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Úvodník

Milí rodiče, čtenáři,

doufáme, že jste si i přes letošní rozmarné léto odpočinuli a nabrali síly. 

Dětem začíná nový školní rok a my jim přejeme, aby byl bez online vy-

učování a pokud možno co nejnormálnější.

Ve zpravodaji najdete opět informace o dění v EDOVI. I přes trvající ome-

zení se nám podařilo uskutečnit ještě před prázdninami zahradní setkání, 

výlet do zoo, proběhlo několik online webinářů (můžete zhlédnout 

i zpětně) a teď koncem září chystáme ještě odborné setkání na téma 

„Dětské rehabilitační pomůcky”, kde si pomůcky můžete nejen prohléd-

nout, ale i vyzkoušet.

Samozřejmě najdete ve zpravodaji také tipy a nápady z rodin a zajímavý 

rozhovor s PaedDr. Markétou Skalickou, zrakovou terapeutkou a instruk-

torkou stimulace zraku.

Přejeme vám klidný začátek školního roku a doufejme, že ještě krásné 

babí léto.

 

Za celý tým EDA Lucie Gregorová
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 Výrocní zpráva za rok 2020

Léto pro nás každoročně znamená nejen čas prázdnin a odpočinku, ale 
také období zveřejnění výroční zprávy za předešlý rok. Výroční zpráva 
pro nás v EDOVI není pouhou formalitou, na její tvorbě se podílí celý 
tým – společně se probíráme vzpomínkami i tvrdými daty uloženými 
v excelových tabulkách, vybíráme ty nejzdařilejší fotografie a snažíme se 
veřejnosti ukázat, co a jak vlastně děláme. A také představit ty, kteří nám 
v naší práci pomáhají.

Rok 2020 byl pro EDU těžký stejně jako pro všechny ostatní. Přinesl 
nám ale také radostné zjištění, že na všechny ty těžkosti nejsme sami, 
že máme kolem sebe přátele, kteří na nás nezapomínají. Pomoc k nám 
přicházela v různých podobách – ať už šlo o finanční podporu  nebo  věc-
ný dar,  zakoupení vstupenky na virtuální koncert, odeslání dárcovské 
SMS, nákup charitativních předmětů v našem e-shopu nebo dobrovolnic-
kou výpomoc. Jen dobrovolníci pro EDU odvedli 386 hodin práce.

Zajímají vás další čísla z naší výroční zprávy? Tady jsou: 
•  V roce 2020 jsme podpořili celkem 294 rodin, za kterými jsme najezdili 

více než 72 000 km. Poskytli jsme přes 1 500 konzultací.
•  Velmi vytížená byla v období pandemie Linka EDA, kde proběhl rekord-

ní počet hovorů – více než 1 000 konzultací.
•  Podařilo se nám vypustit do světa novou aplikaci EDA PLAY TOM.
•  Od České společnosti pro jakost jsme získali Cenu za návrat do života 

a úspěšně jsme si vedli i v soutěži Zlatý banán, organizované Asociací 
veřejně prospěšných organizací ČR pro držitele Značky spolehlivosti.

Výroční zprávu za rok 2020 si můžete přečíst na našich stránkách 
https://eda.cz/cz/ke-stazeni/vyrocni-zpravy/.

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Leontinka pro EDU

Mezi naše nejspolehlivější dlouhodobé partnery patří bezesporu Nadace 
Leontinka. S pomocí příspěvku, který jsme od nadace získali v letošním 
roce, můžeme našim klientským rodinám poskytovat stabilní a všestranné 
služby v takovém intervalu, který vyhovuje jak jednotlivým klientům, tak 
našim standardům.

Na podporu terénní služby je zaměřen projekt Provozní náklady služeb-
ních automobilů. Finanční prostředky z tohoto projektu nám pomáhají 
udržovat vozidla v provozuschopném stavu. Bezpečnost poradkyň na 
cestách je pro nás velmi důležitá, stejně jako to, aby mohly klientům vedle 
svých znalostí a zkušeností pravidelně přivážet vhodné pomůcky. A nejsou 
to jen poradkyně, kdo využívá služební vozy – do rodin v nich míří i pra-
covnice psychologické podpory.

Nadace Leontinka pravidelně podporuje také Speciálně pedagogické cent-
rum EDA, v roce 2021 finanční spoluúčastí na projektu Individuální práce 
s dětmi s postižením zraku v SPC EDA.

Projekt:  Rozvoj a provoz EDA cz, z. ú. – raná péče pro děti se zrakovým 
postižením a jejich rodiny

Trvání projektu: 1. 1. 2021 - 30. 12. 2021

Projekt: Provozní náklady služebních automobilů
Trvání projektu: 1. 7. 2021 - 30. 4. 2022
Poskytnutý příspěvek: 80 000 Kč

Projekt: Individuální práce s dítětem se zrakovým postižením v SPC EDA
Trvání projektu: 1. 7. 2021 - 30. 5. 2022
Poskytnutý příspěvek: 80 000 Kč

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Rok 2021 se Svetluškou  

Jako každý rok, i v tom letošním podpořil aktivity Rané péče EDA 
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška – a jako každý rok 
je v půli projektového období čas zamyslet se nad průběhem realizace 
projektu: odškrtnout si, co se nám povedlo, a dobře naplánovat aktivity, 
které nás ještě čekají. Jistě si umíte představit, jak epidemická situace 
zatočila s řadou našich plánů. Museli jsme opět zrušit oblíbený pobytový 
kurz a vymyslet nový, v covidových podmínkách realizovatelný program, 
a to doslova za pochodu. 
 
