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Úvodník

Oslavy třiceti let rané péče v České republice pod rouškou koronaviru
V letošním roce se EDA chystal slavit velké výročí. Poskytování služby rané
péče pro rodiny dětí s postižením v České republice probíhá již 30 let.
A protože EDA byl mezi prvními dvěma pracovišti, které ranou péči v roce
1990 začala poskytovat, i když v dřívějších dobách pod jiným názvem
a pod jinou právní formou. Rozhodli jsme se, že si takové jubileum zaslouží
patřičnou pozornost. Dlouho dopředu jsme plánovali akce zaměřené na
klienty, odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Připravovali a podali jsme
projekt, sháněli sponzory, dobrovolníky, rovněž i vhodné prostory. Ještě
v únoru letošního roku vše vypadalo nadějně. Na březen jsme chystali
odbornou akci, zaměřenou na rehabilitační pomůcky, na niž se přihlásilo
téměř sto odborníků z celé České republiky. V dubnu se mělo uskutečnit
velké celodenní setkání s klienty i širokou veřejností v Národním zemědělském muzeu v Praze. Účastníci se měli seznámit s fungováním rané péče,
měli jsme připravené soutěže pro děti, vystupovat měli muzikanti
i divadelníci... A znenadání nás zaskočila pandemie koronaviru, nouzový
stav a s nimi související zákaz setkávání a zákaz konání hromadných akcí.
Pro nás všechny to přineslo velké zklamání a zmar. Přípravy nás stály
hodně úsilí a hlavně času. Na všechny akce jsme se těšili a hlavně jsme se
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020

těšili na společná setkání. Ať už se současnými nebo bývalými klienty,
ale také s kolegy, spolupracovníky, dobrovolníky, přáteli a podporovateli.
Uvidíme, zda se teď na podzim podaří akce uskutečnit, i když ve změněné
a zmenšené podobě. Zlatým hřebem všech oslav má být letošní benefiční
koncert v Jazz Docku. Uskutečnit se má 19. listopadu. Zda se uvidíme
osobně nebo alespoň přes online média, nebo zda bude koncert úplně
zrušen, zatím nikdo neví...
Neklesáme na mysli a doufáme, že naše plánované akce proběhnou. Třicáté narozeniny si přece své velké oslavy zaslouží a my se na vás na všechny
budeme těšit, ať už letos na podzim nebo někdy jindy. Chuť na oslavy
a na společná setkání nám jen tak nezmizí a doufáme, že si v lepších
časech společně pochutnáme na narozeninovém dortu!

Petra Mžourková, ředitelka EDA, cz.
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EDA a jeho víly oslavily
		
30. narozeniny rané péce v CR

Ve středu 16. 9. 2020 se konala dlouho očekávaná narozeninová oslava,
která měla původně probíhat již v dubnu v areálu Zemědělského muzea
na Letné.

Zahradní areál Filipovka v hřejivém slunečném odpoledni přivítal všechny
gratulanty, kteří se i přes omezení z důvodu covid situace rozhodli EDOVI
popřát.
Návštěvníky čekala zážitková stanoviště rozvíjející vnímání všemi smysly
– hmatový chodníček, zkouška stereoskopického vidění, ukázka Braillova
písma, holandský biliár a mnoho dalšího.
Opravdu slavnostní pohádkové uvítání obstaraly dvě malé víly vystoupením na jednokolkách, následovalo poutavé představení práce asistenčních
pomocníků organizace Pestrá. Všichni tleskali vílám i předváděným psím
kouskům.
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Slavnost gradovala rozkrojením dortu, kterého se ujala ředitelka organizace EDA Petra Mžourková za pomoci zakladatelky rané péče v ČR Jany
Vachulové z EDY, ředitelky Nadačního fondu Českého rozhlasu – Světluška
Gabriely Drastichové a zástupkyně Nadace J&T Miroslavy Klapalové.
Slavnostní blahopřání pronesl radní pro sociální oblast MČ Praha 11 pan
Ing. Petr Jirava.
Aby toho sladkého nebylo po skvělém dortu málo, tak ještě následovaly
Buchty! Nejednalo se ale o ty s tvarohem – divadelní soubor Buchty
a loutky si připravil pro malé i velké pohádku Tři malá prasátka.

infoservis
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Festival dobré nálady pokračoval koncertem slavného anglického hudebníka žijícího v Čechách Jamese Harriese. Překvapením pro všechny pak
bylo spontánní vystoupení bývalého klienta rané péče EDA Vítka Ševčíka,
který všem přítomným s chutí zazpíval a zahrál na akordeon. Po zapálení
narozeninového ohně udržela hřejivou atmosféru muzika kapely
Hoch me 5 – „hochmífájf“.
Všichni přítomní si mohli průběžně pochutnávat na koláčích, zákuscích,
bábovkách i slaných dobrotách, které pro EDU napekli fanoušci organizace. Se zajištěním vybavení pro občerstvení nám pomohl pan Polanka
a jeho společnosti Proficatering. Organizátory, účinkující a dobrovolníky
nasytila svými výbornými bagetami a sendviči společnost Crocodille. Suroviny na tortily, zeleninové pohárky, párky v rohlíku a špekáčky k ohni pro
účastníky poskytla firma Primagas, která EDU podporuje již několik let za
sebou.

