
Raná péče na Tanvaldsku 

 

Jistě znáte (ať už ze zkušenosti vlastní nebo cizí) radostné období očekávání přírůstku do 

rodiny. Každý se těší na miminko po svém a plánuje si, jaké to bude, až se děťátko narodí, až 

si začne hrát… Jenže někdy se stane, že je všechno trochu jinak a u miminka se projeví 

závažné zdravotní postižení. To je pro rodinu v prvních chvílích podobná rána, jako by se 

zeměkoule začala točit pozpátku. Starost o zdraví dítěte a únava z intenzivní péče o něj, obavy 

z toho co bude, časté nepříznivé zprávy z úst lékařů, tyto a další faktory obracejí rodině život 

naruby. Proto existují služby pro rodiny, které se souhrnně nazývají rané péče. 

 

Raná péče má za cíl maximálně podpořit vývoj zdravotně postiženého dítěte nebo dítěte 

s ohrožením zdravého vývoje a to od narození do maximálně 7 let. Velmi důležitá je také 

podpora rodiny jako fungujícího celku a v neposlední řadě podpořit budování vztahů dítěte a 

jeho rodiny s okolím, širší rodinou, komunitou… 

 

Raná péče je terénní službou, která je poskytována přímo v bydlišti klienta – poradkyně tedy 

navštěvuje rodinu v jejím přirozeném prostředí, tedy doma. Obsah a rozsah poskytovaných 

služeb vždy záleží na potřebě klientské rodiny. Poradkyně je odborník, který vyslechne 

rodiče, nabídne radu, poskytne informace, zapůjčí hračky či pomůcky, které jsou pro podporu 

vývoje dítěte vhodné, pomáhá rodičům orientovat se v nezvyklé situaci… Zkrátka je pro 

rodinu podporou i průvodkyní nelehkým obdobím. 

 

Rodiny mají možnost využít také ambulantní programy, které mají diagnostický či podpůrně 

terapeutický charakter. Jedná se například o posouzení zrakových funkcí, posouzení 

pohybového vývoje dítěte, screening symptomatiky poruch autistického spektra, stimulaci 

zraku a zrakový trénink, muzikoterapii a nácviky sociálních dovedností, komunikace a hry.  

 

V posledních letech se na Středisko obrací narůstající počet rodin s dětmi s poruchami 

autistického spektra. Na tuto skutečnost reaguje Středisko mimo jiné založením nové sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi s autismem do 10 let věku.  

 

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. poskytuje služby rodinám dětí s postižením v celém 

Libereckém kraji již 21 let. Pro žádost o služby rané péče nepotřebuje rodina potvrzení od 

lékaře ani žádné jiné doporučení.  

 

Informace o službách rané péče i o našem Středisku najdete na www.ranapece.eu 

Kontaktovat nás můžete na e-mailu: liberec@ranapece.eu nebo na telefonu: 724 400 832.  

http://www.ranapece.eu/
mailto:liberec@ranapece.eu

