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Úvodník
Školní rok je v plném proudu, dospělí i děti se aklimatizují
na rytmus udávaný školními či jinými zařízeními. Po rozcestovaném létě opět nastává přísná nebo i úlevná pravidelnost
se všemi svými pozitivy i negativy. Nebo vám možná nyní začal úplně
jiný, nový rytmus, do kterého se snažíte co nejlépe „vplout“ a děti co
nejlépe začlenit do pravidelných (před)školních aktivit. Právě to je doba,
kdy na vás čtenáře a na vaše děti intenzivně myslíme a tentokrát se to
promítá i do připravovaného dalšího čísla časopisu Raná péče, který bude
věnován právě vzdělávání, školství a integraci.

Nakonec ještě zmíním, že naše aplikace EDA PLAY, která je určena
na podporu zrakového vnímání a jemné motoriky a byla vytvořena pro
použití v iPadu a je v prodeji v české, ale i anglické verzi, se zdárně šíří
do světa; některé ohlasy najdete na facebooku na stránce Wonderbaby
nebo Thinking outside the Light box. Svůj úspěch slavila nejen v červenci
na konferenci ICEVI Europe (Mezinárodní rada pro vzdělávání a rehabilitaci osob se zrakovým postižením) v Istanbulu, o které se zde dočtete, ale
i v září v Oxfordu na Evropské konferenci o výzkumu a rehabilitaci pro lidi
s postižením zraku i na 3. konferenci pracovníků v rané péči v Olomouci.

Již zde v tomto 10. čísle našeho elektronického zpravodaje nabízíme malý
příspěvek do diskuse k tématu časopisu, a to inspiraci: jak je možné zajistit předškolní vzdělávání v rámci komunity na bázi vzájemnosti a partnerství. Jinými slovy, jak je možné vzít iniciativu do svých rukou a vybudovat
si vyhovující program pro předškolní děti.

Znovu bych ráda poděkovala všem, kdo se na ní podíleli, a hlavně dětem
a jejich rodičům, kteří ji s námi testovali. (Více jsme o ní psali v časopise
Raná péče 1/2013.)

V obvyklých rubrikách najdete spoustu zajímavého čtení od různých
autorů z řad poradkyň i rodičů. Ráda bych vás však ještě povzbudila
ke sdílení vašich zkušeností v našem zpravodaji či časopise. Určitě se vám
hlavou honí spousta myšlenek a zážitků, které pro ostatní čtenáře můžou
být významným podnětem. Pokud váháte, co a jak podat, přetlumočit či
sdělit, obracejte se na svou poradkyni, určitě vám bude nápomocná.

Pěkné babí léto a příjemné čtení přeje
Alice Pexiederová

úvodník
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Konference v Istanbulu
V červenci jsme se zúčastnili konference ICEVI Europe
(International Coucil for Education and Rehabilitation
of People with Visual Impariment ) v Istanbulu.
Jde o organizaci, jejímž cílem je sdílení informací a znalostí v oboru
vzdělávání a rehabilitace dětí i dospělých osob se zrakovým postižením.
Na konferenci jsme s velkým úspěchem prezentovali naši novou aplikaci na iPad EDA Play. Kolegové ocenili možnosti nastavení zrakové
náročnosti úkolů i možnost sledovat vývoj zlepšování dovedností dítěte
v čase.
Na konferenci jsme se seznámili se zkušenostmi a nápady kolegů z jiných zemí.
Kolegové ze Švédska představili program SeBra, který pomáhá zjišťovat
zrakové dovednosti dětí, které si hrají na počítači. Kolegové z Holandska prezentovali své nové publikace a DVD v oblasti dětí a dospělých
s kombinovaným postižením a svá pozorování v oblasti dovedností
jemné motoriky u dětí se zrakovým postižením. Představili také sadu
pomůcek pro rozvoj hmatu u dětí raného a předškolního věku.
Došlo k domluvě o výměně programů pro rozvoj dětí se zrakovým postižením využívajících nové technické možnosti
(i Pad, počítače, programy pro podporu komunikace).
Markéta Skalická, instruktorka stimulace zraku a poradkyně rané péče

infoservis
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Kalendár� EDA podruhé
I letošní rok připravujeme charitativní kalendář „Portréty
osobností a historické motocykly 2014“. Tento projekt vzniká
ve spolupráci naší organizace Raná péče EDA s fotografem
Jiřím Šourkem (www.artfotoprague.cz/portrety-osobnosti) a navazuje
na úspěšný projekt kalendáře 2013.
Patronem našeho projektu je známý kardiolog a sběratel starých motocyklů kardiolog Jan Pirk. Pro zvýšení atraktivity kalendáře pořizujeme
záběry v historickém centru Prahy. Projektu se dále zúčastní tyto osobnosti: plicní chirurg Pavel Pafko, herci Václav Postránecký, Pavel Liška,
Arnošt Goldflam, herečky Květa Fialová, Naďa Konvalinková a biatlonistka Gabriela Soukalová.
Rádi bychom vás požádali o spolupráci. Nabízíme místo pro reklamu
nebo logo firmy přímo v kalendáři. 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. Veškerý výnos bude samozřejmě věnován na provoz
Rané péče EDA. A proto vás prosím o jekékoliv kontakty, doporučení či
možnost prodeje kalendáře.
Děkujeme za vaši podporu.
Lenka Bártová
lenka.bartova@ranapece.eu
mobil: +420724400837

