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Namísto úvodníku
Právě jsme se vrátili z pobytu pro klientské rodiny na Benecku
v hotelu Bára. Kupodivu je již všechno vyloženo, uklizeno
a vypráno…..
Počasí nám celý týden přálo, programy běžely jak na drátkách v pěti skupinkách, včetně sourozenecké, děti nás každý den něčím překvapovaly, vůbec nikdo neonemocněl, byl čas vybočit z běžného domácího a pracovního
kalupu a potkat se, pracovat a tvořit i trochu jinak, co víc si přát?
Všichni jsme si užívali plnými doušky. Všem rodinám i kolegyním patří
velký dík!
Alice Pexiederová
P. S.: Ještě přidáváme aktuální informace:
Středisko v Trojické je v suchu. Kdyby kdokoli potřeboval pomoci třeba
s vyklízením zahrady, sklepa a podobně, v souvislosti s povodněmi, je
možné obrátit se na skautské dobrovolníky. Organizační tým je pro
vás najde, zkontaktuje vás a dobrovolníci vám rádi pomohou zdarma.
Svou žádost vyplňte do formuláře na adrese https://docs.google.com/
forms/d/1L6JZ5wx89NRAPUDRJec6aK0ydwdiEvCXSFPpoAauTlw/viewform
Další informace k pomoci s likvidací následků povodní najdete např.
také na: http://www.dobrovolnik.cz/informace/praha-zada-o-pomocdobrovolniky/, jsou tam kontakty na organizace, které běžně pomáhají
při živelných katastrofách jako Adra, Diakonie, Člověk v tísni, Charita.

úvodník
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Pr�edstavujeme vám
Tímto rozhovorem bychom rády obnovily představování členů
týmu, které ještě „pamětníci“ možná znají z původního časopisu vydávaného Společností pro ranou péči. Často se stává,
že znáte jen svou poradkyni, popřípadě jednu z instruktorek stimulace
zraku, a o ostatních jen něco málo tušíte. Pár informací o nás všech
najdete na našich webových stránkách, zde se dozvíte postupně více.
Tuto sérii zahajujeme představením kolegyně Martiny Vaňkátové.
Ahoj Martino, jaká je tvoje role v Rané péči EDA?
Pracuji v Rané péči EDA jako poradce rané péče a instruktor
stimulace zraku a jsem moc ráda součástí tohoto týmu.
Byla práce u nás tvým prvním místem? Co jsi předtím studovala?
Práce v rané péči byla mým druhým zaměstnáním, pracovala jsem
předtím (ještě při studiu na Pedagogické fakultě UK Praha) jako asistent pedagoga ve třídě pro děti s autismem. Také jsem asi 8 měsíců
pracovala jako asistent pro respitní péči v APLA Praha (organizace
zabývající se dětmi s autismem – pozn. red.). To byla ohromná zkušenost – doprovázela jsem děti např. ze školy domů a obráceně,
pracovala jsem s nimi i v domácím prostředí. O autismus se zajímám
tak trochu dodnes, jen mi na něj bohužel nezbývá tolik času. Poradenství a práce instruktora stimulace zraku je teď mojí prioritou.

Čím to, že jsme tě teď nějakou dobu v týmu nepotkávali?
Chvilku jste mě teď v práci nepotkávali, jelikož jsem byla na mateřské
dovolené se dvěma dcerkami. Je jim v současné době 4,5 a 2,5 roku.
Jak ses dostala k práci instruktorky stimulace zraku?
O práci instruktora stimulace zraku jsem se zajímala hned poté,co jsem
nastoupila tehdy do Střediska rané péče Praha (dnes Raná péče EDA).
Již tehdy mě fascinovala práce mojí kolegyně – instruktorky a zrakové
terapeutky Markéty Skalické. Koneckonců, to se nezměnilo dodnes.
Udělala jsem si kurz instruktora stimulace zraku (ISZ) se svou další
kolegyní Martinou Herynkovou, tuším v roce 2007. Jako instruktorka
stimulace zraku teď můžu provádět vstupní posouzení zájemcům
o naší péči (nebo spíše jejich dětem), provádět posouzení zrakových
funkcí, ambulantní stimulaci zraku; to vše u nás v Rané péči EDA v Trojické ulici v Praze nebo přímo u rodin v terénu. V tomto oboru se ale
mám stále velmi a velmi co učit. Naštěstí jsme instruktorky v týmu
tři a můžeme se navzájem radit. Zejména teď, po mateřské pauze, je
skvělé, že se nemusím bát přijít za kolegyněmi a požádat je o radu,
o posouzení videonahrávky atd. Ochoty svých kolegyň si dost cením.

