
ZÁSADY RANÉ PÉČE 
 
Důstojnost 

Respektujeme individualitu rodiny.  

S každou rodinou jednáme vždy s respektem a 

vážností k jejím potřebám, kulturním, sociálním a 

výchovným zvyklostem. 

 

Individuální přístup 

Pracovník přistupuje k rodinám individuálně. 

Flexibilita v přístupu vychází z potřeb rodiny, 

nepříznivosti sociální situace, zvyklostí rodiny aj. 

 

Partnerství 

Při poskytování služeb rané péče a při individuálním 

plánování je rodina rovnocenným členem týmu. 

 

Kontinuita péče 

V případě ukončení péče je rodina seznámena 

s návaznými službami a je  

jí nabídnuto jejich zprostředkování. 

 

PODPORUJÍ NÁS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY 
Poradna rané péče EUNIKA 

Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice 

mobil:  

731 670 761 (vedoucí rané péče) 

739 684 916, 739 583 204 (poradkyně rané 

péče/sociální pracovnice)  

e-mail:  
vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz 

e-mail:  
poradce.rp@slezskadiakonie.cz 

poradce.rp2@slezskadiakonie.cz 

 

 
SLUŽBA SE POSKYTUJE 

⮚ v domácím prostředí rodiny dle předchozí 

domluvy ve dnech: 

Pondělí  8:00 - 17:30 

Úterý  8:00 - 15:30 

Středa  8:00 - 17:30 

Čtvrtek  8:00 - 15:30 

 
KONTAKT NA ÚSTŘEDÍ SLEZSKÉ 

DIAKONIE 
Slezská diakonie 

 Na Nivách 7 

737 01 Český Těšín 

tel.: 558 764 333, Fax: 558 764 301 

ustredi@slezskadiakonie.cz 

www.slezskadiakonie.cz 

Číslo účtu u Komerční banky, a. s.: 

23035791/0100 

IČ: 654 685 62  

Zřizovatel: SCEAV 

 
  

                    

 

                                         

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte malé dítě, nejste si jistí jeho 

vývojem? 

Má Vaše dítě zdravotní postižení? 

Je Vaše dítě předčasně narozené? 

Potřebujete poradit a povzbudit? 

 
Obraťte se na nás. 

Rádi Vám poradíme 

a pomůžeme. 

     
                    

          

 

 

mailto:poradce.rp2@slezskadiakonie.cz


 POSLÁNÍ RANÉ PÉČE 
Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora 

rodiny s dítětem se zdravotním postižením či 

potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 

let.  

Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním 

poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s 

cílem, aby rodina uměla rozpoznat, pochopit a 

naplnit potřeby svého dítěte, aby dítě mohlo 

vyrůstat v rodině, navštěvovat volnočasové a 

školské zařízení a postupně se začleňovat do 

přirozeného sociálního prostředí. 

 

JAKÉ JSOU HLAVNÍ CÍLE 

RANÉ PÉČE? 
Cílem rané péče je pomáhat rodičům (a jiným 

pečujícím osobám) poznat, pochopit a naplnit 

potřeby svého dítěte. Nalézt nejvhodnější postupy 

pro rozvoj jeho vědomostí, komunikace, 

sebeobsluhy, motoriky a socializace.  

Řešit problematiku školní a předškolní výchovy 

dětí se zdravotním postižením a napomoci rodinám 

se získáním potřebných dávek a kompenzačních 

pomůcek, které jim usnadní každodenní život.  

Rovněž chceme být pro rodiny oporou v potřebě 

získávání kontaktů na odborníky, specialisty a 

případné spolky, ve kterých se mohou vzájemně 

sdružovat. 

⮚ U dítěte je aktivně rozvíjena oblast vědomostí, 

komunikace, sebepojetí.  

⮚ U dítěte je aktivně rozvíjena oblast 

sebeobsluhy, motoriky. 

⮚ Rodina má vyřešenou problematiku předškolní, 

školní výchovy, naplňuje potřeby v oblasti 

socializace dítěte, volnočasových aktivit.  

⮚ Rodina získala potřebné sociální dávky, 

kompenzační pomůcky, kontakty na odborníky  

a jiné osoby.  

Rozvojový cíl služby 

Veřejnost je informována o problematice péče o 

děti se zdravotním postižením. 

 

PRO KOHO JE RANÁ PÉČE 

URČENA? 
Cílovou skupinou rané péče je rodina s dítětem 

se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji 

od jeho narození do dovršení 7 let.  

Jedná se o: 

⮚ dítě s mentálním, s tělesným a 

kombinovaným postižením nebo s poruchami 

autistického 

spektra (i v kombinaci se smyslovým 

postižením, pokud smyslové postižení není 

pro jeho vývoj určující), 

⮚ dítě se zaostávajícím nebo 

nerovnoměrným vývojem v tělesné, 

psychické oblasti, 

⮚ dítě na doporučení lékaře s ohroženým 

vývojem ze zdravotních důvodů (např. 

předčasný porod, nízká porodní váha). 

 

RANÁ PÉČE SE POSKYTUJE 

BEZPLATNĚ 
Celková kapacita služby je 30 rodin, z toho pro 

město Frýdek-Místek 10 rodin, Karviná 8 rodin, 

Orlová 5 rodin. Ostatní města a obce 7 rodin. 
 

Služba je poskytována ve městech Karviná, 

Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, 

Orlová a v jejich okolních obcích. 

Služba je poskytována formou návštěv poradce 

v domácnosti uživatele.  

 

JAKÉ ČINNOSTI RANÁ PÉČE 

NABÍZÍ? 

 
Základní nabídka činností: 

⮚ Poradenství rodině i dalším blízkým osobám. 

⮚ Podpora a posilování rodičovských kompetencí. 

⮚ Vzdělávání rodičů a upevňování dovedností 

dítěte v oblasti kognitivní, senzorické, 

motorické a sociální. 

⮚ Předávání kontaktu na odborníky a další 

užitečné kontakty. 

⮚ Podpora a pomoc při výběru mateřské 

a základní školy. 

⮚ Naslouchání rodinám. 

⮚ Pořádání setkání, kurzů. 

⮚ Podpora svépomocných aktivit rodin. 

⮚ Možnost doprovodu při vyřizování žádostí, na 

jednání, vyšetření s dítětem aj.  

 

Fakultativní nabídka činností:      

⮚ Zapůjčení speciálních pomůcek a hraček . 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme členy Asociace rané péče České republiky. 


