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Úvodník
Milí čtenáři,
zdravíme vás v době, kdy se školní rok rozeběhl a ve vašich
rodinách nastaly v této souvislosti mnohé změny. Z batolat se
staly předškoláci, z předškoláků školáci nebo vás neprovázely přímo tak
zásadní změny, ale přesto se rytmus aktivit ve vašich rodinách změnil
a zaběhli jste se v jiných (než letních) podmínkách.
Každý tyto změny vnímáme jinak. Někdo je vítá, jak se dočtete v článku
naší fundraiserky Lenky Bártové. Jiný se potýká s rychlostí a rutinou každodenního provozu a zajišťování chodu všech aktivit kolem dětí a vstřebání všech změn, které začátky školního roku provázejí.
V tomto čísle je nashromážděno hodně různých nápadů a „vychytávek“
z rodin. Těší nás, že je můžeme „poslat dále“ k vaší inspiraci. Všem přispěvatelům děkujeme!

Dále tu máme pravidelné rubriky: „Pro sourozence“ - ještě i na podzim se
mohou holčičky a slečny zdobit květinovými věnečky - jak na to, najdete
právě tam. V rubrice „Rozhovor“ se dozvíte něco málo z našeho administrativního zázemí a blíže poznáte naši koordinátorku finanční agendy.
Pěkné čtení!
Přejeme vám také hodně zdaru, co nejvíce radosti a příznivé kroky
ke zvládání všech povinností školního roku!
Alice Pexiederová
poradkyně rané péče a redaktorka Zpravodaje a časopisu Raná péče

úvodník
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Hurá, zac�átek školního roku!
Když jsem měla Elišku poprvé nechat v nějakém hlídacím zařízení, měla jsem strach. Jako většina matek jsem byla přesvědčená, že se nikdo neumí o mé dítě postarat tak dobře jako já.
Šla jsem si ty hodné tety nejdříve okouknout. Na všechno jsem se ptala,
všechno jsem musela vidět. Pak jsem se odhodlala odejít na 2 hodiny. Šla
jsem vedle do nákupního centra. Seděla jsem v kavárně a vychutnávala
si pocit, že nic nemusím. Jakoby mi chyběla pravá ruka. Bylo to fajn, ale
divný.
Čím víc jsem se přesvědčovala, že je Eli spokojená, tím jsem ji tam nechávala déle. Teď je Elišce 9 let, odjíždí ráno v 8:30 hod a já ji vyzvedávám
v 17 hodin. Prostě jako každé jiné dítě – a já chodím do práce. Společné
víkendy a večery jsou super.
Pak ale přijdou prázdniny!!! Stacionář a škola jsou zavřeny, dlouhodobě
hlídající babičku nemáme. Prázdniny, doba dovolených, sluníčka a pro
většinu rodičů dětí se speciálními potřebami doba nejnáročnější – 24 hodin spolu. Asi nemusím nikoho přesvědčovat, že svoji dceru miluju a udělala bych pro ni všechno na světě, ale po 5 týdnech ,,pořád spolu“ jsem
prostě už nevěděla, jakou hru vymyslet. Neustálé opakování ustálených
pojmů, které je nutné, ale dělám ho už více než 7 let, mi lezlo na mozek.
A tak jsem ráda, že už funguje stacionář, já přes den mluvím jako dospělá
osoba a večer si úplně klidně dám papání a jdem dělat cáky-cáky.
Lenka Bártová

úvodník
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Kalendár� 2015
Také letošní rok chystáme náš kalendář, tentokrát spojujeme
známé osobnosti a velorexy. Velorex, známý v Česku pod
přezdívkami hadrák, hadraplán, hadrolet, husí stehno, montgomerák, velouš, netopýr, splašené trubky či prchající stan, je původně
tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou (jediné homologované vozidlo s plátěnou karoserií na světě). Známe ho například
z filmu Vrchní, prchni! V současné době dokončuje pan fotograf Šourek
poslední záběry. A protože účelem kalendáře je získat finanční prostředky na podporu Rané péče EDA, nabízíme spolupráci. Rádi bychom
vám (vaší firmě, vašim zaměstnavatelům, přátelům, kamarádům) nabídli
místo pro vaši reklamu na košilce kalendáře, kde je místo na logo i odkaz
na webové stránky. Nabízíme nejen dárcovskou smlouvu, ale i smlouvu
o reklamě (vystavení faktury) na odběr kalendářů. Jeden kalendář
stojí 250,-Kč, s větším množstvím odebraných kalendářů cena klesá.
Budete-li chtít vědět něco více, neváhejte se na mne obrátit, ráda Vám zodpovím veškeré dotazy.
Lenka Bártová, fundraiserka
lenka.bartova@ranapece.eu
mobil: +420724400837
Facebook: Raná péče EDA, o.p.s.

