
konec roku vždy vybízí 

k bilancování, a tak jsme se i 

my pokusili o zpětný pohled 

na uplynulý rok. V příspěvku 

Pavly Skalové se můžete 

dočíst konkrétněji o všem, co 

se u nás dělo. Na své si při-

jdou především příznivci čísel 

a statistik. Vedle kvantitativ-

ních údajů jsme v uplynulém 

roce dosáhli i řady dílčích 

kvalitativních úspěchů. Jed-

ním z nich bylo zdárné za-

končení projektu podpořené-

ho Nadací Sirius. Tento pro-

jekt umožnil poskytování 

služby v Ústeckém kraji a 

vznik detašovaného pracoviš-

tě v Děčíně. S Nadací Sirius 

se nám tak dobře spolupra-

covalo, že si už brousíme 

zuby na další „siriovskou“ 

výzvu. 

Ani na podzim jsme nezahá-

leli a uskutečnili jsme dvě 

akce pro naše klientské 

rodiny. První z nich bylo 

třídenní znakovací setká-

ní v Českém ráji. Na kon-

ci listopadu proběhla 

v našem středisku před-

náška o ADELI terapii a 

možnostech jejího finan-

cování v rámci nově zří-

zené nadace. 

Nejspíš vás také zajímá, jaké 

máme výhledy no nového 

roku? V dalších příspěvcích 

vás připravíme na chystané 

změny v sociálních dávkách 

a dozvíte se o dvou dlouho-

době plánovaných akcích 

našeho pracoviště, o pobytu 

rodin a znakovacím setkání. 

Věříme, že i v hektickém 

předvánočním čase si najde-

te klidnou chvilku (nejen) na 

přečtení našeho Zpravodaje. 

Veronika Strenková a Eva 

Ciencialová 

Milí rodiče a příznivci rané péče, 

Konec roku vždycky svádí 

k bilancování a bilancování 
zase k přepočítávání (aspoň 
ty z nás, kdo má máme 
k číslům kladný vztah). Pojď-

me se tedy podí-
vat, jak je to 
s počty v naší 
rané péči. 

 

V tuto chvíli se 
náš tým skládá z 
6 poradkyň pra-
cujících přímo 
v terénu a 1 koor-
dinátorky – soci-
ální pracovnice, 

která nám ostat-
ním zajišťuje ser-

vis z pražské kanceláře. 
V rámci služby spolupracuje-
me se 145 rodinami, kterým 
jsme od začátku roku po-
skytli již 705 konzultací v 
domácím prostředí plus ně-
kolikanásobně vyšší počet 
konzultací telefonických a e-
mailových. Letos projevilo 
zájem o službu 75 rodin; s 

52 jsme spolupráci zahájili, 

dalších 12 zájemců (zejména 
z Prahy), na které se zatím 
z kapacitních důvodů nedo-
stává, evidujeme v seznamu 
čekatelů (zájemci o službu ze 
Středočeského kraje většinou 
využili možnosti kontaktovat 
jiného poskytovatele rané 
péče).  S 46 rodinami jsme 
spolupráci z důvodu dovršení 
7 let věku dítěte či naplnění 
společně stanovených cílů, 
ukončili.  

 

Službu bychom mohli jen 
těžko poskytovat bez odpoví-

dajícího technického zázemí. 
Nejdůležitějším pracovním 
prostředkem v rané péči jsou 
bezpochyby auta; ta vlastní-
me v současnosti 4 a snad 
poprvé můžeme konstatovat, 
že je jejich počet dostatečný. 
Auta na svých tachometrech 
natočila na cestách za klienty 
dohromady 64 568 km 
(kilometry, které jsme ujely 
veřejnou dopravou či ušly 

pěšky, spočítané nemáme).  

Vedle aut potřebujeme i kan-
celářské zázemí, které využí-
váme ke zpracování doku-
mentace, výrobě pomůcek či 
hledání a shromažďování 
různých informací pro rodi-
ny; kanceláře máme již tři: 
kromě Prahy také v Sušici a 
Děčíně. 

Čísla zaměstnávající v tuto 
chvíli naši představivost nej-
víc jsou ta, která vyjadřují 
výše přidělených dotací. A ta 
také již brzy určí, s kolika 
rodinami budeme spolupra-
covat nadále a kolik kilome-

trů za nimi najezdíme, kolik 
zájemců bude na službu če-
kat i jak dlouhá ta doba bu-
de… Držte nám palce! 

