušenosti.

vzory návrhu schválení právního jednání za nezletilé dítě při
nákupu automobilu, jeho registraci a žádání o vrácení
DPH. Jsou k dispozici na jejich

Lucie Černíková
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Co se děje a bude dít…?
Chtělo by se říci: To kdybychom věděli….
Zkrátka: náš zřizovatel,
Diakonie ČCE, rozhodla
před časem o sloučení tří
pražských středisek, které
poskytují sociální služby
pro lidi s postižením – pro
mladé dospělé (denní
a týdenní stacionáře, odlehčovací službu, sociálně
terapeutické dílny, chráněné bydlení) a pro rodiny
s dětmi (raná péče).
Všechna tři střediska, sídlící na různých místech
v Praze, budou od 1. 1.
2016 sloučena pod jedno
IČO, dojde k velkým strukturálním změnám
v managementu i ve fungování celého nového
subjektu. Rané péče se
celá změna také hodně
dotýká.
Naše stodůlecké pracoviště se sloučí s ranou
péčí ve středisku Ratolest, kde pracují dvě kolegyně na poloviční úvazek.

Obě se rozhodly odejít,
a na jejich místo přijdou
dvě nové kolegyně, přijaté
na základě nedávno konaného výběrového řízení. Na podzim nám přibyde koordinátorka služby,
a tím se náš tým rozroste
na dříve neuvěřitelných
10 „členek.“ Bude to
zgruntu nová zkušenost…
Prostory, kde sídlíme,
jsou nám malé už teď,
navíc nám neumožňují
aktivity, které bychom si
pro vás přáli dělat. Hledáme proto jiné – velké
a takové, které bychom
z našich omezených prostředků zaplatili. Nové
kolegyně budeme zapracovávat – to je užitečná,
milá, ale také časově náročná práce. Kvůli dobrému fungování týmu chceme vytvářet příležitosti ke
sdílení hodnot, s nimiž
pak k vám, našim klientům, přicházíme. Společně sdílené hodnoty, včetně těch etických, považu-

jeme za velmi důležité, za
takové „rodinné stříbro“
naší služby. Jsme přesvědčeni, že právě to činí
naši službu kvalitní,
a prostě – že se to pozná.
Teď zatím nedokážeme
předvídat, jak se organizační změny ve stodůleckém středisku mohou dotknout vás, rodin. Pravděpodobné je, že vás budeme žádat, zda můžeme
přijít na konzultaci
s některou zaučující se
kolegyní; další ale nedokážeme odhadnout. Budeme vás informovat,
jakmile se bude rýsovat
cokoli, co by mohlo dosavadní způsob spolupráce
nějak změnit.
Díky za pochopení.
Alena Kunová

Sleva na dani za umístění dítěte v dětském stacionáři
Tento rok si poprvé mohli
V souvislosti s tímto se objerodiče dětí uplatnit slevu
vily nejasnosti, zda tuto slena dani z příjmu za umístění vu mohou uplatnit i pracující
dítěte v zařízení pro děti
předškolního věku, tzv. školkovné. Jedná se o roční slevu na dani a to až do výše
prokázaných výdajů (mimo
stravného), maximálně však
do výše 8 500 Kč (za rok
2014).

rodiče dětí předškolního
věku, které docházejí do
dětských denních stacionářů. Proběhlo jednání
s vedoucími pracovníky
Finanční správy ČR a ti po
jednání s Ministerstvem
financí ČR došli k závěru,
že na tuto slevu mají nárok
i tito rodiče.
Lucie Černíková
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požádat svou poradkyni a ta
mu ji – je-li pomůcka
O zřízení půjčovny rehabilik dispozici – na příští kontačních a jiných pomůcek
zultaci přiveze až domů. Pojsme vás informovali už
můcky jsou půjčovány zdarDo druhé skupiny lze zařadit
v jednom z předešlých Zprama, na dobu od 2 do 6 měšikovné věci, které usnadvodajů; dnes bychom Vám
síců; vždy záleží na tom, jak
ňují péči o maličké dítě, ale
rádi půjčovnu představili
je která pomůcka klienty
jejich užitná doba je také
důkladněji…
žádaná.
omezená věkem – a tak tu
máme různé kojenecké žid- A komu bychom měli za
ličky a sedačky do vany, au- možnost zřízení půjčovny
tosedačky, polohovací lehát- poděkovat? Především naka, cestovní postýlky nebo
daci Charity Bazaar, díky
nosítka.
jejichž nadačnímu příspěvku

Zveme vás do půjčovny...

i wingbo), miminkovské
hrazdičky, kolotoče a hrací
podložky, hrací a manipulační panely a odrážedla.

