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Jak bude v příštím roce vycházet náš časopis?
4x ročně ve formě elektronického zpravodaje, který vám bude zasílán e-mailem
2x ročně jako tištěný časopis, který budeme posílat poštou nebo jej dostanete od své poradkyně
Do konce tohoto roku vás čekají ještě 2 elektronické zpravodaje a jeden tištěný časopis. Příspěvek na jejich vydávání do konce tohoto roku činí 200,- Kč.
Částku můžete uhradit převodem na náš účet č. 241046261/0300 s variabilním symbolem prvních šesti čísel RČ svého dítěte nebo hotově u své
poradkyně do konce září.

Přispějte svým článkem do našeho časopisu
Pokud se s námi chcete podělit o své zkušenosti, zážitky, inspirace nebo reagovat na některá z témat tohoto čísla, neostýchejte se nám své příspěvky
poslat. Rádi je zveřejníme v některém z dalších čísel. A protože začínáme s novým formátem zpravodajů, také přivítáme jakoukoli zpětnou vazbu nebo
doporučení z vaší strany.

Články a reakce prosím zasílejte na jiri.kubalik@ranapece.eu

Info servis

Info servis

Co dělat na letišti, když jsem cestující s handicapem?

Obecně doporučujeme vždy při jakémkoli kontaktu s cestovní agenturou či

Před vstupem do letadla je klient umístěn na tzv. vynášecí židli, která je svými
rozměry uzpůsobena pro pohyb v uličce letadla, a následně přesazen na své
místo.

Držitelé průkazu ZTP/P mohou na letiště dojet autem a bez problémů zaparkovat na parkovišti v areálu Letiště Praha zdarma. Při návratu z dovolené
vám na dispečinku krytého parkoviště Parking C vymění parkovací lístek za
výjezdový, který umožní bezplatný odjezd z parkoviště.

Doprovodní psi pro cestujících se zdravotním postižením se přepravují v
kabině letadla přednostně, bez schrány a zpravidla zdarma. Asistenční pes
je po celou dobu přes odbavení až do usednutí na místo v letadle se svým
pánem. Již při koupení letenky či zájezdu je nutné zaevidovat, že ve vašem
případě jde o osobu se zdravotním postižením cestující s asistenčním psem.
Tato informace je následně předána dopravci. V letadle je možné přepravovat
jednoho asistenčního psa v sekci Bussines, jednoho v Economy. O přepravě
více psů na palubě vždy rozhoduje kapitán letadla.

prodejcem letenek informovat o typu postižení a o specifikách nutných při
přepravě a požádat o zajištění či zjištění konkrétních informací.

Pro všechny cestující se zdravotním postižením či s omezenou schopností
pohybu a orientace, tělesně i jinak postižené osoby, je na letišti zdarma k dispozici asistenční služba. Tu je nejlepší objednat 36 hodin před odletem na tel.
čísle: +420 220 111 220 nebo +420 725 778 241. Servis je zjišťován 24 hodin
denně. Vyžádání asistence je možné provést také přímo na letišti z odbavovacích přepážek, z informací a z označených stanovišť (např. z parkovišť),
ale v takovém případě nemůže být garantováno poskytnutí služby ihned. Při
rezervaci vás asistent bude očekávat na domluveném místě. Dle typu postižení
poskytne asistenci při odbavení na check-in, bezpečnostní či pasové kontrole,
odveze vás do GATE či pomůže s nástupem do letadla a usazením na místo.
Při odletu nastupujete jako první a při příletu vystupujete jako poslední.
Pokud cestujete s elektrickým vozíkem, můžete ho buď rovnou odbavit do zavazadlového prostoru letadla (a při odbavení přesednout na vozík společnosti
zajišťující asistenci na letišti) nebo zůstat na svém vozíku až do odletové
čekárny (tzv. GATE) a odevzdat ho k naložení do nákladového prostoru až
těsně před odletem. V obou případech se dle evropských směrnic a nařízení
požaduje odpojení baterií elektrického invalidního vozíku před naložením
do nákladového prostoru letadla. Dále je nutné mít u sebe certifikát určující
typ baterie. Gelové baterie stačí odpojit, tzv. „mokré“ je nutné přepravit ve
speciálním obalu (dodá asistenční služba).

