spolku Vojtěška a návštěvníkům živého Betléma
ze dne 25.12.2014 ve Střelicích

V Brně dne 16. 2. 2015
Věc: Poděkování spolku Vojtěška a návštěvníkům živého Betléma.
Dobrý den,
ráda bych Vám tímto dopisem poděkovala. Již od roku 2005 poskytujeme službu rané péče
na území celého Jihomoravského kraje. Posláním Poradny rané péče DOREA je provázet
a podporovat rodiny pečující o děti se zdravotním postižením a ohroženým vývojem do sedmi let
věku dítěte. Naši poradci jezdí pravidelně do rodin, ukazují rodičům, jak mohou svoje děti podpořit
ve vývoji, naslouchají, čím rodina prochází a co potřebuje, a pomáhají celé rodině novou životní
situaci zvládnout. Minulý rok jsme se tímto způsobem věnovali 69 rodinám.
Vámi darované finanční prostředky nám umožnily zakoupit nové didaktické hračky
a senzorické pomůcky, které využíváme při vzdělávacích a aktivizačních činnostech při práci
s našimi dětskými klienty. Je krásné vidět rozzářený dětský obličej, když přijde do rodiny „teta“
z rané péče s kouzelnou taškou, která v sobě vždy ukrývá mnoho zajímavých a pro děti atraktivních
hraček a pomůcek. Rodiče navíc ocení, že jsou to hračky, které pomáhají jejich děti rozvíjet.
Sociální služba rané péče je rodinám poskytovaná zdarma, přesto je drahá,
a pro poskytovatele není jednoduché získávat finanční prostředky na běžný provoz, natož pak
na rozšíření půjčovny pomůcek. Váš dar je proto jedinečný. Doplnění půjčovny a možnost
zapůjčení pomůcek znamená pro rodiče nejen zmírnění finančního zatížení rodiny, ale i možnost
pracovat s dítětem v období mezi jednotlivými konzultacemi. Rozmanitost hraček pomáhá zase nám
pracovníkům při výběru pomůcky „na míru“ pro každé dítě podle jeho specifických potřeb.
Mnohokrát děkujeme za Vaši ochotu a nadšení podpořit konkrétní lidi.
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