Kdo je členem týmu
rané péče?
• Rodina s dítětem s ohroženým vývojem
nebo postižením
• Poradce rané péče:
sociální, pedagogický a další odborný
pracovník (např. rehabilitační pracovník,
ergoterapeut, logoped)
• Psycholog

Komu je raná péče
určena?

• Poskytneme konzultace v rodině.

Klientem služby rané péče je rodina a dítě:

• Podpoříme psychomotorický vývoj dítěte.

• s ohroženým vývojem
(komplikovaný porod, nízká porodní
hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.)

• Zapůjčíme stimulační, didaktické
a kompenzační pomůcky a literaturu.

• s nerovnoměrným vývojem
• s tělesným postižením
• s mentálním postižením

Zaměstnanci dodržují pravidla
Etického kodexu Společnosti sociálních
pracovníků ČR.

Co nabízíme?

• s poruchou autistického spektra
• s kombinovaným postižením
Věk dítěte: od narození do 7 let

• Podpoříme komunikační dovednosti dítěte.
• Poskytneme základní sociální poradenství,
pomoc při jednání s úřady.
• Pomůžeme při výběru a obstarání
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
• Předáme kontakty na odborníky z oblasti
školství, zdravotnictví a sociálních služeb.

• Pomůžeme při výběru předškolního zařízení
či školy.
• Zprostředkujeme kontakt s rodinami s dětmi
se zdravotním postižením.
• Nabídneme psychologické a další odborné
konzultace.

Středisko rané péče
v Pardubicích o. p. s.
Bělehradská 389, 530 09 PARDUBICE
IČO: 26600285
kontakty: 736 512 613–616
466 641 031, 030, 022
stredisko@ranapece-pce.cz
Bankovní spojení: 78-9135990217/0100

• Ukážeme využití stimulačních a didaktických
programů (pro PC, tablety, iPady).
• Poskytneme informace o nabídce kulturních,
vzdělávacích, rehabilitačních, pobytových
a sportovních aktivit pro rodiny s dětmi.
• Nabídneme psychorehabilitační pobyty.

Kontaktovat nás můžete již před narozením dítěte.

Raná péče je poskytována bezplatně.

Nabídka služby rané péče
Konzultace ve Středisku bez objednání:
pondělí: 8:00–12:00, 13:00–15:00 hodin
(jinak dle předchozí dohody)
Konzultace v terénu/v rodinách:
pondělí–pátek: 7:30–16:00 hodin
(dle předchozí dohody)
Působnost: Pardubický kraj
www.ranapece-pce.cz

Jaké je naše poslání?

Základní činnosti služby rané péče:

Co je raná péče?

Posláním služby rané péče ve Středisku
rané péče v Pardubicích o. p. s. je podpora
rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku
od narození do 7 let s ohroženým vývojem
(komplikovaný porod, nízká porodní
hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.),
s nerovnoměrným vývojem, s tělesným,
mentálním postižením, s poruchami
autistického spektra či kombinovaným
postižením z Pardubického kraje
prostřednictvím komplexu činností.

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba raná péče je deﬁnována v ustanovení
§ 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.

Činnosti jsou realizovány v souladu s principy:
• Důstojnosti
• Ochrany soukromí klienta
• Zplnomocnění
• Nezávislosti
• Práva volby
• Týmového přístupu
• Komplexnosti služeb
• Přirozenosti prostředí
• Kontinuity péče

Raná péče je terénní služba, popřípadě
doplněná ambulantní formou služby,
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte
ve věku do 7 let, které je zdravotně
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.
Služba je zaměřena na podporu rodiny
a podporu vývoje dítěte s ohledem
na jeho speciﬁcké potřeby.
Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.
je členem Asociace pracovníků v rané péči.

Jaké jsou cíle rané péče?
• Snížit negativní vliv postižení dítěte
nebo ohrožení jeho vývoje na rodinu
a prostředí, ve kterém vyrůstá.
• Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech,
které jsou již postiženy nebo ohroženy.
• Posílit kompetence rodiny a zvýšit
její soběstačnost.
• Vytvořit pro dítě, rodinu i společnost
podmínky sociální integrace.
Zaměstnanci Střediska rané péče
v Pardubicích o. p. s. postupují v souladu
s Listinou základních lidských práv a svobod
a dbají na ochranu informací o klientovi.

Kdo nás podporuje?

Dotace na ﬁnancování služby rané péče byla získána v rámci
realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji.
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Sponzoři
• Nadace
Službu ranou péči poskytuje Středisko rané péče
v Pardubicích o. p. s. od 1. 2. 2003.
Registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, Č.j. Krú 28852/2007.
ID v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV: 1940945

„Nejkrásnější činností
je být užitečný druhým.“
Sofokles

