Zpráva o činnosti v roce 2018 pro město Příbor
Poradna rané péče MATANA
Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými
potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného
života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.
Služba je určena pro rodiny s dětmi od narození do 7 let věku z oblasti Krnovska, Bruntálska, Opavska,
Vítkovska, Rýmařovska, Kravařska, Hlučínska a Novojičínska.
 rodiny s dítětem s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením
 rodiny s dítětem s autismem
 rodiny s dítětem s opožděným či odlišným vývojem
 rodiny s dítětem s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození
V roce 2019 byla služba poskytnuta 58 rodinám, z toho 3 rodiny mají bydliště v Příboře.
V daném roce jsme, mimo běžně poskytované podpory rodinám, v rámci projektu MSK
„Podporujeme hrdinství, které není vidět“ uspořádali 4 odlehčovací pobyty pro rodiny dětí
s postižením. Pobytů se účastnilo celkem 31 rodin dětí s postižením. Pobyty proběhly v krásných
místech kraje: Hotel Davidův mlýn ve Starých Těchanovicích, Beskydský hotel H-Resort v Kunčicích
pod Ondřejníkem. Pro rodiče i děti byl připraven pestrý program a především možnost odpočinout si
a nabrat sílu. V době, kdy rodiče odpočívali nebo aktivně trávili svůj volný čas, se o děti staraly
asistentky. Pro některé rodiny to byla první možnost společně vyjet mimo domov a odpočinout si od
všedních dnů.
Jeden z pobytů byl věnován právě rodinám z Novojičínska, které se pravidelně setkávají v průběhu
celého roku. Vytvořila se neformální podpora pečujících založená na přátelství a chuti sdílet a
předávat si zkušenosti. Rodiny si vzájemně dodávají sílu a povzbuzují se v často nelehkých situacích.
Rádi bychom poděkovali podpoře města Příbor. Děkujeme zapojeným pracovníkům za jejich
vstřícnost a ochotu. Děkujeme rodinám dětí s postižením, protože právě oni nám dávají nové impulsy
pro naši práci.

V Krnově dne 14.12.2018
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