Základní činnosti rané péče
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
●
●

●
●
●

●

●
●

posouzení schopností a dovedností dítěte, mapování potřeb rodiny (podpora při
pojmenování a naplnění vlastních potřeb a potřeb dalších členů rodiny)
doporučení stimulačního programu dítěte včetně návrhu vhodných pomůcek, hraček,
atd. (informace o schopnostech a možnostech dítěte a způsobu péče, který jeho
vývoj podpoří v dané oblasti nebo mu danou potřebu naplní)
doporučení odborné literatury
seznámení s aktuální nabídkou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a
způsobem jejich získávání
seznámení s činností nadací a dalších nestátních subjektů podporujících osoby se
zdravotním postižením (informace o rozsahu péče, kterou bude dítě potřebovat, o
pravděpodobné časové a finanční náročnosti péče atd. a následné poradenství k
řešení situace)
upevňování a nácvik dovedností, které mohou pečujícím osobám pomoci při podpoře
přiměřeného vývoje dítěte (např. polohování za pomoci speciálních pomůcek,
podpora při rozvržení péče o dítě během dne, instruktáž k podpoře dítěte při
manipulaci se specifickými pomůckami)
poradenství k odborným metodám (bazální stimulace, VOKS, Makaton…)
vzdělávání rodičů (semináře a besedy o metodách podpory vývoje dítěte…)

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
●
●
●
●

●

podpora a pomoc při využívání přirozených sítí (rodina, přátele, komunita…)
podpora schopnosti dítěte vyjádřit své potřeby a navázat kontakt (poradenství v
oblasti alternativní komunikace)
podpora a informace, jak přijmout reakce okolí, jak podpořit komunikaci okolí s
dítětem
podpora při využívání běžně dostupných služeb, informačních zdrojů
(zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště - MŠ, ZŠ, SPC, mateřská
centra, webové stránky, další sociální služby, např. osobní asistence…)
zprostředkování kontaktů na další rodiny (na základě jejich souhlasu)

c) sociálně terapeutické činnosti:
●
●
●

pořádání setkání s dalšími rodinami za účelem sdílení a výměny zkušeností
svépomocné rodičovské skupiny
psychologické poradenství

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
●

sociální poradenství (oblast kompenzačních pomůcek, příspěvků na péči, čerpání
rodičovské dovolené…)

●
●
●

návrh možnosti zařazení dítěte do předškolního zařízení, aktivní účast při jeho
vyhledávání (po zařazení spolupráce s dalšími odborníky při adaptaci)
doprovod při vyřizování žádostí a na jednání v záležitostech týkajících se dítěte (do
zdravotnických, školských zařízení nebo na úřady)
pomoc při sestavování a podávání žádostí o finanční podporu ze strany nadací a
jiných nestátních neziskových subjektů

