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Slovo úvodem 

P�edkládáme vám výro�ní zprávu organizace Raná pé�e Kuk, z.ú., za rok 2017.   

Na následujících stránkách najdete informace o naší �innosti, novinkách a projektech, výsledky 

hospoda�ení za uplynulý rok 2017 a pod�kování všem, kte�í podpo�ili naši �innost. 

D�kujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme �leny: 

Asociace pracovník� v rané pé�i. Jsme držitelem Garance kvality APRP. 

www.aprp.cz  

 

Asociace poskytovatel� sociálních služeb �eské republiky. 

www.apsscr.cz 
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Základní údaje 
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Poslání a cíle 
Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyr�stá dít� se zrakovým �i jiným 

postižením nebo ohrožením vývoje v raném v�ku. Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého 

�lena rodiny. Snažíme se umožnit rodi��m nebo zákonným zástupc�m vychovávat dít� v jeho 

p�irozeném prost�edí a podpo�it vývoj dít�te tak, aby dokázalo pln� využít všechny své možnosti, 

schopnosti a nadání. 

Cíle 

• Ve�ejnost i odborníci v�dí o službách rané pé�e. 

• Rodina je o službách v�as informována.  

• Rodina získá veškeré dostupné informace: 

o o metodách, pom�ckách a postupech práce s dít�tem, které má postižení nebo jehož 

vývoj je ohrožen; 

o o svých právech a nárocích (dávky a výhody sociálního zabezpe�ení, získávání 

rehabilita�ních a zdravotních pom�cek); 

o o dalších službách a za�ízeních (respitní pé�e, p�edškolní za�ízení, speciáln� 

pedagogická centra atd.); 

o o kontaktech na odborníky. 

• Rodi�e umí používat vhodné metody podpory svého dít�te. 

• Dít� dosáhne maximálního možného rozvoje svých schopností a dovedností. 

• Rodina se cítí jistá v samostatném rozhodování o možnostech a budoucnosti své a svého 

dít�te a zp�sobu pé�e o n�. 

 

Cílová skupina 

• Rodiny s d�tmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let. 

P�sobnost 

• Plze�ský kraj 

• Karlovarský kraj 

Okamžitá kapacita 

• 5 rodin 
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Poskytované služby 

Terénní konzultace 
• Terénní konzultace v domácnostech klientských rodin tvo�í p�evážnou �ást poskytovaných 

služeb. Poradce rané pé�e poskytuje pravidelné konzultace 1x za 1 – 3 m�síce dle domluvy. 

Zam��uje se na zjiš�ování pot�eb rodiny, rodi��m poskytuje odborné poradenství, nám�ty na 

�innosti pro rozvoj a stimulaci dít�te, doporu�uje vhodné metody a postupy s využitím 

vhodných pom�cek. P�i konzultacích jsou využívány speciální pom�cky a hra�ky, které si 

mohou rodi�e zap�j�it a do další konzultace s nimi se svým dít�tem dle instruktáže poradce 

pracovat. 

• Spole�né konzultace s rodinou nap�. v p�edškolním za�ízení, u léka�e nebo jiných odborník�. 

Konzultace v prostorách organizace 
• Konzultace s poradcem, v�etn� možnosti ukázky a vyzkoušení rehabilita�ních pom�cek, 

brýlových obrub. 

• Posouzení zrakových funkcí a konzultace k rozvoji zraku dít�te s instruktorem stimulace zraku. 

Seminá� pro rodi�e 
Seminá� pro rodi�e se koná zpravidla 1x ro�n� podle zájmu rodi��. Rodi�e si vybírají témata, která by 

je ve vztahu k pé�i o dít� s postižením zajímala. My vyhledáváme odborníky na danou problematiku, 

kte�í mohou v rámci seminá�e nejlépe zodpov�d�t jejich otázky. 

Setkávání rodin 
Setkání rodin se koná zpravidla 1x ro�n�. 

Další služby 
• P�j�ování speciálních pom�cek, hra�ek a literatury. 

