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Příloha č. 1 Pomůcky pro zrakovou stimulaci 

 

 

Obr. č. 1 Little room1  Obr. č. 2 Panenky Lilli a Gogo2 

 

 

 

Obr. č. 3 Light box3   Obr. č. 4 Sada šablon na Light box4 

 

                                                 
1 (Little room dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jimmylittleroom2.jpg) 

2 (Panenky Lilli a Gogo dostupné z: 

http://files.lanovaci.webnode.cz/200000052ad7ceae76e/Funk%C4%8Dn%C3%AD%20diagnostika%20zraku%2

0a%20zrakov%C3%A1%20terapie%20u%20d%C4%9Bt%C3%AD.docx). 
3 (Light box dostupné z: https://shop.aph.org/wcsstore/APHConsumerDirect/images/catalog/products_large/1-

08660-00_Light_Box_cut.jpg) 
4 (Sada šablon na Light box dostupné z:  

http://shop.aph.org/wcsstore/APHConsumerDirect/images/catalog/products_large/1-08670-

00_LB_Materials_I.jpg) 

 



 

Obr. č. 5 Sada materiálů na light box5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 Sada šablon na Light box6           Obr. č. 7 Hands on kit7 

                                                 
5Sada šablon na light box dostupné z:  

https://shop.aph.org/wcsstore/APHConsumerDirect/images/catalog/products_large/1-08690-

00_LB_Materials_III.jpg 
6 Sada šablon na light box dostupné z: 

http://files.lanovaci.webnode.cz/200000052ad7ceae76e/Funk%C4%8Dn%C3%AD%20diagnostika%20zraku%2

0a%20zrakov%C3%A1%20terapie%20u%20d%C4%9Bt%C3%AD.docx. 
7 Hands on kit dostupné z:  

https://shop.aph.org/wcsstore/APHConsumerDirect/Attachment/products_secondary/1-03260-

00_Hands_On_Kit_Boy.jpg 

 



Příloha č. 2 Kontakty na Střediska rané péče 

 

Středisko pro ranou péči o.p.s 

 

 

 

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. 

Matoušova 406, 460 07 Liberec 

tel.: 485 109 564, mobil: 724 400 831, e-mail: liberec@ranapece.eu  

 

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 

Tomanova 5, 301 00 Plzeň 

tel ./fax: 377 420 035, mobil: 724 400 811-815, e-mail: plzen@ranapece.eu  

 

Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s. 

Trojická 2/387, 128 00 Praha 2 

tel: 224 826 860, fax: 224 826 857, mobil: 724 400 820, e-mail: praha@ranapece.eu  

 

http://www.ranapece.eu 



Společnost pro ranou péči 

 

 
 

 

Středisko České Budějovice 

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice tel./fax: 385520 088  

e-mail: budejovice@ranapece.cz 

 

Středisko Brno 

Nerudova 7, 602 00 Brno tel./fax: 541 236 743  

e-mail: brno@ranapece cz 

 

Středisko Olomouc 

Dolní náměstí 38, 770 00 Olomouc tel./fax: 585 222 921  

e-mail: olomouc@ranapece.cz 

 

Středisko Ostrava 

Havlíčkovo nábřeží, 2728/38 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava tel./fax: 596 112 473  

mobilní telefon: 777 234 036, 774 567 236  

e-mail: ostrava@ranapece.cz 

 

http://www.ranapece.cz 



Příloha č. 3 Zahraniční organizace poskytující informace pro rodiče 

 

American Academy of Ophtalmology  

Hlavní organizace pro školení oftalmologů v U.S.A., Akademie distribuuje informace o 

očních problémech. 

 

American Foundation for the Blind 

Nadace poskytuje služby pacientům, vydává informační a vzdělávací materiály a obchoduje s 

pomůckami, přístroji a hrami pro nevidomé 

 

The American Optometrie Association Low Vision Section Communications  

Nevýdělečná společnost optometrů. Připravuje publikace z oblasti optometrického 

poradenství.  

 

The American Printing House for the Blind  

APH má publikace pro rodiče a učitele. V katalogu pomůcek Educational and Other Aids je 

k dispozici série pomůcek pro zrakovou stimulaci pro malé děti a pro děti s opožděným 

vývojem. 

 

Auxiliary to the American Optometrie Association  

Tato organizace vám zdarma poskytne brožury týkající se péče o zrak dítěte. Např:„Mommy 

and Daddy, You Can Help Me Learn to See" a „Preschool Vision Care". 

 

Eye Research Institute of the Retina  

Institut poskytuje informace o nejnovějších pokrocích v oblasti lékařské péče a vydává 

Sundial, informační bulletin s informacemi o nejnovějších poznatcích v péči o zrak a léčbě 

očních vad. 

 

International Institute for Visually Impaired, 0 - 7, Inc.  

Středisko informací o zrakově postižených dětech, IIVI, 0-7, Inc. vydává informační bulletin 

pro rodiče. 



Library of Congress Division for the Blind and Physically Handicapped  

Knihovna půjčuje fonografy, zvukové nahrávky, knihy tištěné normálním i braillovým 

písmem. 

 

National Association for Visually Handicapped  

NAVH je nevýdělečná národní organizace zaměřená na částečně vidící. NAVH poskytuje 

informace a služby pacientům, bulletiny pro děti a dospělé a množství publikací. Např.: 

About Children's Eyes, Growth and Development of the Partially Seeing Child The Eye and 

Your Vision Problems of the Partially Seeing 

 

National Eye Institute National Institute of Health Public Inquiries  

NEI poskytuje zdarma publikace a informační listy o specifických zrakových problémech. 

 

National Society to Prevent Blindness 

Dobrovolná zdravotnická organizace zaměřená na prevenci nevidomosti.8 

                                                 
8(D. Heiner, Učíme se dívat, 1995)  



Příloha č. 4 Propagační materiály Středisek rané péče 

 
Obr. č. 8 Propagační leták Společnosti pro ranou péči 



 
Obr. č. 9 Brožůra „Všechno jde, i když trochu jinak“ 

 

Brožůra „Všechno jde, i když trochu jinak“ je určena rodičům. Autoři se v ní snaží 

zodpovědět nejčastější otázky a předat zkušenost rodičů dětí se zrakovým postižením, kteří 

své děti již vychovali. 



 
Obr. č. 10 Brožůra „Když“ 

 

Publikace „Když“ se snaží nabídnout zdravotníkům, zejména neonatologům a pediatrům, 

informace o tom, v jaké situaci se ocitá rodina s nedonošeným nebo postiženým dítětem. 

Předává rady jak přistupovat k rodině po narození dítěte, jak sdělovat diagnózu, jak s rodinou 

komunikovat a jaké jsou možnosti podpory a návazných služeb. 



 

 

 

Nově vzniklá organizace nabízející služby rané péče se snaží získávat finance prostřednictvím 

pořádání benefičních koncertů. Obnovila také tradici vydávání časopisu pro rodiče. 

 

 

Obr. č. 11 a 12 Leták benefičního koncertu 

Obr. č. 13. Časopis Středisek pro ranou péči 


