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V Liberci 19. 9. 2018
Věc: Vyjádření poradkyně rané péče k žádosti rodiny Stárka Jakuba o příspěvek na nákup motorového
vozidla.
Vážení,
dovoluji si Vám adresovat vyjádření poradkyně rané péče k žádosti rodiny Stárka Jakuba, narozeného
7. 1. 2015 o příspěvek na nákup motorového vozidla.

Rodina Jakuba spolupracuje s naším Centrem od června roku 2015. Jakub má diagnostikované
kombinované postižení pohybu a zraku. Celkové opoždění psychomotorického vývoje vychází z dg. –
axiální hypotonie, hypotonie, parciální atrofie zrakového nervu OP, sub OL a suspektně Centrální
postižení zraku – CVI. Jakub tedy potřebuje podporu ve všech oblastech vývoje, zejména pak v oblasti
rozvoje zrakového vnímání (musí se naučit předměty fixovat, sledovat, vyhledávat, pozorovat je
v pohybu), ale i v oblasti jemné a hrubé motoriky a komunikace.
V září letošního roku začal Jakub dojíždět pravidelně do školky. Vzhledem k tomu, že auto
potřebuje otec na dojíždění do práce, musí matka Jakuba vozit do školky sociálním automobilem a
odpoledne spoléhat na městskou hromadnou dopravu či svého otce, který je ale nemůže ze školky
pravidelně nyní dovážet, neboť je sám nemocen. Cesta MHD trvá pro rodinu zhruba 45, což je časově, ale
i fyzicky náročné, neboť Kuba již váží 15kg a musí využívat rehabilitační kočárek, který také váží hodně.
Rodiče s Jakubem navštěvují řadu odborníků – rehabilitace, logopedie, další terapie podporující
psychomotorický vývoje, pravidelné konzultace u neurologa, očního lékaře apod. a za spoustou z nich
dojíždějí mimo místo bydliště, je cestování pro rodinu velmi náročné.
Rodina bude žádat o Příspěvek na motorové vozidlo u Úřadu práce, ale to nepokryje celou částku.
V současné době je příspěvek platný na 7let, což vede k tomu, že není logické si pořizovat ojetý automobil.
Rodiče proto žádají o částku uvedenou v jejich žádostí a prosí o pomoci v nelehké finanční situaci pro
pořízení automobilu a usnadnění tak nelehké životní situace.
Proto vzhledem k výše uvedenému, doporučuji poskytnutí příspěvku na nákup motorového vozidla.
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