Třetí skupinu tvoří rehabilitační pomůcky, které dítě
často užívá po dlouhou dobu a které mu někdy zásadV případě, že nahlédnete
ním způsobem rozšíří moždo katalogu půjčovny
nosti a změní kvalitu života.
(dostanete se sem přes naPrávě rehabilitačních pomůše webové stránky), nalezcek si v půjčovně ceníme
nete zde tři skupiny pomůnejvíce; často jsme totiž
cek, které jsou roztříděny
v rodinách svědky rozmýšledo několika kategorií podle
ní, zda danou pomůcku poříúčelu.
dit či nepořídit. Cena těchto
V první skupině jsou hračky, pomůcek se pohybuje často
v řádu desetitisíců korun,
jedná se tedy o finančně
velmi náročnou záležitost,
u které ale často dopředu
vůbec není jasné, zda se
vyplatí. A tak možnost vyzkoušet si po určitou dobu
rehabilitační stůl, terapeutickou židli, vertikalizační
na kterých se děti ledacos
stojan, chodítko, speciální
nového dokáží naučit, ale
tříkolku, polohovací set či
které se zároveň často rych- speciální sedačku do vany,
le okoukají a tedy není nut- může významně rodičům
né pořizovat je natrvalo.
napomoci při rozhodování,
Případně jsou tak velké
zda stojí za to pustit se do
a neskladné, že se jich kaž- oslovování nadací a sponzodý rád po nějaké době zase rů s cílem nashromáždit pozbaví. Zde najdete různé
třebnou částku.
velké dráhy pro kuličky či
V případě, že si klient vybere
autíčka, houpací koně
z katalogu určitou pomůcku,
a houpačky (jak běžné, tak
stačí mu jen o danou věc

jsme mohli pořídit právě ty
nejdražší pomůcky. Velký
dík patří ale také našim současným i bývalým klientům,
kteří nám darovali celou
řadu hraček a pomůcek,
z nichž už děti vyrostly nebo
je přestaly potřebovat.
Z každého nového přírůstku
do půjčovny máme upřímnou radost, kterou bychom
rádi sdíleli s ostatními. Od
dalšího čísla Zpravodaje
připravujeme tedy seriál, ve
kterém Vás budeme postupně seznamovat s největšími
poklady a vychytávkami
z naší půjčovny, rádi bychom vždy připojili i zkušenosti rodičů. Takže příště se
těšte na seznámení s „Go
To Seat.“
Pavla Skalová

Strana 5

Jak si letos stojíme finančně aneb výsledky dotačních řízení v krajích
V letošním roce jsme výsledky dotací očekávali obzvlášť napjatě. Bylo to proto, že
letos prvně rozdělovaly peníze samy krajské úřady, které je obdržely ze státního rozpočtu. Metodika rozdělování peněz mezi
jednotlivé organizace a skupiny služeb je
ale různá, a situace organizací, které mají
jiného než krajského nebo státního zřizovatele, zůstává nadále nejistá. Navíc sílí tlak
na vícezdrojové financování - to je také
důvod, proč žádáme o příspěvek na poskytování služby i obce, kde žijí lidé, kteří naši
službu užívají.

poru… Ve Středočeském kraji není ještě
řízení uzavřeno; tam nás ještě čeká žádost
ve vnitřním grantovém řízení kraje.
Před několika týdny jsme žádali o finanční
příspěvek v obcích. Někdy se jedná o obce
maličké, kde se všichni znají, jindy o velká
města. Každopádně žádáme vždy anonymně o příspěvek pro určitý počet rodin
s trvalým bydlištěm v dotyčném místě. Často se stává, že si obec před rozhodnutím o
přiznání/nepřiznání příspěvku pro organizaci přeje znát jméno uživatele služby. V tom
případě se vždy ptáme na vaše svolení jméno sdělit – s výjimkou, že máme váš souhlas již předem. V tom případě alespoň
sdělíme, že obec od nás tento údaj požadovala.

