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Co rodina zažívá, když… 

RANÁ PÉČE DIAKONIE  

www.rana-pece.cz 



..se narodí miminko, u kterého je 
brzy po narození diagnostikováno 

zdravotní postižení?   

 nečekaná záležitost, vždy  hluboký  otřes 
(spouštěč  traumatické  krize)  

 žádná předchozí zkušenost 

 strach z budoucnosti 

 hledání vztahu ke svému "jinému" dítěti 

 

 (když „něco není v pořádku“)  
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co všechno je najednou jinak, než mělo 
být..? 

 

představy/původních koncepty vs.skutečnost 
 

 o dítěti (koncept „dítě a jeho 
budoucnost“) 

 o sobě v nové roli („já jako rodič“) 

 o mém partnerovi v nové roli („můj 
partner jako rodič“) 

 o mých a partnerových rodičích („koncept 
prarodičů“)  
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jak reagují rodiče? 

 akutní krize po sdělení 

 může vést k narušení interakce a 
intuitivního chování/rodičovství 

 větší pravděpodobnost volby ústavní péče 

 

jak reaguje širší rodina? 

 průběh krize často kopíruje reakci 
rodičů, ale v pomalejším tempu 

 nemá nástroje jak do situace aktivně 
zasáhnout 
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… když se dítě narodilo s rizikem možnosti 
neběžného vývoje  

nebo se jeho vývoj se vzhledem k vrstevníkům 
opožďuje  

 
jak reagují rodiče? 
 strach a obavy o vývoj, s nadějí až 
přesvědčením, že dítě dosáhne normy – 
chuť bojovat, orientace na terapeutický 
přístup (fyzioterapie, nácvikové 
programy) 

 někdy je  intuitivní přístup k dítěti 
nahrazen expertním  

 volba varianty ústavní péče značně 
nepravděpodobná 

jak reaguje širší rodina? 
 podpora, dodávání sil 
 bagatelizace problému („to dožene…“, 
„Honza také začal mluvit až po 3. roce…“) 



Co rodiny potřebují? Co pomáhá? 

 

1. potřeba psychické podpory   

 ze strany přirozeného sociálního prostředí 

 ze strany člověka, který se v orientuje 
v problematice, umí pracovat s člověkem v krizi 
(dokáže reagovat na momentální potřeby,poskytnout 
emocionální podporu) 

2. potřeba získat relevantní informace 

 ohledně prognózy vývoje a budoucího života dítěte 
( realistické zhodnocení stavu a prognózy dítěte 
bez zdůrazňování negativních stránek, přiměřené 
množství, vyžádané informace) 

3. potřeba praktické pomoci při zajištění běžného 
života 

 praktické návody pro práci s dítětem s ohledem na 
jeho specifika  

 

Cíl = návrat původního života před traumatem 
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Jak na potřeby rodin reaguje raná péče? 

 

(i) provázení rodiny 

 podpůrný rozhovor, podpora v krizi – po narození, 
opakující se krize 

 informovanost a poradenství – sociálně právní, 
rehabilitační pomůcky, školství, kontakty  

 podpora komunitního soužití – terénnost služby, 
další služby v místě, podpora svépomoci  

 pomoc při prosazování práv a zájmů – doprovod k 
lékaři, na úřady, MŠ návrh možností zařazení 
dítěte do předškolního zařízení, kontaktování 
konkrétního zařízení, spolupráce při adaptaci 

 

(ii) podpora vývoje dítěte 

 navrhování činností podporující rozvoj dítěte  

 + půjčování hraček a pomůcek 
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(Co nepomáhá?) 
 

 necitlivé sdělení diagnózy  

 neopodstatněné negativní prognózy („nikdy vás 
nepozná“, „bude agresivní“) 

 obracení pozornosti k průběhu těhotenství („že se 
na to nepřišlo ...?“) 

 důsledky mýtů („nikdy nebude moct žít samostatný 
život“, „manžel od vás odejde“, „ ostatní děti 
budou trpět“, „už nikdy nebudete žít normální 
život“) mohou vést k doporučení „dejte to do 
ústavu“ 

 neurčité prognózy od odborníků („čekejte to 
nejhorší“) 

 doporučení odborníků, která nezohledňují skutečný 
stav dítěte („když ho budete posazovat, nebude 
chodit…“) 

 bagatelizace problému  
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Co je raná péče? 

 terénní preventivní sociální služba (108/2006 
sb.) 

 

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná 
ambulantní formou služby, služba poskytovaná dítěti a 
rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na 
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 
specifické potřeby.   

Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti,  

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí.  
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 Jak ranou péči najít? 
 

 
 Registr poskytovatelů sociálních služeb 

(http://iregistr.mpsv.cz/ ) 

 weby poskytovatelů 
 

RANÁ PÉČE DIAKONIE  

www.rana-pece.cz 

http://iregistr.mpsv.cz/


Kdo může o ranou péči žádat? 
 

 žadatel o službu – rodina 

 zdravotní postižení nebo ohrožení vývoje 
dítěte (jednotlivá pracoviště 
specializovaná podle typu postižení 
dítěte) 

 věk dítěte 0 – 7 let 

 bydliště rodiny (vymezení regionu) 
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Jak je služba financována? 
 

•pro uživatele zdarma 
•MPSV 
•kraje 
•obce, kde žijí konkrétní uživatelé 
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Kdo je Raná péče Diakonie? 
 
 Diakonie ČCE, středisko Praha, partnerský 
sbor: Dejvice 

 raná péče od 1994, práce na definování 
náplně oboru 

 cílová skupina: rodiny s dětmi s 
mentálním, pohybovým a kombinovaným 
postižením, ohroženým vývojem, PAS 

 tým: 11 poradkyň (spec. ped., 
psychologie), sociální 
pracovnice,koordinátorka služby,řada 
externích spolupracovníků          

 územní působnost: Praha,Středočeský, 
Plzeňský,Ústecký kraj (celkem 260 rodin) 

 pracoviště: Praha – Sušice – Děčín 
 člen profesní organizace APRP 
 

RANÁ PÉČE DIAKONIE 

 www.rana-pece.cz 



 

 

 

 

 děkuji za pozornost! 
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