infoservis
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Která vlastnost je podle tebe nejdůležitější pro instruktorku stimulace
zraku?
Instruktor stimulace zraku by měl sám dobře vidět :- ) Ale vážně - asi
nejdůležitější je umět dítě zaujmout tak, že ono ani nepozná, že
pracuje. Ke každému dítěti je vhodné zaujmout individuální přístup, včetně výběru určitých vyšetřovacích pomůcek. To všechno
ale většinou až přímo při práci s konkrétním dítětem. Často se
totiž může stát, že je nutná "těžká improvizace". Důležitá vlastnost je také samozřejmě zkušenost a orientace v tomto oboru.
Co ti v Rané péči EDA udělalo v poslední době největší radost?
Největší radost mi v poslední době udělalo, když jsem zjistila, že se dá
přece jen skloubit práce + péče o rodinu s poměrně malými dětmi. To
by ale samozřejmě nešlo, pokud by mi zaměstnavatel nevycházel vstříc.
Tímto děkuji celému týmu pod vedením Petry Cihlové za podporu
a vstřícnost ( to už je ale moc chválím, ne? aby holky nezpychly...).
Na co se v tomto roce nejvíc těšíš?
V tomto roce se těším na to, až se naučí mladší dcera chodit
alespoň na pár dní v týdnu do školky a já se budu moct lépe
soustředit na práci a všechno,co mě kolem toho baví. Těším se
na pobyt pro rodiny na Benecku,na nějakou tu letní dovolenou
s vlastní rodinou, na to, že konečně bude teplé a příjemné léto.
Děkuji Janě Vachulové za příjemné otázky, Martina Vaňkátová
infoservis
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NGO Market
V pátek 3. května jsme se zúčastnili 14. veletrhu neziskovek
NGO Market, který se konal v Národní technické knihovně
v Praze.
Raná péče EDA, o.p.s. byla jednou z 200 neziskovek, které v příjemné
atmosféře představily návštěvníkům veletrhu své poslání a aktivity.
Účast na festivalu nám pomohla prezentovat naše aktivity jak kolegům
z neziskového sektoru, tak laické veřejnosti. Také se nám podařilo navázat
cenné kontakty pro spolupráci s jinými organizacemi a médii do budoucna.
Eva Caithamlová, fundraiserka

infoservis
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Lentilka Pardubice
Pro rodiče z Pardubic a okolí přinášíme zajímavou informaci
o aktivitách Rodinného integračního centra www.ric.cz.
Centrum nabízí služby rodinám s dítětem s postižením, které je
ve věku 0 – 7 let. Je to příjemné místo v Pardubicích – Polabinách, kde se
mohou rodiny setkávat při různých příležitostech jako je např. canisterapie nebo muzikoterapie. Je možné využít i nabídky hlídání dětí se zdravotním postižením či nabídku integračních aktivit pro děti se speciálními
potřebami.
Rodinné integrační centrum se nachází v areálu dětského rehabilitačního
centra Lentilka www.drclentilka.cz.
V rehabilitačním centru je klientům poskytována služba fyzioterapeutická, ergoteraputická, péče rehabilitačního lékaře, klinických logopedů,
klinického psychologa a péče speciálně pedagogická. Ve stacionáři mohou pobývat děti od 1,5 roku do 7 let.
Martina Herynková, poradkyně rané péče

infoservis
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První setkání rodin v Ústeckém kraji
Ve čtvrtek 25. 4. 2013 se podařilo uskutečnit první setkání pro
rodiny v Ústeckém kraji.
Organizace setkání se společně s Ranou péčí EDA ujalo občanské sdružení Limity Kadaň.
Setkání se uskutečnilo v prostorách Domu dětí a mládeže Šuplík Kadaň,
v sálku, který poskytl dostatek místa pro posezení maminek i pro pohyb dětí.
Na setkání dorazilo celkem devět rodin, s dětmi si během setkání hrály
dvě studentky – dobrovolnice.

