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Úvodník
Milí čtenáři,
zdravím vás v novém roce, který nám přináší mnoho nového.
Po důkladných přípravách se od března rozbíhá Linka EDA – telefonní
a chatová bezplatná linka, kam je možné se obracet v případech potřeby
podpory v nelehké situaci. Zkušení konzultanti nabízejí rozhovor po telefonu či chatu ve středu a čtvrtek mezi 9,00 a 17,00 hod. Více se dozvíte
v následujícím článku i v rozhovoru tohoto čísla s Andreou Nondkovou,
metodičkou a vedoucí krizové linky.

Ještě připomínám, že nabízíme prostor pro vaše příspěvky, a to nejen
zpětnou vazbu týkající se naší služby, ale i zkušenosti, o které byste se
chtěli podělit s dalšími čtenáři elektronického Zpravodaje nebo tištěného
časopisu Raná péče. Předesílám, že další číslo časopisu bude zaměřeno
na téma: Jídlo, příjem potravy a vše, co s tím souvisí.
Příjemné a inspirativní čtení přeje
Alice Pexiederová, poradkyně a redaktorka

V tomto roce nás čeká oslava 25 let fungování rané péče. Toto jubileum
budeme slavit na několikrát: při Dni pro ranou péči ve Šlechtovce se širokou veřejností, na Zahradní slavnosti na Habrovce i odbornou konferencí
rané péče s mezinárodní účastí. Bude to příležitost nejen pro ohlédnutí
zpět, ale i pro výhledy do budoucna.
Tolik pro začátek. O dalších plánech a aktivitách vás budeme průběžně
informovat.
V tomto čísle dále najdete pravidelné rubriky a v nich informace, které,
jak doufáme, vám nabídnou dostatek inspirace.
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Zprovozne� ní Linky EDA se blíz�í!
V rámci projektu Máme dítě s postižením, ale máme se
na koho obrátit uvede Raná péče EDA v březnu 2015 do
provozu první bezplatnou krizovou telefonickou linku a chat
pro rodiny dětí s jakýmkoliv postižením z celé České republiky. Linka
bude sloužit především jako psychologická podpora ve chvílích krize.
Její pracovníci poskytnou klientům v případě potřeby odkazy na návazné služby. Nadstandardní službou bude možnost konzultace po
telefonu s dalšími odborníky z oboru pediatrie, fyzioterapie, dětská
neurologie a dětská oftalmologie. Všechny informace sdělené konzultantům linky jsou důvěrné. Eda linka je anonymní a bezplatná.
Linka EDA (krizová linka a chat) bude zprovozněna od března 2015
zatím každou středu a čtvrtek v pracovní době. Podle její vytíženosti se pak bude rozhodovat, zda ji rozšířit a jak. Na lince budou
pracovat zkušení odborníci, kteří prošli kurzem telefonické krizové
intervence a úvodním školením. Jsou pod pravidelnou odbornou
supervizí a počítá se s dalším zvyšováním jejich odbornosti.
Linka EDA chce sloužit jako pomocná ruka nabídnutá těm, kdo prožívají
chvíle bezradnosti nebo beznaděje. Nabídne anonymní telefonický
kontakt pro rozhovor o aktuálních problémech vyžadujících neodkladné nebo naléhavé řešení. Kromě pomoci při zvládání různých
krizových stavů poskytne také informace o službách a kontaktech
vhodných navazujících zařízení. Snadná dostupnost (není nutné se
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objednávat), anonymita, odborná způsobilost a provázanost s dalšími službami jsou hlavními přednostmi této služby. Věříme, že
se stane důležitým článkem v podpoře rodin dětí s postižením.
Projekt je financován Nadací Sirius.
Marcela Dohnalová, koordinátorka projektu
„Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit“

Linka EDA – první bezplatná telefonická krizová
a chatová linka pro podporu rodin dětí s postižením
od narození do 26 let pro celou Českou republiku.
V provozu od března 2015 každou středu
a čtvrtek od 9 do 17 hodin.
Volejte zdarma: 800 40 50 60
Chatujte na: www.eda.cz
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Seminár� o vyuz�ití iPadu�
19. 11. 2014 proběhl v Rané péči EDA Seminář
pro rodiče o využití iPadů při práci s dětmi.

Letter Workbook
Little Fox
Safari Train for Toddlers

Rodiče (i poradkyně) si vzájemně vyměnili tipy a nápady
na využití iPadu, zejména představili oblíbené aplikace, které
se jim u jejich dětí osvědčily. Padalo také mnoho otázek, většinu byly
schopny odpovědět naše kolegyně - poradkyně Lucie Magerová a fund
raiserka Lenka Bártová, které měly průběh semináře na starosti.