infoservis
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Bezbatour
Je to první cestovní agentura, která se přímo soustředí na lidi
s postižením.
Ředitel Michael Prager, který je sám na elektrickém vozíku,
každý hotel osobně navštíví a vyzkouší. Pojí jejich kašičku, poleží v jejich
postýlce, umyje se v jejich koupelničce.
Momentálně se mimo České republiky začíná zajímat i o zahraničí.
Podrobné info najdete:
http://www.bezbatour.cz/
Lenka Bártová
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Rozhovor s naší kolegyní Lucií
Donátovou - otázky kladla
Martina Van�kátová
Jak dlouho pracuješ v Rané péči EDA a co je tvým zaměřením?
V Rané péči EDA pracuji asi tak 5 let. Zpočátku jsem pracovala na dohodu o provedení práce při mateřské dovolené a nyní jsou to 3 roky,
co jsem již zaměstnancem. Pracuji na část úvazku jako poradce rané
péče a na část úvazku jako poradce pohybového vývoje – fyzioterapeut. Takže mé zaměření je jasné, je to fyzioterapie. Snažím se řešit
s rodinami a jejich dětmi vhodné metody rehabilitace, polohování,
využití balónů a válců, správný sed a krmení, polohovací pomůcky,
téma lázní, ortopedické pomůcky a další a další.
Co jsi vystudovala za školu a kde jsi před tím pracovala?
Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu, obor rehabilitační
pracovník. A dále Speciální výchovu zdravotně postižených jako magisterské studium dálkové na Univerzitě Karlově v Praze.
		 Deset let jsem pracovala v Rehabilitačním stacionáři DAR na Praze
6 a pak ve Speciální škole pro děti s více vadami ve Strašnicích.
Jak ses dozvěděla o rané péči a co tě motivovalo sem jít pracovat?
O rané péči vím již velmi dlouho. Během mého působení v DARu mne
tato oblast velmi zajímala a spolupracovala jsem s ranou péčí Diakonie ve Stodůlkách. Věděla jsem i o rané péči SPRP Praha a o jejich odbornících. Při práci v DARu jsem absolvovala mnoho kurzů a jedním
z nich byl kurz Poradce rané péče. A ten se mi teď velmi hodí.

Nejvíce mne motivoval tým lidí, který zde pracoval a stále pracuje,
a zároveň cílová skupina našich klientů. Jednoduše řečeno, od té
doby, co jsem vyšla ze školy, pracuji s dětmi s postižením a jejich rodinami. A tato práce mě ohromně baví a myslím, že mi to ještě nějaký
čas vydrží. A další velkou motivací bylo, že jsem již dlouho byla na mateřské. Již jsem se velmi těšila do nového pracovního místa a když se
naskytlo, tak jsem příliš neváhala.
Co tě na této práci nejvíc baví?
A to již odpovídám na tvou další otázku, proč mě to baví. Asi nejvíce
proto, že je to služba terénní, a proto mohu vše ušít rodině na míru.
Myslím tím nápady na cvičení, na polohování, krmení – a mohu
rozhovor
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využít všeho, co je doma. Ve své pracovně kdesi bych to tak dokázat
nemohla, i kdybych moc chtěla. A to je na tom úžasné. Využijeme
v rodinách polštářky z gauče, které se zrovna skvěle hodí na polohování, poupravíme speciální židličku, kterou dítě používá, ale není to
úplně ono, vymyslíme a upravíme místo, kde maminka cvičí s dítětem, a v neposlední řadě je dítě doma, v domácím prostředí, takže je
většinou ve větší pohodě než v pracovně fyzioterapeuta. Prostě je to
nádherná práce, kterou si dopředu nemohu přesně nachystat. Nevím
předem, na co se budou rodiče ptát a kam se všude při diskusi dostaneme. A mnohdy dítě vidím poprvé. A tak se snažím alespoň nějakou
maličkostí zlepšit pečování o dítě či povzbudit rodinu. A velice se
učím od rodičů, z jejich zkušeností a nápadů.
Je něco, co tě v rané péči vyloženě zaskočilo?
Přemýšlím, co mne asi tak zaskočilo v poslední době.
		 Asi mne stále překvapují zkušenosti rodičů s některými lékaři,
které někdy líčí. Např. bych řekla, že již v této době snad nemůže lékař
s velkou neomaleností sdělit rodičům po narození jejich dítěte, že by
bylo lepší dát dítě do ústavu, že si přece pořídí další, když jsou mladí,
… apod. Různé zkušenosti rodičů s jednáním na úřadech a další a další.
Co ráda děláš ve svém volném čase?
Můj volný čas je téměř plně vyplněn mými třemi dětmi Aničkou,
Toníkem a Cyrilem. Proto ještě nepracuji na plný úvazek, aby to
bylo ve větší pohodě. A v tuto předzářijovou dobu jsem zvědavá, jak
během září skloubíme kroužky všech tří dětí a nezblázníme se z toho.
Ale zatím se nám to daří dobře.
		 O víkendech jsme celá rodina zvyklí jezdit po různých akcích,
chalupách a hezkých místech. Část prázdnin trávíme na táborech
a jízdou na kolech po jižních Čechách či v zimě na lyžích. Ráda čtu,

