Raná péče v ORP Luhačovice

V rámci projektu Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588 Vás budeme postupně seznamovat se
sociálními službami, které je možné využívat na území ORP Luhačovice. Článek Vám
představuje službu rané péče.
Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám s dětmi, od narození do 7 let
dítěte, které je zdravotně postižené nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku nepříznivého
zdravotního stavu.
Raná péče je zaměřená na podporu rodiny a dítěte v jeho přirozeném prostředí, provázení
rodiny v obtížné životní situaci. Poradce navštěvuje rodinu v domácím prostředí, kde se dítě
cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem.
Služba je poskytována bezplatně.

∙ STŘEDISKO RANÉ PÉČE EDUCO ZLÍN z. s.

EDUCO poskytuje odbornou pomoc a podporu. Nabízí služby pro rodiny s dětmi
s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a s ohroženým vývojem. Pomáhá
v přirozeném prostředí s cílem posílení samostatnosti a nezávislosti na sociální pomoci.
Kontakt:
Chlumská
453,
763
email: ranapece.zlin@volny.cz, Jana
email: hunakova@ranapecezlin.cz.

02
Zlín
–
Louky,
tel:
Hunáková, vedoucí služby, tel:

739 777 729,
731 011 204,

∙ SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI
Poskytování podpory, informací a odborné služby, která je určena pro rodiny s dětmi se
zrakovým a kombinovaným postižením s cílem zmírnit důsledky postižení a sociálního
začlenění se zřetelem na diagnostiku a následnou péči.
Kontakt: Nerudova
7,
602
00
Brno,
tel:
541 236 743,
777 234 134,
email: brno@ranapece.cz, www.ranapece.cz, Mgr. Karla Němcová, vedoucí pobočky,
tel: 777 234 034, email: vedouci.brno@ranapece.cz.

∙ CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM O. P. S.,
Raná péče pro Moravu a Slezsko
Podpora: zvládnout novou situaci, naučit se komunikovat s dítětem, žít běžným způsobem
života. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením.
Kontakt: Jungmannova 25, 779 00 Olomouc, tel: 739 642 677, 733 181 497,
email: ranapecemorava@detskysluch.cz, Mgr. Anna Kučerová, PhD., vedoucí služby.

Mezi další služby rané péče se zaměřením pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým
a kombinovaným postižením a s ohroženým vývojem, které působí ve Zlínském kraji, patří
Auxilium o. p. s. a Diakonie.

∙ AUXILIUM, o. p. s.
Zaměřena na podporu, společné hledání cesty k rozvoji dítěte a ke spokojenému životu celé
rodiny. Působnost v regionech: Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm.
Kontakt: sídlo: 756 22 Hošťálková 428, pracoviště: Vsetín, Nemocniční 945,
email: auxilium@auxilium.cz, Božena Mikulíková, ředitelka, raná péče, mob: 603 823 293,
email: rana.pece@auxilium.cz.

∙ DIAKONIE Českobratrské církve evangelické
Nabízí podporu, pomoc a provázení v nepříznivé životní situaci. Působí ve správním obvodě
obce s rozšířenou působností (ORP) Uherské Hradiště.
Kontakt: Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, Mgr. Dana Štěrbová, vedoucí služby,
tel:
572 557 273,
mob:
737 507 915,
email: rana.pece@strediskocesta.cz,
www.strediskocesta.cz.

