RANÁ PÉČE

RANÁ PÉČE

PRO RODINY DĚTÍ
SE ZRAKOVÝM A KOMBINOVANÝM
POSTIŽENÍM

PRO RODINY DĚTÍ
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A SE ZÁVAŽNÝM
POSTIŽENÍM VÝVOJE ŘEČI

PRO RODINY DĚTÍ
S MENTÁLNÍM, POHYBOVÝM A KOMBINOVANÝM
POSTIŽENÍM NEBO OHROŽENÝM VÝVOJEM

STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI
PLZEŇ, O. P. S.

STŘEDISKO RANÉ PÉČE
TAMTAM PRAHA

RANÁ PÉČE
DIAKONIE STODŮLKY

Služby rané péče poskytuje:
rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením (zrakové s pohybovým, mentálním a dalším) od narození do 7 let.

Služby rané péče poskytuje:
rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku 0-7 let
rodinám s dětmi se závažným postižením vývoje řeči ve věku 0-7 let

Služby rané péče poskytuje:
rodinám pečujícím o dítě od 0 do 7 let s mentálním,
pohybovým nebo kombinovaným postižením nebo
s dítětem, jehož vývoj je tímto postižením ohrožen

Působnost střediska:
Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Působnost střediska:
všechny kraje České republiky

Působnost střediska:
Plzeňský, Středočeský,
Ústecký kraj a Praha

Poslání:
Poskytujeme odborné služby, podporu
a pomoc rodinám,
ve kterých vyrůstá
dítě se zrakovým či
jiným postižením
nebo ohrožením vývoje v raném věku.
Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny.
Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj
dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti,
schopnosti a nadání.

Poslání:
Podpora a pomoc rodinám cílových skupin, které vychovávají
dítě v přirozeném domácím prostředí formou pravidelných terénních konzultací.
Prosazování a hájení zájmů a potřeb těchto rodin.
Poskytování informací a poradenství, vedoucích k přirozenému přijetí dítěte.
Posilování rodičovských kompetencí a dovedností.
Posilování samostatnosti a zodpovědnosti rodičů při výchově
dítěte, vedoucí k nezávislosti na sociálních systémech.

Poslání:
Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci po
zjištění postižení dítěte.
Naším cílem je, aby rodina
porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která jí umožní žít
život podle svých představ.

Zřizovatel:
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. - organizace s celostátní působností

Zřizovatel:
Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 - Stodůlkách

Pracoviště má platnou Garanci kvality vydanou APRP.

Pracoviště má platnou Garanci kvality vydanou APRP.

Pracoviště má platnou Garanci kvality vydanou APRP.

Kontakt:
Středisko pro ranou péči Plzeň, o. p. s.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
tel/fax: +420 377 420 035, mobil: +420 724 400 815
email: plzen@ranapece.eu
www.ranapece.eu

Kontakt:
Středisko rané péče Tamtam Praha
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
tel.: +420 251 510 744, +420 235 517 313
fax: +420235 517 691
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
www.tamtam-praha.cz

Kontakt:
Raná péče, Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách
Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: +420 235 518 392, mobil: 731 445 502-4, 731 664 482-3
e-mail: stodulky@rana-pece.cz
www.rana-pece.cz

Bankovní spojení:
240903241/0300

Bankovní spojení:
16835061/0100 VS19

Bankovní spojení:
6015-127747339/0800

RANÁ PÉČE

RANÁ PÉČE PRO RODINY DĚTÍ S POSTIŽENÍM
SLUŽBY RANÉ PÉČE

Aktivní naslouchání, provázení a podpora rodin po narození
a v prvních letech života dítěte s postižením.
Psychologické, pedagogické a sociální poradenství.
Pomoc při prosazování práv a zájmů rodičů a jejich dětí
s postižením.

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ V RANÉ PÉČI

Asociace pracovníků v rané péči je celostátní
profesní organizace. Jejím posláním je prosazování oboru rané péče jako terénní sociální služby. Sdružuje odborníky a pracovníky z oboru raná péče, jejichž zaměstnavatelské organizace prokázaly, že poskytují služby svým klientům v souladu
s uznávanou úrovní služeb rané péče. Pracovištím, která naplňují kriteria druhových standard ů ran é pé č e,
ud ě luje osv ě d čení o kvalitě tzv. garanci.

Cíle Asociace:
Předávání informací.

Pomoc při výběru předškolního nebo školního zařízení.
Doprovod klientů na vyšetření, k jednání na úřadech
a v předškolních zařízeních.
Setkání rodičů, semináře, přednášky.

Sledování, podpora a zvyšování kvality služeb rané péče.
Prezentace rané péče jako oboru a služby pro laickou
i odbornou veřejnost a potencionální klienty.
Prosazování oboru raná péče.
Ochrana a hájení zájmů jednotlivých pracovníků rané
péče.
Zvyšování prestiže profese poradce rané péče.
Zajišťování vzdělávání pracovníků v rané péči.

Víkendové a týdenní pobyty a kurzy pro celé rodiny.

Kontakt:

Většina služeb (minimálně 75%) probíhá formou konzultací v domácím prostředí klientskýh rodin.

Asociace pracovníků v rané péči
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
e-mail: asociaceranapece@seznam.cz

Střediska rané péče jsou pracoviště nestátních neziskových
organizací. Jsou financována z dotací MPSV, krajských úřadů, příspěvků měst a obcí, darů nadací a sponzorů.

CO JE RANÁ PÉČE?
Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám
s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Je poskytována prostřednictvím Programu
podpory rodiny a Programu podpory vývoje dítěte.
Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v klientských rodinách.
Služba má terénní charakter - poradce, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí, kde se dítě cítí
bezpečně a lépe se učí novým dovednostem.
Služba rané péče je legislativně zakotvena v Zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako služba sociální
prevence a je poskytována zdarma.

Poradenství v oblasti výchovy dítěte, komunikace a interakce s ním.

Půjčování speciálních pomůcek a hraček, literatury.

V PLZEŇSKÉM KRAJI

Tento materiál je ke stažení na:
www.ranapece.eu
www.tamtam-praha.cz
www.rana-pece.cz,
www.asociace-ranapece.unas.cz

KOMU JSOU SLUŽBY RANÉ PÉČE URČENY?
Služba je poskytována rodinám dětí s postižením nebo dětí
s opožděným vývojem od narození do sedmi let v celém
Plzeňském kraji.