Asistenční pes potřebuje pro leteckou přepravu v rámci EU Evropský očkovací
průkaz, mimo EU je vždy nutné předem ověřit podmínky vstupu zvířete do
země (požadovaná očkování, veterinární vyšetření apod.). Tyto informace najdete na webu Státní veterinární správy.
Hana van der Hoeven
PR Coordinator - Letiště Praha
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Návštěva v berounském Klubu Klubíčko
Spřátelte se s námi na facebooku!
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V minulém měsíci jsme s kolegyní Janou Štvrtňovou navštívily berounské

Střediskový facebook vám nabídne řadu informací a tipů z oblasti rané péče.

V současné době v Klubíčku pracují s dospělými klienty, ale již nyní je
možno využít respitní služby pro děti od 3 let; po domluvě můžete volit
libovolnou délku a frekvenci pobytu. Kontaktovat Klubíčko mohou rodiny z
celé České republiky.

Samozřejmě budeme velmi rádi, pokud se do facebookového dění sami zapojíte! Nebojte se zeptat nebo diskutovat. Zodpovíme všechny vaše dotazy.
Najdete nás pod naším názvem Středisko pro ranou péči PRAHA, o.p.s. .

Klubíčko. Klub Klubíčko Beroun je jedním z 60 klubů Asociace rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub má právní subjektivitu a
funguje na území bývalého okresu Beroun.

V současné době spolupracují např. i s logopedkou (velmi dobře využívají
alternativní komunikaci) a mají tam hezky zařízenou stimulační místnost, tzv.
snoozyland.
Klubíčko by rádo nabídlo své služby i dětem a jsou připraveni zařídit pro děti
vyhovující prostory. Nejprve by ovšem potřebovali od vás, rodičů, zpětnou
vazbu, o jaké služby byste především měli zájem.
Proto vás tímto prosíme, abyste se v případě, že vás tato nabídka oslovila a
chtěli byste se dozvědět více, ozvali telefonicky nebo mailem do Klubíčka.
Pozor, při vytočení telefonního čísla se ozve hlas, jako by to byl záznamník,
ale není tomu tak; je to jen oznámení, že hovor je nahráván, takže určitě u
telefonu vydržte.
Telefon: 322 312 702, 322 312 709, 322 312 703
E-mail: info@klubicko.org
Můžete se obrátit i na svou poradkyni; my vaše případné podněty také
Klubíčku rádi předáme.
Martina Herynková

Dozvíte se na něm, co se právě ve středisku chystá, na čem pracujeme a kam
směřujeme. Na facebooku také budeme uveřejňovat zajímavé tipy na kulturní
a jiné společenské dění.

Jakmile se dostanete na tuto webovou stránku, klikněte vpravo nahoře na
tlačítko „To se mi líbí“. A pak už se budou na vašem profilu automaticky objevovat novinky ze stránky střediska.

Info servis
Rodičovský příspěvek – úskalí, možnosti
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Úskalí rodičovského příspěvku