infoservis
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Co nám vyšlo?
Náš projekt v grantové výzvě ,,Včasná podpora pro rodinu a dítě
v období zjišťování diagnózy a adaptace na zdravotní postižení dítěte“ vyhlášený Nadací Sirius byl podpořen, a to částkou 2 miliony
472 tisíc korun.
V rámci projektové aktivity ,,Osvěta a vzdělávání“ budeme informovat
o rané péči, a to ve dvou liniích – jednak zhotovíme originální letáky
s informacemi o rané péči, které se od odborníků dostanou k laické veřejnosti, a jednak akreditujeme kurz o rané péči pro zdravotní sestry, lékaře
a fyzioterapeuty.
V rámci projektové aktivity ,,Krizová intervence“ budeme poskytovat
psychologickou podporu rodičům, kteří se vyrovnávají s narozením dítěte s postižením (nebo s přijetím postižení i později, např.
po nehodě), a to i formou nové telefonní a chatové krizové linky.
Doba trvání projektu je od 1. září 2014 do 31. 8. 2015.
Lenka Bártová, fundraiserka

infoservis
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Pexeso
Máme skvělé pexeso!
Kontrastní obrázky Lukáše Urbánka znáte z naší aplikace EDA
PLAY a nyní je najdete také v pexesu.
Dvojic je 18 a jednotlivé kartičky mají větší rozměr, než je obvyklé, a to
7 × 7 cm včetně okrajů. Formát archu pexesa je dvojitá A3. Je vhodné
nejen pro děti se zrakovým postižením, ale i pro všechny menší děti,
do školek i pro seniory. Stojí 50,- Kč. Pexeso si můžete zakoupit u nás
v Trojické 2 nebo prostřednictvím poradkyň. Případně si můžete domluvit
zalaminování.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

infoservis
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Stáz� ve Vídni
Ve dnech 9.—25. 5. 2014 jsem se zúčastnila stáže ve Vídni.
Stáž byla organizována CIF Austria (Council of International
Fellowship) a jednalo se o program pro sociální pracovníky
z různých zemí (skupina byla tvořena ještě účastníky z Estonska,
Ruska, Slovinska, Japonska a Turecka). Náplň stáže byla velmi pestrá
a zajímavá: v průběhu prvního týdne účastníci programu získali
přehled o aktuálních tématech sociální práce současné Vídně jako je
problematika péče o lidi bez domova, integrace osob přicházejících
do Rakouska jiných zemí, pomoc lidem hledajícím azyl v Rakousku,
práce sociálních úřadů, úřadů pro práci s mládeží a rodinou, systému
psychosociálních služeb města Vídně. Měli jsme možnost navštívit
parlament a hovořit s poslankyní strany zelených paní Judith Schwentner
o současných aktuálních tématech její práce.

O své práci jsem také během pobytu ve Vídni mohla hovořit se
studenty bakalářského oboru sociální práce na University of Applied
Sciences ve Vídni a na společném veřejném setkání i s kolegy sociálními
pracovníky při besedě u kulatého stolu připravené rakouskou Asociací
sociálních pracovníků.
Jsem ráda, že jsme mohli kolegům v Rakousku představit naši organizaci
a přiblížit jim naši práci.
Martina Herynková, poradkyně rané péče, instruktorka stimulace zraku

Druhý týden pobytu byl program koncipován podle individuálních zájmů
účastníků a jejich profese: měla jsem tedy možnost navštívit některé
školy pro děti se zrakovým postižením, dvě neziskové organizace pracující
s lidmi se zrakovým postižením a především poznat kolegyně z rané
péče (Verein Contrast). V rané péči jsem tak mohla poznat práci kolegyň
z Rakouska, hledat společné i srovnávat to, co je v Rakousku odlišné
od způsobu naší práce. Mohla jsem také doprovodit kolegyni přímo
na konzultaci do rodiny.
Získala jsem množství užitečných informací a kontaktů; především
osobní kontakt s kolegy z našeho poměrně úzce zaměřeného oboru
sociální práce považuji za velmi důležitý.

Na besedě v University of Applied Sciences, představení naší
organizace studentům
infoservis
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Ukázka pomůcky — raná péče

V rané péči — panel zabudovaný v podlaze
Všech sedm účastníků
infoservis
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Madlenka a brejlic�ky
Portál 2014
Rozhovor s autorkou knížky Lenkou Zemanovou
a ilustrátorkou Michaelou Bergmannovou
Co vás přivedlo k psaní pro děti?
Psaní přišlo tak nějak samo, asi jako součást mojí práce s dětmi.
Bezprostředním podnětem pro vás při psaní Madlenky a brejliček byly brýle
vaší dcery. Kolik jí bylo, když jste knížku psala? Radila vám se psaním?
Viděla se v Madlence? Jak potom sama reagovala na hotovou knížku?
Když začala nosit brýle, bylo jí pět let. Knížku viděla až hotovou a moc
se jí líbila, ale před tím nevěděla, na čem s Michaelou Bergmannovou
pracujeme. Madlenka je nakreslená tak, že se skutečné holčičce hodně
podobá, někdy dokonce nosí stejné šatičky. Nakonec i panenku Hermínu
opravdu máme doma, ale vypadá jinak a není látková.
Zdálo se vám, že vaši (vaši i dceřinu) zkušenost by mohli využít i ostatní
děti i rodiče? Nebo vám šlo spíše o příběh jako takový?
Knížka si žije svým vlastním životem a myslím, že každý čtenář si v ní
může najít to svoje. Někoho zaujme téma brýlí, pro někoho je to příběh
malé holčičky, pro jiného prostě obrázková knížka pro děti. Pokud knížka
pomůže rodinám, které mají děti se zrakovým postižením, a vám, kteří
pracujete v rané péči, je to skvělé.
Jak jste našla spolupráci s výtvarnicí Michaelou Bergmannovou?