 

S přáním šťastného nového 
roku 

Pavla Skalová 

P o m á h á m e  r o d i n á m 

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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Druhý říjnový víkend se v jednom příjem-
ném penzionu ve východních Čechách ode-
hrál kurz znakování pro rodiny s dětmi se 
speciálními potřebami. Kurz vedly zkušené 
lektorky Zuzana Sýkorová ze Střediska rané 
péče v Pardubicích a Veronika Strenková ze 
Střediska rané péče Diakonie ČCE v Praze. 
Pobytu se zúčastnilo 11 rodin z Prahy, ze 
středních a severních Čech a z Pardubické-
ho kraje.  
 
Intenzivní výuka znaků začala po pátečním 
obědě, v programu byly zahrnuty znaky 
týkající se základních potřeb, rodinných 
příslušníků, dětských her a hraček, jídla a 
zvířat. Kromě toho se rodiče učili i říkanky a 
písničky, jejichž pomocí mohou znaky svým 
dětem lépe zprostředkovat, a nechyběla ani 
znakovaná pohádka o zvířátkách.  
 
Po celý víkend byla v herně, kde se odehrá-
vala většina programu, připravena pro děti 
pestrá nabídka hraček, prolézaček a jiných 
aktivit, díky nimž se děti alespoň na chvíli 
zabavily, a rodiče mohli pilně studovat. Pří-
jemným zpestřením programu byly odpoled-
ní procházky po okolí – v pátek krátká vý-
prava k nedalekému rybníku, v sobotu vyra-
zili všichni včetně kočárků s těmi nejmenší-

mi do lesa ke zřícenině Pařez, a ačkoli se 
během cesty rozpršelo, podzimní přírodu 
plnou barev si užili jak děti, tak dospělí.  
 
Večer, když byly již děti uloženy ke spánku, 
byl vyhrazen pro dospělé. Zuzka 
s Veronikou měly připravenou zásobu mate-
riálů k debatě o smyslu znakování a mož-
nostech podpory komunikace u dětí, raném 
čtení či logopedii, během večera však přišla 
řeč na rozličná témata, která rodiče zajíma-
jí, a tak se leckdy povídání protáhlo do 
pozdních hodin.  
 
Díky spolupráci obou lektorek a jejich od-
borným znalostem a zkušenostem byl pro-
gram skutečně obsáhlý. Než se všichni na-
dáli, bylo již nedělní poledne, a tedy čas 
balení, loučení a odjezdu. 
 
Nová podoba se podle vyjádření rodičů 
osvědčila, a tak se můžete těšit na další běh 
v září 2014. Pozvánku včas dostanete. 
 
Anna Strenková, hlídačka a pomocnice     

Znakovací kurz v nové podobě, aneb spolupráce se vyplácí 

Znakování ve Stodůlkách frčí 

Konec listopadu jsme na pracovišti ve 

Stodůlkách završili odbornou přednáš-
kou o Adeli Medical Centru 

v Piešťanech. Sešli jsme se v malém 
počtu, což prezentující paní Lucií Pawe-

rovou vůbec nezaskočilo a energicky 

nám představila koncept rehabilitačního 
centra. Měli jsme možnost zhlédnout 

několik videoukázek, jak zde cvičí děti 

do 3 let věku i děti starší. Dále jsme se 

seznámili s Asociací pomáhajícím posti-
ženým Adeli (APPA), která nově pomá-

há získávat finanční prostředky i pro 
rodiny z České republiky. 

O Adeli ve Stodůlkách 

V příštím roce připravujeme další běh znakovacího kurzu pro naše klientské rodiny. Máme 

již rezervovaný termín od 19. 9. do 21. 9. 2014 v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad 

Orlicí. Protože se však stále ozývají noví zájemci o znakování, uvažujeme o jarním běhu 

téhož kurzu. Prosíme tedy ty z vás, kteří by uvítali jarní variantu, abyste se co nejdříve 

ozvali prostřednictvím emailu stodulky@rana-pece.cz. Kurz můžeme otevřít při minimálním 

počtu osmi rodin. Na znakovanou! Veronika Strenková 

mailto:stodulky@rana-pece.cz
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Ve dnech 7. - 8. 11. 2013 proběhlo v Ústí 

nad Labem významné setkání neonatolo-

gů a pediatrů – XXIX. Neonatologické 

dny. Naše poradkyně zde prezentovaly 

služby rané péče na posteru, který byl 

pro tuto příležitost vytvořen. V rámci 

poster walkingu proběhla také diskuse, 

ve které zúčastnění lékaři ocenily význam 

rané péče pro rodiny s  dětmi 

s ohroženým vývojem. Věříme tedy, že 

informovanost o službě rané péče se za-

se o něco zvýšila a další rodiny dostanou 

v tíživé situaci včas zprávu o možnosti 

obrátit se na nás. 

