
 

 

 

Obecní úřad Hlízov 
Pan MVDr. Antonín Škarka 
starosta  
Hlízov 164  
285 32 Hlízov      

V Praze dne 17. 5. 2022 
 

 

Věc:  Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče 
 

 

Vážený pane starosto, 
 
obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na činnost terénní služby rané péče, 
kterou poskytujeme jedné rodině s bydlištěm na území Vaší obce od roku 2020. 
 
Přestože je služba dle zákona poskytována zdarma, požaduje Středočeský kraj vícezdrojové financování. 
Středočeský kraj nám poskytuje v rámci dotace 65% potřebných finančních prostředků. Další 5 % 
očekáváme od nadací a firemních dárců. Stále tedy potřebujeme naplnit 30 % rozpočtu, t. j. 16 200,- Kč 
na jednu klientskou rodinu. 
Příspěvek na částečné pokrytí nákladů na klienta s trvalým bydlištěm ve Vaší obci nám umožní službu 
dofinancovat a zachovat poskytování rané péče rodině v plném rozsahu. 
Přispěním na tuto službu pomůžete občanům Vaší obce řešit obtížnou životní situaci. 
 
Průměrné náklady na ranou péči pro jednoho klienta na rok 2022 činí 54 000,-Kč. 
Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je služba sociální prevence poskytována bezplatně. 
Ve Středočeském kraji je maximální kapacita služby 75 rodin.  
Službu provozujeme celoročně, s maximálním důrazem na efektivnost. 
Od Středočeského kraje jsme získali Pověření k poskytování sociálních služeb a jsme zařazeni do sítě 
poskytovatelů sociálních služeb. 
 
Aktuální vývoj státního financování sociálních služeb pro naší službu není příznivý. Naše fungování 
komplikuje i sled událostí a nečekaný vývoj situace. Velmi nás ovlivňuje zvýšení nákladů za služby. 
 
EDA cz, z.ú. poskytuje již 32 let službu sociální prevence dle zák. č.108/2006 Sb. Klientem je celá 
rodina, která pečuje o dítě se zrakovým či kombinovaným postižením a která o tuto službu požádá. 
Minimálně 75% služeb je poskytováno terénní formou, tj. přímo v rodinách.  
Služby poskytujeme v Hl. m. Praze, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji. Provozujeme také 
jedinečnou celorepublikovou krizovou telefonickou a chatovou Linku EDA, která je určená rodinám dětí se 
závažnou diagnózou, předčasně narozených nebo dětí s postižením – bezplatně na tel: 800 40 50 60, 
chat na www.eda.cz. 
Jsme držitelem značky „PROVĚŘENÁ veřejně prospěšná organizace“ a zároveň jsme získali ocenění 
Neziskovka roku 2015. 
 
Charakteristika služby rané péče 
Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám, které vychovávají dítě v raném věku od 
narození do sedmi let se zrakovým nebo s kombinovaným postižením. Služba je zaměřena na podporu 
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.  
Naše úsilí především směřuje k posílení kompetencí rodičů tak, aby dítě mohlo žít v rodině a nebylo 
odsouzeno k životu v ústavním zařízení. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Cíle rané péče 
 - eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení dítěte na celou rodinu tím, že vybavíme rodiče znalostmi a 
dovednostmi potřebnými k podpoře jeho co nejlepšího vývoje 
- provázet pečujícího rodiče i ostatní členy rodiny s respektem k jejich vlastnímu vnímání situace a 
k aktuálním potřebám, které sami vyjádří    
 - poskytnout ucelenou a kontinuální podporou dítěti a rodině předpoklady pro dobré sociální začlenění 
navzdory objektivním obtížím, které z horšího startu jejich dítěte do života vyplývají. 
Vyhledávání klientů je prováděno ve spolupráci s lékaři. Služby pracoviště jsou poskytovány 
vysokoškolsky kvalifikovanými poradci rané péče v přirozeném prostředí rodiny. 
 
Nabídka služeb rané péče 
- návštěvy poradce rané péče v rodině (1x za 2 – 12 týdnů dle dohody s rodinou), 
- rozvoj zrakového vnímání, posuzování zrakových funkcí, 
- konzultace k pohybovému vývoji dítěte, 
- terénní nebo ambulantní krizová intervence, 
- základní sociální poradenství, 
- pomoc při výběru návazného vzdělávacího zařízení, 
- půjčování speciálních hraček a pomůcek, odborné literatury pro rodiče, 
- zasílání informací, elektronický zpravodaj pro rodiče, tištěný časopis (K)oukej  (vychází 2x ročně pro 
rodiče i veřejnost), 
- odborné semináře pro rodiče, setkávání rodičů,  
- týdenní kurz pro rodiny (některé z uvedených služeb - semináře, pobyt. kurz - jsou částečně zpoplatněny 
a výše poplatku se odvíjí od výše získaných finančních prostředků). 
 
Poskytnuté finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů spojených s  poskytováním terénních i 
ambulantních služeb rané péče.  
Při poskytování služeb našim klientům žijícím ve Vašem regionu s Vámi budeme spolupracovat a rádi 
uvítáme Vaši návštěvu v sídle organizace.  
 
Děkujeme za ochotu. 
 
 
S pozdravem  
 
 

 

 

Mgr. Petra Mžourková 
ředitelka 