A poděkování navrch ještě:
DDM Šuplík Kadaň – zejména panu řediteli J.Štěrbovi – za zapůjčení prostor, žíněnek, balonů a všeho ostatního.
O.s.Limity Kadaň – za občerstvení (zejména maminkám Ivě a Lence za napečení dobrot).
http://limity-kadan.webnode.cz/
Fotografovi P. Palmemu – za trpělivé mačkání spouště.
Studentkám – I. Bublíkové a L. Víchové za hraní s dětmi (a za to, že se
cestou obětavě dělily o místo na zadních sedadlech vozu s velkým polohovacím vakem) :)

Po úvodním představovacím kolečku se plynule přešlo do diskuze nad
různými tématy (který kočár je jak praktický, jak to nyní vypadá v Nových
lázních v Teplicích, jaké máte nové aplikace v iPadech apod.). Setkání se
účastnil i fotograf – dobrovolník, část jeho práce přikládáme k článku.
V Kadani vládla velmi příjemná atmosféra, myslím, že jsme si všichni
dobře užili celé dopoledne a v dobré náladě volně navázali příjemným
slunečním odpolednem.
Ráda bych poděkovala „vám všem za to, že jste dorazili, přivezli s sebou úsměv,
dobrou náladu, zkušenosti, tipy, rady, a vytvořili tak prima atmosféru…“.

infoservis

9

Setkání rodic�u� se
znovuotevr�ením herny
24. 4. 2013 proběhlo slavnostní mimořádné setkání rodičů se
znovuotevřením naší herny. Herna mohla být zrenovována a vybavena díky nadaci Umění pro zdraví.
Na herně spolupracovaly poradkyně rané péče s akademickou malířkou
Marií Jarkovskou, která má zkušenosti z Centra zrakových vad ve FN
Motol, kde její interaktivní hračky zvedají náladu dětem již delší dobu.
Za textilní rolety s pohádkovými výjevy pro dětskou onkologii ve FN
v Praze-Motole jí byla v roce 1993 udělena Design centrem ČR cena
,,Dobrý design“.
Veškeré hračky jsou vyrobeny na zakázku podle specifických potřeb malých klientů. Najdete zde chytré kryty na topení , malé přihrádky s překvapením, zajímavé mobilní hmatové desky i velké manipulační kostky
s mnoha zajímavými prvky.
Však uvidíte sami!

infoservis
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Klub rodic�u� ELPIS
Klub rodičů ELPIS funguje již třináctým rokem. Byl založen
maminkami, jejichž děti s kombinovanými vadami navštěvovaly
Speciální školu ELPIS v Brně. V minulosti fungovalo sdružení
spíše jako podpora školy a vytvářelo menší akce pro děti, přispívalo
na rehabilitace, na školy v přírodě apod. V posledních letech jsme se
však více zaměřili na činnost zaměřenou na trávení volného času dětí
s kombinovanými vadami a jejich rodiny.
V současné době pořádáme během roku řadu výletů i výjezdů po ČR
i do zahraničí. Na akce získáváme příspěvky z dotací a grantů, a tak se nám
daří držet ceny na rozumné úrovni při poskytnutí maxima služeb. Vždy
do ceny pobytů máme zakalkulovanou asistenci speciálním pedagogem,
rehabilitaci pro děti, popř. masáže pro maminky, cvičení pro maminky
a využití všeho, co v daném ubytovací zařízení je, např. bazén, vířivka aj.

www.elpisklub.cz
odkaz na diskusní pořad z TV
http://www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2707

Jindra Smisitelová
Klub rodičů – ELPIS
Popelákova 20, Brno
tel.: 602 711 243

Mým cílem je postupně nabízet pobyty dětem z celé ČR. Už teď máme
řadu rodičů z celé Moravy a ozývají se první z Prahy. Z pobytů nevylučuji
dítě s žádnou diagnózou, vždy vezmu i závažně postižené, plně imobilní
dítě. Péči mi také na pobytech vždy zajišťuje diplomovaná sestra,
nejčastěji z odd. ARO z nemocnice v Brně. Jsme dobře vybaveni po této
stránce, stejně tak pomůckami na rehabilitaci.
Naše webové stránky jsou prozatím poloprázdné, vznikly teprve
nedávno, dříve jsme je nějak nepotřebovali, proto omluvte současnou
kvalitu, která se bude jistě zlepšovat.

