
Chci, aby se pojem raná péče stal stejně známým jako mateřská škola, říká ředitelka 

organizace EDA Petra Mžourková 

Raná péče podporuje rodiny pečující o děti s postižením do sedmi let věku. EDA je jednou z organizací, 

která se v ČR této službě věnuje. Její cílovou skupinou jsou rodiny dětí s postižením zraku. Poradkyně 

rané péče pomáhají rozvíjet dovednosti dětí pomocí hry, a to doma, v jejich přirozeném prostředí. „Je 

důležité zdůraznit, že raná péče se zdaleka netýká jen dětí. Podporujeme celou rodinu, pomáháme 

rodičům zvládnout situaci, můžeme s nimi i navštívit lékaře, zprostředkováváme setkání s dalšími rodiči, 

kteří pečují o děti s postižením,“ říká Petra Mžourková, ředitelka organizace EDA. 

Co od vaší organizace může očekávat rodina, která potřebuje služby rané péče? 

V první řadě je potřeba říci, že nejsme zdravotnické zařízení, ale sociální služba – tedy jinak řečeno se 

nezabýváme léčením, ale podporou rodiny a podporou vývoje dítěte. Když se vám narodí dítě 

s postižením, ocitnete se v těžké situaci: nevíte, co bude dál, jestli bude dítě jednou zdravé, jestli vůbec 

přežije, jestli se o ně budete umět postarat, jestli budete rozumět jeho projevům. Přináší to s sebou dost 

těžké krize. Naše odbornice tak v první fázi poskytují krizovou intervenci, pomáhají rodičům, aby se dostali 

z toho nejtěžšího. A pak přichází podpora dítěte ve všech oblastech vývoje. Podporujeme rozvoj všech 

jeho smyslů, pracujeme na stimulaci zraku i pohybu. A to všechno do té míry, do jaké to dítě zvládne. 

Podněty se postupně dle vývoje dítěte přidávají. 

Jak taková práce poradkyně s dítětem vypadá? 

Každé dítě je jedinečné a naše poradkyně dokáží rozeznat, co které potřebuje. Disponujeme mnoha 

pomůckami, které jsou individuálně šité na míru a rodičům je můžeme zapůjčit. Vyvinuli jsme i speciální 

rodinu aplikací EDA PLAY, které pomáhají dětem dělat pokroky v oblasti zraku a jemné motoriky. 

Organizace EDA tedy poskytuje rodině komplexní podporu pro vývoj dítěte. Nabízíme jí i sociální 

poradenství a umožňujeme rodinám setkávat se při společných aktivitách, vzdělávacích akcích nebo v 

rámci pobytového kurzu, kde se rodiny mohou sejít a vyměňovat si informace. To je pro ně mnohdy to 

úplně nejdůležitější. 

EDA poskytuje podporu hlavně rodinám, v nichž má dítě problémy se zrakem. Komu všemu ale může 

raná péče jako taková pomoci? 

Raná péče je tu pro rodiny dětí se všemi druhy postižení – a vlastně nejenom pro ně. Legislativně je totiž 

určena rodinám dětí, které mají zdravotní postižení nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku špatného 

zdravotního stavu; takže sem spadají například i předčasně narozené děti. Existuje navíc i spousta dětí, 

třeba s genetickými vadami, které nemají určenou diagnózu do šesti nebo sedmi let. Ale mají určité 

problémy, s kterými jim a jejich rodinám může raná péče pomoci. Ačkoli už jsme o tom několikrát mluvili, 

je důležité stále zdůrazňovat, že raná péče je určena opravdu celé rodině. Zákon ji definuje tak, že se týká 

rodin dětí s postižením od narození do sedmi let věku. Čím dříve se začne s dítětem pracovat, tím 

samozřejmě lépe, ale hlásí se nám i rodiny dvouletých nebo tříletých dětí.  

Ačkoli raná péče tento rok oslaví 30 let existence v Česku, stále o ní mnoho rodin neví. Čím si to 

vysvětlujete? 

Z výzkumů, které si necháváme u agentury Ipsos dělat každé dva roky, vyplývá, že zhruba 70 % lidí neví, 

co pojem raná péče znamená. A z toho mála, kteří si myslí, že to vědí, má jen dalších 10 % respondentů 



správnou představu – někteří se domnívají, že raná péče je například podpora mladých zaměstnanců nebo 

dokonce seniorů. Přesto si myslím, že informovanost o rané péči se v posledních deseti letech zlepšila, a 

to hlavně díky internetu a sociálním sítím, tedy prostředkům, které má každý doma. EDA dělá také osvětu 

mezi lékaři, protože jsou to často oni, kteří mohou ranou péči rodičům doporučit. Ale říci konkrétně, proč 

o rané péči stále většina lidí neví, je komplikované. Mým cílem nicméně je, aby se pojem raná péče stal u 

nás stejně známým jako třeba pojem mateřská škola. 

Jak spolupracujete s pediatry? 

Máme bloček s obrázky pro děti, kde z jedné strany jsou informace o rané péči a z druhé obrázky z našich 

aplikací; lékaři je mohou dětem dávat za odměnu třeba po injekci. Rozšiřujeme je opakovaně u 1350 

pediatrů po celé republice, takže doufám, že v informovanosti pomohou. Nicméně je nutné říci, že ne 

všichni pediatři a odborní lékaři chtějí naši službu doporučovat. 

Proč? 

Možná jí stále tolik nevěří, možná stále nevědí, co všechno můžeme rodině nabídnout. Možná si myslí, že 

to, co rodině dají lékaři, stačí. Raná péče nespadá do oblasti zdravotnictví, je to sociální služba, kterou 

lékaři často podceňují. Jsou ale samozřejmě i osvícení specialisté, kteří si uvědomují, že rodiny potřebují 

pomoc i za dveřmi ordinace a že raná péče může fungovat i jako podpora lékařů samotných. EDA totiž 

mimo jiné nabízí i doprovod k lékaři, chodíme s rodinami na odborná vyšetření, abychom pomohli oběma 

stranám. S rodiči rekapitulujeme, co jim lékař řekl a jaké to může mít pro jejich dítě důsledky, a lékařům 

pomáháme porozumět tomu, že nejlepším odborníkem na péči o své dítě je rodič, pokud k tomu má 

dostatek srozumitelných informací.  

Článek je součástí projektu Neziskovky: Co děláme s penězi. Tento projekt vznikl za podpory Nadace ČEZ. 