Co se nám tedy v rámci projektu Učíme se vidět, ale jinak povedlo proza-
tím uskutečnit?
Zrakové terapeutky z EDY se v jarních měsících zúčastnily online kurzů 
pořádaných Perkins School for the Blind v Bostonu. Dvě poradkyně se 
díky Světlušce mohly stát účastnicemi mezinárodní konference Psycho-
logie a zrakové postižení, organizované evropskou sekcí ICEVI. Celý tým 
EDY absolvoval zážitkový seminář Tyflopedické minimum a akreditova-
ný kurz Cílená zpětná vazba jako nástroj, poradkyně rané péče se sešly 
také na workshopu věnovaném základům orofaciální stimulace.

Vzdělávání jsme v rámci projektu nabídli i rodičům – z naplánované 
série webinářů proběhly v první polovině roku 2021 dva, jeden zaměře-
ný na Montessori pedagogiku a druhý na možnosti alternativní komu-
nikace. Pokud jste neměli čas se webinářů zúčastnit, můžete zhlédnout 
záznam na našem youtube kanále, zde je odkaz: www.eda.cz/webináře.

Nesmíme zapomenout ani na hojně navštívený výlet do Zooparku Zá-
jezd, o kterém si můžete přečíst více v tomto vydání zpravodaje.
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Finanční prostředky ze sbírky Světluška nám rovněž umožnily nakoupit 
velmi užitečné sklopné desky a nové světelné a zvukové hračky. 
A v neposlední řadě jsme všem odborným pracovníkům pořídili sluchát-
ka s mikrofonem, abychom se lépe slyšeli na poradách v časech, kdy se 
můžeme scházet jen ve virtuálním prostoru.

Světluška je tady ale nejen pro klienty a pracovníky rané péče. Díky její 
podpoře může SPC EDA poskytovat svým novým klientům komplexní 
speciálně pedagogickou diagnostiku, která je základem pro stanovení 
podpůrných opatření. Stávajícím klientům nabízí SPC vedle obvyklých 
konzultací ve školách také ambulantní konzultace zaměřené na rozvoj 
zrakového vnímání, grafomotoriky, orientace v prostoru nebo výuku 
Braillova písma. Nově byla v SPC v rámci projektu zavedena možnost 
psychologického vyšetření.

NF ČRo pružně reaguje i na potřeby organizací v současné epidemicky 
složité situaci. V rámci grantového řízení Fondu Kaufland Mimořádná 
podpora na ochranné pomůcky a testování jsme mohli jak do Rané péče 
EDA, tak do našeho Speciálně pedagogického centra pořídit dostatečné 
množství antigenních testů, respirátorů a dalších ochranných prostředků.

Projekt: Učíme se vidět, ale jinak – 2021
Doba trvání: 1. 1. - 31. 12. 2021

Projekt: Ochranné pomůcky a prostředky do Rané péče EDA
Doba trvání: 5. 3. - 30. 9. 2021

Projekt:  Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením 
v SPC EDA - 2021

Doba trvání: 1. 1. - 31. 12. 2021

Projekt: Poradenství v SPC EDA bezpečně
Doba trvání: 5. 3. - 30. 9. 2021 

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Nové pomucky pro rozvoj dalších 
dovedností 

V rámci Programu podpory potřebných v roce 2021 podpořila Ranou péči 
EDA společnost Moneta Money Bank. 
Projekt jsme zaměřili na oblast fyzioterapie a rehabilitace dětí se zrako-
vým a kombinovaným postižením. Ze svěřených finančních prostředků 
jsme pořídili celou řadu užitečných pomůcek, které naše konzultantky 
pohybového vývoje využijí při práci s dětmi v rodinách i v rámci ambu-
lantních konzultací na pracovišti ve Filipově ulici. Některé z nakoupených 
pomůcek pak našly své místo v naší půjčovně a možná se brzy objeví 
i u vás doma!

Ze všech ortopedických podlážek, balančních podložek a polštářků, oblíbe-
ných pomůcek bObles a dalších velmi užitečných pomocníků pro rozvíje-
ní dovedností vašich dětí máme v EDOVI velkou radost a milým dárcům 
upřímně děkujeme.

Projekt: EDA jezdí domů
Trvání projektu: 1. 6. - 31. 12. 2021

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Šek nám predal Šnek 

Každý sport, který děláš s radostí, je důležitý pro tvoje fyzické a psy-
chické zdraví. A běhání je relativně nenáročný druh sportu, který můžeš 
provozovat prakticky kdekoli. Začít s ním může každý zdravý člověk.
 