• Odborné konzultace a instruktáže pro pracovníky vzd�lávacích za�ízení, do kterých dochází 

dít� z klientské rodiny. 
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Co tedy vlastn� d�láme? 
Poté co nás kontaktuje rodina s žádostí o službu, za�neme zjiš�ovat, v jakých oblastech spojených 

s pé�í o dít� s postižením rodina o�ekává a pot�ebuje podporu a pomoc. Rodina dostane p�id�leného 

poradce rané pé�e, kterým je vždy vysokoškolsky vzd�laný odborník, se kterým si domluví konkrétní 

podobu služby, jak �asto za rodinou bude jezdit a jaké informace bude rodin� zjiš�ovat a p�edávat. 

Poradce se poté snaží rodinu vybavit veškerými informacemi a podporou, aby rodina v budoucnosti 

zvládla svoji situaci a pé�i o dít� s postižením sama a dokázali žít b�žným životem. 

Co obnáší poskytování kvalitní služby pro naši organizaci? P�edevším pé�i o zam�stnance a jejich další 

vzd�lávání. Poradci vykonávají odbornou práci, ke které je zapot�ebí vysokoškolské vzd�lání v oboru 

speciální pedagogika nebo sociální práce, svoji kvalifikaci a odbornost si musí poradci nejenom 

udržovat, ale i nadále zvyšovat, aby rodinám p�edávali aktuální a kvalitní informace. Aby mohli poradci 

odvád�t kvalitní práci, musí mít také kvalitní zázemí, v�etn� veškerého vybavení b�žné kancelá�e, jako 

jsou po�íta�e, tiskárna, telefony apod. Výhodou služby pro rodiny je, že je terénní, poradci jezdí za 

rodinou, a to pro nás znamená zajišt�ní služebních automobil�, jejich pravidelný servis, pojišt�ní. 

S chodem organizace se samoz�ejm� pojí i další provozní náklady ne nepodobné provozním náklad�m 

standardní firmy, jako je proplácení cestovného a r�zné poplatky. Netypickým nákladem je po�izovaní 

speciálních pom�cek a hra�ek, se kterými naši poradci v rodinách pracují a ukazují rodi��m, jak s nimi 

zacházet tak, aby podpo�ili vývoj d�tí. Tyto pom�cky do rodin zap�j�ujeme. 
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Posouzení zrakových funkcí a další služby 
P�í p�ijímání nových klient� probíhá vstupní jednání, jehož sou�ástí je posouzení zrakových funkcí. 

Jedná se o zjiš�ování úrovn� zrakových funkcí a dovedností dít�te. Díky speciálním pom�ckám 

a standardizovaným test�m jsme tedy schopni ur�it nejen hodnotu zrakové ostrosti, ale také to, jakým 

zp�sobem dít� zrak používá.  

Posuzování se snažíme v co nejvyšší možné 

mí�e p�izp�sobit možnostem a schopnostem 

dít�te, proto pro nás není p�ekážkou nízký v�k, 

omezení pohybu (máme k dispozici speciální 

polohovací vaky, židle) ani komunikace (není 

t�eba, aby dít� mluvilo). Celé posouzení mají na 

starosti vyškolené instruktorky stimulace zraku. 

Na základ� zjišt�ných informací m�žeme rodin� 

nabídnout individuáln� nastavenou pomoc a 

podporu p�esn� cílenou na rozvoj konkrétních 

zrakových funkcí a dovedností, v nichž má dít� 

rezervy a nedostatky.  

Všechny klientské rodiny mají poté možnost využívat kontrolní posouzení zrakových funkcí i dále b�hem 

služby nebo p�i jejím ukon�ování. 