hlavně v dopravních prostředcích, a rádi si s mužem zajdeme do kina
či na jinou kulturu.
Co tě dokáže nejvíc rozčílit?
Nevím, zda se ptáš obecně nebo pracovně.
		 Každopádně se častěji rozčílím doma než v práci. V práci mám
úžasné kolegyně a doma tři malé děti. Určitě se často rozčílím zbytečně, ale nemůžu si pomoci. Ale snažím se, aby to nepřekračovalo
zdravou mez. Ale to bys asi lépe zjistila u Aničky, Tondy a Cílka :)
Kde/v čem cítíš při své práci největší jistotu?
Velice ráda pracuji v rodinách, v terénu – a méně ráda sedím v našem
středisku u počítače a láduji do naší nové databáze různá data. Ale
patří to dohromady a nedělám z toho vědu.
		 Mám ráda i naše porady, kdy se sejdeme všichni ve středisku.
A třeba jdeme i společně do naší oblíbené polévkárny na oběd. Přece jen
jsme terénní služba a často delší dobu některou z kolegyň nepotkám.
		 Pracuji s dětmi s postižením a jejich rodinami 20 let a myslím,
že jsem se již lecčemu naučila. Fyzioterapie mě velmi baví, velmi mě
zajímá a snažím se stále navštěvovat různé kurzy. A jsem moc ráda, že
mne osud nasměroval právě tímto směrem.
Máš nějaký konkrétní plán do budoucna, co se týče tvého zaměstnámí?
Příliš plánů do budoucna nemám. Mám velké mezery v angličtině, tak
to je jedna linie. A druhá je, že bych si výhledově ráda dodělala atestaci. Ale to zatím odkládám a říkám si, že mám ještě přece jen malé
děti. V tuto chvíli si nedovedu představit, že bych hodiny a hodiny
a víkendy trávila učením. Tak snad o něco později.
Děkuji moc Martině za otázky.
Lucie Donátová
rozhovor

8

Klub trpitelek?
Mám rozbité auto, a tak se s Eliškou vydáváme na cesty
MHD. Ale nebojte se, nebudu mluvit o neskutečně složitém
bezbariérovém cestování v Praze, které vyžaduje plánovací
schopnosti, vytrvalost i sílu, ale o časopise. Přiznám se, že si
ráda koupím do metra bulvárek nebo jiné mozkově nenáročné čtení.
Není nad to se dozvědět, jaké plavky letí, kolik kalorií má avokádo nebo
jak žije ,,naše" Iveta. Tentokrát jsem zvolila Ženu a život. Jaké bylo ovšem
moje překvapení, když hned první náhodně nalistovaný článek můj
mozek doslova vyburcoval. Název Nevstupujte do klubu trpitelek! není
nijak zvlášť zajímavý, ovšem obsah mě zaujal.
Dovolím si zde citovat pár vět z daného článku: Instinktivní sdružování
osob, které prožívají podobně komplikované období, je přirozené.
Kdo jiný pochopí vaše problémy než žena, která má stejné zkušenosti
s rozvodem, také nemůže najít zaměstnání, nedaří se jí zhubnout, najít
chlapa, otěhotnět … Plakání na ramenou ale funguje jen dočasně.
Dále jsou zde vylíčeny příběhy žen, které stálé probírání daného
problému a vzájemné trpění naopak stahovalo pořád dolů. Dokud chodila
Ilona hubnout mezi tlusté, nezhubla – až když se obklopila hubenými
sportovci, chytla tu správnou vlnu nadšení. Dana, hledající životního
partnera, se stále potulovala s rozvedenými kamarádkami a navzájem
se ujišťovaly, že by stejně nikoho nechtěly. Když se pak seznámila s fajn
chlapíkem, komunita ji lehce vyštípala.

Což mě vedlo k zamyšlení nad setkáváním rodičů a společnými pobyty
Rané péče EDA. Vlastně je to také sdružování osob, které mají v danou
chvíli stejný problém, a tím je narození dítěte s postižením. Za sebe
musím říct, že já byla před lety moc šťastná, že mohu svoji situaci
s někým sdílet. Neměla jsem najednou pocit, že jsem to jen já, komu
se to stalo, vítala jsem rady od ostatních rodičů a pobyt v Holenském
dvoře nás určitě kopnul o velký kus dál. Na druhou stranu jsem ale před
matkami plačkami doslova utíkala. Nechtěla jsem celý den poslouchat,
jak je to hrozné, že je chudák, dítě taky a manžel pochopitelně neschopný
blb. V lázních jsem se dokonce dvakrát ukryla ve křoví. Dokázala bych
takové ,,plačce" samozřejmě říci svůj názor, ale ona většinou stejně
neposlouchá – a navíc mi jí bylo líto.
Dneska, když chodím do práce a Eli do školy a žijeme ,,běžný" život,
vídám se většinou s kamarády, kteří mají děti zdravé. Ale pár kamarádek
z léčebny, jak si říkáme, mám taky – a ruku na srdce, s kým jiným bych
mohla rozebírat, že naše děti nejraději kakají do vany, normálně se
v tom koupou a my to považujem nejen za normální, ale někdy nad tím
dokonce jásáme :).
Lenka Bártová – tentokrát jako maminka, ne fundraiserka