infoservis
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Pr�edstavujeme
Pestrou spolec�nost, o.p.s.
Pestrá společnost, o.p.s. je nevládní organizace, která nabízí
kvalitní výcvik a předání asistenčních psů pro osoby se
zdravotním postižením; zájmem společnosti je i vzdělávání veřejnosti
prostřednictvím vzdělávacích programů pro základní a střední školy
a osvětová činnost pro veřejnost. Pestrá společnost aktivně zaměstnává
lidi se zdravotním postižením a realizuje projekty k volnočasovým
aktivitám (například letní rekondiční pobyt s doprovodným programem
pro klienty i jejich psy).
Pestrá společnost vznikla v roce 2009 z iniciativy několika lidí se
společným zájmem o kynologii a práci v sociální oblasti. Společnost má
celostátní působnost. Za tu dobu za sebou má mnoho společenských
akcí, kulturních akcí, ale i několik ocenění. Velkou radost měl tým Pestré
společnosti z ocenění ochrannou známkou Práce postižených v rámci
programu Česká kvalita. Je tak jediným a prvním výcvikovým subjektem

Mezi další úspěchy patří předání 14 asistenčních psů, kteří dnes již
úspěšně pomáhají svým pánům a tvoří spolu úžasné týmy. A novým
předaným psím pomocníkem je labrador Robbie, který bude pomáhat
dvacetileté Anetce a její mamince jako asistenční canisterapeutický pes.
S cvičitelkami a pejsky se můžete také potkat na společném týdenním
pobytu, kdy vám předvedou svoji práci.
Více na www.pestraspolecnost.cz nebo www.asistencnipsi.cz
Lenka Bártová

v České republice, který získal toto ocenění na základě splnění přísných
podmínek pro udělení této ceny.
Pestrý tým můžete potkat na veřejných akcích zaměřených na téma lidí
s handicapem nebo na akcích se psy – Non handicap, For Pets a mnoha
dalších kynologických akcích.

infoservis
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Tisková konference o EDA PLAY
v Americkém dome�
Ve čtvrtek 23. 5. proběhla tiskovka s křtem aplikace EDA PLAY.
Kmotrem aplikace se stal pan Petr Mára ze společnosti Apple,
který se kvůli pracovním povinnostem nemohl dostavit, ale
byl s námi alepoň virtuálně. Druhým kmotrem, který přímo na místě
odšpuntoval nealkoholické šampaňské, byl ředitel Nadace VODAFONE
Česká republika pan Ondřej Zapletal.
Pár hezkých slov pronesla také naše paní ředitelka Petra Cihlová
a odborný garant, nebo spíše garantka, Markéta Skalická.
Náš největší dík ale patří těm, kteří s námi strávili skoro rok života
pilováním, zjišťováním, plánováním a šperkováním celé aplikace, a to
jsou všichni ze Sugar and Ketchup (http://www.sugarandketchup.cz/),
kteří „to” mají na svědomí.

O aplikaci si můžete přečíst i v posledním čísle časopisu Raná péče, kde
jsme jí věnovali prostor, m.j. tam objevíte rozhovor s výtvarníkem Lukášem Urbánkem, který ztvárnil obrázky.
Vše o aplikaci najdete:
http://www.edaplay.cz/
Trailery v češtině a angličtině si můžete pustit:
http://www.youtube.com/watch?v=_b8xiHy1bLU
http://www.youtube.com/watch?v=yJFV2eVkLeI
Film o aplikaci z dílny Hanky Kosové z portálu Budu pomáhat:
http://www.youtube.com/watch?v=pusBAe_79T0&feature=youtu.be

Takže i já přeji EDA PLAY hodně nadšených hráčů ...
Lenka Bártová, fundraiserka
Redakční doplnění:
Další díky patří poradkyním, které na aplikaci pilně pracovaly, a rodinám
a dětem, které byly ochotné a nápomocné při testování, abychom měli vyzkoušeno a ověřeno, že skutečně splňuje potřeby dětí z naší cílové skupiny.

infoservis
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Kalendárium

Akce chystané
19. 6. 2013 Zahradní slavnost v prostorách Habrovka
v Praze 4 za pomocí GE Volunteers
19. 11. 2013 Seminář pro klienty

Akce absolvované

Na podzim chystáme na každý měsíc další setkání rodičů.