V uplynulém roce se nám díky Nadaci Leontinka  poda�ilo obnovit a doplnit sadu standardizovaných 

test� a speciálních pom�cek. Máme te� možnost ješt� komplexn�ji a p�esn�ji posuzovat zrakovou 

ostrost, barvocit, prostorové vid�ní, orientaci v ploše a prostoru, koordinaci oko-ruka a další zrakové 

funkce d�tí raného v�ku. 
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Jako další službu klientským rodinám nabízíme konzultaci p�i výb�ru vhodných brýlových obrub, jejíž 

sou�ástí je také možnost obruby p�ímo vyzkoušet v domácím prost�edí nebo na našem pracovišti. P�ímo 

od distributora d�tských brýlových obrub máme zap�j�enou zkušební sadu, která obsahuje �adu 

nejb�žn�jších typ� a velikostí, které jsou zárove� b�žn� dostupné v mnoha optikách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodiny mají možnost prohlédnout si a vyzkoušet r�zné druhy náplas�ových okluzor�, aby si byly jisté, 

že jejich dít�ti budou vyhovovat jak velikostí, tak i tvarem. 
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K dispozici také máme množství rehabilita�ních pom�cek (speciální rehabilita�ní židli�ky, chodítka, 

lezítka, polohovací pom�cky, …), které si u nás mohou rodiny vyzkoušet, n�které i zap�j�it. Po�ízení 

v�tšiny t�chto pom�cek je finan�n� velmi nákladné, proto je pro rodiny výhodou, že si je mohou p�ed 

nákupem prohlédnout a vyzkoušet, zda jsou pro jejich dít� vhodné. V n�kterých p�ípadech se mohou 

díky zap�j�ení do rodiny vyhnout nákupu takové pom�cky, kterou by využívali pouze po krátkou dobu 

(vzhledem k vývoji dít�te).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pracovišti je jak poradc�m, tak klientským 

rodinám k dispozici odborná knihovna, která je 

pr�b�žn� aktualizována a dopl�ována. Lze v ní najít 

tituly týkající se zdravotní tématiky, speciální 

pedagogiky, vývoje a výchovy d�tí a �inností s nimi. 

Na webu naší organizace je dostupný aktuální 

seznam literatury, kde si klientské rodiny mohou 

vybírat. 
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P�ehled �inností v roce 2017 
 

 

 Plze�ský kraj Karlovarský 
kraj 

celkem 

po�et klientských rodin 60 27 87 

d�ti se zrakovým postižením 28 10 38 

d�ti s kombinovaným postižením 35 17 52 

jednání se zájemcem o službu 15 8 23 

zahájení služby 12 4 16 

ukon�ení služby 20 13 33 

terénní konzultace s rodinou 265 100 365 

konzultace v prostorách organizace 24 5 29 

telefonické a písemné kontakty 215 102 317 

p�j�eno pom�cek, hra�ek a knih 623 315 935 

po�et ujetých kilometr� v rámci služby 12 339 16 077 28 416 

 

 

 

 

 

 Poradci rané pé�e Všichni pracovníci 

po�et hodin - p�ímý kontakt 
s klienty 

825 837 

po�et hodin - vzd�lávání 387 435 

po�et hodin - osv�ta a 
prezentace 

51 83 
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Akce a novinky 
 

V roce 2017 jsme oslavili 15 let od vzniku organizace, a to jak s našimi klientskými rodinami na Letním 

setkání, tak i s ve�ejností v rámci výstav fotografií. 

Letní setkání rodin 

Letní setkání, které prob�hlo v sobotu 10. 6., se neslo v duchu oslav 15 let. Nemohl tedy chyb�t dort, 

hudební vystoupení a další zábava. Rodi�e m�li možnost popovídat si se svými poradci nebo mezi 

sebou. Pro d�ti bylo p�ipraveno malování na obli�ej, malování na tri�ka nebo tašky, které si mohli odnést 

dom�, a hrací a odpo�inkový koutek. 

Výstava fotografií z rodin  

V rámci oslavy 15 let jsme uspo�ádali dv� výstavy fotografií, které po�izovali v pr�b�hu n�kolika let 

samotní poradci rané pé�e a zaznamenali tak naši práci p�ímo v rodinách. Poprvé byla výstava umíst�na 

v prostorách Café Restaurant Ka�aba v Plzni, a to od 2. 5. do 30. 6. 2017. Na podzim se výstava 

p�esunula do Krajské knihovny v Karlových Varech, kde byla k vid�ní od 1. 11. do 28. 11.2017. 