Když už začneš a nechceš na to být sám, tak se můžeš přidat do soukromé 
facebookové party s názvem Šneci v běhu – https://www.facebook.com/
groups/240412226364852. Skupina má aktuálně 7900 členů.
 
EDA díky této skupině obdržel na svou činnost dar ve výši 4 430 Kč. 
Je to dvojitá radost, když se šneci – běžci – lidé spojí a vzájemně k běhu 
motivují a ještě u toho stihnou myslet na ostatní.

Šek na tento dar nám v polovině letošního srpna předal v EDOVI zástupce 
běhací skupiny, pan „šnek“ Michal Štepo. 

Děkujeme. 
Ať to všem šnekům a šnečicím běhá co nejdéle!

 Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Zná ceská spolecnost ranou péci? 

Výzkumná agentura Ipsos od roku 2017 pravidelně realizuje šetření, je-
hož cílem je zjistit povědomí české populace o rané péči a jejích posky-
tovatelích. Poslední výzkum byl realizován v květnu 2021.

Tazatelé uskutečnili online strukturovaný rozhovor se 1004 responden-
ty staršími 18 let z celé ČR. A co zjistili? 
•  Pojem „raná péče“ zná téměř třetina lidí. Od roku 2017 se jedná o mír-

ný, ale stabilní nárůst.
•  Na druhou stranu si většina lidí nedokáže pod pojmem nic konkrétního 

představit, případně mají nepřesné informace. Správně obsah pojmu 
popsal asi 1 z 10 dotázaných.

•  Jeden z 10 lidí dle svých slov zná někoho, kdo poskytuje ranou péči.
•  Nějakou z organizací poskytujících ranou péči zná stejně jako v roce 

2019 asi čtvrtina populace.

Respondenti byli dále dotazováni, na koho se obracejí v těžké životní 
situaci – většinová odpověď zněla „na rodinu“. V případě narození dítěte 
s postižením by se ale obrátili zejména na lékaře (o zdravotní informace) 
a poté na širší rodinu (o podporu).

Na přípravě dotazníku se podílela i naše organizace, otázky proto smě-
řovaly i do oblasti trénování zraku a možnosti vyšetření zraku u mimi-
nek: více než polovina dotazovaných si správně myslí, že zrak je možné 
vyšetřit i u malého dítěte, které ještě nemluví.

Výsledky šetření využíváme při plánování osvětových akcí. Mírný nárůst 
povědomí o existenci rané péče je pro nás důvodem k optimismu, na 
poli informování veřejnosti o tom, co a jak děláme, nás ale čeká ještě 
spousta práce.
Agentuře Ipsos děkujeme za spolupráci a zajímavé podněty!

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Rozhovor 
 s Laurou Holubcovou 

Patronka EDY Laura Holubcová: „Přála bych si, aby se všem rodinám dětí 
s postižením dostalo potřebné péče včas”.
  
Volejbalem žije od dětství. Místo potulování s kamarády chodila na 
tréninky, místo prázdninového opalování u bazénu dřela na soustředění. 
A vyplatilo se to. Ještě před maturitou podepsala první profesionální smlou-
vu a krátce poté odjela hrát volejbal do Francie. Řeč je o úspěšné české spor-
tovkyni Lauře Holubcové, dříve Bonnerové. Tato sympatická maminka roční 
Leontýnky a šestiletého Adámka a manželka slavného českého volejbalisty 
Aleše Holubce se nedávno stala patronkou EDY, trvalou dárkyní a pro EDÍ 
e-shop vyrábí vkusné náramky z minerálních korálků. Blíže se představila 
v rozhovoru s naší kolegyní Evelynou Kulíškovou.

Jste úspěšnou volejbalistkou. Jak jste se k tomuto sportu dostala?  
Táta hrál volejbal, a tak mi to přišlo takové přirozené. Bral mě jako malou 
na zápasy a to mě bavilo. A asi v 10 letech jsem začala sama hrát a byla 
z toho láska na celý život.

Takže divoká teenagerská léta jste strávila tréninkem? 
Dá se říct, že třeba na základní škole jsem byla trošku vyvrhel. Neměla 
jsem čas se odpoledne courat po sídlišti v Praze, ale chodila jsem na tré-
nink. Ale mně to víc přinášelo než bralo. Měla jsem tam kamarády 
a hlavně mě to hrozně bavilo. Už jsem také měla jasno, že chci volejbal 
do budoucna hrát. Takže když se řešily přijímačky na střední školu, tak 

jsem věděla, že chci jít na sportovní gymnázium. Tam jsem se dostala 
a v 16 letech jsem podepsala první profesionální smlouvu.

Máte své pevné místo v týmu?  
Na hřišti hraje jeden nahrávač, jeden univerzál, dvě smečařky, dvě blo-
kařky a libero. Každý má svou roli a tu musí plnit. Já jsem blokařka, takže 
hraju na středu a mým úkolem je hlavně stáhnout pozornost blokaře 
z druhé strany.

