ZPRAVODAJ prosinec 2011
Vážení rodiče a příznivci Rané péče Diakonie Stodůlky,
po delším váhání jsme se
my, vaše poradkyně rané
péče, rozhodly ke kroku pro
nás zcela novému: chystáme se vás prostřednictvím
elektronického „časopisu“
přizvat k dění v naší službě
ve Stodůlkách.

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.

Do vašich domácností docházíme už sedmnáct let
(mladší z nás nikoli, samozřejmě), a řekněte sami: byl
snad někdy někdo z vás u
nás? Někteří snad ano, při
vyzvedávání objemné hračky nebo kočárku, ale většina zcela určitě ne.
Prostřednictvím našeho ečasopisu tuto možnost mít
budete: chystáme pro vás
rubriky, ve kterých vás
chceme seznamovat s děním v rané péči, s aktivitami
rodin, které službu užívají, s
novinkami v sociální oblas-

ti, s dobrými nápady, které
by neměly zapadnout…
Náplň časopisu teprve hledáme, také jeho jméno.
Uvítáme vaše nápady a
možná projevíme svoji přirozenou hravost i výzvou k
hlasování, pokud se nebudeme moci o názvu rozhodnout.

Děkujeme našim
přátelům a sponzorům
za podporu
v uplynulém roce
a přejeme vše dobré
do roku 2012!

Nakonec přání: přeji vám
klidný advent i vánoční
svátky, a navzdory strašlivým prognózám radostné,
nebo alespoň odhodlané,
vykročení do roku 2012!
Za tým Rané péče Diakonie
Stodůlky
Alena Kunová
Za pomoc v roce 2011
děkujeme těmto obcím:

Benešov
Brandýs n. Labem
– Stará Boleslav
Chodská Lhota
Frymburk
Horažďovice

Jaký byl rok 2011?

Hořovice

Jsme součástí Diakonie,
významné české
charitativní organizace

Rok 2011 přinesl Rané
péči Diakonie Stodůlky
mnoho příležitostí k zamyšlení a systémovým změnám.
Po dramatickém nečekaném snížení dotací jsme
museli hledat nové možnosti, jak o své práci dát
vědět. Začali jsme více jednat s úředníky, oslovovali
politiky, zapojili jsme se do
komunitního plánování,
snažili se mediálně zvýraznit.
Celé naše snažení by ale
bylo marné a neúčinné bez
pomoci sympatizujících
odborníků a především
vás, rodičů, kteří jste

apelovali na zodpovědné
činitele, že omezení rané
péče není ve vašem ani
jejich zájmu. Za vaši podporu a pomoc moc děkujeme.
Kromě boje za záchranu
služby jsme dále jezdili za
rodinami, pořádali znakovací kurz, pobyt rodin,
ukázkovou lekci plavání,
přijali novou kolegyni a
smělých plánů na příští rok
máme opravdu dost a dost.

Jesenice
Lysá nad Labem
Mladá Boleslav
Mokrovraty
Neratovice
Nižbor
Praha 6
Říčany
Sirá

Snad nám i vám vyjdou!
Veronika Strenková

Stráž
Volduchy
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A co nás čeká v roce příštím
Jakkoliv jsem spíš zaměření
optimistického, přináší mi
představa počátku příštího
roku nejvíce ze všeho svírání
žaludku. Zejména ti z vás,
kteří s námi prožívali letošní
boj o finance asi tuší, že na
vině je zveřejnění výsledků
dotačního řízení. Leden tedy
vyhlížím opravdu s obavami.
Naštěstí rok 2012 nebude
pouze ve znamení financí –
ať už jakkoliv povedených.
Bude hlavně rokem, který
přinese spoustu změn.

Víte,
že v současnosti
spolupracujeme
se 136 rodinami
ve čtyřech krajích?

Už teď se nám vyrábí nové
auto. Osobně mám k autům
vztah sotva vlažný, ale naše
poradkyně Pavla T. o něm

říká, že nás vyveze i do těch
nejvzdálenějších vsí v nejvyšších kopcích v době největšího náledí. Takže, „Vítej Yetti!“
Velikou změnou bude otevření detašovaných pracovišť; s
velikou pravděpodobností se
tak stane díky podpoře místních radnic v Mostě a Sušici.
A v Ústeckém kraji nezůstane
jen u toho, v září rozšíříme
náš tým o další kolegyni, která bude mít zázemí právě v
mostecké kanceláři.
Kromě toho nás čekají i události běžnější, v lednu se rozjíždí v pořadí již třetí znakovací kurz pro rodiče, v červnu
proběhne další pobyt , tento-

krát v Doksech. A samozřejmě se můžeme těšit i na dny
úplně běžné, ve kterých navštěvujeme rodiny, shromažďujeme informace, telefonujeme se školkami a dalšími
institucemi, píšeme na nadace, vybíráme ty správné hračky atd.
Vlastně z toho kouká docela
prima rok, takže teď jen přežít ten leden...

Držte nám palce!
Pavla Skalová

Raná péče v Ústeckém kraji
Raná péče Diakonie Stodůlky se regionálně rozšířila do
Ústeckého kraje už koncem
roku 2010.
Od března letošního roku se
nám daří úspěšně realizovat projekt „Raná péče
v Ústeckém kraji“ za finanční podpory Nadace Sirius.

V současné době spolupracujeme se 16 rodinami
v kraji. A co nás čeká?
V září 2012 vznikne detašované pracoviště v Mostě a
přijmeme do týmu novou
kolegyni.
Pavla Těhníková

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

Novinky v sociální oblasti
Vážení rodiče, jistě jste již
zaslechli o změnách v sociálním systému, které mají
začít v lednu 2012.
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Těch, které se týkají vás, je
poměrně mnoho, a tak
jsem se pokusila stručně
sepsat ty nejdůležitější.
Nakonec toho bylo na dvě
stránky, a tak vám je přikládáme jako přílohu tohoto
zpravodaje.
Všichni, kdo pobíráte nějaké dávky vyplývající
z postižení dítěte, obdržíte
nebo jste již obdrželi dopis

od úřadu, ve kterém jsou ty
základní změny také popsány.
Zde jen upozorním na to, že
pokud vaše dítě vlastní průkaz ZTP, ZTP/P a pravidelně
jej dopravujete, měli byste
si v měsíci lednu zažádat o
tzv. příspěvek na mobilitu
(400 Kč za měsíc).
Chystám se také co nejdříve udělat novou brožurku,
kde by byly všechny dávky
znovu rozebrány s platností
od 1.1.2012.

Pokud byste ale potřebovali
cokoliv více vysvětlit, pak
neváhejte obrátit se na
mne mailem či telefonicky.
Nabízím i možnost domluvení osobní schůzky.
Lucie Černíková