Nové testy 

Díky projektu Díváme se spole�n� IV., podpo�enému Nadací Leontinka, se nám poda�ilo nakoupit nové 

speciální testy ke zjišt�ní zrakové ostrosti, barvocitu a binokulárního vid�ní u d�tí raného v�ku. Testy 

jsou zásadní pro zjišt�ní aktuálních zrakových funkcí d�tí, na jejich základ� naši poradci rodi��m 

doporu�ují vhodné metody a pom�cky pro �innosti s jejich dít�tem k jeho rozvoji. 

NANOUŠOVY LUMPÁRNY 

Díky organizaci Zem� z.s. a paní Roman� Chalupové jsme v roce 2017 obohatili p�j�ovnu pom�cek pro 

naše klientské rodiny o speciální multisenzorickou pom�cku NANOUŠOVY LUMPÁRNY. Pom�cka 

obsahuje knihu, reálné p�edm�ty a Nanoušovy Braillovy listy, díky kterým se rodi�e a d�ti mohou 

seznámit s Braillovým písmem. Pom�cka byla vytvo�ena speciáln� pro rozvoj zraku d�tí se zrakovým 

a kombinovaným postižením. Na jejím vzniku se podílela �ada odborník�. 

 



Str. 10 
 Projekty v roce 2017 

    

Projekty v roce 2017 
 

Projekt realizovaný s pomocí Nada�ního fondu �eského rozhlasu – sbírka Sv�tluška  

• P�ijedeme až k vám IX – 330 000 K� 

Cílem projektu bylo poskytovat komplexní program stimulace zraku rodinám s d�tmi se 

zrakovým postižením v domácím prost�edí. Aktivity v rámci programu byly zam��eny na rozvoj 

zraku a hmatu d�tí s t�žkým zrakovým postižením a na poradenství jejich rodi��m v Plze�ském 

a Karlovarském kraji. 

 

Projekty realizované s pomocí Nadace Leontinka 

• Raná pé�e v Plze�ském a Karlovarském kraji – 125 000 K� 

Poskytnutý p�ísp�vek byl použit na zajišt�ní poskytování služeb rané pé�e v roce 2017. 

• Auto není cíl, ale nezbytný prost�edek 

2016/2017 - 50 000 K�, 2017/2018 - 50 000 K� 

Projekt je ur�en na úhradu náklad� spojených s provozem služebních automobil�. 

• Díváme se spole�n� IV. – 30 000 K� 

Cílem projektu bylo zakoupení speciálních test� a pom�cek pot�ebných ke zjišt�ní zrakových 

funkcí u d�tí v raném v�ku. 

• Svítání -  zap�j�ení automobilu Škoda Fabia combi 

Nadace Leontinka podporuje terénní práci služby raná pé�e pro rodiny d�tí se zrakovým 

postižením v �R. Od roku 2009 má naše organizace zap�j�en osobní automobil a umož�uje 

nám tak poskytovat službu v domácím prost�edí. 

V roce 2017 bylo ujeto v rámci služby zap�j�eným automobilem 10 565 km. 

 

Zem� z.s. - multisenzorická pom�cka NANOUŠOVY LUMPÁRNY 

• tímto darem jsme získali pro naše klientské rodiny speciáln� vyrobenou pom�cku pro rozvoj 

zraku d�tí se zrakovým a kombinovaným postižením.  