Úspěchů ve volejbale máte na kontě celou řadu. Na co jste ale vy osobně 
nejvíce pyšná? 
Poslední rok, který jsem hrála ve Francii, jsem šla o ligu níž. Ten tým měl 
ambici postoupit do nejvyšší soutěže a já byla jeho kapitánkou. Tu ligu 
jsme nakonec opravdu vyhráli. Ve finále francouzského poháru jsme pak 
sice skončili druzí, ale ta sezóna byla pro mě největším zážitkem.

Jak vypadá taková příprava na sezónu? 
Soustředění většinou začíná v srpnu a tak měsíc a půl se maká. Bývá to 
náročné – volejbal v kombinaci s nějakým kondičním tréninkem. Hodně 
se běhá, pak dvoufázové tréninky volejbalu. Potom se jezdí na turnaje, kde 
se hraje i několik zápasů za den.
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Takový životní styl vyžaduje docela disciplínu. Jak dlouho jste to vydržela?  
Od 16 do 18 let jsem hrála za Olymp Praha. Po maturitě jsem odešla za 
manželem do Francie, kde jsem hrála pět let. A pak se mi narodil syn. Po 
návratu do Čech jsem se pak ještě vrátila k profesionálnímu sportu a hrála 
jsem v Liberci. A teď jsem podruhé na mateřské dovolené s dcerou.

To už se přesouváme k vaší roli maminky. Jak se to snáší s profesionálním 
sportem? 
Když jsme se vraceli do Liberce, zrovna tam koupili ženskou extraligu. 
A tak jsme se dohodli, že bych jim mohla nějak vypomoci, zapojit se do 
trénování. A já už jsem se na ten sport těšila, nejvíc mi chyběly ty zápa-
sové emoce. Původní domluva byla, že si tam párkrát zatrénuju, ale už 
během přípravy vypadla blokařka a já jsem se stala stálou součástí týmu, 
dokonce opět jako kapitánka. S rodinou to chce určitou dávku organizace. 
S manželem jsme trénovali na stejné hale, každý jindy, a tak jsme si dítě 
předávali. O víkendech pak pomáhaly babičky.

To bylo jedno dítě. A teď, když máte ještě dceru?  
Jsem sice na mateřské, ale chystám se teď na konci léta zase zapojit do 
první ligy.

Nedávno jste se stala patronkou EDY. Přispíváte na péči o nejmenší děti 
s postižením, podporujete EDU na svých sociálních sítích. Co vás k tomu 
vede? 
Já jsem vždycky měla takové sociální cítění. K tomu mě vedli rodiče, kteří 
sponzorují různé charity. I já jsem přispívala na různé aktivity. Ve Francii 
jsem pak byla součástí projektu, v rámci kterého jsme chodili do dětských 
nemocnic a dělali jsme jim tam zábavu, nosili dárky. Člověk má pak radost, 
že může nemocným dětem pobyt v nemocnici alespoň trošku zpříjemnit. 
Každý rok také chodíme se skupinou Klapeto na Sněžku. Vždycky ten výš-
lap věnujeme někomu, komu chceme pomoct.

Když srovnáte přístup Čechů a Francouzů, jsme dostatečně vnímaví? 
Pomáháme dost?  
Zdá se mi, že když má v Česku někdo nějaký problém, stát a pojišťovna ho 
v tom dost nechávají. A lidé se pak kolegiálně skládají ve sbírkách. To by 
se ve Francii stát nemohlo, to už by byly velké stávky. Tam musí ten stát 
fungovat.

Zintenzivnilo mateřství vaši touhu pomáhat dětem?  
Určitě ano. Když se díváte na vlastní dítě, vcítíte se víc do rodin, které mají 
dítě s nějakým postižením.

EDA se stará o rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením. 
Měla jste už příležitost se s takovými dětmi setkat? 
Mám shodou okolností kamarádku, která má chlapečka se zrakovou 
vadou. Má potíže s hloubkou vidění. Už od malinka stáčí hlavu na jednu 
stranu a kouká víc tím jedním okem. Kamarádka se synem se dokonce 
stali klienty EDY.

Co byste jako patronka EDY přála rodinám, o které se naše poradkyně 
starají?  
Aby se každému dítěti a rodině, která to potřebuje, dostalo pomoci včas. 
Proto jsem ráda, že můžu přispět alespoň výrobou náramků. Vždycky, když 
mi Zuzka Malá z e-shopu napíše, že je potřeba, tak s radostí objednávám 
korálky a navlékám.
 Děkuji za rozhovor.
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 Konference ICEVI 
 

 

Ve dnech 1. - 2. 7. proběhla online konference pod záštitou organizace 
ICEVI.

ICEVI je mezinárodní radou pro vzdělávání a rehabilitaci osob se zrako-
vým postižením, která umožňuje odborníkům v oblasti zrakového posti-
žení potkat se na mezinárodním poli a předávat si zkušenosti. Kolegyně 
z EDY se mohly díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbír-
ky Světluška také zúčastnit.

PaedDr. Markéta Skalická připomněla ve svém příspěvku aplikace EDA 
PLAY.

Pro nás obzvláště zajímavá byla prezentace kolegů z Ranej starostlivosti 
z Bratislavy, která velmi pěkným způsobem představila multidisciplinár-
ní tým pracoviště. Prezentace naše kolegyně natolik oslovila, že bude 
zařazena i mezi interní soubory určené k dalšímu vzdělávání na našem 
pracovišti. S kolegy na Slovensku také komunikujeme o další spolupráci 
formou stáže.

Během konference jsme si také připomněli užitečnost materiálů My CVI 
a shromáždili další kontakty na zahraniční kolegy.

Už teď se těšíme na další obdobná odborná setkávání, která jsou moto-
rem pro udržení kroku s novými trendy v oblasti podpory osob s postiže-
ním zraku.

 Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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EDA vzdelává online

Letošní rok se nese ve znamení online technologií, které nám umožňují 
setkávat se alespoň přes obrazovku počítače, když to naživo není možné.

Raná péče EDA proto vytvořila cyklus webinářů pro rodiče, díky kterým 
mohla předávat příklady dobré praxe i v době covidové.

Úvodní část proběhla v první polovině roku: V dubnu jsme mluvili 
o možnostech všestranného a bezpečného používání tabletů (webinář  
názvem Tablet pro rodiče a děti), v květnu se rodiče mohli naučit různé 
možnosti podpory dětí v rámci konceptu Montessori (webinář Pomoz 
mi, abych to dokázal sám) a červnové online setkání jsme věnovali alter-
nativní komunikaci (webinář Alternativní komunikace u dětí se zrako-
vým postižením).

Druhá část cyklu byla zahájena v září večerem na téma Sourozenci dětí
s postižením.
V říjnu a listopadu se na vás budeme těšit ještě s tématy Zraková stimu-
lace v domácím prostředí a EDA PLAY.
 
Pokud jste se nemohli webinářů zúčastnit, jejich záznam je dostupný na 
odkazu: https://eda.cz/cz/co-delame/vzdelavame/webinare 

Realizaci webinařů podpořil Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky 
Světluška.

Magdalena Kostelecká, poradkyně rané péče
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 Zahradní setkání 2021

Prosluněné odpoledne plné dobré nálady a zábavných aktivit. Takové 
bylo Zahradní setkání, které se za splnění aktuálních protiepidemických 
opatření uskutečnilo 17. 6. v prostorách Centra Filipovka.

Děti i dospělí si mohli otestovat svoji rovnováhu chůzí po laně, navští-
vit výtvarný či motorický koutek, případně si vyzkoušet velký bublifuk. 
K dispozici byla i relaxační zóna a výborné občerstvení. Hvězdou odpo-
ledne bylo divadelní uskupení DAMDAM s představením „Žabí příběhy“. 
Milé zahradní setkání zakončilo společné opékání buřtů.

Moc děkujeme za opětovné zapůjčení party stanů agentuře M-Ocean 
https://www.tvorimeudalosti.cz/. Za finanční podporu na občerstvení 
vděčíme firmě Primagas Česká republika https://www.primagas.cz/.

Doufáme, že příští rok se na zahradě Centra Filipovka sejdeme opět 
v hojném počtu a s úsměvy na tváři.

Magdalena Kostelecká, poradkyně rané péče
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 Novinky na E-shopu

Máme velkou radost, že vám můžeme představit dalšího člena naší 
ponožkové rodiny – slona. Slon se přidal ke kačence, pejskovi a žabičce. 
Snad bude oblíbený stejně jako jeho předchůdci a vy si rozšíříte svou 
sbírku EDA ponožek.

Všechny ponožky u nás najdete od velikosti 18 – pro miminka, až po 
velikost 45 – pro dospěláky.

Další naší novinkou jsou šňůrkové náramky. Opět na nich najdete zví-
řátka z EDA PLAY. Stylový náramek, který lze snadno kombinovat 
a vrstvit. Náramky se pohodlně nosí a padnou na jakoukoliv velikost 
ruky.

Potěšte se obrázky a hurá na nákup charitativních EDA věcí.
www.eshop.eda.cz

Zuzana Malá, koordinátorka
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 Jazzdock

Zaškrtněte si s námi v kalendáři středu 1. 12. 2021

Po delší odmlce se opět těšíme na náš tradiční benefiční koncert, který 
se bude konat v klubu Jazz Dock v Praze 5 – https://www.jazzdock.cz

Na koncert vás srdečně zveme.

Čeká nás bohatý program, tanec, zpěv, tombola a milá setkání.

Veškeré informace budou co nejdříve zveřejněny na našem webu 
a sociálních sítích.

Těšíme se na viděnou!

