
myslíte, že dvacet let je 

dlouhá doba? Jak se to 

vezme, říkáte. Dvacetiletý 

člověk je dospělý, 

v dobách nedávných byl 

často už sám rodičem; 

dvacetiletý strom je pěk-

ně vzrostlý, v plné síle; 

dvacetiletý nábytek má 

sice nejlepší léta za se-

bou, ale lze ho pravděpo-

dobně ještě používat; 

dvacetiletý pes je raritou.  

 

Co je dvacetiletá Raná 

péče? Jestli nevíte, odpo-

věď najdete pod textem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena Kunová  

Vážení čtenáři, 

V sobotu 20. září 

2014 jsme ve Stodůl-

kách oslavili dvacet 

let fungování našeho 

střediska. 

 

Navzdory deštivému 

dni to bylo velmi pří-

jemné odpoledne, 

kde jsme se sešli my 

z rané péče a zaměst-

nanci střediska, staci-

onáře, sociálně tera-

peutické dílny, školy, 

rodiče a přátele na-

šich klientů, žáků, 

sponzorů, členů dej-

vického sboru ČCE, 

bývalých zaměstnan-

ců, rodinných přísluš-

níků a dalších spříz-

něných duší. 

 

Mnozí využili možnos-

ti koupě originálního 

výrobku od klientů 

stacionáře a sociálně 

terapeutic-

ké dílny 

nebo zku-

sili štěstí  

v tombole.  

 

Sváteční 

odpoledne 

pak vyvr-

cholilo ži-

vou hud-

bou v po-

dání skupi-

ny Kluci. 

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 

Služba v nejlepších letech! 
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20 let s Ranou péčí Diakonie Stodůlky 
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Když v roce 1993 zvonil ve 

speciální škole pro děti 

s kombinovaným postižením, 

kde jsem pracovala jako uči-

telka, telefon a hlas na dru-

hém konci drátu nabízel jed-

no volné místo v kurzu Por-

tage Program, strukturova-

ném programu rozvoje dětí 

raného věku, netušila jsem, 

že se moje učitelská kariéra 

chýlí ke konci. 

 

Kurzu jsem se směla zúčast-

nit a myšlenka zaměřeně roz-

víjet děti s hendikepem od 

miminka po předškoláka mě 

nadchla. A když jsem se pak 

od kamarádky ze studií 

dozvěděla, že její známá 

(první ředitelka střediska pa-

ná Daniela Caldová) zakládá 

ve Stodůlkách Rehabilitační 

centrum Diakonie ČCE 

s programem „Začít spolu“ 

pro integrovanou mateřskou 

školu, napadlo mě – a další 

dvě nadšenkyně – že by bylo 

prima založit i ranou péči. 

 

Tehdy existovalo jedno stře-

disko pro rodiny s dětmi se 

zrakovým postižením, inspiro-

vat se bylo kde. Ale návod, 

jak přesně má poradenství 

pro rodiny s maličkými dětmi 

s problémy v oblasti pohybo-

vého nebo kognitivního vývo-

je vypadat, jsme neměli; na 

všechno bylo zapotřebí po-

stupně přijít. 

 

Sešly jsme 

se tedy, 

naše nadše-

ná trojice 

(Pavla Ska-

lová, Lucie 

Laudová a 

já) s Danou 

Caldovou. „Ano, časná péče 

je dobrá věc, v Diakonii ve 

Stodůlkách ji můžeme založit. 

Promluvíte si ještě 

s doktorem Matějčkem, to je 

odborník v oblasti raného 

vývoje a rodiny.“ Na to úžas-

né „výběrové řízení“ nelze 

zapomenout. Teď to zní ba-

nálně a možná hloupě, ale 

pan profesor Matějček se 

zeptal na naši kvalifikaci, a 

potom také s jeho typickým 

milým úsměvem: „Máte děti? 

Ano, a malé? Tak to určitě 

jste vhodné osoby pro to, aby 

se vám dařilo rodiny s dětmi 

s hendikepem dobře podpo-

rovat!“  

Jaké byly u zrodu rané péče 

ve Stodůlkách problémy? Ro-

dila se nejen služba pro rodi-

ny v konkrétní organizaci, ale 

obor raná péče obecně. Jak 

bude vypadat? Jak ji udělat 

pro rodiny uži-

vatelsky příjem-

nou, nenápad-

nou, skutečně 

podporující? 

 

To všechno 

jsme měly 

s Pavlou Skalo-

vou možnost ovlivnit, vymys-

let, ověřit… A ověřujeme už 

dvacet let. Takže, milí rodiče, 

jestli vám v rané péči něco 

chybí nebo přebývá, můžeme 

za to my :-) 

 

Alena Kunová 

Jak to všechno začalo... 
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Vaše zpětná vazba nás posiluje v práci, díky! 

A takhle to máme všechno „doma“ vystaveno... 
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V hlubokém lese při svitu úplňku 

mají Dobré víly mítink na mýtině. 

Slovo má víla Amálie, šéfka Dob-

rých víl. 

 

"Takže ... sběr ranní rosy a nový vý-

běh pro jednorožce jsme probraly  

a mám zde poslední bod dnešního 

programu." 

Asistentka - víla Floriana- rozdává 

seznamy jmen. 

"Všechny víte, že děti přiděluje Bůh. 

A také vybírá ženy, které dosta-

nou postižené dítě." 

Pokračuje Amálie. 

"Samy vidíte, že seznam rodin, 

kterým tyto děti svěřil je dost 

dlouhý, a já se rozhodla 

jim pomoci!" 

Mezi vílami to souhlasně zašumí. 

"Matky těchto dětiček jsou sice 

velmi silné a perou se za jejich 

štěstí, pohodlí a potřeby jako lvice. 

Ale také potřebují někoho, kdo jim 

pomůže, bude jim naslouchat, uká-

že jim možnosti a směry, kterými se 

můžou vydat. Někoho, kdo se poku-

sí ulehčit jim cestu a pomůže překo-

nat některé překážky. Někoho, kdo 

jejich miminko či děťátko uvidí je-

jich očima. Potřebují prostě svoji 

DOBROU VÍLU." 

Všem vílám se nápad líbí, ale za-

čnou se ozývat se svými otázkami : 

" A jak to uděláme?" 

"To půjdeme mezi lidi?" 

"Vždyť nesmí vidět naše křídla!?" 

"A jak nás přijmou? " 

Jenže víla Amálie už má postup dáv-

no promyšlený. 

"Ale, ale dámy ... Křídla necháme 

doma a budeme se vydávat za oby-

čejné ženy. A jak nás přijmou? Jed-

noduše ... lidé jsou zvyklí důvěřovat 

různým organizacím a společnos-

tem. Založíme také jednu takovou  

a už mám vymyšlené i jméno: RANÁ 

PÉČE. 

 

M. Kubíčková 

klientka rané péče Diakonie 

Stodůlky 

A na závěr pohádka…. 

 
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 