Kids Vehicle od Yaycom.s.c.

A pokud jsme některé dotazy nedokázali odpovědět z vlastních řad, mohli
jsme se ještě ptát studenta biochemie Štěpána Herynka, který iPad vlastní
a je velkým příznivcem iPadů a dalších produktů Apple a s mnohým mohl
pomoci či poradit. Tímto se stal dalším dobrovolníkem v Rané péči EDA.

Předškolní brašnička

Pro vaši inspiraci zde stručně uvádíme seznam doporučených aplikací.
Je to „pelmel“ oblíbených aplikací shromážděných během semináře,
slouží pro různé věkové kategorie a různé účely – od hlídání dětí, tzv.
chůvičky, přes logopedické pomůcky po zpracování prezentací.
Tobík uklízí
My first app: např. My House, Families, Matrix Game (1-3)
TinyHands - např: Whats my pair (1,2,3), Towers1, 2
Wheels on the Bus
Tap-n-See
Kiddy Imagine:Fun for free

Toca boca, Toca Trains Toca Band, Toca Monsters, Toca Pet Doctor
Yummiloo
Car Wash

Cursive Writing Wizard - pro podporu grafomotoriky
Mluvídek
Logopedie, cvičení
Klábosil – funguje dobře s VoiceOver – nastavení
hlasitého čtení obsahu iPadu
Aplikace od Innovative Mobile Apps (opatřené pečetí AlligatorApps)
– všechno lze přemluvit do češtiny a přepsat názvy
Pohádky
Chůvička
Keynote – na tvorbu prezentací
VisionAssist – zamrznutí obrazu a jeho zvětšení
My Secret diary – sdílený diář – foto pořízené
ve školce se ukáže mamince v iPhonu

Magic Fingers
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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Užitečné webové stránky:
www.i-logo.cz – aplikace v klinické logopedii
www.mamavkurzu.cz – kurzy pro ženy, které se učí s iPadem
www.kidsandus.cz – výuka angličtiny – přes prohlížeč Ant smasher
www.appshopper.com – informace o aplikacích,
i aplikacích momentálně zdarma
Po semináři ještě Štěpán Herynek sepsal návod, jak stáhnout do vašeho iPadu
třeba film nebo oblíbenou písničku. Věříme, že návod bude užitečný i vám:
Návod, jak dostat mediální soubory do vašeho iPadu
1) Budete potřebovat program na synchronizaci iPadu s počítačem. Tento program se jmenuje iTunes a stáhnout jej můžete
zde: http://www.apple.com/itunes/affiliates/download/
Po stažení je potřeba iTunes na počítači nainstalovat otevřením staženého souboru, a pak budete postupovat podle pokynů při instalaci.
2) Až budete mít iTunes nainstalované, otevřete je (pokud se
neotevřou automaticky po instalaci): ikonku iTunes najdete
na ploše (pokud při instalaci neodškrtnete, že si to nepřejete).
3) Pokud se v iTunes zobrazí uvítací okno s jednoduchým návodem, odkliknete jej pravděpodobně jediným možným tlačítkem.
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4) Teď máte již iTunes nainstalované a připravené
k použití, ale nemáte v nich žádná média.
Ty tam dostanete takto: úplně vlevo nahoře na liště v iTunes najdete
ikonku dvojbarevného čtverečku (pokud ve svých iTunes tuto ikonku
nemáte, vyberte v menu na liště kolonku "soubor", která plní stejnou
funkci; ikonky a popisky se totiž mohou v různých verzích programů
lehce lišit), na kterou kliknete, a vyberete možnost přidat soubory
do knihovny. Poté vyberete, jaký film chcete do knihovny přidat,
a potvrdíte (pokud by se vám nedařilo najít v iTunes volbu pro přidání
souboru do knihovny, můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+O).
5) Nyní máte tedy nainstalované iTunes a v nich své filmy
(nebo jiná média, která budete chtít přidat do iPadu).
POZOR! iTunes si pamatují, kde je vybraný soubor uložený, takže při
jeho přemístění nebude možné s ním pracovat dále v iTunes, tzn., že
pokud si stáhnete film, který chcete dát do iPadu, uložíte si jej na plochu, přidáte do iTunes knihovny a poté odstraníte z plochy, nebude
možné jej do iPadu přetáhnout. Proto doporučuji vytvořit si někde
složku, kam budete ukládat všechny synchronizované soubory.
6) Připojte iPad k počítači USB kabelem (nabíjecí kabel bez adaptéru
do zásuvky).
7) Samotný proces kopírování bude nejlepší ukázat v tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNL4ICK_Gk8 (pouze první dvě
minuty, dále to není potřeba sledovat, je tam ukázaná jiná, trochu složitější a pro vás asi nepotřebná možnost synchronizace).
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V tomto videu je návod, jak dostat do zařízení hudbu; s videem
to funguje úplně stejně, jen vlevo nahoře na liště místo hudba
vyberte možnost „filmy” (budete mít zřejmě zaškrtnutou ikonku
noty, tak klikněte na ikonku filmové pásky, která je hned vedle).
Vypadá to velmi složitě, ale opravdu je to poměrně jednoduché – jen je
potřeba se s iTunes skamarádit.
Hodně štěstí!
Děkujeme všem účastníkům semináře za sdílení informací a zkušeností.
Martina Herynková, poradkyně rané péče
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C� eká vaše díte� oc�ní vyšetr�ení?
Jak to bude probíhat?
Jak sebe i díte� pr�ipravit?