Jak uvidíte v citacích zákona, neměla by případná povinnost vrátit
V poslední době jsme se setkali s tím, že rodině bylo nařízeno uhradit neoprávněně vyplacenou částku být vůči vám nazývána „dluhem“, ale měli
„dluh“ vůči úřadu, který jí vyplácí dávky státní sociální podpory – a rodina byste být vyzváni k vrácení „přeplatku“...
si nebyla vědoma ani toho, že by byla něco dlužna, ani toho, jak dluh mohl
vzniknout. Proto jsme se rozhodli vás předem upozornit na situaci, kdy by Pro úplnost uvádíme současné platné výměry rodičovského příspěvku pose něco podobného mohlo stát i vám. Pobíráte – li na své dítě rodičovský dle platného znění zákona o státní sociální podpoře:
příspěvek, což se asi týká naprosté většiny z vás, tak již ve formuláři žádosti
„Výše rodičovského příspěvku
podepisujete následující text:
„Jsem si vědom(a) povinnosti písemně ohlásit příslušnému úřadu, který o
dávce rozhoduje, do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání §32 (1) Výše rodičovského příspěvku činí
a) 11 400 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře,
nároku na dávku, její výši a výplatu.“
b) 7 600 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v základní výměře,
Většina z nás si pod změnami c) 3 800 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře,
skutečností představí např. změnu d) 3 000 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v nižší výměře.
bydliště, změny v souvislosti s narozením dalšího dítěte apod. Ovšem z §32 (2) Zanikl-li podle §30a odst. 4 nárok na rodičovský příspěvek proto, že
hlediska úřadu je změnou už i to, že se nejmladším dítětem v rodině stalo jiné dítě, náleží rodičovský příspěvek
požádáte o příspěvek na péči. Tudíž v kalendářním měsíci, v němž vznikl nárok, ve výši, která náleží z důvodu
do osmi dnů od chvíle, kdy jste o péče o dítě, které se stalo nově nejmladším v rodině, není-li v §30 odst. 4
přiznání příspěvku na péči požádali, musíte dát úřadu vědět, že taková stanoveno jinak.
žádost byla podána.
Jde o to, že v případě přiznání nároku na příspěvek vám bude přiznaná výše
příspěvku vyplacena zpětně ke dni podání žádosti; to ovšem zpětně ovlivní
i snížení výše rodičovského příspěvku. (Teoreticky by mohlo dojít k tomu,
že byste po nějakou dobu brali rodičovský příspěvek neoprávněně vyšší.)
Je už na vaší dohodě s úřadem a na místních zvyklostech, jak se situace do
chvíle rozhodnutí o výši příspěvku vyřeší – v nejhorší variantě se může stát
i to, že vám bude výplata rodičovského příspěvku pozastavena do chvíle
rozhodnutí o příspěvku na péči a poté uskutečněna zpětně v nově upravené
výměře.

§32 (3) Pokud rodiči pobírajícímu rodičovský příspěvek tato dávka náleží
z důvodu péče o dítě, kterému náleží příspěvek na péči, tak v kalendářním
měsíci, za který náleží příspěvek na péči aspoň po část měsíce, náleží
rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku podle
odstavce 1, nejméně však ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem
podle odstavce 1 a příspěvkem na péči, je-li příspěvek na péči nižší než
polovina rodičovského příspěvku. Vznikne-li nárok na příspěvek na péči za
dobu, po kterou rodiči náležel rodičovský příspěvek ve výši podle odstavce
1, vzniká na rodičovském příspěvku za toto období přeplatek ve výši rozdílu
mezi rodičovským příspěvkem podle odstavce 1 a jeho výší podle předchozí
věty; obdobně dojde k přeplatku při zvýšení výše příspěvku na péči za dobu,
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za kterou rodičovský příspěvek náležel ve vyšší výši, než činí polovina e) jde-li o péči o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě
rodičovského příspěvku.“
těžce zdravotně postižené, a to