20 ks v celkové hodnot� 30 000 K� 
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Hospoda�ení organizace 
 

Náklady 2017 �ástka v K� 

Spot�eba materiálu 312 634,87 

Spot�eba energie 41 520,00 

Opravy a údržba 23 409,18 

Cestovné 25 046,00 

Ostatní služby 238 179,39 

Mzdové náklady 1 926 310,00 

Zákonné sociální a zdravotní pojišt�ní 639 425,00 

Dan� a poplatky 5 970,00 

Ostatní náklady 30 100,00 

Poskytnuté p�ísp�vky 4 220,00 

Mzda �editele 12 000,00 

Odm�ny �len� správní rady 0,00 

Odm�ny �len� dozor�í rady 0,00 

Celkem náklady  3 258 814,44 

 

Výnosy 2017 �ástka v K� 

Dotace MPSV 2 209 405,00 

Dotace Plze�ského kraje 101 304,00 

Dotace Karlovarského kraje 96 000,00 

Dotace m�sta a obcí 229 450,00 

P�ísp�vky od nadací 560 862,05 

P�ísp�vky od PO a FO 30 500,00 

Tržby z prodeje služeb 30 940,00 

Úroky 352,86 

Celkem výnosy 3 258 813,91 

 

Výsledek hospoda�ení -0,53 
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Ú�etní záv�rka – p�ehled majetku a závazk� 
Zde uvádíme vybrané údaje z ú�etní záv�rky. Kompletní ú�etní záv�rka ve složení – rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát a p�íloha k ú�etní záv�rce je sou�ástí výro�ní zprávy v elektronické verzi, která je 

zve�ejn�na ve sbírce listin vedené p�íslušným rejst�íkovým soudem a na webových stránkách 

organizace. 

Aktiva 2017 �ástka v K� 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 466 289,00 

Oprávky k dlouhodobému majetku         -274 005,00 

Pohledávky v�etn� záloh 79 270,00 

Pokladna 552,00 

Ú�ty v bankách 691 441,29 

Náklady p�íštích období 10 094,00 

Celkem 973 641,29 

 

Pasiva 2017 �ástka v K� 

Vlastní jm�ní 193 284,00 

Výsledky hospoda�ení 266 375,75 

Závazky – zam�stnanci, instituce 250 896,74 

Dohadné ú�ty pasivní 41 925,00 

Výdaje p�íštích období 699,38 

Výnosy p�íštích období 220 460,42 

Celkem 973 641,29 

 

Organizace Raná pé�e Kuk, z.ú., nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, v oblasti životního prost�edí 

a pracovn�právních vztazích. 

Organizace Raná pé�e Kuk, z.ú., nemá organiza�ní složku podniku v zahrani�í. 

Náklady organizace Raná pé�e Kuk, z.ú., byly vynaloženy pro pln�ní obecn� prosp�šných služeb, 

pro které byla organizace založena. 
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Pod�kování 
 

D�kujeme všem, kte�í nás v roce 2017 podpo�ili. 
 

Ministerstvo práce a sociálních v�cí 

Plze�ský kraj 

Karlovarský kraj 

 

M�sta a obce 

Statutární m�sto Plze�: 

Odbor sociálních služeb 

Ú�ad m�stského obvodu Plze� 2 

Ú�ad m�stského obvodu Plze� 3 

Ú�ad m�stského obvodu Plze� 4 

M�sto Cheb 

M�stys Chodová Planá 

M�sto Karlovy Vary 

M�sto Mariánské Lázn� 

M�sto Mirošov 

M�sto Nejdek 

M�sto Ostrov 

M�sto P�eštice 

M�sto Sokolov 

M�sto Starý Plzenec 

M�sto T�emošná 

Obec Bden�ves 

Obec Holoubkov 

Obec Losiná 

Obec Staré Sedlo  

Obec T�i Sekery 

Obec Tymákov 

Obec Vochov 

 

Nadace a nada�ní fondy 

Nada�ní fond �eského rozhlasu sbírka 

Sv�tluška 

Projekt „P�ijedeme až k vám IX“ – 330 000 K� 

Nadace Leontinka 

Projekt „Raná pé�e v Plze�ském a 

Karlovarském kraji“ – 125 000 K� 

Projekt „Auto není cíl, ale nezbytný 

prost�edek“ – 50 000 K� a 50 000 K� 

Projekt „Díváme se spole�n� IV“ – 30 000 K� 

 

Firmy a organizace 

Zem�, z.s. 

