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Milí rodiče,
projevili jste zájem o službu Raná péče Diakonie.  
Služba je součástí Diakonie ČCE, která kromě rané péče 
poskytuje i řadu dalších sociálních služeb. 

Raná péče Diakonie pomáhá rodinám s dětmi od narození  
do 7 let s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným 
postižením, s ohroženým nebo opožděným psychomotorickým 
vývojem nebo poruchou autistického spektra. 

Posláním naší služby je podporovat a provázet rodinu v období 
po narození dítěte s postižením nebo po zjištění rizika ve vývoji. 
Pomáháme rodině nalézt takové vnitřní zdroje, které jí umožní 
vychovávat dítě v přirozeném prostředí a v co největší míře 
zachovat dosavadní způsob života. 

Raná péče Diakonie je členem profesní organizace Asociace 
rané péče České republiky, která zastřešuje pracoviště rané 
péče, a je nositelem garance kvality. Členství v asociaci 
zaručuje, že je služba poskytována v souladu se standardy rané 
péče. Zároveň se poskytování služby řídí Kodexem sociálních 
pracovníků ČR a Zásadami Rané péče Diakonie.

Moc si přejeme, aby naše vzájemná spolupráce  
byla co nejúčinnější a naplnila vaše očekávání.

Co z rané péče můžete využít
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Poradkyně zná zákonitosti běžného 
vývoje dítěte, je schopna posoudit stávající 
dovednosti vašeho děťátka se zaměřením 
na jeho silné stránky. Vychází přitom 
zejména z pozorování jeho přirozených 
projevů, jako je spontánní hra, komunikace 
a sociální kontakt, a z informací,  
které jí sdělíte vy sami. 

Společně s poradkyní se dohodnete, 
které dovednosti budete chtít u vašeho 
dítěte podpořit a rozvíjet: rozumové 

schopnosti (např. paměť, pozornost, 
koncentraci), komunikační dovednosti, 
smyslové vnímání, hru, pohybový vývoj, 
sebeobslužné dovednosti apod. Poradkyně 
vám může doporučit, případně i zapůjčit 
některé z vhodných pomůcek a hraček.

Poradkyně vám může také pomoci při hle-
dání optimálních výchovných postupů, 
nasměrovat vás na další odborníky 
nebo vám zapůjčit literaturu z knihovny 
pracoviště.

Navrhování činností podporujících 
rozvoj dítěte a výchovné poradenství1.
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a) rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek či hraček

Poradkyně vás seznámí s aktuální nabíd-
kou rehabilitačních pomůcek a poradí 
vám, jakým způsobem konkrétní pomůcku 
získat. Pomůžeme i zapůjčením vámi vy-
brané pomůcky, kterou si vyzkoušíte  
v domácím prostředí. 
Kromě pomůcek doporučíme, případně 
zapůjčíme i hračky vhodné pro vaše dítě.

b)sociálně právního poradenství
Základní rady týkající se sociálně 

právní tematiky najdete v naší brožuře 
Informace o dávkách sociálního zabezpe-
čení. Sociálně právní poradenství posky-
tuje poradkyně nebo sociální pracovnice. 
Kontakt na naši sociální pracovnici vám 
předá poradkyně. 

c)školských zařízení (školky, školy, 
speciálně pedagogická centra, 
pedagogicko- psychologické 
poradny) 

Poradkyně vám podá informace týkající se 
možnosti zařazení dítěte do předškolního/
školního zařízení a informuje vás o odpo-
vídajícím postupu.

d)sociálních služeb
Poradkyně vás informuje o možnosti 

využití vhodných sociálních služeb; 
přitom vždy zohledňuje jejich místní 
dostupnost.

e) mimořádných potřeb dítěte
V případě, že dítě potřebuje uhradit 

pomůcku či terapii, pomůže vám porad- 
kyně při hledání nadací nebo jiných zdrojů 
financování. 