Možnosti rodičovského příspěvku

1. v základní výměře ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně
postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let věku tohoto
Jak asi většinou víte, u dítěte tzv. „dlouhodobě zdravotně postiženého“ a dítěte,
„dlouhodobě těžce zdravotně postiženého“ máte nárok na rodičovský
příspěvek i po 4. roce věku dítěte v základní výměře (viz výše), bez ohledu 2. v základní výměře ode dne zániku nároku na rodičovský příspěvek
na dříve zvolenou možnost čerpání, a to do 7 let věku dítěte. Rodičovský poskytnutý ve zvýšené výměře, nejdříve však ode dne zjištění, že jde o
příspěvek a doba vyplácení příspěvku se vám upraví ode dne posouzení dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně
dítěte jako dítěte „dlouhodobě zdravotně postiženého“ nebo „dlouhodobě postižené, do 7 let věku tohoto dítěte,
těžce zdravotně postiženého“. Výše rodičovského příspěvku do 7 let se však
3. v nižší výměře, jestliže tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči podle
snižuje, pokud budete zároveň pobírat příspěvek na péči.
zákona o sociálních službách[47d], nejdříve však ode dne zjištění, že jde
Do budoucna byste měli vědět o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně
také to, že podle současné postižené, a to od 7 do 10 let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na rodičovský
platné úpravy zákona o stát- příspěvek od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, a od 7 do 15 let věku tohoní sociální podpoře rodiče, to dítěte, jde-li o nárok na rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2009; dnem
kteří pečují o „dlouhodobě zjištění se pro účely nároku na rodičovský příspěvek rozumí nejdříve den
zdravotně postižené“ nebo podání žádosti o posouzení, zda jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené
„dlouhodobě těžce zdravotně nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.“
postižené“ dítě, mohou
pobírat rodičovský příspěvek
i od 7 do 10 (případně až do
15) let věku dítěte, a to ve výši
3 000 Kč. Podmínkou však je,
že dítě nepobírá příspěvek na
péči! Rodiče dětí starších 7
let, které splňují tyto dvě stanovené podmínky, musí podat novou žádost o
rodičovský příspěvek.
Příslušná citace ze znění zákona:
„§30 (1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně
pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok, není-li dále stanoveno
jinak, na rodičovský příspěvek .......
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Vzhledem k tomu, že většinou jakožto naši čtenáři jste rodiči dětí do 7
let, týkala by se vás již druhá uvedená možnost, a to žádat o rodičovský
příspěvek až do 15 let věku dítěte.

Přečtěte si v časopise Vlasta o rané péči

Podle konzultace se sociální pracovnicí Diakonie je tato možnost
prodloužení rodičovského příspěvku od 7 do 15 let pokusem o alespoň
minimální vyřešení tíživé situace těch z vás, jejichž děti „nedosáhly“ ani
na nejnižší stupeň příspěvku na péči, protože jejich „bodové ohodnocení“
podle přílohy vyhlášky 505 je minimální, ale přesto se jedná o děti, které v
praxi vaši stálou péči vyžadují (děti závislé na dietě, některé děti s epilepsií
apod.).
Pro podrobnější informace a přesné znění se podívejte na Zákon o státní
sociální podpoře.

sebevětší, má to svou váhu. Ovšem propracovat se do médií, pokud nemáte
nějakou bulvární informaci, není tak jednoduché. A tak je to i s propagací
Střediska pro ranou péči. Konkrétní informace by byla reklamou, a to reklamou placenou.

Zpracovala Jana Vachulová, Středisko Praha

Je-li něco vyřčeno v televizi nebo napsáno v novinách, ať už se jedná o blbost

A tak se jedna maminka naší klientky stala ,,Zajímavou ženou týdne“. Není
to žádná plačtivá zpověď ke vzbuzení lítosti, ale rozhovor tam, kde jsme
pomohli. Vlasta číslo 28 vychází 7.července.

Kalendárium

Tipy na pomůcky

Co pro vás letos chystáme?

Dětská autosedačka

26.9. (9.30 -12.30) - poprázdninové setkání rodičů s hlídáním dětí

Na českém trhu je již delší dobu firma PROTEC-METAL, která nabízí speciální úpravu klasické autosedačky pro ,,naše“ děti, a to za velmi
přijatelnou cenu v porovnání s konkurencí.

20.10. (18.00-20.00)-večerní setkání rodičů s kruhovými tanci; bez dětí
24.11. (18.00-20.00)- večerní setkání rodičů – opět jako na jaře s tématem
výchovy a komunikace s druhými, inspirací je koncept "Respektovat a být
respektován"autorů Nevolová, Nováčková, Kopřivovi - bez dětí
5.12. (9.30 -12.30) – Mikulášská nadílka pro děti a předvánoční setkání
rodičů

Vlastnosti
•
Uchycení v automobilu na Isofix, což je způsob připevnění dětské
autosedačky do vozidla, který se skládá ze dvou pevných kotevních úchytů
na vozidle a ze dvou odpovídajících úchytů na dětské autosedačce zapadajících do příslušných kotevních úchytů vozidla. Systém Isofix má především
zabránit chybám instalace autosedačky, ke kterým může dojít, pokud je
autosedačka upevňována pomocí pásů pro dospělé. Isofix je podle posledních testů jednoznačně nejbezpečnějším systémem pro přepravu dětí. Je u
všech novějších modelů aut. Pokud ho nemáte, instalace je v ceně sedačky.
•
Optimální poloha sedu – pokud umístíte autosedačku na přední sedadlo, můžete ji naklánět společně s opěradlem téměř až do lehu. Na předním
sedadle spolujezdce lze přepravovat děti ve všech typech autosedaček – ať je
auto vybaveno airbagem či nikoli; airbag se nemusí vypínat.