FEJETON
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Kalendárium

Akce absolvované
19. 6. 2013 Zahradní slavnost v prostorách Habrovka v Praze 4

Akce chystané
25. 9. 2013 Setkání rodičů – výlet do ZOO ve Dvoře Králové ve spolupráci
s dobrovolníky GE Volunteers z GE Money Bank
23. 10. 2013 Setkání rodičů a dětí
9. 11. 2013 Seminář pro klienty
14. 11. 2013 Setkání rodičů – konzultační seminář (2x cca 4 rodiny)
s Veronikou Vítovou, výbornou ergoterapeutkou, která se zaměřuje
i na rozvoj hry, polohování, sebeobslužné aktivity

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 .
Plánované uzávěrky dalších čísel zpravodaje v roce 2013:
Potěší nás, když budete své příspěvky směřovat k termínům uzávěrek,
další bude 6. 11. 2013.
Posílat je můžete přes své poradkyně nebo na adresu
alice.pexiederova@ranapece.eu, do předmětu: článek/foto do zpravodaje:
Těšíme se na ně!

4. 12. 2013 Setkání rodičů a dětí – Mikuláš

kalendárium
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De�tský klub Malých stromu�
Nemůžete ve svém okolí najít předškolní zařízení pro své děti?
Nezbylo na vaše dítě místo? Nevyhovuje vám současná školka?
Pro inspiraci, jak z této situace ven, přinášíme zkušenosti zakladatelky Dětského klubu Malých stromů.
Mé tři děti (2006, 2008, 2011) chodí či chodily místo mateřské školy
do Dětského Klubu Malých Stromů, který jsme založily a provozujeme
s několika dalšími maminkami. Právě si užíváme třetí prázdniny – máme
za sebou tři školní roky fungování.
Jak to všechno začalo? Už když má nejstarší dcera ve třech a půl letech nastupovala do místní vesnické školky, nebyla jsem s tou myšlenkou úplně
ztotožněná. Táhlo by mě to spíše do nějakého alternativnějšího zařízení,
ale do nejbližšího ve 40 km vzdálené Praze se mi jezdit nechtělo. Dítko ale
už toužilo po kolektivu, a tak jsme to zkusili.
Chytili jsme první vlnu silných ročníků – ten rok se v našem pětitisícovém
městě nedostalo místo ve školce na 20 dětí. Moje dcera se dostala, ale
věděla jsem, že několik, i když o dost mladších dětí, které se nedostaly,
má matky v zaměstnání, zatímco já byla s mladším mimčem doma. Takže
jsem už od začátku měla špatný pocit, že někomu blokujeme místo. Navíc
dcera vždy dva dny byla ve školce, dva týdny nemocná, a neměla tak ani
šanci se ve školce zabydlet… Pak šel mladší na kardio operaci, takže jsme
pro jistotu dcerku měsíc před a měsíc po do školky neposlali, aby od ní
něco nechytil… Zkrátka, v prosinci jsem pochopila, že taková docházka
nemá smysl,a ze školky jsme se odhlásili.

Naštěstí (ale ono nic není náhodné :)) se naše cesty setkaly s podobně
naladěnou maminkou podobně starých dětí. Měly jsme stejnou potřebu
– chtěly jsme pro naše děti strukturovaný řízený program ve skupince dalších dětí, ale zároveň jsme chtěly, aby tento program byl v souladu s našimi životními postoji a aby byla naplněna touha naše i našich dětí trávit
čas toho nejbouřlivějšího vývoje – od narození do 7 let – co nejvíce spolu.
Začaly jsme úplně neoficiálně – třikrát týdně od 9 do 14 nejprve v obýváku a zahrádce u kamarádky, po pár měsících (když si můj manžel
obětavě přestěhoval pracoviště na půdu a přenechal nám svou dosavadní
pracovnu s kuchyňkou a příslušenstvím) u nás v rodinném domě a okolních lesích. Kromě našich vlastních dětí se přidaly ještě dvě další, občas
nějaká návštěva – když se nás sešlo sedm či osm, už jsme měli pocit, jaká
je nás horda (dnes na to vzpomínáme s úsměvem). Teprve po půl roce –
když jsme shledaly, že nás náš vlastní nápad opravdu baví a zřejmě ještě
pár let bavit bude – jsme si založily občanské sdružení Harmonická péče
a výchova, o.s. (Doteď si nejsme jisté, zda to vlastně bylo potřeba nebo
jestli si tím jenom zbytečně komplikujeme život :)). Poslední školní rok
jsme se opět přestěhovali – máme pro sebe celou chatku se zahrádkou
v malé chatové kolonii poblíž našeho městečka, les za humny. Scházíme
se 4 x týdně od 9 do 16 hodin, zapsaných je 15 dětí . Denní limit jsme si
stanovili 10 „školkových“ + dvě mladší děti hlídacích maminek, takže nás
bývá 12 dětí + 2 maminky. Některé děti nechodí každý den.
Fungujeme na dobrovolnickém principu, tj. několik maminek, které jsou
na rodičovské dovolené s mladšími sourozenci, se vždy po dvou bezplatně
střídá v zajišťování programu („služba“ vyjde na každou 1–2 x týdně),
všichni se podílejí na vaření – každý den někdo donese teplý oběd,
svačinky chystáme na místě. Skládáme se na společné nákupy potravin,
Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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uhlí na otop, elektřinu, pomůcky a materiál k tvoření – celkem 90 korun
za den na prvních 8 dní docházky, od 9. dne dále už jen 70 korun.
Dobrovolnictví má svá úskalí – tak třeba když přijde chřipková epidemie,
dvěma „hlídacím“ maminkám onemocní děti a třetí odjede na hory, museli jsme Klub už také na tři týdny zavřít. Pracující matky to řeší buď tak,
že mají „zálohu“ v běžné školce, takže ve dny, kdy Klub nefunguje, chodí
děti do „velké“ školky, nebo spoléhají na to, že se nenecháme navzájem
na holičkách a „osiřelé“ děti si rozebereme na hlídání.
Dobrovolnictví má pro nás ale hlavně obrovské kouzlo – dává nám velkou
svobodu, díky tomuto přístupu není náš Klub nějaká „instituce“, je to živé
společenství lidí, kteří se aktivně a s nadšením podílejí na jeho vytváření.
Věřím, že je to důležité nejen proto, že si tak můžeme vytvořit podle vlastních představ prostředí, které nám vyhovuje, ale že tím (doufám) vštěpujeme našim dětem aktivní občanský postoj – naše „školka“ (potažmo
společnost) nejsou nějací anonymní „oni“, jsme to my. Prostě: „Jaké si to
uděláš, takové to máš…“, chtělo by se zanotovat :).
Ale teď už konečně k tomu, jaké to vlastně máme… Náš klub jsme nazvaly
Dětským Klubem Malých Stromů podle knihy Forresta Cartera Škola
Malého Stromu. Tato krásná kniha vypráví o čerokíjském chlapci jménem
Malý Strom a výchově, které se mu dostávalo od jeho prarodičů, se kterými vyrůstal.
V našem Klubu se inspirujeme lesními mateřskými školami a waldorfskou
pedagogikou. Jak se to projevuje? Nejsme žádné zarputilé „lesňačky“, takže
když leje jako z konve, netrávíme venku celý den, ale v každém počasí
chodíme na dlouhé procházky a užíváme si živlů všemi smysly – děti se
vracejí z lesa zválené, zabahněné, občas i navzdory holinám a gumovým

oblečkům docela umáchané. „Nelez do té louže“ od nás moc často neslyší,
to spíš „Jé, támhle se udělala bezvadná nová louže, pojďme ji prozkoumat!“. Maminky s tím počítají, oblékají děti přiměřeně programu a nezlobí se na nás. Když je hezky, jsme opravdu venku většinu dne.
Waldorfský přístup proniká celou atmosférou našeho Klubu. Hlavně a zároveň nejsubtilněji asi v přesvědčení, že naše bytí na tomto světě není jen
nějaká nahodilá náhoda, ale že věci mají svůj smysl a řád a že existují i věci
skryté našim smyslům. Že růst a vývoj dítěte má svůj duchovní rozměr.
Viditelněji se projevuje v prostředí, které v Klubu vytváříme, a v programu. Snažíme se používat takřka výhradně přírodní materiály – ať jde
o nábytek a vybavení klubu, hračky, materiály k tvoření (nejvíce ovčí
rouno, včelí vosk, hlína, těsto). První školní rok jsme dokonce fungovali
úplně bez hraček – nasbírali jsme kamení, šišky, klacky, nějaké koše a krabice a čekali, že až dojde dětem inspirace, začneme přidávat „opravdové“
hračky. No, nedošla jim až do června!
Snažíme se také výrazně oddělovat jednotlivé aktivity, všechny dny
mají jednotnou základní kostru, rytmicky členíme den na jednotlivé
celky pomocí krátkých říkanek (po „waldorfsku“ tzv. průpovědí) – při
zahájení dne, při uklízení hraček, při svolávání k jídlu a modlitbičce či
přání před jídlem, před odchodem ven, před čtením pohádky i po něm.
Celý program – říkanky a písničky, tvoření, četba – se drží ročního cyklu
a slavností, které v jednotlivých obdobích s dětmi prožíváme. Většina
těchto slavností je určena i pro rodiče a sourozence, takže cca jednou
měsíčně se sejde v Klubu „širší rodina“ – v září na zahájení roku, v říjnu
na slavnost Sv. Michaela (symbolická stezka odvahy za spícím drakem),
v listopadu je Sv. Martin, v prosinci Advent, v lednu Tři Králové, v únoru
Masopust, v březnu a dubnu Velikonoce, v Květnu otvírání studánek,
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v červnu Sv. Jan. Na Sv. Martina pořádáme pro veřejnost putování se světýlky a v březnu Velikonoční jarmark. Všechny tyto slavnosti mají hlubší
význam v rytmu roku, vedou nás k silám skrytým v našem nitru.
Minulý rok v červnu jsme poprvé slavili vyprovázení prvňáčků. Dvě děti
(mezi nimi má nejstarší dcera) nastupovaly v září do místní velké základky. Samozřejmě jsem měla obavy, jak zvládnou konfrontaci s běžným
školstvím děti s takřka nulovou zkušeností z běžné mateřské školy. Výukově to nebyl celkem problém, i když předškolní přípravu jsme v našem
Klubu určitě pojímali odlišně než v běžné školce, ale některé věci musely
a ještě budou muset naše děti dost těžce zpracovávat - například minimum individuálního kontaktu a zpětné vazby od vyučujícího a velmi omezenou možnost vlastní iniciativy. I na výtvarce se prostě musí dělat to, co
řekne paní učitelka, a tak, jak to řekne, natož v jiných předmětech. U nás
byly například zvyklé, že může dítě přijít se vlastním nápadem na tvoření
a předvést ostatním dětem, co se bude dělat, při ranním kroužku s písničkami přednášely děti i své vlastní básničky, které si vymyslely. Tak jen
doufám, že je to školství moc nesemele a tyto své kouzelné dary neztratí.