Bára Jiráková 

Neonatologické dny 
 

Raná péče v Ústeckém kraji 

Ke konci října 2013 skončil náš více než dvouletý 

grant ze strany Nadace Sirius. Jeho cílem bylo začít 
poskytovat ranou péči rodinám s dětmi s mentálním, 

pohybovým a kombinovaným postižením v Ústeckém 
kraji. V průběhu projektu se nám podařila spousta 

věcí, ze kterých máme radost: 

 
·         vytvoření a zařízení detašované pracoviště 

v Děčíně 
·         přijetí Báry Jirákové jako poradkyně rané pé-

če pro Ústecký kraj 
·         zapojení do procesů komunitního plánování 

na III. obcí (aktivní účast v 10 z 16) a do tvorby 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, Kata-
logu sociálních služeb v Ústeckém kraji vytvářeném 

Krajským úřadem v Ústí nad Labem 
 

 

 navázání užší spolupráce s dalšími sociálními službami (8), školskými poraden-

skými zařízeními (7), odborníky ze zdravotnických zařízení (13, především 
z oblasti neonatologie a dětské neurologie) 

 realizování dotazníkového šetření spokojenosti se službou raná péče 

  získání garance kvality služby ze strany profesní organizace APRP (Asociace 

pracovníků v rané péči) 

 vytvoření speciální metodiky (oblasti podpory vývoje: jídlo, koupání, polohová-

ní, spánek, oblékání, toaleta, zvedání) 
 vytvoření metodiky rozšiřování služby 

 vytvoření mapy návazných služeb 

 

A to hlavní: od února 2011 jsme poskytli celkem 47 rodinám. V době, kdy píšeme 

tento příspěvek, spolupracujeme s 31 rodinami z Ústeckého kraje. 
 

Alena Kunová a Pavla Těhníková 
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Rádi bychom vás s předstihem informovali o termínu 
a místě konání našeho příštího pobytu, abyste si 
tento čas mohli již ve svém kalendáři 
"zarezervovat"  na nás. Poznamenejte si tedy   
termín: neděle 22.6. - pátek 27.6. 2014, 
místo pobytu: rekreační zařízení Lučkovice (jižní 
Čechy u Blatné) 
http://www.pobytyprodeti.cz/luckovice-index.php 
 
Podrobnější informace o pobytu obdržíte od nás bě-
hem měsíce ledna. Budeme se těšit. 

Pobyt 2014 

Od 1.1.2014 dojde opět k určitým změ-

nám v sociálních dávkách. Pro „naše“ 
rodiny jsou asi nejdůležitější změny 

v posuzování nároku na průkaz OZP 
(osoby se zdravotním postižením) a na 

příspěvek na mobilitu. 

 

Posuzování nároku na průkaz OZP 
(TP, ZTP, ZTP/P) bude nově zcela ne-

závislé na posuzování nároku na pří-
spěvek na péči. Ve vyhlášce č. 

388/2011 Sb. přibude příloha se sezna-

mem zdravotních stavů, při kterých se 
bude průkaz OZP přiznávat. 

Výhody spojené s vlastnictvím průkazu 
se nemění. 

 

Těm, kteří získají průkaz ZTP nebo 

ZTP/P, bude náležet i příspěvek na 
mobilitu (při splnění dalších podmínek 

pro tento příspěvek).  

Při žádání ale nemusíte čekat, až pro-

běhne řízení ohledně průkazu OZP. Je 
možné dát žádosti na průkaz OZP a 

příspěvek na mobilitu současně. Řízení 
o příspěvku na mobilitu bude pozasta-

veno a po přiznání průkazu ZTP nebo 

ZTP/P bude opět obnoveno. Přiznaný 
příspěvek na mobilitu bude vašemu 

dítěti vyplacen zpětně od data podání 
žádosti. 

 

Pokud vaše dítě podalo žádost o tyto 

příspěvky před 1.1.2014, bude posuzo-
váno ještě podle „pravidel“, které byly 

v době podání této žádosti. 

 

Více informací naleznou naše klientské 
rodiny v příloze k tomuto Zpravodaji. 

Lucie Černíková 

Změny v sociálních dávkách 

 
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 

Přejeme hodně  

barevný a hravý  

rok 2014. 

http://www.pobytyprodeti.cz/luckovice-index.php