Tipy na pomůcky
•
Sedačka je vybavena 5-bodovým pásem s pojistkou.
•
Dolní část je vybavena výškově nastavitelnou podnožkou, kterou
lze ovlivnit i sklon sedu.
•
Správný sed podpoří také nastavitelný abdukční klín.
•
Třešničkou na dortu je možnost objednat si model s výstupem na
MP3 s repráčky zabudovanými v autosedačce a hrajícími dítěti přímo do
ouška.
Jak postupovat
•
Kontaktuje dealera, který přijede k vám domů, abyste si mohli sedačku vyzkoušet: tel.:+420 383 324 657 mobil:+420 777 788 561
mail:info@protec-metal.cz www stránky:www.protec-metal.cz
•
Pokud budete spokojeni, dealer vám zašle cenovou nabídku.
•
Jděte na místní úřad - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kde
si vezměte formulář na úhradu zdravotní pomůcky. Součástí formuláře
je také seznam příloh, které musíte doložit – doporučení neurologa na
danou pomůcku, potvrzení příjmů atd.
•
Vzhledem k celkové ceně v plném vybavení 12.900,-Kč vám (jak
doufáme) bude autosedačka schválena.
Šťastnou cestu!
Lenka Bártová, klientka pražského střediska

Tipy na pomůcky
Chytré fixy s odpruženým hrotem
Pro

mnoho dětí, které teprve začínají s čmáráním, je těžké naučit se
správnému držení pastelky – berou ji celou dlaní, malují tak, že ji drží kolmo k papíru a podobně. Pastelky a voskovky se lámou a jejich stopa, když
už se dítěti povede něco tímto způsobem namalovat, je málo výrazná; dítě
nevidí svůj výtvor a ztrácí zájem.
Proto mnozí z vás dávají dětem raději fixy s většími hroty, které zanechávají
výraznou, lépe viditelnou stopu. Nastává ovšem další úskalí – malý malíř
tlačí na fix tak, že se hrot brzy roztřepí a zničí. Firma Stabilo nyní přichází
s novým druhem fixů, které pomohou jak rodičům – fixy déle vydrží - , tak
dětem – fix je vlastně sám naučí správnému držení.
Jak to funguje? Fix Trio Scribbi má
odpružený vláknový hrot, který i při
jemném kolmém zatlačení zmizí uvnitř
fixu a nenamalujeme s ním nic; teprve
když dítě fix uchopí správným držením a
stopu tvoří mírně zešikma, hrot zůstane
venku, jede po papíře a kreslí. Správné
držení podporuje i protiskluzový povrch fixu a jeho trojhranný průřez. Náplň
je podle výrobce (i podle zkušeností rodičů) tvořena snadno vypratelným
inkoustem na vodní bázi.
Šíře stopy je podle typu 1,5 nebo 2,0 mm. Fixy se prodávají v balení obsahujícím osm nebo dvanáct barevných odstínů, ale je možné je zakoupit i
jednotlivě (orientační cena za kus je kolem 40 Kč).
Nápad od rodiny Sedláčkovy (klienti Střediska Praha)

Tipy na pomůcky

Tipy na pomůcky

Plavky pro děti, které si ještě neřeknou na Trojstranný zubní kartáček
nočníček
Firma Paro dodává na trh speciální zubní kartáček typu „K Paro SuperNěkteří z vás již léta používáte speciální plenky do vody, abyste se svými

brush“. Má trojstrannou hlavici, která při čištění obemkne zub ze všech
stran, a vyčistí tak najednou všechny plochy a dáseň okolo zubu.