EDA tým
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 Rozhovor 
 s Markétou Benešovou 

Jak ses dostala k práci v rané péči a jak dlouho v této oblasti pracuješ?  
V rané péči pracuji něco přes šest let. Začínala jsem v EDOVI na krizové 
lince a teď je to právě rok, co jsem vstoupila do EDÍHO „psychopodpůr-
ného” týmu. Před tím jsem v rané péči nikdy nepracovala, i když jsem se 
pohybovala velmi blízko. Profesí jsem dětská psycholožka a mám zkuše-
nost s terapeutickou, krizově intervenční, poradenskou a diagnostickou 
prací s dětmi různého věku s různými potížemi. Za to, že jsem mohla 
pracovně zakotvit v EDOVI, jsem moc ráda, protože je to v mnoha ohle-
dech moc fajn organizace a já vnímám, že moje práce zde má opravdu 
smysl.

V EDOVI pracuješ v oblasti psychologické podpory pro rodiny – můžeš 
vysvětlit, jak konkrétně tvoje práce vypadá? 
Práce v EDOVI je pestrá a to mě moc baví. Spolu s mými dvěma kolegyně-
mi Anetou a Andreou tvoříme tým, který je k dispozici všem klientským 
rodinám EDY. Dříve se tato služba nazývala krizová pomoc, ale název psy-
chologická podpora mě osobně přijde mnohem výstižnější. Každý z nás se 
v některých okamžicích svého života dostane do náročné situace, kterou 
je těžké zvládat obvyklými způsoby a ve které potřebuje více podpory 
zvenčí. V rámci psychopodpory můžeme ujít kus náročné cesty s rodinou, 
která o tuto službu projeví zájem. Nemůžeme nikomu slíbit, že jeho situaci 
vyřešíme, ale nabízíme mu podporu, porozumění, prostor pro zorientování 
se v těžké situaci, pojmenování jeho pocitů, myšlenek, postojů, priorit 
a potřeb… Přirovnala bych to k takovému průvodcovství. Já osobně nevěřím 

na univerzální rady. Každý jsme jiný a v různých situacích potřebujeme 
něco jiného. Snažím se spíš pomoci druhému hledat a nacházet směr, jeho 
vlastní zdroje, věřit mu a být mu oporou. Snažíme se, aby psychologická 
podpora byla pro naše klienty co nejdostupnější, a proto probíhá nejčastěji 
přímo u nich doma v domluveném termínu a čase. Může být jednorázová 
nebo může být složená z více setkání. O psychologickou podporu nejčas-
těji žádají maminky našich klientských dětí, někdy ale pracujeme i s tatín-
ky nebo s oběma rodiči současně. Jedinou podmínkou je to, aby měl klient 
na rozhovor klid a soukromí, aby se mohl alspoň na chvilku věnovat sám 
sobě. Témata psychopodpory jsou velmi pestrá od potřeby vyrovnání se 
s nemocí nebo postižením dítěte, přes různá vztahová témata (a to nejen 
ve vztahu k druhým, ale I k sobě) až po výchovné poradenství nebo třeba 
podporu v konkrétních situacích (lékařský zákrok u dítěte apod.).
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Kromě EDY máš ještě i jiná zaměstnání, přibliž nám, prosím, jaká to jsou, 
jaké jsou tvoje další specializace? 
Po celou dobu, co pracuji jako psycholog, mě to nějakým způsobem táhne 
k práci s dětmi a jejich rodiči. V současnosti kromě EDY pracuji ještě jako 
psycholog ve speciálně pedagogickém centru, kde dělám hlavně diagnos-
tiku zaměřenou na školní zařazení a podpůrná opatření dětí s řečovým 
znevýhodněním. Nejblíže mi je ale asi terapeutická práce s dětmi založená 
na herní terapii, kterou dělám ve své soukromé praxi spojené s poraden-
skou prací s rodiči těchto dětí.

Nejen prací živ je člověk... Pokud bys teď dostala navíc týden úplně vol-
no, jak bys nejraději tento týden strávila, co by tě bavilo dělat? 
Jak odpočíváš a jaké máš koníčky? 
To je zajímavá otázka. Já jsem dost akční člověk a odpočívat se pořád spíš 
učím, než že bych mohla říct, že to umím. Kdybych teď dostala jako dárek 
týden volna, tak bych odjela někam do přírody nebo na chatu, kde bych 
mohla být úplně sama. Dělala bych si výlety do lesů nebo na nějaká pout-
ní místa. A četla bych si, hrála na kytaru a užívala si, že mohu jen tak být 
sama se sebou, s Bohem, a že nic nemusím.

Mám moc ráda hudbu. Ráda ji poslouchám při jízdě autem a ráda hraju 
na kytaru a flétnu a zpívám. Vedu sbor a hraji v doprovodné kapele 
v rámci farnosti. Trávím tam hodně volného času i dobrovolničením. Baví 
mě něco tvořit, propojovat lidi, organizovat pro druhé i pro sebe různé 
duchovní i neduchovní aktivity.

