
Poradna rané péče DOREA 

 
Vychováváte doma dítě se zdravotním postižením? 

Nemáte dostatek informací? 

Zajímá vás, jak můžete vývoj dítěte podpořit? 

 

Nabízíme vám pomoc… 

 

Co je raná péče? 

Raná péče je sociální služba poskytující odbornou pomoc rodinám, ve kterých 

vyrůstají děti se zdravotním postižením či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého 

zdravotního stavu do sedmi let věku dítěte. Jedná se o terénní službu, která je případně 

doplněna ambulantní formou služby, a je poskytovaná bezplatně. Služba je zaměřena na 

podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem k jeho specifickým potřebám. Vychází 

z předpokladu, že domácí prostředí je pro dítě přirozeným prostředím, a proto tím nejlepším 

pro jeho vývoj. 

 

Jaké služby Poradna rané péče DOREA nabízí? 

Služby Poradny rané péče DOREA jsou určené rodinám, které vychovávají děti 

s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a děti s ohroženým 

psychomotorickým vývojem. Cílem služby je poskytovat rodině ucelenou podporu, aby 

zvládala péči o dítě v domácím prostředí, snížit negativní vliv postižení na rodinu dítěte a na 

jeho vývoj a vytvořit podmínky sociálního začleňování rodiny. 

Stěžejní součást služby tvoří pravidelné konzultace v místě bydliště rodiny. Poradce 

rané péče přináší rodičům náměty, jak podpořit vývoj dítěte, doporučuje rodičům vhodné 

hračky, rehabilitační a kompenzační pomůcky a nabízí informace o dalších návazných 

službách, které by mohla rodina využít. Rodina sama rozhoduje o tom, jaké služby a v jakém 

rozsahu využije.  

V případě zájmu a potřeby může rodina využít také sociální poradenství (příspěvek 

na péči, nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením, kompenzační pomůcky…), 

psychologické poradenství (zvládání dlouhodobé zátěže, rodinné vztahy, potřeby sourozenců 

dítěte s postižením, problémové chování dítěte..) nebo poradenství k odborné metodě 

(bazální stimulace, VOKS, Makaton..). Rodiče si také mohou půjčovat domů hračky, 

didaktické pomůcky nebo odbornou literaturu. 

Součástí nabízených služeb je také pořádání akcí pro rodiny - besedy a přednášky pro 

rodiče, společná setkání rodin, tvořivé dílny atd. 

Poradna rané péče DOREA poskytuje službu rané péče na území Jihomoravského 

kraje (Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Vyškov). 

 

Kde nás najdete? 

 

Poradna rané péče DOREA 

Kamenná 21 

639 00 Brno 

 

Tel.:     543 212 551 nebo 734 862 310 

Email:     rp.dorea@slezskadiakonie.cz 

 

Podrobnější informace najdete na webových stránkách: www.dorea.cz 