dětmi mohli absolvovat kurzy plavání nebo abyste si prostě mohli jako rodina jít zaplavat. Plenky však nejsou nejlevnější, proto bychom vám rádi
Podle českých distributorů je kartáček určen pro děti a osoby s postižením,
doporučili možnost jednorázové investice – zakoupení plavek pro inkontiale určitě není důvod jej nevyzkoušet např. při počátcích samostatného
nentní děti. Cena je 330,-Kč, takže velmi příznivá, více se dozvíte na:
pravidelného čistění zubů u kteréhokoli, i staršího dítěte. U těch nejmenších
umožní tři řady štětinek pod různým úhlem intenzivnější čištění i po ten
Stránkách výrobce
krátký okamžik, po který nám dítě dovolí dostat se do jeho pusinky.
Firma Mimiplus nám do
pražského střediska poskytla vzorky výrobků, které
prodává – máme na ukázku
jedny výše uváděné plavky,
malý dětský neoprénový
obleček a plavací vestu.
Pokud byste chtěli výrobky
vidět, přiveze vám je vaše
poradkyně na konzultaci –
stačí jí včas předem zavolat.
Jedna klientská rodina už si
plavky opatřila a podle maminky opravdu skvěle fungují – holčička se v
bazénu pokakala a stolice skutečně vůbec neunikla ven. Plavky se po použití
snadno vyperou.
Jana Vachulová

Orientační cena kartáčku je kolem 120,-Kč; k dostání v prodejnách péče o
zuby nebo k objednání přes internet.
Tip od rodiny Kruisovy (klienti Střediska Praha)

Z rodin
Dovolená v léčebně
Většina lidí jde ve středu ráno do práce a tudíž nelítá v úterý večer po me-

jdanech. Moje máma si ale vyrazila do kina, protože budeme od zítra 4
týdny 24 hodin denně pořád spolu. Já se jmenuju Eliška a je mi skoro 6 let.
Odjíždíme do Hamzovy léčebny Košumberk, ostatně jako každý rok. Já se
těším, vždycky si tam zlepším fyzičku. Jsem hodně hypotonická. Pro ty, co
to neznají, tak mám svaly jak hadrovej panáček a tak musím hodně cvičit.
Ještě se pokouším trefit zbytkem rohlíku do pusy (úspěšnost 30%) a máma
už lítá okolo baráku s taškama. Máme jich několik. K tomu kočárek, podvozek na doma, tříkolka a koš hraček. V 9 hodin vyrážíme směr Luže okres
Chrudim.
Vjíždíme do nádherného
areálu
léčebny,
slyším
zpívat ptáčky, ale
máma už mne nese
na příjem. ,,Dobrý den, tak už jste
zpátky?!,, ,,Dobrý
den, ty jsi Eli vyrostla.,, zdraví nás veškerý personál. Máma podepisuje
nějaké papíry. Pokoušejí se mě změřit, schválně kopu nohama a pak beru
sestřičce metr. Nezlobí se, ale musím ho vrátit.
Na pokojíku máme dvě postele, televizi, ledničku, stolek, nějaké židle, skříň
a umyvadlo, zoubky si musím čistit všude. Jen co máma vynosí tašky, už je
oběd. Já mám nahlášenou bezlepkovou a namleté masíčko, aby se mi dobře
kakalo. Máma bude baštit knedlíky a jako každý rok nadávat, že v léčebně
přibrala.

Z rodin
Odpoledne si vyzvedáváme rozpis procedur u paní Zlesákové, která je vedoucí rehabilitace a má to tu na povel: od 8h cákání v bazénu s teplou vodou, v 9h masáž zádíček (pátky), v 10,30h jízda na konících (hipoterapie),
v 11h bublinky (perličková koupel), ve 12,45h šlapu na motomedu, ve 13h
půl hodinky cvičení s paní Riedlovou (cvičíme hlavně Bobath koncept),
následuje naklepávání svalstva (theramag) a skok do míčkového bazénu.
Uvidíme, jak to zvládnu, když tak se dá rozpis upravit! Pak se jdeme projít pod hradem a pozdravit dámy v kavárně, kde si můžu dát zmrzlinku.
Večerka je ve 20h, ale do 22h to není žádný problém.
Další dny to jde jako po másle. Cvičím jako drak, dokonce jsem už zralá
na vertikalizační stojan se stolečkem, který nám tu vyrobí na míru za pár
týdnů. Vezmeme si ho domů a já budu moci mámě pomáhat v kuchyni.
V léčebně se mi prostě líbí a vůbec nevím, jestli vám to chci vyprávět,
protože když nás bude moc, čekací lhůty se ještě prodlouží a já potřebuji
jezdit minimálně jednou ročně.
Eliška
Kontakt: http://www.hamzova-lecebna.cz/