Akci bychom si vůbec nedovedli představit bez profesionálního ozvučení,
stanů a dalšího vybavení zapůjčeného společností M-OCEAN.
Moderování se s lehkostí sobě vlastní ujala bývalá klientka rané péče
Lenka Bártová, která v organizaci dříve působila jako fundraiserka
a s EDOU je stále propojena pupeční šňůrou.
Akci podpořil Magistrát hl. města Prahy. Záštitu nad akcí převzala Milena
Johnová, radní pro sociální oblast hl. m. Prahy, a Jiří Dohnal, starosta MČ
Praha 11.
Všem gratulantům, účinkujícím i dobrovolníkům srdečně děkujeme za přání, dárky a především za účast.
Narozeniny se vydařily, oslava byla krásná!


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020

Lenka Holubcová, Fundraiserka
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Mgr. Dagmar Kukacková

Ve Zpravodaji s vámi obvykle sdílíme radostné události a dobré zprávy.
Tentokrát pro vás máme i jednu smutnou informaci. Po těžké nemoci nás
na začátku léta opustila naše kolegyně Mgr. Dagmar Kukačková. V EDOVI
pracovala Dáda jako poradkyně rané péče od roku 2015 a za tu dobu ji
dobře poznali nejen děti a rodiče z „jejích“ rodin, ale v rámci společných
setkání i ostatní klienti rané péče EDA. Rádi jsme s Dádou spolupracovali
a chybí nám…


Za celý tým EDA Jana Ježková, vedoucí služby rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020
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Rok 2020 se Svetluškou

Nadační fond Českého rozhlasu je EDOVÝM partnerem již mnoho
let. Prostředky získané z veřejné celonárodní sbírky Světluška
nám každoročně umožňují vzdělávat se, rozšířit inventář pomůcek
potřebných pro kvalitní práci zrakových terapeutů nebo vyjet
s rodinami na oblíbený týdenní pobytový kurz. Na všechny tyto
aktivity jsme i letos získali od Světlušky peníze, pak ale zasáhl
koronavirus a my jsme museli rychle začít přepočítávat, které
projektové aktivity zvládneme uskutečnit a co bude třeba odložit
na lepší časy.
Jeden projekt se nám podařilo realizovat bez větších změn v harmonogramu či financování. S jeho výsledkem – aplikací EDA PLAY TOM – se
můžete blíže seznámit v tomto Zpravodaji a brzy již i na svých tabletech či
iPadech. Nový přírůstek do rodiny EDA PLAY podpořila Světluška v rámci
grantového programu Asistivní technologie a kompenzační pomůcky.
Mobilita a sebeobsluha je název dalšího grantového programu, ze kterého jsme získali prostředky na projekt Učíme se vidět, ale jinak. V rámci
projektu vzniká např. Metodika pro diagnostiku zrakových dovedností dětí
raného věku a dětí s centrálními vadami zraku, která bude využívána při
posuzování zrakových funkcí. Součástí projektu byla realizace již zmíněného pobytového kurzu, který se kvůli epidemiologické situaci nemohl
uskutečnit. NF ČRo nám umožnil převést finance určené na pobyt do
mzdových nákladů na zrakové terapeutky. Prostředky určené na červencovou cestu dvou kolegyň na odbornou konferenci v Dublinu se nám podařilo
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020

přesunout na příští rok, kdy, jak doufáme, již bude možné se podobných
aktivit bezpečně zúčastnit. Ze stejného zdroje měla být hrazena i naše
účast na Setkání dětských oftalmologů, ortoptistek a zrakových terapeutů v Litomyšli, rovněž přesunutého na rok 2021 – namísto této odborné
akce se zúčastníme konference ICEVI (Mezinárodní rada pro vzdělávání
osob se zrakovým postižením), která se bude v listopadu konat v Praze.
V rámci projektu se nám povedlo nakoupit také několik užitečných pomůcek, které najdou využití v rámci diagnostiky i např. při rozvoji prostorové
orientace dětí.
V neposlední řadě bychom chtěli zmínit podporu ze strany Fondu Kaufland, který je od loňského roku spolehlivým partnerem Světlušky. Finanční příspěvek umožňuje hradit mzdové náklady nové poradkyně Rané péče
EDA. Za důvěru i finanční pomoc děkujeme Nadačnímu fondu Českého
rozhlasu i všem dárcům, kteří do sbírky organizované Světluškou přispěli.


Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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Obnovujeme vozový park!

