
 

 

Tisková zpráva 
 

 
V pondělí 5.11. 2018 začal již 11. ročník Týdne rané péče. Slogan „Na lidech záleží“ zdůrazňuje 
sounáležitost rodiny i nutnost mezioborové spolupráce při podpoře rodin, do kterých se narodilo 
dítě s postižením nebo speciálními potřebami. Narození dítěte s hendikepem je neočekávanou 
skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s 
vnějším světem i do finančního zázemí. 
   
 
 

 
Posláním služby rané péče je podpora rodiny a 
podpora vývoje dítěte raného věku od narození do 
7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, 
nízká porodní hmotnost, nedonošenost, atd.), s 
nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním 
postižením,  s poruchou autistického spektra či 
kombinovaným postižením. 
V Pardubickém kraji takto působí Středisko rané 
péče v Polabinách a je pro rodiče záchytným 
bodem, jejich terénní pracovnice poradí, 
nasměrují, doporučí a to v oblasti výchovné, 
vzdělávací i odborné. 
 

 
 
V úterý 6.11. pořádalo Středisko rané péče Den 
otevřených dveří, v rámci kterého měla Hamzova 
léčebna ukázku robotické rehabilitace hrou, jejíž 
metody a pomůcky se stále vyvíjí a vylepšují 
k radosti a spokojenosti našich malých dětských 
pacientů. U dětských návštěvníků slavil největší 
úspěch Lego vláček Hráček.  
Pracovníci z Ortopedické protetiky Hamzovy 
léčebny prováděli měření na Tenzometrické 
desce, o které měli zájem snad všichni dospělí 
návštěvníci.   
 
 
 
 
 
 
 



 
Opravdu krásným a inspirativním bodem programu 
bylo slavnostní předání didaktických pomůcek, 
které podle předlohy vyráběli žáci 8.A z místní 
základní školy na ulici Staňkova.  
Žáci při předávání těchto pomůcek, uvedli, že je 
tato činnost bavila a dělá jim radost, že budou tyto 
pomůcky nyní sloužit v rodinách.  
Citát Sofokla: „Nejkrásnější činností je být užitečný 
druhým.“, který je mottem tohoto střediska rané 
péče, je tímto přiváděn do praxe. 
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Kontaktní údaje: 
Bc. Veronika Šťovíčková 
Asistentka ředitele 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Košumberk 80, 538 54 Luže 
tel. 469 648 102, 603 224 195 
e-mail: stovickova@hamzova-lecebna.cz 
Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz  

http://www.hamzova-lecebna.cz/

