
Poradna rané péče Slezské diakonie EUNIKA Karviná, terénní služba poskytuje bezplatně podporu 

rodinám s dítětem se zdravotním postižením nebo s potížemi ve vývoji dítěte od jeho narození do 

dovršení 7 let.   

Celková kapacita služby v současné chvíli činí 25 rodin ve městech Frýdek Místek, Karviná, Orlová, 

Frenštát pod Radhoštěm a v jejich okolních obcích. 

 

Poděkování maminky Lucinky 

Poradna rané péče EUNIKA má mimo jiné rodiny, v péči také rodinu se čtyřletou holčičkou Lucinkou. 

Lucinka má poruchu autistického spektra posílenou epileptickými záchvaty a velmi vzácným 

onemocněním. Poradna rané péče v rodině poskytuje psychosociální podporu, zapůjčuje kompenzační 

pomůcky, rodiče podporuje v oblasti základního sociálního poradenství a zprostředkovává kontakty na 

odborníky i speciální terapie, nabízí možnost terapeutického pobytu a přednášek s odborníky. 

Prostřednictvím Dotazníku spokojenosti se službou rodina vyjádřila poradkyni a službě poděkování: 

„Chtěla bych upřímně poděkovat nejen paní Karin, která nás má na starosti, ale celému 

vašemu týmu.  Pomohla mi rada o tom, že plenky mohu být financované přes zdravotní 

pojišťovnu. To byla pro mě rada nad zlato, povedlo se mi tudíž ušetřit za tyto hygienické 

pomůcky 7500 na čtvrtletí, které jsem mohla využit v zaplacení rehabilitačních procedur v 

lázních, které jsou obrovským přínosem. Musím velmi vyzdvihnout pobyt ve Velké Ameryce, 

na kterém jsme byli v minulém roce. Od začátku do konce jsme se tam cítili velice příjemně, 

odpočinuli jsme si a o naše děti bylo parádně postaráno asistenty, kteří nám pomáhali. Bylo 

to prostě něco nádherného. Pan Psycholog P. Mikoláš nám krásně „vymyl“ mozek v dobrém 

slova smyslu, kdy jsme o sobě kolikrát pochybovali a on nám to vysvětlil tak, že nás to s 

partnerem strašně postavilo na nohy, že vše co děláme, děláme správně. Že taky potřebujeme 

mít čas sami pro sebe apod….A v poslední řádě nám tento pobyt dal i to, že jsem se tam 

mohla seznámit s maminkami, které dokonce chodí i do stejné MŠ co naše Lucinka. S 

některýma si i píšeme přes mobil a sdělujeme si různé zážitky z našich životů:-) 

Moc děkujeme maminka s tatínkem a Lucinkou. 

Ještě jednou Vám děkujeme za Váš čas a cenné podněty.“ 
 