EDA získal podporu z grantového programu "MOBILITA" od ŠKODA!
S radostí jsme převzali novou Škoda Octavia Combi.
Díky novému vozidlu budeme moci poskytovat služby rané péče rodinám
ve všech regionech naší působnosti a s mnohem větší flexibilitou.
Děkujeme společnosti ŠKODA a také AVPO ČR – Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti, kteří
nám se získáním grantu pomohli.
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Michaela Poláková, PR Specialistka
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EDA dekuje za podporu
Speciálne pedagogického centra
i rané péce
Děkujeme za dlouhodobou podporu rané péče, ale i za podporu
speciálně pedagogického centra Nadaci AGROFERT. Na otázku, kdo
se může s žádostí o podporu na nadaci obrátit, nám odpověděla
ředitelka nadace paní Ing. Zuzana Tornikidis.
„Naše nadace je otevřená podpoře jednotlivců i organizací. Ať už se jedná
o rodiče samoživitele, dospělé či děti s hendikepem, sociálně znevýhodněné
zájemce o studium nebo třeba vozíčkáře, kteří potřebují pomoci s úhradou
nákupu automobilu, který jim umožní dojíždět za vzděláním a prací. Pro
organizace vypisujeme řadu grantových řízení – smyslem je podpořit služby
v oblasti péče o hendikepované spoluobčany, služby mobilní hospicové
a paliativní péče, ale třeba i vzdělávací či volnočasové aktivity pro sociálně
vyloučené lokality. Obracet se na nás mohou také hasičské sbory, kterým
přispíváme na pořízení vybavení, techniky a udržování hasičských tradic.
V neposlední řadě podporujeme také individuální žadatele v širokém spektru
oblastí – od příspěvků na pořízení umělých končetin až po biologickou léčbu
onkologických onemocnění. Proto je pro zájemce nejlepší nejprve si prostudovat naše webové stránky www.nadace-agrofert.cz, kde si lze vybrat z velmi
pestré nabídky našich aktivit”.
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Lenka Holubcová, Fundraiserka

infoservis

9

EDA snídal na NoveĚ

Velké díky patří televizi NOVA za příležitost informovat o našich službách.
Děkujeme za podporu všem účinkujícím ve spotu i v živém vysílání
a všem, kteří mají EDU rádi a snaží se ho podporovat.
Eda slaví letos 30. narozeniny založení rané péče v ČR, a proto je pro nás
jakákoliv publicita v médiích velmi důležitá.
Kromě televizního spotu, který jste mohli v létě od června do srpna vidět na stanicích televize Nova, byl EDA také hostem ve Snídani s Novou.
Děkujeme za milé setkání. Snídaně probíhala v ranních hodinách
20. 8. 2020 i s malým Jendou, který si rád hraje s našimi aplikacemi
https://edaplay.cz/ a kterému se bohužel na začátku natáčení ve studiu
ztratila v aplikaci „žabička“.
Celkově vidělo televizní spotovou kampaň 3 805 000 lidí starších 15 let.
Každý z nich viděl kampaň v průměru 3,6x. Kampaň běžela na stanicích:
Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Action a Nova Gold.

Odvysílání mohlo proběhnout i díky novému televiznímu klipu, který
pro nás natočili pan režisér Petr Dvořáček a pan Robert Sisák se společností MOTIONBOSS https://www.motionboss.com/.
Speciální poděkování patří rodině Láníkových.
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Lenka Holubcová, Fundraiserka
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Volejbal pro charitu

V sobotu 5. září 2020 se v pražském Braníku konal již šestý ročník charitativního turnaje Beach Help Cup a druhý ročník turnaje Antuka Help
Cup. Turnaje jsou pořádány zapsaným spolkem Help Cup na podporu
poskytovatelů sociálních služeb.
V obou turnajích měl EDA svá želízka v ohni. V rámci Beach Help Cupu
to byly dva týmy smíšených dvojic EDA a my dva a Divoký EDA. Pro
velkou konkurenci a chybějící sportovní štěstí se týmy neumístily na
oceňovaných příčkách.
Naopak v turnaji Antuka Help Cup vybojoval skvělý smíšený tým Zubatý
žáby třetí místo a pro EDU tak získal výtěžek z turnaje ve výši 13,5%!
Děkujeme organizaci Help Cup za organizaci akce a nevšední podporu.
Všem členům zúčastněných týmů pak ze srdce děkujeme za jejich nasazení a bojovnost ve prospěch EDY!
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Petra Mžourková, ředitelka EDA cz.

infoservis

11

Roušky od prátel z Taiwanu

Prostřednictvím Asociace veřejně prospěšných organizací ČR získal EDA
3 500 ks roušek. Roušky využijí nejen poradkyně rané péče při ambulantních a terénních konzultacích, ale v případě potřeby o ně mohou
požádat i klientské rodiny Rané péče EDA.
Za tento dar, kterého si velmi vážíme, děkujeme Tchajpejské hospodářské
a kulturní kanceláři.
Petra Mžourková, ředitelka EDA cz.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020

infoservis

12

EDA hledá nové cesty

Možná ani nevíte, že EDA velkou část svých charitativních předmětů
prodá na trzích a jarmarcích velkých firem jako je např. O2, ČEZ, ČT,
AVAST, ČS, ČSOB, MHMP a další. Jsou to trhy, které firmy pořádají pro
své zaměstnance a zvou neziskové organizace společně s chráněnými dílnami prodávat své výrobky. Máme tak možnost v rámci prodeje, seznámit i širší veřejnost s činností naší organizace a vysvětlit jim, co se skrývá
pod pojmem raná péče, který mnozí z nich slyší poprvé.
V letošním roce jsme však díky COVID 19 neměli možnost prodávat své
výrobky o Velikonocích a přišli tím tak o velkou část svého výdělku.
Snažíme se tedy hledat nové cesty, jak propagovat naše charitativní
předměty. Jednu cestu jste již mohli zaregistrovat na FB, kde jsme zveřejnili nabídku předmětů, které je možné si objednat např. formou dárku
jako poděkování klientům, se kterými firmy spolupracují.
Pokud tedy i vy máte možnost nám s hledáním pomoci nebo znáte firmy,
které by náš nápad zaujal, předejte jim na nás kontakt. Velmi rádi je sami
oslovíme s nabídkou.

Všechny naše charitativní předměty najdete na www.eshop.eda.cz.
Přejeme vám pokud možno klidný start do nového školního roku.

Za tým e-shopu Zuzana Malá, asistentka marketingu

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020
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Neexistuje díte nevhodné do rodiny

Nabízíme vám seznámení s partou lidí, kteří se rozhodli pohnout nebem
i zemí a změnit to, co se v našem státě zdá zdánlivě nezměnitelné:
přístup společnosti k dětem, vyrůstajícím mimo svou rodinu, a k jejich
pěstounům.
Organizaci SPIRIT2018 představuje jedna ze zakladatelek, paní Marcela
Tobiášová.
Jsme tři ženy, mámy, pěstounky. Původně jsme všechny tři byly pěstounkami na přechodnou dobu. Do péče jsme dostávaly miminka i větší
děti na období, než se pro ně našla definitivní rodina. Postupně se dvě
z nás staly pěstounkami dlouhodobými, to když jsme do péče dostaly
děti, pro které se rodina prostě nenašla.

Pěstouni bývají kritizováni za to, že si děti vybírají. My tomu rozumíme,
chápeme jejich obavy a nejistotu. To, čemu nerozumíme je, že pro stát
jsou tyto obavy a tím pádem nedostatek pěstounských rodin důvodem,
proč zachovat ústavy a nesnažit se například o osvětu a podporu pečujících osob.

Je to holý fakt: rodiny pro děti s jakoukoliv „jinakostí“ nejsou. Jakmile má
dítě zdravotní hendikep nebo třeba v rodinné anamnéze nějaké duševní
onemocnění, stálá rodina pro něj prostě není. Stává se i to, že takové
dítě není vůbec dáno do přechodné pěstounské péče, ale je rovnou posláno do ústavu. To nám samozřejmě připadá hrozné. Podle nás má právo
na rodinu a důstojný život každé dítě a stát by to měl zaručit.

Kalendář 2021 My a naše „jiné“ děti byl logickým krokem na naší cestě.
Sepsali jsme příběhy lidí, kteří do svých rodin přijali „jiné“ děti. Svěřili se
nám s tím, jak strašně těžké je pečovat o přijaté dítě s jakoukoliv jinakostí, se strachem z neznámého, mluvili jsme o reakcích nejbližších i úplně
cizích lidí a o tom, co takové rozhodnutí v životě bere a co do života
naopak přináší.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020
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V našem týmu už nejsme jenom my tři, přidali se k nám naši muži,
máme skvělou grafičku, maminku tří malých dětí, pomáhá nám řada
pěstounů. Kalendář máme v plánu zaslat jako dárek k Vánocům politikům, kteří se vyjadřují k náhradní rodinné péči, těm, kteří mají tu moc
a možnosti změnit tenhle systém k lepšímu.
Kalendář se fotil na zahradě plné dětí. Všechny děti si spolu hrály, nikdo
se nikomu nesmál, nikdo se nad ničím nepohoršoval. Bylo to krásné
a inspirativní odpoledne a atmosféra z toho dne je znát i na fotografiích.
Plánů máme mnohem víc – chceme pořádat pobyty pro pěstounské
rodiny, pobyty, kam budou moct pěstouni přijet i s „ jinými“ dětmi. Rádi
bychom jim zajistili volný čas, odpočinek, relaxaci, prostor ke sdílení
i odborné poradenství. Postupně na našich plánech pracujeme, ale jde to
pomalu, naše děti nás stále ještě hodně potřebují.
Rády bychom vytvořily i databázi organizací a spolků, které se věnují
podpoře dětí s různými diagnózami. Žadatelům o pěstounství by určitě
pomohlo, kdyby se mohli spojit s někým, kdo má zkušenost s péčí o dítě
s daným problémem nebo odlišností a mohli by se tak lépe rozhodnout.
Další informace o sdružení SPIRIT2018 najdete na http://spirit2018.cz/,
kalendář, ve kterém najdete i jednu klientskou rodinu z EDY, si můžete
prohlédnout zde: http://spirit2018.cz/produkt/my-a-nase-jine-deti/.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020
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Rozhovor s Mgr. Janou Jelínkovou

Proč ses rozhodla pracovat v EDOVI?
K Edovi mě dovedla dlouhá cesta a byla to vlastně souhra náhod. Dlouho
jsem přemýšlela nad tím, ve kterém oboru zkloubit zálibu o zrak a oční
optiku, vývoj dětí a volnočasové aktivity s nimi a o oblast práce dětí
s postižením. Po skončení předchozího zaměstnání jsem si chtěla dát pár
týdnů volna, když na mě jednoho dne náhodou mezi inzeráty vykoukl
EDA a najednou to do sebe vše zapadlo a našla jsem to, co jsem dlouho
hledala. A to jsem ani netušila, co vše úžasného mě v EDOVI čeká.
Jak sis užila léto? Kde se ti nejvíce líbilo?
Skvěle! Léto bylo krátké, jako každý rok, ale podařilo se mi do něj vměstnat spoustu zážitků s rodinou a přáteli, byla jsem na různých místech
v ČR, spala pod stanem i v hotelích, chodila po horách, koupala se, jezdila
na kole, poprvé byla v lanovém parku. I pracovně bylo léto pohodové
a klidné. Neumím říct, kde by se mi líbilo nejvíce, bylo mi dobře všude,
jelikož jsem byla s lidmi, které mám ráda a hlavně jsem s nimi zažila spoustu nových zážitků.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020

Co ráda děláš ve volném čase?
Jsem ráda v pohybu a mezi lidmi, mám ráda dobré jídlo a pití a hrozně ráda
něco tvořím. Takže někdy jdu na kolo, jindy na procházku, na brusle, zacvičit si. Ráda experimentuji ve vaření, což ne vždy ocení moje rodina. Dost
času se snažím trávit na chatě, kde mám svou zahrádku, která mě občas
přerůstá. A úplně nejraději si poslední dobou užívám čas, kdy mi moje děti
vypráví, co přes den zažily.

rozhovor
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Co tě v poslední době potěšilo v pracovním životě?
Každý den mě těší přátelské prostředí, které vládne jak v kancelářích
EDY, tak v rodinách. A nejvíc mě poslední dobou potěšilo velmi vřelé,
přátelské a otevřené přijetí rodinami, které jsem přebírala po kolegyni.
Již při prvním setkání jsem měla pocit, jako bychom se znali dlouho.
Jaká kniha nebo film tě v poslední době zaujaly?
Nejsem ani velký filmový nadšenec, ani velký čtenář. Z filmů mám spíš
přehled o pohádkách a filmech pro mladé slečny. Ale ráda se podívám na
pěkný film, nejraději mám české filmy. Třeba teď se mi líbil film Vlastnící.
A pokud máte rádi nenáročnou červenou knihovnu pro mladé slečny, tak
u nás je v oblibě Vánoční princ. V poslední době jsem přečetla i několik
knížek a mohla bych je doporučit všechny, ale velmi mě zaujala knížka,
kterou jsem si přečetla na doporučení kolegyně Jany Vachulové
– Pollyanna.
Co bys chtěla popřát rané péči ke kulatinám?
Chtěla bych popřát, hlavně konkrétně EDOVI, aby si držel to, co za dlouhé roky vybudoval a dařilo se mu to dále rozvíjet. Aby stále tak dobře
reagoval na změny a vývoj společnosti a hlavně, aby se mu stále dařilo
obklopovat se tak skvělými lidmi, jací v EDOVI jsou.

A rané péči jako takové bych přála, aby se o ní více vědělo ve společnosti
a dostávala potřebnou podporu. Je to služba opravdu velice potřebná.
A aby měla vždy dostatek kvalitních a kvalifikovaných lidí, kteří ji budou
poskytovat.

Děkuji za rozhovor.


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020

S Janou si povídala Magdaléna Kostelecká
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Nová hra EDA PLAY TOM

Dobrodružství se zvířaty na dvorku a v lese
V nové hře EDA PLAY TOM se děti seznámí se zvířaty v ucelených souborech. Nejprve projdou úkoly se zvířaty na dvorku. Následují úkoly se
zvířaty v lese. Veškeré úkoly lze plnit jednoduchým dotykem na obrazovku. Hra funguje na iPadech i tabletech s platformou Android.
Z naší dřívější aplikace EDA PLAY TOBY mohou děti znát kočku, psa,
žábu, ovci nebo krávu. Zvířata, se kterými se mohou běžně setkat
i v reálném životě.

Hru EDA PLAY TOM lze využít také při zahájení terapie s okluzí, kdy se
musí dítě nejprve adaptovat na zakrytí lépe vidícího oka, a teprve pak
může začít pracovat s náročnějšími úkoly. Jednoduché a kontrastní scény
s dostatečně velkými obrázky a zároveň celý tablet umožňují soustředit
pozornost dítěte na ohraničenou plochu displeje. Vedle motivace k práci
umožňuje hra rozkoukání tupozrakého oka, které jinak dítě nezapojuje
a používá jen lépe vidící oko.

Nová hra EDA PLAY TOM na tuto předchozí aplikaci volně navazuje
a představuje nová zvířata: z vejce se vylíhne kuře, spolu se slepicí si
pochutná na zrní. V úkolech z lesa se objeví jelen, zajíc nebo ptáčci.
Vše k nové hře i k dříve vydaným aplikacím najdete na www.edaplay.cz.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020
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Aplikace pomáhá rozvíjet pojmové myšlení: dítě si zapamatuje zvuk,
podobu zvířete, které zvuk vydává, činnosti s daným zvířetem obvykle
spojované, jakou potravou se zvíře živí, ale také prostředí, ve kterém se
vyskytuje. Rozvoj pojmového myšlení pomáhá zároveň rozvoji aktivní
a pasivní slovní zásoby.
Již brzy bude hra EDA PLAY TOM dostupná pro vaše iPady i tablety
s Android platformou. Pro více informací navštivte: www.edaplay.cz/nova-hra.