Ještě důležitá poznámka:
Klub je samozřejmě otevřen i dětem s postižením a jejich rodičům. Pokud
budete potřebovat ještě více informací a budete chtít probrat přímo možnost vašeho zapojení se do klubu, pak se obracejte na níže uvedený kontakt.
Helena Janoušová, poradkyně rané péče, tč. na mateřské dovolené
helenajan@seznam.cz, 777686478, www.malestromy.cz

Každopádně doufáme, že tím, do čeho jsme se s ostatními maminkami
pustily, vytváříme pro své děti prostředí blahodárné pro jejich růst a rozvoj a dáváme jim v těch nejtvárnějších letech dobrý základ.
Pokud někdo z jakéhokoli důvodu uvažujete o založení podobného klubu,
rádi se podělíme o zkušenosti. Když se najde pár nadšených lidí, není to
ani drahé, ani složité, stojí to jen čas – a stojí to za to!

příprava masek Střapáčů na Masopust
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Na prolézačce

Oběd na zahradě

Siesta v lese
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Pomu�cky a spol.
Existuje spousta pomůcek, které stojí za využití. Rodiče, kteří nemají ještě žádné pomůcky doma a žádné zkušenosti s nimi (třeba
z lázní), si často nemusí představit, jak moc pomůcky mohou
ulehčit i každodenní život.

Lehátko do vany – existují různí výrobci, někomu vyhovuje Repo Rousínov
(hrazeno pojišťovnou), jiní volí modernější od Otto Bock či R82. Lehátka
jsou využitelná i na suchu pro polohování na zemi, lze k nim přidat nízký
stoleček nebo hrazdu se zavěšenými hračkami.

Rádi bychom tedy spolu s rodinou Janečkových některé pomůcky, které
neslouží jen pro sezení či koupání, ale často ulehčují náročnou péči o děti,
včetně toho, že šetří už tak velmi namáhaná záda rodič, představili:

Polohovací zařízení MyGo – je to vlastně speciální židle s podvozkem
a stolečkem, ve které je možné děti pohodlně krmit (a kde si na stolku
mohou hrát, kreslit, pracovat nebo „jen“ sledovat maminku nebo další
členy rodiny, co právě dělají…).

Rehabilitační balony a válce – využitelné pro cílené cvičení, hru i motivaci
k pohybu.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Vertikalizační stojan – parapodium – ideální pro obměnu poloh a terapeutické zatížení končetin a aktivity dítěte – je možné k němu přimontovat stolek, zařízení je jednoduše přemístitelné, protože je na kolečkách.

Během lázeňského pobytu či pobytu ve stacionáři lze využít Motomed
k procvičení, prohřátí a prokrvení končetin.

V současné době existují další typy kočárků, např:
Kočárek Kimba Spring – patří k moderním rehabilitačním kočárkům,
které je možné dobře polohovat, naklopit, a zajistit tak aktivní nebo
odpočinkovou polohu dítěte. Sedačku je možné upnout po směru jízdy
či v protisměru.

http://www.ottobock.cz/cps/rde/xchg/ob_cz_cs/hs.xsl/1379.html
Závěsný systém s houpačkou na stropní kolejničce – rodina se inspirovala v lázních Piešťany a nechala doma udělat stropní kolejničku, po které
posouvá závěsnou upravenou dětskou látkovou houpačku. Cílem bylo dopřát Toníkovi
změnu polohy a nechat ho zažít zas jiný
pohyb v prostoru.
Pro příjemnou relaxaci lze krásně využít
látková houpačka.

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Ortopedické boty – jsou nepostradatelným doplněním péče o Toníka při
polohování v židli či vertikalizačním stojanu nebo i při cvičení balančních
poloh v sedu na válci.

Stůl na cvičení – pro dlouhodobé cvičení Vojtovy terapie nebo i zajištění
vlídné polohy pro masírujícího rodiče je naprosto nepostradatelný stůl
na cvičení nebo masáže. Existují masážní
lehátka, která jsou složitelná a nastavitelná
na potřebnou výšku, existují i pevné konstrukce a výškově nastavitelné stoly na kliku
nebo elektrické ovládání – výběr hodně
záleží na potřebách cvičení, ale i na prostorových možnostech doma.