Co tě v poslední době potěšilo? 
Nejvíc asi moje vlastní děti. Jsou teď v pubertě, tak to navzájem nemáme 
vždy lehké. Od doby, co se narodily, jsem z tohoto období měla strach. 
A teď vidím, jak se z nich stávají jedinečné bytosti hledající si vlastní cestu 
a jsem na ně pyšná. Potěšilo mě, že se nám ve farnosti podařilo zorganizo-
vat tábor pro více než padesát dětí a bylo nám tam společně – dětem 
i vedoucím – moc dobře. Potěšil mě koncert Hradišťanu a Javorů v Rudol-
finu a prosluněné zářijové babí léto.
 Děkuji za rozhovor.

 S Markétou Benešovou si povídala Martina Herynková.
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 Vyuzití plechu na pecení

Asi každý z nás má doma černý plech, z něhož se v mžiku může stát skvělá 
pomůcka ke hře.
Spolu se sklopnou deskou plech zaručí jednobarevný magnetický podklad, 
který svou plochou pomáhá dítěti soustředit se na to, co má před sebou. 
Dítě tak může pracovat v ideální poloze v židličce.

Jednou z možností využití plochy je hra s magnetkami, ať už skládání obráz-
ků, učení se barev nebo přenášení pozornosti.
Do světa úchopu i zajímavých zvuků vás přivedou řetězy lesklých korálků, 
které při pohybu na plechu vytvářejí i zvukový vjem. 
Další výhodou plechu je zvýšený okraj, který přímo vyzývá k tomu využít jej 
k senzopatické hře – ať už jde o přehrabování se v plastových kouscích, ba-
revné rýži, čočce či kinetickém písku. Dítě tak můžeme vést nejen ke stimu-
laci hmatu a úchopu, ale i v kreslení do sypkého materiálu, které napomáhá 
při rozvoji grafomotoriky. 

Přeji vám plno zábavy s kuchyňským plechem a sklopnou deskou!

Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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 Autosedacka Cybex CLOUD Z +Size

Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost rodičů ročního Danečka, kteří 
hledali pro svého syna vhodnou autosedačku.
Nakonec našli sedačku Cybex Cloud a jsou s ní moc spokojeni – oproti 
jiným „vajíčkům“ je trochu větší, takže Daníkovi déle vydrží, ale hlavně 
má otočnou bázi – sedačka se dá natočit ke dveřím auta, takže se z ní dítě 
lépe vyndává. Má také možnost polohování do lehu. Při jízdě autem to 
samozřejmě z bezpečnostních důvodů není možné, ale Daník to ocení při 
různých pojížďkách s kočárkovým podvozkem.

Sedačka s bází a kočárkovým podvozkem není sice levná, ale Daník má 
krásnou z druhé ruky, za zlomek ceny.
 
https://cybex-online.com/cs-cz/car-seats/cloudzisize/178?gclid=C-
j0KCQjw7MGJBhD-ARIsAMZ0eetVrCJnLLehuMRSy61K9cwcqOrkt-
fwRewCSqCxQRk1yYWnw6zI1FmgaAiyWEALw_wcB

Helena Janoušová, poradkyně rané péče
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 Box plný zábavy

Malý Zachariáš je velmi aktivní a jeho velkou zálibou je vyndávání věcí. 
Maminka pro něj vymyslela a vyrobila skvělou zábavu. Jedná se o box na 
ponožky (k dostání v IKEA, internetových e-shopech a domácích po-
třebách). Do jednotlivých „okének“ pak lze vložit to, co má dítě zrovna 
v oblibě. U Zachyho jsou to jeho oblíbené a nepostradatelné drobnosti.
A může nandávat a vyndávat své poklady dle libosti.

Za tip děkujeme rodině Zachariáše.

Jana Jelínková, poradkyně rané péče 
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 Chlebník

V jedné klientské rodině jsem viděla skvělé využití kovového chlebníku 
neboli chlebovky, jak říkala maminka. Rodina do něj schovává hračky 
a Vojta si je musí najít. Chlebník jsme navíc zkombinovali s magnetickými 
hračkami a Vojtu to bavilo ještě víc.

Kdo z vás najde u babiček nebo na půdách takovýto poklad?

Lucie Donátová, poradkyně rané péče
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 Ozvucený míc

Míč je naprosto základní hračka, která v novodobé historii lidstva pro-
vází všechny děti odmalička. A není to náhoda, protože svým významem 
pro pohybový a smyslový vývoj dítěte se jedná o překvapivě univerzální 
pomůcku.
  
Námi nabízený míč, který můžete koupit na eshop.eda.cz, má průměr 
cca 20 cm a zároveň při každém pohybu zvoní. Prvním použitím může 
být jeho zavěšení nad dítě, které zatím nejčastěji leží na zádech v postýl-
ce. Pokud je míč těsně nad bříškem dítěte, motivuje je k dotekům nejen 
ručkama, ale i nožkama, které přitahuje k bříšku, což je vývojově žádoucí. 
Později slouží míč ke kutálení, házení a hledání v prostoru podle výraz-
ného cinkání. Vzájemné posílání si míče mezi rodičem a dítětem je ne-
smírně přirozeným projevem vzájemné komunikace – dítě se učí, že má 
partnera, reaguje na něj, učí se střídat vlastní akci a čekání na odpověď 
druhého.

