
Tak brzy? Miminko
chce na svět.

Domů ještě 
nemůže. Potřebuje

naši pomoc.

Kdy už
budeme všichni

spolu?

O rané péči
aneb Nezůstávejte v náročných situacích sami

Každý den sem přicházely natěšené maminky a každý den
odcházeli rodiče se svými malými poklady domů.

Paní Radostná dorazila do porodnice v 28. týdnu těhotenství.

Narodila se Anežka. A než bude plně samostatná, je potřeba pomoci. „Zatím neumí sama dýchat a je
příliš malá, aby mohla jít domů, ale díky starostlivé péči lékařů a sester to zvládne,“ ujistil ji pan doktor.

Rodině nastalo těžké období.
Každé ráno do nemocnice…

…odpoledne z nemocnice,
postarat se o domácnost,

věnovat se synovi Adámkovi.

Celá rodina se necítí radostně…

Po dvou měsících Anežku propustili z nemocnice.



Potřebujeme 
průvodce. Zavolejte ranou

péči – pomohou
a poradí.

.....
Poradna 

rané péče…

Poradna rané péče DOREA
Rodina jezdí od jedné ordinace ke druhé a hledá odborníky, kteří by jim pomohli.

Jednou v čekárně vyprávěla paní Radostná o svém trápení další mamince.

Teď už nejsou s manželem na novou situaci sami. S poradkyní rané péče společně hledají cesty, jak uchopit svůj nový život.
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Doplňkové služby Poradny rané péče DOREA

K tomu využívají konzultace v domácím prostředí. Poradkyně pomocí odborných metod stimuluje vývoj dítěte 
a ukazuje rodičům, jak pracovat s edukativními…

…a rehabilitačními pomůckami, které si mohou zapůjčit.

Nedílnou součástí je setkávání rodin prostřednictvím
neformálních akcí a při svépomocných rodičovských skupinách,

kde mohou sdílet své zkušenosti a pocity.

Pomáhá se získáním �nancí na kompenzační pomůcky,
rehabilitační pobyty a propojuje rodinu s dalšími odborníky.

Zároveň u nás najdete i komplexní doplňkové služby, kde můžete využít další
podpory našich odborných pracovníků. Nezůstávejte v tom sami ani vy.
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Doplňkové služby jsou podpořeny z dotačního titulu Rodina.
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Animovaný spot O rané péči
si můžete pustit zde:


