Co je raná péče?

V čem vám tato služba může pomoci?
Poradce rané péče bude docházet přímo do vaší rodiny
pomůže vám porozumět projevům dítěte a vyznat se v důsledcích,
které má stav dítěte na každodenní život rodiny,
pomůže vám s výběrem nejvhodnější stimulační hračky, pomůcky
a metody,
pomůže vám co nejlépe využít raný věk dítěte k podpoře jeho
maximálního rozvoje,
seznámí vás s nároky, které jako rodič můžete uplatnit,
na vaše přání vám může poskytnout kontakty na rodiny, které prošly
podobnou životní situací,
zprostředkuje vám odborné informace, které v období mezi lékařskými
kontrolami potřebujete, abyste se mohli svému dítěti užitečně věnovat,
podpoří vás prostřednictvím naslouchání a rozhovoru, citlivě s vámi
probere vše, co pro vás může být náročné..

Raná péče – odborná terénní
služba pro rodiny dětí s vývojem
ohroženým v důsledku:
fyzického i smyslového postižení,
závažnější zdravotní diagnózy,
předčasného narození,
komplikovaného porodu.
Služba rané péče je určena rodinám
dětí do 7 let věku, je možné ji
kdykoli ukončit.

Jak to v praxi vypadá

Po navázání kontaktu a uzavření dohody o poskytování rané péče k vám bude
v pravidelných intervalech (cca 2 až 12 týdnů dle nabídky pracoviště, věku dítěte,
vašich potřeb) dojíždět poradkyně rané péče se zkušenostmi v oblasti podpory
vývoje dítěte a podpory rodiny. Tyto terénní konzultace budou podle zákona
o sociálních službách tvořit alespoň 75 % služby rané péče. Dále si budete moci
vybrat i některé ambulantní služby vhodné pro vaše dítě a rodinu přímo v sídle
pracoviště.

Raná péče je poskytována zdarma
Raná péče patří mezi služby sociální prevence, její pracoviště existují ve všech
krajích ČR. Pokud oslovíte kterékoli z nich, všude se dozvíte, které konkrétní
pracoviště může pomoci právě vám.

Raná péče je terénní služba,
přijedeme do všech obcí
a měst ve všech krajích ČR.

Seznam poskytovatelů rané péče najdete na www.arpcr.cz
nebo v Registru poskytovatelů sociálních služeb iregistr.mpsv.cz.