Zkušenosti z letadla

Z rodin

Naše zkušenost s leteckou přepravou handicapované dcery do Egypta byla

následující. Cestovní kanceláři jsme hned na počátku nahlásili dceřin handicap a nutnost přepravy rehabilitačního kočáru, který nelze úplně rozložit
(lze oddělit pouze podvozek a sedací jednotku).
Vše jsme nafotili a změřili a čekali
na vyjádření leteckého přepravce.
Jelikož dcera sama nesedí, ptali jsme
se, jak bude možné dceru přepravit,
když vzhledem k věku (6 let) musí
mít v letadle vlastní sedačku. Přes
cestovní kancelář nám přepravce
vzkázal, že mají k dispozici pouze
tkzv. podsedák - což nám nestačilo.

Plavky, které TO udrží

Z rodin

(vyzkoušeli jste na naše doporučení)

Nejdůležitější

položkou v plavání jsou plavečky Vašeho děťátka. Já jsem
vyzkoušela plavky Happy Nappy, kde nepotřebujete PLAVACÍ PLÍNKU!
Neoprén propustí tekutiny a nedochází tak k nežádoucímu efektu, kdy
plenka nasákne, ztěžkne a znesnadňuje dětem pohyb.
Moje dcera, které je 6 let si sice řekne, kdy se jí chce na záchod, ale tak 3
sekundy před samotnou akcí a to se ani nejlepšímu sprinterovi nepodaří
doběhnout, natož mně. Na plavání chodíme každý týden, plaveme v lázních,
plaveme v bazénu, plavání máme rády. A tak jsem vyzkoušela v praxi, že
plavky opravdu fungují.
Jsou vyrobeny z 1 mm pružného, elastického neoprénu s měkkým,
přiléhavým střihem, a širokým páskem z tkaniny s vysokým obsahem
kaučuku, aby všechny nečistoty zůstaly uvnitř.

Navrhla jsem tedy, že si vezmeme
vlastní autosedačku a připevníme jí k sedačce v letadle. To prošlo, takže
Design byl navržen plaveckými instruktory a rodiči, kteří pamatovali na
dcera nakonec seděla ve své autosedačce a více jak 4 hodinovou cestu letpotřeby svých dětí. Tak jednoduché a přesto tak účinné, žádné šňůrky,
edlem zvládla bez problémů.
žádný suchý zip, žádná guma. Funguje to!
Vyberte si ze skvělé nabídky barev a potisků, a ze sortimentu velikostí - od
I když jsme s velkým časovým předstihem nahlásili vše potřebné, na letišti o
novorozence po batole na stránkách www.mimiplus.cz za 330,-Kč.
tom informováni nebyli a vše jsme tam museli vysvětlovat znovu. Naštěstí s
tím nedělali veliké problémy a možná i díky tomu, že s námi cestoval handiM = 6-11kg (4-9 měsíců)
capovaný pán, který byl otrlý cestovatel a o něm věděli dopředu, dopadlo
L = 10-15kg (6-14 měsíců)
vše celkem dobře.
XL = 13-18kg
XXL = +16kg
Na letišti v Praze nás při cestě tam i zpět odbavili přednostně. V Hurghadě
sice něco takového jako "přednostné odbavení handicapovaných" neznají,
VELIKOST PLAVEK VYBÍREJTE VŽDY PODLE VÁHY DÍTĚTE
nicméně i tam vše proběhlo bez větších problémů.
Kateřina Kaufmanová

Lenka Bártová

Byli jste tam s námi?

Byli jste tam s námi?