S Michaelou se známe už dlouho. Naší první společnou knížkou byly
příběhy s vyjmenovanými slovy Výři nesýčkují, které jsme začaly dělat
pro svoje děti, když se učily vyjmenovaná slova a moc je to nebavilo.
Chtěly jsme je přesvědčit, že i učení může být zábava. Podobně i nošení
brýlí nemusí být překážka, ale naopak výhoda – hned vidíte svět jinak.
Můžete nám stručně vysvětlit, jak taková spolupráce probíhá?
Protože se známe dlouho a dobře, vidíme hodně věcí stejně nebo
podobně. Nejdřív vzniká text, pak obrázky. Mluvíme spolu o tom, jak
vnímáme jednotlivé scény v knížce, domlouváme se, jak by mohly
vypadat. Celkovou koncepci knížky (počet stránek, rozměry knížky
a konečnou grafickou podobu) pak řešíme přímo s nakladatelstvím,
s redaktorem, který má knížku na starosti, a s vedoucí grafického
oddělení. Společně usilujeme o to, aby se knížka líbila a našla si své
čtenáře. Ze spolupráce s nakladatelstvím Portál máme radost.
Nyní otázka přímo pro ilustrátorku Michaelu Bergmannovou: Obrázky
jsou velmi věrné, se smyslem pro detail a znalost situace; byla jste se
podívat v ordinaci při vyšetření Madlenky? Nebo máte zkušenost, jak to
chodí?
Vyšetření Madlenky jsem se neúčastnila, ale zkušenost mám se svými
dětmi. Kromě detailního popisu očního vyšetření jsme chtěly s Lenkou
ukázat dětem, jak vlastně vidí ten, kdo brýle nosí, když je nemá. To je
obrázek holčičky v pokojíčku. Madlenka je nejprve bez brýlí a pak si brýle
poprvé nasadí. Nastane proměna, je to takové kouzlo.
Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Knížce bychom přály, aby pomáhala upevnit sebedůvěru dětí, které
brýle nosí. A naopak dětem, které brýle nenosí, aby otevřela cestu
k porozumění pro ty, kdo tahle kouzelná sklíčka potřebují.
Děkuji za rozhovor a skvělou knížku!
Po mailu se ptala Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Samolepky na zed – uz�itec� ná móda
i pomu�cka pro stimulaci zraku
Od Kačenčiny a Zuzančiny maminky z Ústí nad Labem jsme
dostali tip na kontrastní samolepky na zeď. Samolepky ve tvaru
kruhů různých velikostí jsou natolik výrazné, že nejen zajímavě
zdobí pokojíček obou holčiček, ale zvlášť pro Kačenku jsou přitažlivé
na koukání, kdykoli s ní maminka jde okolo.
Samolepky vyrábí a prodává moravská firma Anděl, lze je koupit přes
internet, samozřejmě nejen kruhy, ale i další zajímavé vzory.
www.andelprerov.cz/samolepky-na-zed-kruhy-cerne-70x42cm-t2676
Jana Vachulová, poradkyně rané péče

LED svítilna nejen na hru s barevnými
gumic�kami
Dalším tipem od Kačenčiny a Zuzančiny rodiny je kapesní
pracovní svítilna tyčovitého tvaru, která výrazně svítí díky LED
diodám. Její povrch je z černého plastu, na který maminka
navléká zářivě barevné gumičky. Kačenku baví je ze svítilny shrnovat
– a při tom si hezky procvičí šikovnost prstíků. Ale i pouhá manipulace
s rozsvícenou lampou jí stačí jako zábava. Pracovní svítilny tohoto typu
jsou sice dražší (např. „pracovní svítilna Philips Penlight“ nebo „montážní
akumulátorová svítilna 26 LED SSD-6605“ stojí kolem 700,- Kč), ale
občas je lze zakoupit i levněji v rámci akcí v obchodních domech.
Paní Sailerové za všechny tři tipy děkujeme!
Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Pru�svitný podnos na sve�telný panel
Kačenka si moc ráda hraje s předměty podsvícenými světelným
boxem zapůjčeným z Rané péče EDA – nejvíce ji takhle upoutaly
řetězce vánočních dekoračních korálků. Aby jí korálky nebo jiné
předměty s povrchu boxu neklouzaly, měla z Rané péče EDA zapůjčenou
skleněnou pískovničku s dřevěnými okraji. Rodina však přišla na lepší
řešení: průsvitný servírovací podnos zakoupený v IKEA
(www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/40041131/).
Podnos SMULA stojí podle katalogu na tento rok pouze 49,- Kč, má
rozměry 52 × 35 cm, je vyroben z polypropylenového plastu a lze jej mýt
pouze ručně.
Maminka dvou holčiček píše: „Jsem s ním opravdu velmi spokojená,
hlavně tedy Kačence se líbí. Vyhovuje mi, že tlumí světlo, má nízké okraje,
zaoblené hrany, nikde nic ostrého a zdá se, že i něco vydrží. U pískovničky
půjčené od vás jí vadily ty vysoké okraje, bouchala se o ně do ručiček
i do hlavy. Klasická pískovnička pro ni byla i moc těžká, když jí sklouzla
na nožičky, bolelo to. Transparentní podnos je v tomto ohledu bezpečnější.
I když se dostane do ruky Zuzance a přistane na Kačence... :-).“
Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci

13

Jednostopý vozík za kolo WEEHOO
Rodina Turkova se na jaře rozhodla, že už je třeba pořádně se
zamyslet nad tím, jak zařídit, aby všichni členové (tedy čtyři)
mohli v létě vyrazit společně na cyklodovolenou.
Základním východiskem bylo, že Toník je už je příliš veliký na sedačku
a současně ještě nemá takovou stabilitu a možnost orientace v prostoru,
aby mohl sám sedět na kole – byť spojeném tyčí ke kolu dospělého
- nebo na dvojkole. Dále z nabídky vypadly různé vozíky za kolo, a to
z důvodu šířky vozíků a pasivitě dítěte v něm. Při výběru tedy rozhodovala možnost Toníka zapojit do dění, být s ním v kontaktu a hlavně to, že
„vozítko“ je jednostopé.
Mezi prvními nápady byly různé druhy tzv. nákladních kol, které se zde již
také začaly objevovat. Při hledání tatínek narazil na obrázek vozíku Weehoo a ten ho nadchl, protože splňuje všechny požadavky.
Hned se tedy za vozíkem vypravili a pustili se do testování. Toníka nad
chnul hned při první jízdě. Spokojenost můžete vyčíst z fotografií. Pan
Turek upozorňuje jen na jízdu v zatáčkách, kdy je třeba si vyzkoušet, jak je
nutné si nadjet. To je ale jen otázka zvyku.
Další informace najdete na www.weehoo.cz.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Netradic�ní r�ešení umíste�ní iPadu
Maminka Davídka Flégra hledala spolehlivé a pokud možno
levné řešení pro svislé postavení iPadu pro pohodlnou práci
u stolečku.
Ve výtvarných potřebách objevila stojan na obrazy, který má nastavitelný
úchyt rámu, takže tam jde spolehlivě umístit i tablet či iPad.
Na Davídkově stolečku drží dobře, ale je možno jej ještě fixovat
protiskluzovou podložkou. Přitom se cenově vejde do 400,- Kč.
Zapsala Markéta Skalická, poradkyně rané péče, instruktorkastimulace zraku

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Stolek se sklopnou deskou
Rodiče Jiříčka z Ústí nad Labem dostali doporučení, aby pro
chlapce pořídili sklopnou desku kvůli pohodlnému prohlížení
obrázků a v budoucnu i čtení. Vyřešili to nákupem stolečku
od firmy DOMO. Stolek se židličkou, který je plastový s kovovou
konstrukcí, se prodává pod názvem „Multifunkční studijní stolek se
židličkou BOKE“. Více funkcí, které vyplývají z názvu, jsou: možnost
správné polohy těla při psaní, čtení, malování, sedmistupňové nastavení
úhlu desky stolku, háček na pověšení aktovky nebo školního batohu,
snadné nastavení výšky stolku i židličky pomocí přehledné tabulky podle
výšky dítěte, vyrovnávací šrouby pro nastavení stability stolku i židličky,
box na propisky, tužky a jiné pomůcky, zarážky na knihu při čtení
a úložný prostor pod deskou stolku na knížky, sešity apod. Stolek i se
židličkou váží 16 kg, rozměry stolku: 65 × 45 (velikost desky), 52—76 cm
(nastavitelná výška), rozměry židle: 38 × 34 (rozměr sedáku), 30—42 cm
(výška sedáku).
Rodina je se stolkem velice spokojena a podle úsměvu na fotografii je
spokojen i Jiříček. Aby i vám vydržel úsměv nad případným nákupem,
dobře na internetu hledejte – stejný stolek je momentálně možné koupit
za cenu v rozmezí tří až pěti tisíc korun…
Tip na nákup:
www.kvalitnidomacnost.cz/multifunkcni-studijni-stolek-se-zidlickou-bokesv-modra-p-1088
Jana Vachulová, poradkyně rané péče, společně s rodinou Jiříčka Duška

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci

17

Tr�pytivé balíc�ky, létající vc�ely
a barevní ptác�ci aneb
Inspirace pro ruc�ne� vyrábe�né
pomu�cky ke zrakové stimulaci
Naše dcerka se narodila s vrozenou kataraktou na pravém oku. V jejím
čtvrtém měsíci byla diagnóza odhalena a Julii byla implantována nová
čočka. Doporučená stimulace zraku s okluzorem byla pro nás zprvu dost
náročná, než jsme pochopili (s obří pomocí Rané péče EDA), na co vlastně
Julinka reaguje a které barvy a vlastnosti materiálů vnímá lépe než jiné.
Protože s partnerem rádi „kutíme“, hned jsme se vrhli na výrobu hraček
a nakonec zapojili i babičku. Ráda bych se podělila o několik nápadů pro
výrobu zrakově stimulačních pomůcek, které moc nestojí, ale nadělají
mnoho radosti především nejmenším dětem.
Balíčky z izotermické fólie
Zlatá/stříbrná barva, hladký povrch odrážející světlo a šustivý zvuk
při mnutí je ideální charakteristikou materiálu pro výrobu zrakově
stimulačních pomůcek. Fólii jsem rozstříhala na čtverce cca 20×20 cm,
vložila chomáč vaty, svázala do balíčků a pověsila na hrazdičku
nebo kolotoč. Velmi se osvědčilo hlavně v období, kdy se Julie ještě
nepřetáčela na břicho a sledovala dění kolem sebe ze zádíček. Levné
a efektní. Fólii mají k dostání v lékárnách.