Na šťavnatém zeleném lístku
si pochutná koza i housenka.

Veverky se podělí o oříšek.

Ve tmě se objeví sova a také
ježek.

Za tým EDA PLAY, Ivana Bajgarová

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu
ze sbírky Světluška. Vývoj aplikace podpořila Nadace ČEZ.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020

Na dvorku mohou děti potkat
slepici, kuřátko, ale i husu.
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ČDisco Fingers

Obchod Flying Tiger již mnozí z vás znáte. Mně osobně se stává, že kdykoli do tohoto obchodu vejdu, vždy objevím nějakou prima pomůcku,
dárek apod.
S maminkou Martinou vám přinášíme tip na svítící prstíky – disco fingers. Jde o malá světýlka, která si můžete připevnit na prst (silikonovou
gumičkou, kterou si navléknete na konečky prstů) nebo na tužku či jakékoli jiné ukazovátko. Světýlka však můžete také vhodit třeba do kelímků.
My jsme během konzultace světýlka vložili do barevných kelímků (např.
z Ikey), zhasli světlo a jelikož venku bylo zataženo, získali jsme výborné
podmínky ke stimulaci zraku. Viktorka sledovala světýlka v pohybu na
menší i větší vzdálenost. Světýlka jde také nasypat rozsvícená do průhledného válce nebo lahvičky s širším otvorem a poté děti můžeme
motivovat třeba k lezení. Světýlka lze zahrabat v míse do různých materiálů (pruhy látek, fazole, míčky…). Výborně se na tuto činnost hodí
vertikalizační stojany od firmy Leckey, které mají ve svém stolku zabudovaný otvor na průhlednou misku (která je součástí stolečku) a děti na
světýlka dosáhnou.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020

Určitě tipů jak využít „disco prsty“ vymyslíte mnohem více.
Jedno balení obsahuje 5 světýlek různých barev – zelená, modrá, fialová,
červená a neutrální bílá a stojí 90 Kč.
Hezkou zábavu vám přeje
Martina Králová, poradkyně rané péče
a Martina Bubenková, maminka Viktorky

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Facebooková skupina
pro rodice o lázních Teplice

Tato facebooková skupina vznikla pro rodiče s dětmi, kteří se jezdí léčit do
lázní Teplice v Čechách. Založila jsem ji proto, že jsem chtěla s Dorinkou
trávit čas v lázních aktivně, navštívit zajímavá místa a akce, seznámit se.
Napadlo mě, že na tom bude třeba více rodičů podobně. Proč se tedy vzájemně nepodělit o zkušenosti s lázeňským pobytem a léčbou, o tipy, kde
v Teplicích trávit s dětmi volný čas? V neposlední řadě, pak prostřednictvím této skupiny můžete najít lázeňského parťáka pro sebe, a kamarády
pro vaše dítě.
Veronika Burešová, klientka rané péče EDA

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020
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Hra s vícky – Jarní kvetiny

Potřebujete:
karton / čtvrtku
víčka od pet lahví
fixy
Postup:
Karton nastříháte na požadovanou velikost. Rozložíte si na něj víčka do
požadovaného obrázku a obkreslíte je. Pak už jen dokreslíte zbytek obrázku, případně vybarvíte.
Hra slouží nejen k zabavení dětí, ale také k rozvoji jemné motoriky, trénování barev, orientace na ploše a rozvoji fantazie.
Obrázky mohou být jakékoliv – auto, loď, domeček, housenka – cokoliv
vás napadne. 
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Jana Jelínková, poradkyně rané péče
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Kolíkové slunícko

Potřebujeme:
karton, nůžky
lepenku – izolepu
barvy (vodovky, tempery)
kolíčky – barevné (čisté dřevěné lze nabarvit)
Sluníčko slouží k trénování jemné motoriky (nacvaknout kolíček je dost
náročné na prstíky, ale i sundávání dolů je skvělý trénink). Zároveň lze
sluníčko využít i k trénování barev.
Postup:
Na karton obkreslete cokoliv kulatého (talíř, mísu, hrnec – dle požadované velikosti sluníčka). Vystřihněte a nabarvěte – jednu stranu žlutě a dodělejte obličej, druhou stranu rozdělte na 4 díly a nabarvěte každý jinou
barvou. Zaschlé sluníčko oblepte průhlednou páskou – izolepou (zaručí
delší trvanlivost sluníčka a ochrání namáhaný okraj).
Jana Jelínková, poradkyně rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020
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Manipulacní deskaů

Na konzultaci v rodině malého Jonáška jsem viděla zajímavou pomůcku,
manipulační desku. Desku si rodina vyrobila sama. Použila k tomu dřevěnou desku, houkačku, svítící provázky, barevné pásky, trubku s míčky
a krabičkou, minutku, reflexní pásku, baterku, zip, zvonek, rolničky na
provázku atd. Deska slouží k tréninku jemné a hrubé motoriky, koordinaci oko a ruka a rozlišování barev. Dítě se díky ní může učit manipulovat s různými předměty. Rodina zvolila při výrobě desky kontrastní
a světelné prvky, proto může deska sloužit také ke zrakové stimulaci.
Manipulační desku si můžete vyrobit doma i vy. Na tomto odkazu naleznete videa s návodem pro výrobu desky v češtině a v angličtině.
https://www.youtube.com/results?search_query=activity+board
Na této stránce si můžete koupit již hotovou manipulační desku, střechu
nebo krychli v různém provedení.
https://activityboard.cz/?gclid=EAIaIQobChMIkIri9NuN6QIVhrLVCh1L6wGPEAAYASAAEgIEXPD_BwE
Děkujeme za tip rodině Jonáška.
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Klára Janečková, poradkyně rané péče
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Mareckuv
		
Montessori-senzomotorický 		
kouteků

Navštěvuji milou rodinu s Marečkem, kde jsme vždy na konzultaci čtyři.
Oba rodiče, Mareček a já. Máme tak spoustu témat, která zajímají oba
rodiče. A protože je tatínek velmi manuálně zručný, opravil nám i nejednu hračku. Na poslední konzultaci mne rodiče zavedli do Marečkova
pokojíku, kde mi ukázali krásný multifunkční koutek. Poprosila jsem
tedy tatínka, aby vám řekl, co vše je potřeba k jeho výrobě. Můžete to
zkusit také.
Na výrobu Marečkova koutku byly třeba šroubky, desky z borovice, elka-konzolky, vypínače, powerbanka a různé kabely, které jsou propojeny
s projektory noční oblohy a led osvětlením. Je zde přišroubované zámkové kování a hlavní součástí je vodní válcová lampa z Asca. Celý koutek
můžete doplnit dalšími prvky, jako např. pc klávesnicí, didaktickou podložkou se suchými zipy a různým zapínáním, či hmatovými chodníčky.
Na desky můžete nalepit zrcadlovou folii. Záleží na vaší fantazii.
Autorem koutku je tatínek Marečka, pan Jančuška.



Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020

Lucie Donátová, poradkyně rané péče
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Ozvucené pingpongové mícky

Potřebujeme:
pingpongové míčky – ideálně výrazné oranžové
(zakoupíte ve Sportissimo)
šídlo / velká tlustá jehla
korálky – podlouhlé
Postup:
Do balónku uděláme dírku šídlem / jehlou
Dírka by měla být tak akorát velká na prostrčení korálku.
Do dírky strčíme korálek a zasuneme.
Dírku není potřeba nijak zadělávat, korálek nevypadne.
Balónky mají široké využití. Slouží skvěle k upoutání pozornosti nebo ke
sledování pohybu (pohyb míčkem všemi směry, kutálení po podlaze).
Pokud míčky nasypete do mísy, lze je využít k „rochání“ (možnost uvědomění si končetin a jejich pohybu). Zároveň do míčků můžete schovat jiný
předmět a děti ho hledají (třeba při okluzi) nebo můžete míčky použít
i na světelném panelu.
Pokud k míčkům přilepíte suchý zip (lepidlem Chemopren) lze je použít
s kontrastní suchozipovou deskou.
Jana Jelínková, poradkyně rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020
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Tenura Extreme - protiskluzná 			
podlozkaů

V klientské rodině jsem viděla velmi zajímavou a užitečnou pomůcku,
protiskluznou podložku Tenura Extreme. Velikostí přibližně odpovídá
velikosti tabletu, k tomu ji také Ema nejčastěji využívá. Název „Extreme“
je opravdu výstižný, drží velmi dobře a při následném odlepení od stolu
potřebujete poměrně značné množství síly a odhodlání.
Ema je už velká dívka, má dost síly, přesto tablet při hře velmi dobře drží
na místě, což je dobré pro cílenou činnost i s ohledem na bezpečnost
pomůcky.
Za tip na pomůcku děkuje rodině Emy.


Martina Herynková, poradkyně rané péče a zraková terapeutka

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020
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Suchozipová deska

Potřebujeme:
pevnou desku (ideálně dřevotříska) – cca 30-40 x 30-40 cm
samolepící tapeta
suchý zip
lepidlo – Chemopren
různé předměty, které budete používat k lepení (malé plyšáky, různé
tvary, předměty denní potřeby)
Postup:
Desku polepíte výraznou tapetou (bílá, černá, výrazné, svítivé a třpytivé
barvy) – okraje přehnete cca 5 cm na zadní stranu, aby se okraje netřepily. Následně na desku nalepíte pásy suchého zipu, ideálně 3 v rozestupu
cca 7-10 cm.
Desku lze polepit i kobercem. Nelze použít jakýkoliv koberec. Vhodný je
koberec s nižším vlasem a ideálně na něm nejdříve vyzkoušet přilnavost
suchého zipu.
Na věci, které budete používat k lepení, připevníte suchý zip. Lepíte pomocí lepidla Chemopren (dle návodu – lepidlo nanést na obě části, které
chcete přilepit k sobě, necháte 10 min „odpočívat“ a následně přilepíte
k sobě). U textilních věcí lze suchý zip přišít.
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K suchozipové desce můžete vyrobit různé geometrické tvary. Ty vyrobíte
z kartonu a polepíte (nabarvíte) z jedné strany a z druhé strany přilepíte
kousek suchého zipu.
Jana Jelínková, poradkyně rané péče