Reportáž z benefice pro ranou péči
15. června 2011 se uskutečnil historicky první benefiční koncert
na podporu Střediska pro ranou péči Praha. Mottem večera bylo: „Nenecháme škrtnout budoucnost“. Činnost této organizace je totiž ohrožena
snížením dotací.

již odstartoval všemi očekávaný Neočekávaný dýchánek. Tato alternativeworld music hrající kapela přiměla návštěvníky zaplnit celý prostor před
pódiem a některé z nich i roztančila. Mohli jsme slyšet jejich klasické hity,
ale i písně z nejnovějšího alba Plech.

Návštěvník si mohl zakoupit vstupenku za základní cenu 150 korun nebo
za zvýšenou benefiční cenu od 200
korun výše. Dobročinnosti se meze
nekladly. Bonusem benefičních vstupenek byly losy do bohaté tomboly.

Rozjetý dýchánek zastavila až neúprosná policejní hodina. Zábava však
pokračovala až do pozdních hodin a návštěvníci si domů odnášeli nejen
dobrý pocit z toho, že přispěli na dobrou věc, ale i vzpomínku na povedený
večírek.

Ve čtvrtek

Hned u vchodu si prostřednictvím
různých pomůcek návštěvník mohl
vyzkoušet, jaké to je, když člověk má zrakové postižení. Poté již mohl
pokračovat dále do zahrady kostela sv. Františka U Habrovky, kde se benefice konala. Kdo přišel ještě před začátkem koncertu, mohl se u stánku
posilnit benešovským pivem Ferdinand nebo vynikající krkovičkou, kterou
prý nakládaly samotné pracovnice Střediska.
Jako první na pódiu vystoupil pražský
rock´n´schrammelshrapnelchanson
band Rudovous. Jejich vystoupení
uvedlo komické duo Martin Vošmik
- Josef Fojt z občanského sdružení Inventura, které celý večer moderovalo.
Rudovous hrál ze všech sil, ale většina
diváků si své taneční kreace šetřila
patrně až na hlavní hvězdu večera, Neočekávaný dýchánek.
Prostor mezi kapelami vyplnila tombola. Výhry byly opravdu velkolepé
a bylo jich dost pro všechny - od piva až po hodnotnou literaturu. Poté

Veronika Nehasilová
účastnice benefičního koncertu

Zahradní slavnost pražského střediska na
Habrovce

Z rodin

Již podruhé jsme využili k uspořádání zahradní slavnosti pro současné i

bývalé klientské rodiny pražského střediska příjemný zahradní areál kolem
kostela sv. Františka na Habrovce, kousíček od stanice metra Budějovická.
Přes hrozby meteorologů (ostatně ještě večer před akcí v Praze vydatně lilo)
se celý den dalo být venku – s klaunem Šárkou Smíškovou, hrdinským divadélkem Petra Bindera Hrocha, asistenčními a canisterapeutickými pejsky a
Pestrou společností, ukázkami i praktikováním nošení dětí v šátku s manželi
Kašlíkovými a šátky Vatanai, modelováním z dětského těsta, hraním s s
velkými bublinami nebo prostě jen tak na písku, na veliké trampolíně nebo
na dece pod stromy.
Uvnitř v sále se odehrálo pouze mohutné hodinové bubnování s panem
Šušorem a šťastlivci si tam běhali pro výhry z tomboly. Máme radost, že
dorazilo 25 rodin!
A zde je vzkaz od nejvzdálenějších účastníků z Ústeckého kraje – rodičů s
dvojčátky Eliškou a Matějem:
„O zahradní slavnosti jsme se dozvěděli z emailu od poradkyně rané péče.
Vzhledem k tomu, že nemáme žádného domácího mazlíčka, nás nejvíce
zaujala terapie se psy. Byla to pro nás příležitost, jak bezstarostně získat
podrobnější informace a vše si reálně vyzkoušet.
Nelitujeme, že jsme se zúčastnili.Do budoucna se těšíme na podobná setkání.
Tímto vám všem dodatečně moc děkujeme:-) S pozdravem Kohákovi“
Tak zase za rok – a na habrovskou zahradu se nás vejde opravdu hodně;
těšíme se na vás - všichni pracovníci ze Střediska pro ranou péči Praha
Fotky můžete očekávat na facebooku střediska.

červenec 2011