ELOR, s.r.o. 
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LMC s.r.o. 

PilsFree, o.s. 

Pvatelier.cz 

VODÁRNA PLZE	 a.s. 

 

Dále d�kujeme za spolupráci a podporu 

Neonatologické odd�lení FN Plze� 

Doc. MUDr. Ji�í Dort Ph.D. 

Centrum vývojové pé�e FN Plze� 

MUDr. Eva Dortová 

O�ní klinika FN Plze� 

MUDr. Anna Topinková 

MUDr. Martina 
ezá�ková 

MUDr. Alice Marková 

MUDr. Zde�ka R�ži�ková 

PhDr. Jan Holeyšovský 

Centrum lé�ebné rehabilitace s.r.o., K. Vary 

44. Mate�ská škola, Plze� 

Café Restaurant Ka�aba 

Krajská knihovna Karlovy Vary 

Tyfloservis, o.p.s. 

TyfloCentrum Plze�, o.p.s. 

Lions Club Plze� Bohemia 

Coca-Cola 

a všem, kte�í se podíleli na Letním setkání. 

 

D�kujeme, veškeré podpory si velice vážíme. 
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Hodnocení služby klienty 
 

Naše dcerka Adélka se nám narodila o n�co d�íve, 34+5. Byla narozena císa�ským �ezem, což jsme si už prošli 

asymetrické postranní komory v mozku, vpá�ený ko�en nosu, kratší ruce a nohy (odborn� proximální úseky horních 

i dolních kon�etin), v�tší obvod hlavy a n�co, co se týkalo ledvin, p�esn� si to nepamatuji. Byla jsem docela vyd�šená, 

sama p�ipoutaná na l�žko JIP, aniž bych Adélku mohla vid�t... Z nemocnice v Plzni jsme se dostali po 14 dnech, kdy 

jsem si propušt�ní vynutila, protože jsem pobyt psychicky nezvládala. Když jsme byly doma v klidu a Adélce se da�ilo, 

�ekli jsme si "celý tatínek” a jelo se dál. Od za�átku jsme docházeli na rehabilitaci k úžasné paní Jan� Skalové. 

 

Tak šly týdny a m�síce a vše šlo trochu jinak. Namísto snahy objevovat a prozkoumávat Adélka leží a nemá o nic 

moc zájem. Až v 10 m�sících se za�íná p�etá�et na b�íško, se zvedáním hlavi�ky má potíže. Následovala tedy série 

r�zných vyšet�ení a za�al koloto� s léka�i. Diagnostika zn�la: susp. skeletální dysplazie, centrální hypotonie, 

hypochromní anemie, psychomotorická retardace, mitrální insuficience 1. - 2. st, aortální insuficienece 1. st - prevence 

infek�ní endokarditidy, maktrocefalie. Nejh��e to vše asi nesly babi�ky… 

  

Na ja�e 2015 volala babi�ka, že v televizi vid�la po�ad o rané pé�i a že bychom se na n� m�li obrátit. Na internetu 

jsem si tedy vyhledala ranou pé�i v Plzni a kontaktovala je. Paní, se kterou jsem mluvila, byla velice milá a ochotná. 

Byla domluvena sch�zka dne 5. 5. 2015 u nás doma, kde jsme byli seznámeni s tím, co nám raná pé�e m�že 

poskytnout, souhlasili jsme s podmínkami a 1. 6. 2015 jsme byli pozváni na vstupní konzultaci, jejímž cílem bylo 

posouzení našich pot�eb, o�ekávání a cíl� a posouzení celkového Adél�ina vývoje a také jejích 

zrakových funkcí. Následn� jsme sepsali smlouvu. 