Mobil
Mobil jsme vytvořili z barevně kontrastních geometrických tvarů nalepených
na čtvercích či krychlích z papíru. Objekty jsme navázali na jednoduchý kříž ze
špejlí a pověsili nad přebalovací pult.

www.zbozi.cz/vyrobek/izotermicka-folie-160x210cm

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Kroužky s pentlemi

Ptáčci

Jednoduchá hračka vyrobená z kroužků na garnýže – do ruky
i na pověšení pro nejmenší miminka. Další podobné odkazy, které si
můžete upravit barevně podle své potřeby, najdete zde:

Julinka ráda sleduje tyto barevné ptáčky, které jsem vystřihla z kartonu
a namalovala temperou. Samozřejmě nejsou vhodné k manipulaci,
ale Julie si je dokáže dlouho prohlížet. Lepím je všude možně lepící
„žvýkačkou“, takže mohou měnit místo, aniž by se poškodili.

www.montessoridoma.cz/?p=9944

Včelky
Babička nám ušila tyto včelky s výraznými pruhy a velkýma očima.
Věšíme je na hrazdičku, na kolotoč nebo je Julii necháváme volně k hraní.

Monika Emrichová
.
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Mozart Magic Cube
V jedné pražské klientské rodině si chlapeček Martínek teď
hraje s oblíbenou hračkou. Jako poradkyni mi připadá velmi
dobře využitelná, možná poslouží i jako nápad pro vás.
Je to multifunkční kostka „Mozart Magic Cube“, která kromě toho, že je
hezky barevná, umí také krásně hrát vážnou hudbu. Martínek si kostku
jednoduše zapne a poslouchá krásné melodie. Jsou úžasně uklidňující.
Melodie poslouchá ráda i Martínkova sestřička Anička. Vy si je můžete
poslechnout na videoukázce na YouTube:
www.youtube.com/watch?v=xpUQ62OcFUc
Martina Vaňkátová a Kabrnovi

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Rukávky do vody
Zajímavé rukávky do vody nám doporučila paní Švarcová,
děkujeme.

www.plavecke-pomucky.cz/nafukovaci-krouzky-flipper-684.html

www.solidozlin.cz/produkty/nafukovaci-rukavky-cherek

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Prostírání z Alberta
U jedné klientské rodiny jsem objevila zajímavý nápad.
Maminka zakoupila v supermarketu Albert průhledná
prostírání, která používá na stimulaci zraku svého chlapečka.
Prostírání podsvítí světelným zdrojem – nejlépe světelným panelem.
Prostírání se dá ještě upravit, např. dobarvit barevným či černým lihovým
fixem, nebo je na ně možno vytvořit vlastní zrakově stimulační vzor.
Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče a Boháčovi

Jak si pochutnat na limonáde�
a nepolít se
Přinášíme nápad od Honzíka Mňuka. Honzík je rád samostatný
a děla rád věci bez pomoci druhých.
Tak se mu osvědčilo používat skleničku a k ní plastové víčko od firmy
Tescoma. Doprostřed víčka může vsunout brčko. I když občas zapomene
skleničku držet rovně, nic se neděje, limonáda se nevylije.
Tak dobrou chuť.
Zapsala Markéta Skalická, poradkyně rané péče, instruktorka stimulace zraku
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Svac�inový hrnec�ek
Svačinový hrneček MUNCHKIN je ideální pro krmení malých
dětí na cestách nebo pro větší a méně motoricky zdatné děti,
které se učí samy jíst. Jídlo zůstane v bezpečí a nevysype se díky
měkkému víčku s hvězdicovými průřezy, které však umožňují
dětské ručičce snadný přístup k jídlu. Speciální Clock Lock víčko zároveň
neumožní dítěti, aby je plně odšroubovalo.
Hrneček lze mýt v myčce. Výrobcem je doporučen pro děti od 1 roku
a neobsahuje škodlivý bifenyl. Hrneček lze zakoupit v prodejnách
kojeneckého zboží, případně na internetu, např.:
www.learningtoys.cz/zbozi/munchkin/mch-svacinkovy-hrnecek.html
Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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Jak nauc�it díte� z�výkat
Klientská maminka – paní Braunšlegerová – nabízí své
zkušenosti, rady a doporučení ohledně zlepšení příjmu potravy,
kousání apod. Možná se potýkáte s podobnými problémy a rádi
byste se dozvěděli o tématu více.
Děkujeme!
Lucie Donátová, fyzioterapeutka a poradkyně rané péče
Angelince jsou už 2 roky a 4 měsíce a stále máme problémy s polykáním
kousků a s kousáním, žvýkáním. Jakmile jí dám jídlo s menšími kousky,
okamžitě se zarazí a drží jídlo v puse, přemýšlí….. nakonec ho vyplivne,
v lepším případě to spolkne a za žádných okolnosti už neotevře pusu
pro další jídlo… Vyzkoušela jsem všechno možné: chleba, kousky
ovoce, různé rady od maminek, které nebyly vždy správné, jak jsem
potom zjistila, anebo byly nesprávně podané, vysvětlené. Každopádně
nesrovnatelné s radami od specialisty.
Sdělila jsem naše problémy na pravidelné schůzce s ranou péčí TAMTAM,
jejímiž jsme také klienty. Nabídli mi účast na setkání pro maminky
se stejnými problémy. Na toto setkání byla pozvána specialistka
na odstranění daných potíží.
Samozřejmě děti jsou různé a na všechny neplatí stejné pravidlo, ale
i přesto si každá maminka může vybrat něco pro své dítě.