Autosedačka – důležitá je jak bezpečnost přepravovaných dětí, tak jejich
komfort, dobrá manipulace s nimi při nasedání a vysedání z auta a samozřejmě i kompatibilita s vozidlem – Patron, Otto Bock i R82 mají co nabídnout. Nebo je možné si vybrat v rámci individuálních a zvláštních úprav
vozidel např. od firmy Protec Metal
http://www.protec-metal.cz/detske.php

Do budoucna lze doporučit:
Nástavec na WC –např. firmy Meyra
http://www.meyra.cz/katalogin.php?action=3010392
nebo toaletní a koupelnovou židličku firmy R82
http://ipaper.ipapercms.dk/R82/CZ/Katalog/
Zvedák do vany
Polohovací postel
Schodolez

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Obecně při pořizování platí:

Hestia, o.s., www.hest.cz/hestia/etela/

1. Pomůcku je třeba pečlivě vybrat na míru dítěti i vám dospělým.
Vyhlédnout si ji můžete na internetu, v katalozích (třeba i s vaší poradkyní rané péče či fyzioterapeutkou), vyzkoušet ji můžete v různých
regionálních prodejnách zdravotních pomůcek nebo lázních, kde
různé firmy mají prezentační akce, také je možné některé firmy s potřebnou pomůckou pozvat přímo k vám domů.

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, www.bariery.cz

2. Po vyzkoušení pomůcky a rozhodnutí se pro její pořízení si necháte
vypsat poukaz na pomůcku odborným lékařem (neurolog, ortoped,
rehabilitační lékař), k čemuž potřebuje kód pomůcky, který je uveden
jednak v seznamu kódů nebo přímo u jednotlivých výrobků.

Nadace Leontinka, www.nadaceleontinka.cz

3. Vystavený poukaz musí potvrdit revizní lékař zdravotní pojišťovny
vašeho dítěte. Poukaz můžete do pojišťovny zanést osobně (bývá
rychlejší)nebo nechat poslat lékařem ke schválení.

Nadační fond CESTA BEZPEČÍ, www.cestabezpeci.cz

4. Potvrzený poukaz doručíte do prodejny pomůcek nebo přímo do vybrané firmy. Poukaz musí být doručen výrobci (výdejci) do 1 měsíce
od data vystavení odborným lékařem.
Pokud se jedná o pomůcku, kterou neproplácí pojišťovna, je možné se
také obrátit na různé nadace. Vždy je důležité nastudovat si podmínky
a oblasti, které nadace podporují, více najdete na jejich webových
stránkách:

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, www.vize.cz
Nadace Dětský mozek, www.detskymozek.cz
Nadace KB, a. s. – Jistota, www.nadacejistota.cz

Nadace Syner, www.nadacesyner.cz
NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU, www.nadacezdravi.cz

Nadační fond Global Care 4ALL, www.nadacnifondgc.cz
Olivova nadace, www.olivovanadace.cz
Společnost DUHA, www.duhatu.cz
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, www.vdv.cz
WEIL, GOTSHAL – nadační fond,
www.weil-nadacni-fond.cz/projekty/podpora-lidi-se-zdravotnim-postizenim
Nadace naše dítě, www.nasedite.cz
Nadační fond J&T www.nadacnifondjt.cz
Nadační fond sounáležitosti, www.sounalezitost.cz/obdarovani.htm

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Další možností je poskytnutí daru pro nezletilé dítě se zdravotním postižením od fyzické či právnické osoby.
Citujeme z materiálů kolegyň z Rané péče Diakonie Stodůlky:
„Informace pro obdarované – přijímání daru:
(zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
č. 357/1992 Sb., § 20)
Od daně darovací je osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na
—
—
—
—
—

zvýšení nebo změnu kvalifikace
studium
léčení
úhradu sociálních služeb
nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé
poskytnutí takové pomůcky

— majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání,
Podmínky pro fyzické osoby (§ 15 odst. 1)
— úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) musí
přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1000 Kč.
— v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Uplatnění daně
•
•
•

osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů
z daní přímo ve svém daňovém přiznání
zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání
zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel,
předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok.
Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového
vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

V případě poskytnutí daru fyzickou nebo právnickou osobou je vhodné
mezi zúčastněnými uzavřít darovací smlouvu.

Podmínky pro právnické osoby (§ 20 odst. 8)

Informace pro dárce – poskytnutí daru:
(zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.)

— hodnota daru musí činit alespoň 2000 Kč
— v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně

Hodnotu daru si fyzické i právnické osoby mohou odečíst ze základu daně,
pokud je dar poskytnut nezletilým dětem, které jsou závislé na péči jiné
osoby (pobírají příspěvek na péči) na

Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo
zřízeni za účelem podnikání. „

— zdravotnické prostředky,nejvýše do částky nehrazené zdravotními
pojišťovnami
— rehabilitační a kompenzační pomůcky, na které může přispět krajská
pobočka úřadu práce v rámci příspěvku na zvláštní pomůcky, nejvýše
do částky nehrazené tímto příspěvkem ze státního rozpočtu