27. 2. 2013 Setkání rodičů a dětí s muzikoterapií
20. 3. 2013 Setkání rodičů a dětí s velikonoční tématikou
v Divadle Na Cikorce za podpory GE Volunteers

24. 4. 2013 Setkání rodičů a dětí s otvíráním zrekonstruované herny
za podpory nadace Umění pro zdraví

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 .

3. 5. 2013 Tradiční veletrh neziskovek NGO Market

Plánované uzávěrky dalších čísel zpravodaje v roce 2013:

11.–18. 5.2013 Pobytový kurz pro klientské rodiny
v penzionu Bára na Benecku

Potěší nás, když budete své příspěvky směřovat k termínům uzávěrek:
23. 8. , 6. 11.

10. 4. 2013 Setkání rodičů a dětí v Kadani

23. 5. 2013 10.00–18.00 Jarmark neziskových organizací
na Náměstí Míru, Praha 2
23. 5. 2013 14.00 tisková konference k nové aplikaci pro iPady EDA Play

Posílat je můžete přes své poradkyně nebo na adresu
alice.pexiederova@ranapece.eu, do předmětu: článek/foto do zpravodaje:
Těšíme se na ně!

24. 5. 2013 9.00–18.00 Společně s nadací Leontinka
Bambiriáda v Praze 6
30. 5. 2013 18.00–20.00 Večerní setkání rodičů s ergoterapeutkou
Veronikou Vítovou (http://www.hnizdo.info/bio.htm)

kalendárium
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Další posun v moz�nostech c�tení pro
slabozraké a nevidomé
ReadEasy+
V České republice lze již pořídit speciální zařízení, které umožní
lidem s postižením zraku číst text např. ze stránek objemné otevřené
knihy nebo z obalu kulaté konzervy. Možné zvětšení je až 32x. Text se
načítá asi 6 sekund. Zařízení ReadEasy+ může tyto načtené texty poté
převést do různých formátů (JPEG, TXT, DOC, RTF, Adobe PDF…), aby
s nimi šlo dále pracovat.
Právě čtení z nerovných ploch pomocí techniky bylo pro slabozraké
i nevidomé osoby dosud problematické. ReadEasy+ zatím stojí kolem
60.000,- Kč, ale lze na ně požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku pro
osobu s postižením zraku.
Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Schubitrix - hra pro rozvoj zrakového
vnímání a logiky
Od rodiny Sedláčkovy jsme získali tip na skvělou hru pro děti,
které např. při okluzi potřebují zabavit již něčím trochu složitějším a neobvyklým. Hra se jmenuje „Schubitrix” a na trhu je
v několika variantách. Sedláčkům se osvědčila verze "Zvířátka a tvary" – viz
http://www.educaplay.cz/Shop/Didakticke-pomucky/42/
Spravne-prirad/3954/Schubitrix-Tvary---Zviratka/
Dítě skládá k sobě trojúhelníkové karty, ale musí dávat pozor, aby v místě
jejich dotyku navazovaly půlené obrázky (je možné si vybrat, zda budeme
hrát s obrázky zvířat nebo s geometrickými tvary – na každé straně karet
je jiné téma). U malého dítěte bude stačit, když se mu povedou dvojice
karet, větší se jistě bude snažit spojovat je průběžně, takže postupně
vytvoří ucelený šestiúhelník ze všech 24 karet (viz obrázek na webu).
K dostání jsou i další verze hry s jinými obrázky.
Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Kolíc�ková vkládanka
Chci velmi poděkovat rodině Růžičkových a ostatním rodinám
představit novou pomůcku, která je k dispozici v půjčovně rovnou ve třech provedeních.
Byla jsem u Růžičkových poprvé po vstupním posouzení, přivezla jsem
jim dřevěné vkládací kolíčky a jen tak mezi řečí jsem zmínila, že takové
jednoduché pomůcky se obtížně shánějí. Tuto hračku jsme totiž získali
z jedné končící školky. To jsem ještě netušila, že až přijedu na další konzultaci, budou tam na mě čekat tři zbrusu nové vkládačky, které vyrobil pan
Růžička ve své domácí dílně.
Kateřina Pešková