Prvním problémem bylo to, že jsme ve 2 letech používali dudlík
a lahvičky na cucání. To brzdilo vývoj rtu a další důležité procesy vývoje.
Dudlík jsme odstranili rychle, ale s lahvičkami je ještě problém. Zkoušíme
používat „baby cup“ – speciální kelímek na pití – a postupně odstraníme
i lahvičky.
Důležité je také, jak dítě u jídla sedí. Dítě by mělo sedět rovně, hlavička
by měla být vzpřímená (v žádném případě by dítě nemělo zaklánět
hlavu). Nohy by měly být opřené o podložku.
Dalším problémem bývá to, že se dítěti nesprávně vkládá lžička do
úst. Lžička se otírá o stranu, o rty, o horní patro, ale tím nenutíme dítě
pracovat a ovládat rty. Dítě si zvykne, že jídlo se mu tam nějak stejně
dostane, a nesnaží se pusinku více zapojit. Dítě by mělo jídlo stahovat
samo ze lžičky. Položte naplněnou lžičku do pusinky, stimulujte zespodu
bradičku a donuťte je, aby použilo horní ret k tomu, aby stáhlo jídlo ze
lžičky.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Děti, které nesprávně jedí, mají problémy i se zažíváním, s vnímáním
chutí, a my se divíme, proč nechtějí jíst…
Dobrou radou bylo i to, abychom si pořídili vibrující hračku, kterou děti
rády strkají do pusinky, a tím vlastně aktivují určité zóny, receptory,
a zároveň se jim zlepšuje motorika rukou, což je také důležité. Takovou
hračku jsme pořídili v sexshopu, budete se možná smát, ale našla jsem
tam masážní hračku, která vypadá jako obyčejná dětská hračka – plastová
housenka.
www.heureka.cz/?h[fraze]=masa%C5%BEn%C3%AD+housenka
Angelinka ji má moc ráda, bere ji ručičkama a zkouší ji strčit do pusy,
používá přitom jazyk, no prostě je to to, co jsme potřebovali. Velmi
doporučuji!
Už asi 2 měsíce se snažíme a zatím jsme se opravdu naučili stahovat jídlo
ze lžičky. Angelinka se trochu i napije z kelímku. Kousky stále nežvýká
a při každém větším kousku zase nastane problém. Nechce vůbec nic jíst,
nedůvěřuje mi, mysli si, že jí dám zas kousek, který nezvládne spolknout.
Je potřeba trpělivost. Každé dítě je jedinečné a ke každému je zapotřebí
individuální přistup. Jsem velmi ráda, že jsem potkala naši terapeutku
- logopedku pracující podle Bobath konceptu – paní Annu Kejíkovou,
její rady jsou nesrovnatelné s čímkoli jiným. A hlavně ji můžu směle
doporučit každé mamince a věřím, že bude spokojená.
Kristina Braunšlegerová

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci

25

Galerie a muzea v Praze
a Str�edoc�eském kraji nabízejí
hmatové expozice
Pražská a středočeská muzea a galerie chtějí umožnit kulturní zážitky
i návštěvníkům se zrakovým postižením (dětem i dospělým) a nabízejí
pro ně zajímavé hmatové expozice. Tak například:
Národní galerie v Praze připravila hmatové expozice hned na třech
místech. Chcete vědět, jak vypadal Karel IV., Anežka Česká a jiní? Zajděte
do Anežského kláštera. Sáhnout si můžete na sádrové odlitky děl
středověkých sochařů a řezbářů 13.—15. století v severním křídle křížové
chodby kláštera. Přístup je bezbariérový, popisky v Braillově písmu
a zvětšeném černotisku, k dispozici je i audioprůvodce.
Adresa: U Milosrdných 17, Praha 1, otvírací doba: 10:00—18:00 denně
kromě pondělí
Pod názvem Doteky baroka naleznete v suterénu Schwarzenberského
paláce na Hradčanech 14 odlitků děl významných barokních sochařů 17.
století působících v Čechách, jako jsou Adrien de Vries, Matyáš Bernard
Braun a Ferdinand Maxmilián Brokoff. Přístup je bezbariérový, popisky
v Braillově písmu.
Adresa: Hradčanské nám. 2, Praha 1, otvírací doba úterý—neděle
10:00—18:00

