
Raná péče je terénní sociální služba určená rodinám s dětmi se sluchovým 
a kombinovaným postižením od narození do maximálně sedmi let věku. 
Základem programu rané péče je široká podpora rodiny vychovávající 
dítě se sluchovým postižením. 
Raná péče je zaměřena na snížení negativního vlivu sluchového postižení na vývoj 
dítěte a celou jeho rodinu. Podporuje psychomotorický vývoj dítěte s důrazem 
na rozvoj jeho komunikačních dovedností. Posiluje kompetence rodiny a snižuje 
její závislost na sociálních systémech. Napomáhá vytvářet podmínky začleňování 
dítěte se sluchovým postižením a jeho rodiny do společnosti. 
Raná péče je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována formou 
terénních konzultací v rodinách s dětmi se sluchovým a kombinovaným 
postižením raného věku na území celé České republiky bezplatně.

 • Pravidelné terénní konzultace v rodině, ambulantní, telefonické a e-mailové 
konzultace.

 • Podpora psychomotorického vývoje s důrazem na podporu rozvoje 
komunikace prostřednictvím stimulace a přímé práce s dítětem.

 • Základní sociální poradenství.
 • Zprostředkování odborných vyšetření a konzultací.
 • Půjčování speciálních pomůcek a hraček, odborné literatury.
 • Nácvik na audiometrické vyšetření.
 • Poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
 • Poradenství při výběru školského zařízení nebo jiné návazné služby.
 • Individuální konzultace s dalšími odborníky (logoped, lektor 
znakového jazyka, fyzioterapeut aj.).

 • Doprovod při návštěvě lékaře, zařízení nebo při jednání s institucemi.
 • Zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami.

RANÁ PÉČE
PRO RODINY S DĚTMI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Služba Raná péče pro Moravu a Slezsko je zařazena do krajské sítě sociálních služeb a je 
poskytována na území těchto obcí s rozšířenou působností v kraji: Česká Třebová, Hlinsko, 
Litomyšl, Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Žamberk.

Poskytovatel:
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČO: 00499811
Telefon: +420 235 517 313, e-mail: detskysluch@detskysluch.cz
www.detskysluch.cz

Služba: 
Raná péče pro Moravu a Slezsko
Jungmannova 25, 779 00 Olomouc
Identifikátor: 7118025
Bankovní spojení: 16835061/0100, VS 206
Telefon: +420 739 642 677, e-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Kučerová, Ph.D., vedoucí služby