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Stimulac�ní deska a chrastítko
Předkládáme zajímavou zaslanou inspiraci od klientské maminky ve spolupráci s babičkou – nejen, ale asi hlavně – pro
maminky a babičky:
Pruhovaná stimulační deska – barevný pletený povlak na
polštář, sluníčko je vyplněno šustícím celofánem, do trojúhelníku jsou všité rolničky a v pruhovaném čtverečku je chrastítko – pletla
šikovná babička.
Hrazdička na postýlku se zavěšenými tvary, v kterých jsou všité rolničky.
Oba výtvory Adámek ocenil, jsou to jeho kamarádi, kteří mu krátí čas před
usnutím.
Pavla Procházková

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Bussy bags
Již dříve jsme informovali o Bussy bags – hračkách/pomůckách,
které vznikají v domácnostech a stávají se velmi populárními.
Funguje to následovně:
Několik maminek se spolu vždy domluví a pro své děti vyrobí pytlíčky
s obsahem, který děti zaměstná, překvapí i mnohému naučí. Každá
maminka realizuje jeden nápad v počtu provedení podle toho, kolik
maminek se společně domluví. Po setkání, kdy proběhne výměna
výrobků, si každá domů odnáší různé pytlíčky se zajímavým obsahem.
Zde se můžete podívat, jaké náplně vyrobila paní Bušková:

Více nápadů najdete například:
http://pinterest.com/janetburgess/bussy-bags/

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Tr�íkolka LOPED
Ačkoliv dcera Eliška (8) ani nechodí ani nesedí, umí
skvěle šlapat. Na doporučení kamarádky z lázní jsme si
koupily speciální tříkolku od firmy LOPED, kterou nám
ještě upravili pro Eli přímo na míru. Před dvěma lety měla
ještě krátké nožičky, tak se pedály podkládaly špalíčkem dřeva. Kvalitní uchycení trupu neumožňuje, aby se kácela na stranu. Dlouhá
vodící tyč je skvělá pro běhavé rodiče. Moje Eliška ovšem neumí
a nechce řídit, takže já běžím vedle tříkolky a pokouším se, často
marně, udávat směr. Nicméně je to další skvělá aktivita, kterou
spolu můžeme dělat, a tříkolka nám vydrží ještě několik let.
Odkaz: http://loped.cz/
Lenka Bártová

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Budka nejen za kolo
Když ještě Eliška jezdila v cyklosedačce na mém kole, nastal
po příjezdu na místo problém, kam s ní. Eliška sama sedět
neumí, položit ji na zem v restauraci není zcela vhodné
a ne všude mají dětské sedačky. Pavoučí délka nohou Eli
neumožňuje nasoukat se do sedátka IKEA, neboť následně nejde vůbec vyndat :). Zaujala mne proto na cykolostezkách všudypřítomná
budka za kolo. Předem jsem zavrhla sice levné, ale velmi poruchové
a neodpružené varianty a rovnou se ptala po vozítku od firmy CROOZER. Elišce se tam okamžitě líbilo, během výletu si může hrát, koukat
ven nebo si klidně zdřímnout. Vozítko je ideální nejen za kolo, ale
i na brusle, kde se místo tyče dá během pár minut vyměnit velké
kolo nebo na konci výletu malé otočné kolečko, pro snadný pohyb
ve městě nebo restauraci. Cena je kolem 10 tisíc korun, u nás se složila
celá rodina a jako dárek k narozeninám nás vozík potěšil všechny.
Odkaz: http://www.croozer.cz/croozer_kid.html
Lenka Bártová

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Výchova díte�te s Aspergerovým
syndromem – Brenda Boyd
Brenda Boyd je maminkou Kennetha, chlapce
s Aspergerovým syndromem.
V prvních osmi letech si neustále pokládala otázku, proč je její syn
takový. S Kennethem byly velké problémy, zatímco jeho starší sestra
Christine byla bezproblémové dítě. Brenda obviňovala sebe, Kennetha,
okolí a zase sebe. V osmi letech zazněla diagnóza – Aspergerův syndrom.
A s ní opět strach. Ano, bylo důležité vědět, co je za Kennethovými
obtížemi, ovšem co dál? Opět nejistota z budoucnosti, strach, samota.