Nevidomé a slabozraké návštěvníky zve také palác Kinských
na Staroměstském náměstí. Naleznete zde kopie unikátního japonského
sochařství a také expozici korejské keramiky. Obě expozice lze doplnit
také výtvarnou činností v ateliéru. Palác má bezbariérový přístup.
Adresa: Hradčanské nám. 12, Praha 1, otvírací doba: úterý—neděle
10:00—18:00
Od 1. září otevřelo Muzeum hl. města Prahy hmatovou expozici pod
názvem Slabikář návštěvníků památek věnovanou románskému slohu
a gotice. Je umístěna v hlavní budově muzea na Florenci. Prohlídku této
expozice lze pro děti spojit s návštěvou v herně, kde se lze pohybovat
v maketě středověkého hradu.
Adresa: Na Poříčí 52, Praha 1, otvírací doba: denně kromě pondělí
9:00—18:00 (herna pro individuální návštěvníky až v odpoledních
hodinách).
Pro ty, které zajímají více praktické věci, např. řemesla, nabízí
Máslovické muzeum másla expozici věnovanou výrobě másla. Najdete
ji ve Vodochodech/Máslovicích. Jsou tu máselnice, formy na máslo,
seznámíte se se způsoby jeho servírování.
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Informace o muzeu a pracovní listy jsou ve zvětšeném černotisku
a Braillově písmu. Adresa: Máslovice, Pražská 3, Vodochody. Otvírací
doba: sobota, neděle 10:00—12:00 a 13:00—16:00.
Nejen na kluky a jejich tatínky myslí Škoda Auto muzeum v Mladé
Boleslavi. Jeho hmatová expozice obsahuje výběr cca 10 historických
vozů, které představují historii výroby automobilů v Mladé Boleslavi
od počátků v r. 1895 až po současnost. Další čtyři exponáty seznamují
s postupem prací od návrhu po výrobu automobilu v dnešní moderní
továrně.
Adresa: Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, otvírací doba: denně
9:00—17:00
www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Hmatova-expozice-nejen-pronevidome-v-Anezskem-kla.aspx
cs.wikipedia.org/wiki/Laurin_&_Klement
Zpracovala Sylva Dneboská
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Rozhovor s Michaelou Heidlerovou,
administrátorkou financ�ní agendy
1. Co bys o sobě řekla na úvod? Jak bys sama sebe popsala?
Myslím, že povahou jsem introvert, to asi není žádné překvapení. Zároveň jsem ale velmi ráda mezi lidmi, i když preferuji menší
kolektivy a spíše neformální prostředí. Mám ekonomické vzdělání, větší
část své praxe jsem strávila v ziskovém sektoru, z toho 9 let v bankovnictví. Potrpím si na přesnost a pořádek, ráda věcem rozumím do detailu.
Věřím, že je to na mé práci znát. Nemám ambici být první na scéně, svou
roli vnímám spíš jako podpůrnou, a proto mi práce v administrativním
zázemí vyhovuje.
2. Jak dlouho už v rané péči pracuješ a jak ses k nám dostala?
V Rané péči EDA jsem od srpna 2013, není to ale mé první působení. Už
jsem zde pracovala, konkrétně v letech 2007 až 2010, a loni, kdy zde bylo
volné místo v administrativě, jsem využila možnost se vrátit.
3. Co v Rané péči EDA děláš, jaká je náplň tvojí práce?
Mám na starosti finanční a administrativní agendu, zpracovávám podklady pro účetnictví a spolupracuji s ekonomkou, jsem také zodpovědná
za hotovostní pokladnu, vedu evidenci faktur, zároveň také pravidelně
aktualizuji databázi dárců a kontaktů.

4. Máš nějakou zkušenost nebo alespoň představu, jak moc je jiné
pracovat na obdobné pozici v ziskové a neziskové organizaci?
Vzhledem k své praxi zkušenost určitě mám a mohu potvrdit, že to je
opravdu jiné. Ani ne tak charakterem práce, pracovat na administrativní
pozici v komerční a neziskové organizaci není až tak velký rozdíl, rozdílná
jsou ale obě prostředí, jak svým charakterem, tak i atmosférou a lidmi,
jejich zaměřením a prioritami. Jde ale o můj osobní pohled, podstatné je,
aby si každý zvolil prostředí, které mu bude vyhovovat.

rozhovor
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5. Jak snášíš čistě ženský kolektiv? Myslíš, že by atmosféře na pracovišti
prospělo, kdyby byl v týmu jeden nebo dva muži?
Obecně pokud bych si mohla vybrat, preferovala bych tým, ve kterém by
byli také muži. Nicméně atmosféra a vztahy v tom našem jsou, myslím si,
natolik dobré, otevřené a celkově pozitivní, že ženský kolektiv v pohodě
ustojíme :o) Chtěla bych zdůraznit, že si toho velmi vážím, zdaleka to
není běžné.
6. A co si o tvé práci myslí tvůj vlastní muž?
Myslí si, že dělám práci, která ve svém důsledku znamená pomoc pro
někoho, kdo ji potřebuje, a navíc mě to baví, takže je rád :o)
7. V naší organizaci je převaha lidí, kteří pracují v přímém kontaktu
s klienty – poradkyň. Napadlo tě někdy, že bys ráda vzala na rameno
tašku a vyrazila do terénu?
Upřímně řečeno mě to nikdy nenapadlo. Už vzhledem k své introvertní
povaze myslím, že jsem více platná v zázemí organizace než v přímé práci
s klienty. Myslím, že poradkyně mají pro tuto práci, kterou považuji
za nesmírně cennou a záslužnou, výjimečné osobnostní předpoklady, určitý dar, který nemá každý. V každé profesionální organizaci existují různé
role a odpovědnosti a na jejich souhře záleží celkový úspěch.
8. Kdybys mohla v Rané péči EDA něco – cokoli změnit, co by to bylo?
Nenapadá mě žádná konkrétní věc. Myslím, že jsme na dobré cestě a věřím, že nám to vydrží.
Ptala se Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Ve�nec�ek z ume�lých kve�tin:
Kdo má doma holčičku nebo slečnu a trochu sleduje módní
trendy, určitě zaznamenal hit letošního léta – věneček
z umělých květin. Tady je návod na jeho jednoduchou a levnou
výrobu podomácku.
Potřebujeme:
— puget umělých lučních květin (k dostání u vietnamských obchodníků)
— kus pevného drátu
— slabý vázací drátek