 

Od té doby nás navšt�vuje konzultantka v dohodnutých termínech, které jsou cca každé 2 - 3 m�síce. Vždy nám 

doveze n�jaké nové hra�ky - pom�cky pro Adél�in rozvoj. Kdykoliv mohu zavolat, požádat o radu, vznést požadavek 

týkající se n�jaké další pom�cky, která by se nám zrovna hodila (v tuto chvíli se mi vybavují obrázky, stavebnice, 

znakování, VOKS, chodítko a spousta dalších). P�i osobní návšt�v� mám možnost sv��it se s tím, co m� trápí a s �ím 

si nevím rady. Kolikrát je veliká úleva se jen vypovídat a cítit, že je s Vámi n�kdo, kdo dokáže naslouchat… 

Konzultantka rané pé�e mi také pomáhá v pochopení n�kterých léka�ských zpráv, které jsou pro m� ne vždy 

srozumitelné. Doporu�í mi odborného léka�e �i jiného odborníka, jehož pomoc by se nám zrovna v danou chvíli mohla 

hodit. Nechci si st�žovat, ale leckdy p�ístup léka�� �i léka�ských pracovník� je r�zný a je milé slyšet, že je v po�ádku, 

že se mi takové jednání nemusí líbit. Krásné je, že p�i jednání s naší konzultantkou rané pé�e takovéto negativní 

zkušenosti rozhodn� nemám! Její jednání je vždy milé, profesionální, i když jí volám už po n�kolikáté za sebou…    

Vždy se snaží pomoci. 

 

D�kuji všem, kte�í dokáží takto pomáhat! 

Zde�ka Marie Gallová 
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Klienty Rané pé�e KUK jsme byli od 12/2014 do 2/2018. Velmi oce�ujeme práci všech poradky� této rané pé�e, se 

kterými jsme b�hem uvedené doby p�išli do styku. A�koli primární handicap naší nejmladší dcery nepat�í do hlavní 

cílové skupiny této organizace rané pé�e, p�esto byl celý tým pod vedením �editelky Mgr. Bartošové od prvního 

kontaktu velmi vst�ícný a poskytl nám veškeré možné informace a podporu, které byl schopen – a� už p�ímo 

p�i osobních návšt�vách u nás doma, p�i zrakových vyšet�eních v prostorách Rané pé�e KUK nebo následn� 

v emailové korespondenci. 

Ranou pé�i považujeme za nejkomplexn�jší a nejlépe reflektující službu ze všech zdravotn�-sociálních služeb, které 

jsme doposud kv�li handicapu naší dcery m�li možnost využít. Díky návšt�vám poradky� rané pé�e v domácím 

prost�edí handicapovaného dít� mají tyto pracovnice jako jediné možnost zažít reálné fungování dít�te a celé rodiny 

v jejich p�irozeném prost�edí, což má nesmírn� pozitivní vliv na zp�sob jejich práce jak s dít�tem, tak s rodinou. Žádný 

jiný zdravotní nebo sociální pracovník nemá takovou p�íležitost – v�tšinou se dostávají do kontaktu pouze s dít�tem 

a jedním rodi�em v cizím a nep�irozeném prost�edí, kde se dít� �asto projevuje docela jinak než v domácím prost�edí. 

Navíc �asový rozsah takovýchto kontakt� bývá pom�rn� omezený, �ili dít� ani nemá dostatek �asu se adaptovat 

a za�ít se projevovat obvyklým zp�sobem. Tato skute�nost pak zkresluje vnímání dít�te, jeho dovedností, handicapu 

�i pot�eb ze strany zdravotn�-sociálních pracovník� a m�že vést k neadekvátním záv�r�m ohledn� jeho zdravotního 

stavu �i sociální situace. 