A výsledek? Úplně prima v Ústeckém kraji,
také v Plzeňském. V kraji Praha – v tom,
kde máme dlouhodobě nejvyšší převis poptávky po službě a nejvíce rodin, které na
ni čekají, je situace nedobrá a určitě se budeme účastnit námitkového řízení. Možná Alena Kunová
vás, uživatele naší služby, požádáme o pod-

Výměna průkazů osob se zdravotním postižením (OZP)
Od 1. 4. 2015 probíhají na Krajských pobočkách Úřadu práce ČR výměny průkazů
mimořádných výhod či dočasných průkazů
OZP za nové plastové průkazy OZP.

V případech, že nárok na průkaz OZP je
pouze do konce tohoto roku, pak se vás
tyto výměny netýkají a doporučujeme
v předstihu požádat o nový průkaz OZP.

Po 31. 12. 2015 budou dočasné průkazy
Lucie Černíková
OZP či průkazy mimořádných výhod zrušeny. Někteří z vás v minulých týdnech obdrželi od krajské pobočky Úřadu práce výzvu
k prokázání nároku vašich dětí na průkaz Vzor nového průkazu OZP
OZP.
Pokud vaše dítě získalo průkaz podle předpisů platných do 31. 12. 2013, pak musíte
vyplnit formulář žádost o přechod nároku
na průkaz OZP http://formulare.mpsv.cz/
oksluzby/form/OZPPRO.jsp. Úředník posoudí, zda má vaše dítě nárok na výměnu
průkazu bez nového posouzení. Pokud bylo
vaše dítě posuzováno podle předpisů platných po 1. 1. 2014, pak výše zmiňovaný
formulář vyplňovat nemusíte, dojde pouze
k výměně nového průkazu. Na jednání budete potřebovat i průkaz totožnosti, rodný
list dítěte, stávající průkaz OZP (případně
i rozhodnutí o přiznání), 1x průkazové foto,
30 Kč.
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Jak si vyrobit pomůcku na míru, aneb „samo domo“
V poslední době zaznamenáváme, že si rodiče
nechávají vyrobit rehabilitační pomůcku přímo na
míru pro své děťátko. Pomůcky vznikají kutilstvím
tatínků nebo přátel rodiny. Rádi bychom se
s vámi podělili o jejich
skvělé nápady.

zoru. Rodina měla dobré
zkušenosti s klasickým
dětským chodítkem, které
už ale nevyhovovalo
vzhledem k váze a výšce
Elenky a tak se rozhodli
oslovit známého rodiny,
který rád přijímá kutilské
výzvy. Elenka tak má nově
skvělé a bezpečné chodítko pro běžné domácí poChodítko
třeby. A výrobní náklady?
Elenka je skoro sedmiletá Cca 4.000 Kč!
holčička, která začíná
chodit, ale zatím jen s
V příštím Zpravodaji se
oporou. Velmi ráda stojí
můžete těšit na úžasné
a pohybuje se po bytě.
zhotovení vertikalizačního
Mají doma výborné chostojanu.
dítko od R82, ale vhledem k častým záchvatům
Pavla Těhníková
se s ním Elenka nemůže
pohybovat sama bez do-

Změny v lázeňské péči
Od ledna tohoto roku došlo k novelizaci U dětí délka léčebného pobytu (28 dní)
zákona 48/1997 Sb., O veřejném zdra- zůstává, ale nově ošetřující lékař v lázvotním pojištění. Rodin s dětmi se nejví- ních může doporučit a nechat schválit
ce týkají tyto změny:

revizním lékařem zdravotní pojišťovny

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je prodloužení léčby.

poskytována výhradně jako následná
lůžková péče ve zdravotnických zařízeních. To znamená, že i rodiče s dětmi,
které mají bydliště přímo v lázeňském
městě, musí být ubytovaní v lázeňském
zdravotnické zařízení.

Lucie Černíková
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Milí rodiče a příznivci rané péče,
někde se nám zatoulaly části hraček a vyhlašujeme po nich veřejné pátrání! Pokud
byste je náhodou našli či měli jejich adekvátní náhradu, prosím ozvěte se nám.
Nálezce či dárce náležitě odměníme!
Děkujeme

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

Chtěli bychom vás také poprosit – pokud byste doma našli pěnové kostky na zem (pěnový koberec, či
jen jeho části), který již nebudete potřebovat, udělal
by nám velkou radost.
Předem děkujeme.