Příběh rodiny Vaňkových o pořizování stolu si můžete přečíst:
http://stepanvanek.webnode.cz/products/vojtuv-stul/
Jak je to s žádostí o příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, najdete na:
http://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka
Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Motivace videonahrávkou
Zajímavý nápad na podporu pohybového vývoje malého
dítěte jsme získali od paní Jiřiny Novákové. Když chtěli
Novákovi motivovat malou dcerku ke zvedání hlavy
v poloze na bříšku, tedy k pasení koníčků, pustili jí na stole
na notebooku video, kde miminko dělá totéž. Malou Janičku to
ohromně zajímalo a dění na obrazovce se zájmem sledovala!
Na www.youtube.com po zadání hesla „dítě na bříšku“ nebo
„pasení koníčků“ najdete samozřejmě nespočet odkazů, mezi jinými
třeba tento: http://www.youtube.com/watch?v=ulCwTn19p4M
Martina Herynková, poradkyně rané péče

Kostky Lucinky Benešové
Lucinka je předškolačka a ráda staví z kostek. Její
maminku s kamarádkou napadlo využít krabice, které
by jinak končily v odpadu, tak, že vytvořily sadu kostek
polepených barevnou tapetou a na jednotlivých
stranách umístily písmena a číslice. Lucinka si při stavění kostek
připomíná písmenka a čísla umístěná na stranách kostek, a tak si je
pamatuje. Pokaždé se jí podaří sestavit jinou zajímavou kombinaci
písmen a číslic. Po čase se naučila sestavit i své jméno.
Lucinku takové kostky moc baví. Máte doma nebo u kamarádů
také prázdné krabice? Můžete si udělat stavebnici podle svých
potřeb, např. s obrázky členů rodiny, s oblíbenými hračkami,
s obrázky symbolů LEA testů či geometrických tvarů atd.
Markéta Skalická, poradkyně rané péče

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Sbírejte víc�ka od de�tských
pr�esnídávek
Maminka Františka Poborského paní Růžena přišla na nápad,
jak využít víčka od dětských přesnídávek. Vytvořila velmi
zajímavé hmatové pexeso (už jsme o něm ve Zpravodaji psali).
Do víček vlepuje hmatově zajímavé materiály vždy ve dvou
exemplářích, a tak máme k dispozici zajímavou hru pro celou rodinu.
Paní Poborská je ochotna nám vyrobit další hmatová pexesa. Proto
vás prosíme, schovávejte nám čistá víčka od přesnídávek, abychom
mohli rozšířit nabídku naší půjčovny hraček o další sady hmatového
pexesa. Víčka předejte své poradkyni rané péče – děkujeme.

Tipy na kníz�ky
Paní Poborská, maminka Františka, který se
orientuje hmatem a sluchem, objevila vhodné knížky
od nakladatelství Rebo. Jde o knížky hmatové i zvukové:
„Divoká zvířata“ a „Zvířata v moři“. Jak paní Poborská
říká: „Velice mne zaujaly, tak jsem je koupila a Fandovi se taky líbí.“
Objevila ještě další obrázky a říkanky, které se jí líbily. Jsou od firmy EFKO
a publikace se jmenuje „Říkej a předváděj“. Jsou to kartičky s obrázky a na druhé
straně je k nim říkadlo a malé obrázky, které mají děti správně přiřadit.
Markéta Skalická, poradkyně rané péče

Markéta Skalická, poradkyně rané péče

Říkej a předváděj
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Říkej a předváděj

Zvířata v moři

Divoká zvířata
Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Tip na literaturu
Klientská rodina z Berouna nám poradila zajímavý
tip na literaturu ohledně autismu.
První kniha se jmenuje „Průvodce rodičů dětí
s poruchami autistického spektra – jak začít a proč“.
Autorkami jsou Romana Straussová a Monika Knotková. Kniha je určena
především rodičům dětí předškolního věku a umožňuje pochopit
hlubokou příčinu potíží v chování u dětí s poruchami autistického
spektra. Doporučované přístupy k těmto dětem vycházejí z pedagogické
a poradenské praxe obou autorek, které pracovaly ve sdružení APLA.
Druhá kniha „Každý jsme jiný“od anglické terapeutky Fiony Bleach je
pro změnu určena především sourozencům lidí s poruchami autistického
spektra. Srozumitelnou formou popisuje základní projevy autismu
a je plná doporučení, která mohou přispět k obecně spokojenějšímu
životu. Jen pro představu, v knize naleznete např. tyto kapitoly:
—
—
—
—

Proč se na mě můj sourozenec nedívá?
Proč se ptá na stále na stejné věci?
Proč vždycky chce, aby bylo po jeho?
Proč vydává zvláštní zvuky ?

Obě knihy vydala organizace pomáhající lidem
s autismem APLA Praha, r. 2011
Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče
Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Kontakty Raná péc�e EDA, o. p. s.

Trojická 2/387, 128 00 Praha 2
Tel./fax: 224 826 860
Mobil: +420 724 400 820
E-mail: praha@ranapece.eu
www.ranapece.eu/praha
Facebook: Raná péče EDA, o. p. s.
https://www.facebook.com/pages/Ran%C3%A1-p%C3%A9%C4%8De-EDA-ops/167047889984570
Bankovní spojení : 241046261/0300, účet je vedený u ČSOB
Veřejná sbírka : 2500141992/2010, účet je vedený u FIO banky
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