Zlepšováky a vychytávky:
— Pokud použijeme papírovou pásku a chceme mít věneček opravdu
úhledný, můžeme nejdříve na kruh z drátu připevnit jednotlivé kvítky
a pak páskou teprve obmotávat. Je to pracnější, protože se musíte
„vyhnout“ každému kvítku, ale zamaskujete tak spoje.
— Na dozdobení můžeme připlétat i korálky, peříčka nebo rovnou umělé
ptáčky.
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče

— papírovou pásku, jakoukoli barevnou stužku nebo ozdobný provázek
— štípací kleště na stříhání drátu
Postup:
Z pevného kusu drátu odměříme tolik, aby odpovídal obvodu hlavy
našeho dítěte, a oba konce zakroutíme do sebe tak, aby neškrábaly.
Vzniklý kruh pak obmotáme papírovou páskou, stužkou nebo
provázkem a konce upevníme izolepou. Z umělých květin otrháme nebo
odstřiháme jednotlivé kvítky, můžeme použít i lístečky. Každý kvítek
zespodu obtočíme slabým vázacím drátkem. Pomocí tohoto drátku pak
připevníme kvítek na připravený kruh. A pak už jen podle vlastního vkusu
kombinujeme barevné kvítky a „pleteme věneček“.

Pro sourozence
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Kalendárium
Srdečně vás zveme na všechny akce. Potěší nás, když se také
přijdete podívat na náš prezentační stánek na veletrzích,
jarmarcích a podobných akcích.

Akce chystané
Říjen pro NNO Most – výstava, veřejná prezentace 16. 10. 2014
Výstava sociálních služeb Mělník, 1. patro Radnice

Akce absolvované
17. 5. 2014 Traktorový piknik u Nešporových
19. 5. 2014 Veletrh sociálních služeb na Slunečním náměstí v Praze 13
19. 5. 2014 Den zdraví a sociálních služeb Praha 8
21. 5. 2014 Veletrh sociálních a návazných služeb, Praha 10, NC Eden
22. 5. 2014 Večerní setkání rodičů – kruhové tance

1.10.—18.10. Dny zdraví, výstava fotografií, Brandýs n. L.
15. 10. 2014 Setkání rodičů a dětí
3. 11. 2014 od 17.00 Křest kalendáře Rané péče EDA,
Americké centrum na Praze 1
19. 11. 2014, 17—20 hod. iPad – školení pro rodiče

23. 5. 2014 Bambiriáda (22.—25.5.) v Praze 6 – Vítězné náměstí

5. 12. 2014 Mikulášské setkání rodičů a dětí

29. 5. 2014 Jarmark neziskových organizací na Náměstí Míru, Praha 2

Sledujte aktuality na našich stránkách www.ranapece.eu/praha/aktuality
nebo stránku věnovanou setkávání www.ranapece.eu/praha/setkávání
rodičů. Pozvánky na setkání rozesíláme asi 14 dní před akcí. Pokud
pozvánky na setkání mailem nedostáváte a máte o ně zájem, napište
na setkani@ranapece.eu.

9. 6. 2014 Zahradní slavnost Na Habrovce
12. 6. 2014 Jarmark neziskových organizací na Náměstí
Jiřího z Poděbrad, Praha 3
29. 8. 2014 Veletrh poskytovatelů sociálních služeb, Praha 1
13. 9. 2014 Setkání rodičů a dětí s hasiči z Písnice
13. 9. 2014 Babí léto v Bohnicích
25. 9. 2014 Veletrh sociálních služeb v Praze 12
30.9.—1.10.2014 Výstava SONS Mladá Boleslav
29.9.—3.10. školení rané péče, škola pro nevidomé, Peja, Kosovo

kalendárium
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Inzerce

Sháním pro téměř tříletého chlapce vážícího cca 13 kg sportovní kočárek,
s boudičkou, lehký, skladný do auta. Nemusí být rehabilitační ani mít
klínek, dítě sedí pevně, ale zatím nechodí.
Cena max. 5.000,- Kč, nabídky, prosím, na telefon 732 979 467.
Děkuji, M. Krištofová

Sháníme starší podvozek pod sedačku Klárka (výrobce Repo Rousínov:
www.repo-rousinov.cz/ceska%20verze/vyrobky/14-63752.htm)
Nabídněte, prosím, na mail m.feldova@seznam.cz.

inzerce
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