I když si načtete všechny dostupné informace o Aspergerově
syndromu, stále mějte na mysli, že vaše dítě je jedinečné!
Vztek, agresivita, problémy s jídlem, škola. Tato témata vám
autorka otevírá na stránkách třetí kapitoly. O osobní zpověď se s vámi Brenda Boyd dělí v závěrečné kapitole. Kniha je
dále doplněna o přehled dobrých rad a několik příloh.
Martina Králová, poradkyně rané péče

Brenda Boyd si velmi dobře pamatuje na tyto náročné okamžiky.
Proto se rozhodla napsat knihu, vlastně průvodce výchovou dítěte
s Aspergerovým syndromem. Dle mého názoru tak usnadní alespoň
částečně mnohým rodičům počáteční těžkosti a pocity bezmocnosti.
Tipy, návody a rady v knize by si měl přečíst každý, kdo je nějakým
způsobem v kontaktu s dětmi s Aspergerovým syndromem. Vlastně,
přečíst by si je měl i ten, kdo jen pozoruje a soudí a v tramvajích opovržlivě sleduje „neschopné matky s jejich nevychovanými dětmi.“
Protože si myslím, že knihu skutečně stojí za to si přečíst, vyberu na tyto řádky jen pár úryvků ze všech čtyř kapitol.
Pečujte o sebe a nezanedbávejte ostatní oblasti svého života.
Neberte si věci osobně. Přijímejte, vnímejte své dítě, pozorujte jeho chování, chvalte, objevujte ve svém dítěti to nejlepší.
Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Odborná literatura o autismu
Chtěla bych upozornit na dvě zajímavé knihy,
které se mi dostaly v poslední době do rukou.
Shodou okolností se obě týkají autismu.
Na první knihu mě navedla moje klientská rodina – jmenuje se Poruchy autistického spektra a napsala ji naše v současné době asi největší
odbornice na diagnostiku autismu, paní psycholožka Kateřina Thorová.
Kniha vyšla v loňském roce a kromě velmi zajímavého odborného čtení
obsahuje ( alespoň z mého hlediska) „klenot” týkající se orientačního
testování poruch autistického spektra. Kniha obsahuje test DACH (dětské
autistické chování) – jde o propracovanější, a tedy i přesnější orientační
zjištění poruchy autistického spektra než poskytoval například test
CARS. Test si může vyzkoušet doma se svým dítětem i rodič, poradce
rané péče atd. Jde jen o to se v testu a jeho vyhodnocení zorientovat.

rad a vysvětlení, proč lidé s mentálním postižením či s autismem jednají
někdy agresivně či autoagresivně. V knize se dočtete o kognitivně-behaviorální terapii (KBT), zaměřené právě na agresivní chování ( KBT praktikuje
např. právě jeden z autorů Hynek Jůn u dětí a dospělých s autismem
v rámci sdružení APLA Praha), dále najdete kapitolu o nácviku funkční
komunikace, o farmakoterapii, jak vidí lidi s agresivním (problémovým)
chováním česká legislativa apod. Kniha je koncipována jako sborník.
Zajímavé čtení přeje Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče

Co se píše o publikaci na internetu : „Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských
vývojových onemocnění – poruchu autistického spektra. Zabývá
se tematickými okruhy jako například raná diagnostika, terapie a
vzdělávání, rodinná problematika, specifika vývojové poruchy, školní
problematika atd. Výklad je doplněn množstvím kazuistik, ukázek dětských kreseb a fotografií z autorčina bohatého archivu.”
Druhá publikace nese název Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem (Jůn,Thorová,Čadilová) a přestože je zaměřena především na
dospívající a dospělou klientelu, je z ní možno vyčíst spoustu cenných

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Stránka pro sourozence
Úkoly pro sourozence připravili Jakub
a Terezka Vaňkovi z Kadaně.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čím se přikrýváš?
Zvíře, které dělá „íá”
Ochucovadlo (slané)
Peče se v ní
Druh sýru
Klučičí zbraň (na šípy)

1.
2.
3.
4.
5.

Zmrzlina na klacku
Solí se tím
Je to zvíře, které vylézá po dešti
Píchavá rostlina na k
Je to hudební nástroj
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Inzerce
Prodám přívěs za jízdní kolo – nosnost cca 45 kg, vlastní
řazení. Jízda mnohem bezpečnější a snazší než na
dětském kole připojeném ke kolu tyčí. Je vhodný pro
děti, které odrostly dětským sedačkám, cca po druhém
roce. Původní cena 8000,- Kč, jeden majitel – nyní 1800,- Kč.
Laďka Kočvarová – tel: 777 62 52 32, e-mail: ladka.kocvarova@seznam.cz

inzerce
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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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