
Každé dítě se vyvíjí jinak a v odlišném tempu. Pokud ovšem pozorujete jasné známky pomalejšího vývoje či
konkrétní slabiny, není na co čekat a je nezbytné provést odborné vyšetření a popř. začít s terapií. Pokud
máte jako rodiče dojem, že Vaše dítě zaostává v mluvení, v pohybových nebo duševních schopnostech,
obraťte se na Vašeho dětského lékaře/lékařku. Ti Vám rádi poradí a dají kontakt na odborníky v oblastech:

Logopedie
Pokud má Vaše dítě problémy s mluvením či výslovností, obraťte se na logopeda či logopedku. Tito
specialisté zjistí příčiny vad řeči a odstraní je za pomoci různých cvičení. Také Vám jako rodičům dají
spoustu důležitých rad.
Logopedie patří do oblasti základní zdravotní péče, a proto Vás jako rodiče nestojí nic, neboť je hrazena
pojišťovnou. Váš dětský lékař či lékařka Vám vystaví předpis, s nímž můžete sami vyhledat logopeda.

Ergoterapie
Děti s problémy při pohybu, koncentraci nebo s udržením rovnováhy mohou navštěvovat ergoterapii. Tito
odborníci si poradí se zmíněnými slabinami a stanoví správnou terapeutickou léčbu. Ergoterapeuti Vám
také dají několik rad a cvičení na doma.
Ergoterapie patří do oblasti základní zdravotní péče, a proto Vás jako rodiče nestojí nic, neboť je hrazena
pojišťovnou. Váš dětský lékař či lékařka Vám vystaví předpis, s nímž můžete sami vyhledat ergoterapeuta.

Podpora ranného rozvoje
Při pomalejším vývoji malých dětí Vám pomůže Poradna podpory ranného rozvoje (Frühförderstelle). V
těchto poradnách spolupracují specialisté různých pedagogických a terapeutických zaměření, kteří mohou
společně zjistit příčiny pomalejšího rozvoje a stanovit vhodnou terapii. Vyšetření probíhá v těchto
poradnách, terapie pak většinou ve školce, doma, někdy je však třeba docházet do poraden pravidelně.
Termín v poradně si domluvíte telefonicky na některém z níže uvedených čísel. Náklady může uhradit
Sociální odbor (Sozialamt), pokud si podáte žádost.

Adresy poraden:
Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle OTTO der Stadt Magdeburg | Lumumbastraße 26
|39126 Magdeburg | Telefon 0391 6627880
Interdisziplinäre Frühförderstelle »Mogli« des Kinderförderwerkes Magdeburg e. V. | Halberstädter
Str. 123b | 39120 Magdeburg | Telefon 0391 7276951
F.I.B.Z. – Familien-, Informations- und Beratungszentrum | Frühförderstelle Stiftung Evangelische
Jugendhilfe | Kleine Schulstr. 24 | 39106 Magdeburg | Telefon 0391 59802718
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Na portálu Migrationswegweiser Magdeburg naleznete kromě dalších informačních 
materiálů také aktuální nabídku poradenských služeb a volnočasových aktivit. 
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