Raná pé�e KUK se neomezuje na klienta – dít� s handicapem, ale rozši�uje sv�j záb�r na celou rodinu – sourozence 

a oba rodi�e. Nabízí podporu ve všech možných oblastech každodenního života rodiny s handicapovaným dít�tem, 

což je nesmírn� záslužné. Pro rodi�e i sourozence takového dít�te není snadné vyrovnávat se s r�znými zát�žovými 

situacemi, které to p�ináší – a� už jsou to zvýšené nároky na každodenní pé�i, nestandardní výchovné a vzd�lávací 

postupy, shán�ní r�zných pom�cek, p�ijetí ve spole�nosti atd. Poradkyn� rané pé�e jsou schopné tyto r�zné pot�eby 

reflektovat a rodinu v jejich uspokojování podporovat a� už osobn� nebo doporu�ením vhodného postupu, další 

služby, zprost�edkováním kontaktu apod. Raná pé�e tak zásadním zp�sobem podporuje rodinu v pé�i 

o handicapované dít� v domácím prost�edí, což p�ispívá následn� k jeho integraci do spole�nosti, ale má též 

nezanedbatelný finan�ní efekt pro spole�nost.  

Za celou dobu poskytování služeb rané pé�e jsme se nesetkali s jediným náznakem odsouzení �i znevážení kv�li 

handicapu naší dcery. Naopak jsme se setkávali s velmi vst�ícným, laskavým a respektujícím postojem všech 

poradky�, autentickým zájmem o pot�eby naší rodiny a též zájmem o zp�tnou vazbu na veškeré aktivity rané pé�e. 

Troufám si tvrdit, že šlo o vzájemn� p�ínosnou a obohacující komunikaci.  

Je škoda, že ve stávajícím systému zdravotní a sociální pé�e stojí raná pé�e stranou a není postavena na rove� 

jiným službám, které jsou hrazeny z ve�ejných prost�edk�. Za 7 let života s handicapovaným dít�tem mám dojem, že 

ani prakti�tí d�tští léka�i -PLDD (kte�í by m�li koordinovat p�inejmenším zdravotní pé�i) nejsou dostate�n� informováni 

o povaze a významu služeb, které raná pé�e nabízí. Z mého pohledu p�itom práv� PLDD by m�l být tím, kdo rodi�e 

handicapovaného dít�te o možnosti rané pé�e informuje a s ní spolupracuje na rozvoji potenciálu každého dít�te s 

cílem jeho optimálního za�len�ní do spole�nosti. 

P�ejeme celému týmu Rané pé�e KUK dostatek energie pro pokra�ování v jejich náro�né, ale velmi záslužné práci, 

a též dostatek finan�ní podpory pro jejich další p�sobení! 

MUDr. Dominika Benešová, Ing. Ivan Beneš 
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Raná pé�e - mnoho lidí neví, co vlastn� Raná pé�e je. Ani my jsme to nev�d�li, dokud se nám nenarodila 

naše dcerka Adélka, která pot�ebuje speciální pé�i. My bereme Ranou pé�i jako pr�vodce a velkého 

pomocníka na naší cest� životem s naší dcerkou. Už jen pocit, že je tu "n�kdo", na koho je možné se 

obrátit pro radu a pomoc v záležitostech r�zného druhu, a� už je to pomoc ohledn� r�zných p�ísp�vk� 

�i ohledn� za�len�ní do mate�ské školky, �i nespo�et odborných rad, doporu�ení a p�j�ení pom�cek 

r�zného druhu. A to je jen zlomek výhod, které jsem uvedla. Pro nás je Raná pé�e velká podpora, 

na konzultace se vždy t�šíme, vždy dostaneme zase nové poznatky, jak m�žeme naší Adélce pomoci 

ve vývoji, navíc vždy si zap�j�íme nové hra�ky pro další rozvoj, nebo nap�. i rehabilita�ní pom�cky. Jsme 

vd��ní, že tato služba existuje a d�kujeme za takovou pé�i, která se nám dostává. 

Buryanovi 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raná pé�e Kuk, z.ú. 
Tomanova 2645/5 
301 00 Plze� 
I�:29109663 

Telefon: 377 420 035 

Mobil:    724 400 815 

�íslo ú�tu: 240 903 241/0300 

ú�et je vedený u �SOB 

www.ranapecekuk.eu 
 