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci

28

Vhazovackaů

Potřebujeme:
stačí vám kyblík od jogurtu nebo zavináčů
víčka
nůžky, případně řezák
barevné lepící tapety
Tip na hraní:
Díky vhazovačce se děti učí třídit barvy, posiluje se koordinace oko-ruka
a další dovednosti.
Víčka můžete vyskládat na tmavou podložku pro lepší kontrast a viditelnost, nebo naopak můžete vyzkoušet i světlejší podložky a kontrast
snižovat. Dítě také může víčka sbírat jako drobečky na cestě za „chaloupkou“ (kyblíkem) a poté vhazovat.
Z kyblíku můžete vyřezat i otvory pro tvary (využít pak můžete kostky,
míčky, korky a jiné předměty k vhazování) a hned máte hračku k poznávání tvarů, kde se skloubí smyslová zkušenost se zrakovou.
Přejeme plno zábavy!
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Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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Vkládacka k trénování barev

Potřebujeme:
plechovky – dózy od kojeneckého mléka, kávy, instantního čaje s plastovým víčkem
barevné papíry (případně barvy, barevné pásky)
nůžky, lepidlo, nůž
víčka od pet lahví (lego kostky)
Postup:
Víčko položíte na prkénko, obkreslíte tvar víčka. Nožem vyříznete (případně vystřihnete nůžkami). Zkontrolujete vyřízlý otvor, zda není ostrý
(případně zapilujete pilníkem). Pokud potřebujete u víčka změnit barvu,
polepíte víčko barevnou lepící páskou (můžete i nabarvit, ale barva se
většinou olupuje – je potřeba vyzkoušet).
Dózu položíte na list barevného papíru a naměříte si velikost, kterou
potřebujete k oblepení dózy. Vystřihnete a nalepíte na dózu. Nasbíráte
dostatek barevných víček (lze použít i kostky z lega) a můžete začít třídit.
Ideální je začít třídit dvě jasně odlišné barvy (červená – žlutá), když dítě
zvládne, postupně přidávat další barvy.
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Stejnou pomůcku lze vyrobit z krabice od bot – víko rozdělte na 4 díly,
nabarvěte barvami, do každé části vyřízněte otvor a můžete třídit.
Jana Jelínková, poradkyně rané péče
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Vkládacky – Vkládání tvaru,
					aneb hra na Popelku

Potřebujeme:
plechovky (dózy) od kojeneckého mléka, kávy, instantních čajů s plastovým víčkem
zalamovací nůž (klasický nůž, nůžky)
kuličky, kostky, lego, obaly od kinder vajíček, víčka od dětských přesnídávek, víčka od pet lahví, brčka, kaštany, ořechy, korkové špunty… (prostě
různé tvary, velikosti a materiály)
Postup:
Rozmyslíte se, co bude do dózy dítě vkládat. Dle toho vyříznete otvor.
Víčko položte na prkénko, obkreslete si tvar a následně vyřízněte. Někdy
je snazší použít nůžky, záleží na tvrdosti víčka. Po vyříznutí se ujistěte, že
otvor nemá ostré okraje (aby se dítě nezranilo), případně zapilujte pilníčkem nebo přelepte páskou. Pak už jen otestujte s dětmi.
Pokud s vkládáním začínáte, zvolte jednoduchý kulatý otvor, kam se
snadno vloží jednoduchý předmět (víčko od pet lahve, obal od kinder
vajíčka, kaštany), aby se dítě naučilo systém vkládání (ideální jsou k tomu
pet lahve s širokým hrdlem – ledové čaje, jogurtové nápoje, lahve od
tekutých pracích prášků). Postupně můžete vyrábět těžší varianty
– konkrétní tvar do stejného tvaru otvoru a přecházet na menší věci.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 38/2020

A pokud nemáte dostatek plechovek, lze na vše použít papírové krabice,
třeba od bot.
A jak to bylo s Popelkou? Měla roztřídit čočku a hrách. Tak děti začarujte
v Popelky a holoubky, vysypte plechovky na jednu hromadu a nechte je
věci roztřídit!
Hodně štěstí!
Jana Jelínková, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Rok oslav k 30. výročí založení rané péče v Čechách

Proběhlo
16. 9. 2020	
Den pro ranou péči aneb Pojď si hrát všemi smysly – oslava
30 let rané péče v Čechách, na zahradě v Centru Filipovka
14.00 – 20.00 hod

10. 11. 2020	
(přesunuto z března, obsazeno)
Rehabilitační pomůcky pro děti s postižením,
odborný seminář
9.00 – 16.00 hod

Co se chystá

19. 11. 2020 Benefiční koncert v Jazz Docku

30. 9. 2020	
Setkání rodičů, uvedení nové aplikace EDA PLAY TOM,
seminář
9.30 – 12.30 hod

3. 12. 2020	
Mikulášské setkání rodičů
14.00 – 16.30 hod
3. 5. – 5. 6. 2021	
Předrezervace termínu pobytového kurzu

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