  
Míč má drobné otvory, kterými je nejen lépe slyšet vnitřní rolnička, 
ale lze je použít i k uchopení míče a jeho snadnějšímu přitažení k sobě. 
Ozvučení míče bylo sice primárně zamýšleno pro děti, které ho nedokáží 
sledovat zrakem (autorem nápadu využít jako základ komerčně vyráběné 
molitanové míče je pedagog L. Bláha), ale zvonivý míč se osvědčuje 
u všech dětí jako zesílená motivace ke hře. Svou měkkostí je vhodný i pro 
hru v interiéru.

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Puzzle a knízka s hmatovými prvky

Přináším vám tip na zajímavé puzzle a knížku, obojí s různorodými hma-
tovými prvky pro větší zaujetí dítěte.

Puzzle jsou na téma zvířátek na ledové kře. Na jednotlivých dílech jsou 
zvířátka, která mají část těla doplněnou o hmatově zajímavý materiál 
připomínající srst zvířete. Pro snadnější skládání lze použít předlohu 
obrázku.
https://www.agatinsvet.cz/puzzle-hmatove-zivot-na-ledove-kre-20-ks/?-
gclid=Cj0KCQjwg7KJBhDyARIsAHrAXaEQKmUhVw-hC8zRGuMJTNLXCu-
oyXgCDfJbBYipdRGAQ0oOlBsh6YGMaAu4AEALw_wcB

Na stejném principu je založena i kniha Až potkáš jednorožce Robíka, 
kde jsou obrázky jednorožce doplněné hmatovými a výrazně barevnými 
prvky.
https://www.svojtka.cz/shop/kniha/4552-az-potkas-jednorozce-robika

 Jana Jelínková, poradkyně rané péče, a rodina Pepinky
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	 Rozvrh	hodin	na	ledniciů

Tip z klientské rodiny na efektivní organizaci dne: 
Jak nezapomenout na domácí rehabilitační cvičení, na okluzi či jiné 
každodenní aktivity?
Může pomoci rozvrh hodin na lednici vystříhaný z magnetického papíru.

 Magdalena Kostelecká, poradkyně rané péče
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 Výlet do ZOO
 

Zájezd do ZOO Zájezd
27. 5. 2021

Koncem jara jezdíváme tradičně s rodinami na týdenní pobyt. Ale stejně 
jako minulý rok, ani letos nebyla taková akce možná. Protože se nám ale 
všem po setkávání už moc stýskalo, rozhodli jsme uspořádat aspoň spo-
lečný výlet, jakmile to protiepidemická opatření umožnila. Volba padla 
na malou rodinnou ZOO nedaleko Prahy ve vesnici Zájezd. Zbývalo už jen 
držet si palce, aby bylo ten den příznivé počasí navzdory tomuto neobvyk-
le chladnému a deštivému jaru. To se zadařilo a nakonec jsme zmokli jen 
malinko úplně na závěr.

I přes nejisté počasí byla účast velká – přijelo kolem dvaceti rodin a cel-
kem se nás po ZOO potulovalo skoro osmdesát! Pracovníci ZOO se nám 
hezky věnovali – vyčlenili naší skupině piknikovou louku s přístřeškem, 
půjčili luky a šípy pro větší děti, připravili ohniště. Ale hlavně nás po 
malých skupinách provedli celou ZOO, která je vyhlášená hlavně chovem 
lemurů a chameleonů. Některá zvířátka mohly děti dostat přímo do ruky 
– třeba hada, želvu nebo strašilky, z jiných si mohly prohlédnout aspoň 
ukázky paroží, srsti, kůží. Nejvíce se ale dětem stejně líbila kontaktní část 
ZOO s trpasličími kozami a obřími králíky. A také velikánská nafukovací 
trampolína.

 
A nakonec došlo i na ohýnek a zpívání s kytarou, takže jsme se kolem šesté 
večer rozcházeli uťapaní, ale spokojení, že jsme si užili krásné společné 
odpoledne.

  Helena Janoušová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co proběhlo

20. 5. 2021  webinář 

– Pomoz mi, abych to dokázal sám 

20.00 hod

17. 6. 2021  odpolední setkání rodičů na zahradě ve Filipovce 

14.00 – 17.00 hod

28. 6. 2021  webinář 

– Možnosti alternativní komunikace 

20.00 hod

9. 9. 2021  webinář 

– Sourozenci dětí s postižením 

20.00 hod

Co se chystá

23. 9. 2021  odborné setkání 

– Rehabilitační pomůcky pro děti s postižením 

9.00 – 16.00 hod

21. 10. 2021  webinář 

– Trénování zraku v domácím prostředí 

20.00 hod

11. 11. 2021  webinář 

– Aplikace EDA PLAY 

20.00 – 21.30 hod

1. 12. 2021  koncert „S brejlema nebo bez brejlí” v Jazz Docku 

19.00 hod

3. 12. 2021  Mikulášské setkání 

14.00 – 16.30 hod

Pro aktuální informace sledujete zprávy na webu www.eda.cz 
a naší facebookové stránce.
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