
  

 

pracovní tým Rané péče DEMOSTHENA 

Raná péče  

DEMOSTHENA 

Co je raná péče? 

- bezplatná terénní sociální služba, 

popřípadě doplněná ambulantní 

formou, poskytována dítěti a rodičům 

dítěte do 7 let věku, které je zdravotně 

postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen 

v důsledku nepříznivého zdravotního 

stavu 

 

základní formou je podpora rodiny a podpora 

vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické 

potřeby 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Raná péče DEMOSTHENA 

Členové týmu 

- rodina s dítětem s ohroženým 

vývojem nebo s postižením 

- vedoucí pracovník 

- sociální pracovník 

- poradce rané péče: 

pediatr 

psycholog 

speciální pedagog 

fyzioterapeut 

ergoterapeut 

Působnost služby 

- rodiny z Ústeckého kraje 

Kontakt pro informace a vstup do služby 

        Bc. Pavla Bílá      tel. 776 177 869 

e-mail: ranapece@demosthenes.cz 

    Raná péče Demosthenes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   DEMOSTHENES 
Mírová 2 

Ústí nad Labem 400 11 

www.demosthenes.cz 

    
V ROCE 2017 NÁS PODPOŘILI: 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOSTHENES 

DĚTSKÉ CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE 

RANÁ PÉČE 

 

 

 

Raná péče je registrovaná sociální služba dle 

zákona č. 108/2006 Sb. Naše organizace je 

členem Asociace pracovníků v rané péči. 

 

mailto:pavla.bila@demosthenes.cz


 

Naše cíle 
- snížení negativního vlivu zdravotního 

postižení nebo vývojové poruchy na 

dítě a jeho rodinu 

- zvýšení vývojové úrovně dítěte v 

oblastech, které jsou postiženy nebo 

ohroženy 

Forma nabízených služeb 
- konzultace v domácím prostředí  

- možnost komplexní podpory v rámci 

spolupráce s dalšími odbornými 

pracovišti DEMOSTHENA 

- půjčování vhodných didaktických 

pomůcek a literaury 

   

o Má Vaše dítě již 

stanovenou diagnózu? 

o Čekáte na odborná 

vyšetření a nevíte, co 

bude dál? 

o Máte obavy o vývoj 

Vašeho dítěte? 

o Je Vaše dítě “jiné, 

zvláštní” oproti 

vrstevníkům? 

o Nevíte si rady, jak 

podpořit vývoj Vašeho 

dítěte? 

o Trápí Vás pochybnosti, 

zda děláte vše správně? 

o Potřebujete 

vyslechnout, poradit se, 

podpořit? 

  

 

Nabízené služby 
- výchovné a speciální poradenství 

rodičům pro vytváření vhodného 

prostředí dítěti 

- sociální poradenství, pomoc při 

prosazování práv a zájmů rodičů a 

jejich dětí 

- nabídka programů a technik 

podporujících vývoj dítěte 

- pomoc při obstarávání 

rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek 

- pořádání společných akcí za účelem 

setkávání rodin z rané péče 

- pomoc při výběru školky, školy 

nebo jiné návazné služby 

 