f)   dalších služeb a odborníků
Poradkyně vám předá kontakty  

na praktické a odborné lékaře, fyziotera-
peuty, psychology, mateřská či komunitní 
centra a další. Máme vypracovaný adresář 
osvědčených (z hlediska odborného  
i etického) zařízení zaměřených na práci 
s dětmi se speciálními potřebami a jejich 
rodinami.
Poradkyni můžete také požádat o navázání 
kontaktu s rodinou, která řeší podobná 
témata jako vy.
Doporučujeme i kontakty na oborníky, 
kteří pracují s celou rodinou nebo jejími 
jednotlivými členy. Umíme doporučit  
i terapeutickou pomoc, pokud ji budete 
chtít vyhledat.

Předávání informací  
a odborné poradenství
Na poradkyni se můžete obrátit v případě, že potřebujete získat informace 
či se podrobněji zorientovat v oblastech týkajících se:

2.
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Poradkyně vás podpoří při jednání s růz-
nými institucemi a pomůže vám hájit vaše 
zájmy.

Na poradkyni se můžete obrátit v situa-
cích, kdy jednáte se školskými zařízeními 
(školkou, školou, speciálně pedagogickým 
centrem, pedagogicko-psychologickou 
poradnou), sociálními službami či úřady. 
Poradkyně vám pomůže s vyřízením kon-
krétní záležitosti, doprovodí vás na jednání 

nebo bude po určitou dobu s institucí 
spolupracovat (např. v průběhu adaptace 
při zařazení dítěte do školského či jiného 
zařízení).

Poradkyni můžete požádat i o zprávu  
o vývoji či potřebách dítěte (např. pro účely 
navázání spolupráce s jinou sociální služ-
bou, jako přílohu k žádosti o příspěvek  
na péči či žádosti o finanční  
podporu apod.).

Pomoc při uplatňování zájmů rodiny3.
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Jak pracujeme
• Raná péče je terénní služba. Náš tým poradkyň tvoří především 

speciální pedagožky, sociální pracovnice a psycholožky.

• S poradkyní se budete nejčastěji setkávat ve vašem přirozeném 
prostředí – doma nebo na místě, které si sami zvolíte. Hlavním 
nástrojem, který při své práci využíváme, je cílený rozhovor. 
Poradkyně je připravena vám naslouchat, můžete s ní sdílet 
všechny skutečnosti i otázky, které se týkají vašeho děťátka, 
jeho vývoje i budoucího života. Můžete se na ni obracet  
i v tíživých nebo krizových situacích, společně hledat  
cesty a řešení.

• Raná péče předpokládá vaši aktivní spoluúčast – společně se 
domlouváme na tématech, která jsou pro vás v danou chvíli 
důležitá, plánujeme, na co se v naší spolupráci zaměříme, 
stanovujeme si cíle a průběžně hodnotíme jejich naplňování.

Kromě těchto služeb může Raná péče organizovat regionální 
setkávání rodin, přednášky a kurzy pro rodiče nebo  
o podobných akcích jiných subjektů informovat své klienty. 
Upozornění na ně naleznete na facebookovém profilu 
pracoviště, webových stránkách nebo o nich  
budete informováni e-mailem. 
Tyto akce mohou být zpoplatněny.
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č. ú. pro dary:  
2349834349/0800

do zprávy pro příjemce:  
Dar pro ranou péči.

@ranapecediakonieinfo@rana-pece.cz235 518 392

PRAHA 
Domažlická 1159/9

Praha 3 – Žižkov
130 00

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Machatého 683/10

Praha 5 – Hlubočepy
152 00

ÚSTECKÝ KRAJ 
Jindřichova 337

Děčín
405 05

PLZEŇSKÝ KRAJ
Mírové náměstí 19

Horažďovice
341 01

Pracoviště Rané péče Diakonie:

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB
Čajkovského 1640/8

130 00 Praha 3 – Žižkov  
IČ: 48136093   

www.rana-pece.cz
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