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Narození miminka je radost-
ně očekávanou událostí a velkou 
životní změnou. Když se však rodi-
čům narodí dítě s postižením, je to 
od života „podpásovka“. 

Místo radosti kupa starostí, mís-
to užívání si miminka nekonečný 
kolotoč návštěv lékařů a především 
bezmoc a nejistota, co bude dál. 
Ve starším věku i jiný způsob vzdě-
lávání dítěte.

Pomoci rodině v takové situaci 
může raná péče, bezplatná mobil-
ní služba, na niž má nárok každá 
rodina pečující o dítě s postižením 
nebo s ohroženým vývojem ve 
věku do 7 let. 

Nejbližší pobočka Společnosti 
pro ranou péči je v Brně a pomá-
há už třicet let. U nás na Vysoči-
ně působí nejméně dvacet pět let 
poradkyně Silvie. Za tu dobu jí 
„prošlo rukama“ na 100 rodin dětí 
se zrakovým a kombinovaným 
postižením. Konkrétně na Žďársku 
Silvie pomohla již osmi rodinám 
a nyní v rané péči podporuje čtyři 
rodiny v našem regionu. 

„Každá konzultace a rodina jsou 
výjimečné. Někdy není lehké ,pře-
pínat´ mezi podporou v jedné a ve 
druhé rodině. Ale sdílení malých či 
viditelných pokroků nebo jakýchko-
li radostí je skvělé. Třeba když dítě 
napíše svůj první dopis v Braillovu 
písmu“, říká poradkyně Silvie. 

V rané péči pracují vysokoškol-
sky vzdělané odbornice na sociál-

ní práci a speciální pedagogiku. Jak 
přibližuje koordinátorka této soci-
ální služby Lucie Špuláková, zpo-
čátku poradkyně jezdí za rodinami 
každý měsíc a pomáhají rodičům 
zorientovat se v nové situaci krok 
za krokem. 

Ukazují rodičům, jak mohou sami 
se svými dětmi pracovat a rozví-
jet je. Používají přitom atraktiv-
ní hračky a pomůcky, které si pak 
rodina může bezplatně zapůjčit. 

„Včasná pomoc má velký vliv na to, 
jak rodina těžké období zvládne a 
jaký bude další život dítě,“ dodává 
odbornice. Raná péče např. dlou-
hodobě podporuje rodinu pětile-
tého Ondry. Je to usměvavý kluk, 
baví ho zpívat a tancovat. Brání mu 
však zdravotní postižení. 

Jak koordinátorka Lucie Špuláko-
vá vysvětluje, Ondra má diagnosti-
kovanou epilepsii, konkrétně Wes-
tův syndrom, a přidala se porucha 
zraku a další. Rodiče stále zažívají 
nejistotu.

„Ondra se vždy těší na návštěvy 
poradkyně rané péče a na speciální 
hračky, ke kterým by se jinak nedo-
stal. 

 (Pokračování na str. 10)
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