Váz�ení klienti a pr�átelé
Rané péc�e EDA,
služba rané péče letos slaví 25 let od svého vzniku. Při této
příležitosti bychom rádi 31. května 2015 na oslavě 25. výročí
služby, která se bude konat pod záštitou starosty Prahy 7 Jana
Čižinského v parku Stromovka před restaurací Šlechtovka, zveřejnili vaše
zkušenosti s ranou péčí či přání do dalších let. Je možné připojit také
fotografii či jiný obrazový materiál. Můžete nám napsat na
praha@ranapece.eu nebo zprávu předat přímo našim poradkyním.

V roce 2014 jsme pro vás připravili čtvrtou brožuru naší odborné
edice. Na předešlá témata o výběru brýlí, aplikaci kontaktních čoček
a okluzi navazuje další, které se týká otázek spojených s přípravou dítěte
na vyšetření u očního lékaře.

Těšíme se na vás v parku Stromovka na Šlechtovce dne 31. května 2015.

1. Proč vyšetřovat oči a zrakové funkce u novorozenců a malých dětí?

Iris Boušová, PR specialistka

Fialová brožura má pět kapitol:

2. Proč se na vyšetření očí malého dítěte předem připravovat?
3. Jaké výkony jsou nejčastěji součástí vyšetření dítěte v ordinaci
očního lékaře?
4. Možnosti přípravy na vyšetření očí
5. Jak může pomoci pracoviště rané péče
Záměrem brožury je seznámit rodiče s průběhem vyšetření dítěte
u očního lékaře a s výkony, které lékař bude provádět. Pokud totiž rodič
i dítě budou na vyšetření dobře připraveni, nejen to rodičům i lékaři
ušetří čas, ale je možné, že dítě nebude vystaveno nutnosti celkové
narkózy a urychlí se nástup léčebných a režimových opatření směřujících
k rozvoji zraku.

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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Odborným garantem nám byla opět paní doktorka MUDr. Anna
Zobanová, přední česká dětská oftalmoložka; velmi jí děkujeme, její
spolupráce si velmi vážíme.
Doufáme, že i pro vás bude brožura přínosem a další vyšetření vašeho
dítěte u očního lékaře budou probíhat hladce a bez stresu.
Petra Mžourková, ředitelka Rané péče EDA
Vydání brožury podpořilo Ministerstvo zdravotnictví a Nadační fond
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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Co je to vývojová DYSFÁZIE
Vývojová dysfázie je termín, o kterém se toho moc neví ani se o něm
příliš nepíše. Přitom je to porucha, která se u dětí vyskytuje čím
dál častěji a může se též pojit s dalšími poruchami či diagnózami.
Může být tedy velmi často opomíjena právě z důvodu, že rodič či
odborník řeší právě jinou, „dominantnější“ diagnózu.
Vývojová dysfázie se projevuje specificky narušeným vývojem řeči
u dítěte. U vývojové dysfázie dochází u dítěte k poruše centrálního
zpracování řečových signálů, přitom dítě většinou nemá poruchu sluchu
a může mít i v normě celkový psychomotorický vývoj. Naopak se dysfázie
může projevit jako přidružená porucha již k další diagnóze a nebere se
proto na ní odpovídající zřetel. Příčiny vzniku vývojové dysfázie zatím
nejsou zcela jasné. Spekuluje se o problémech při těhotenství matky
dítěte, při porodu či těsně po něm. Pravděpodobně zde hrají roli i geny.
Tato porucha se projevuje více u chlapců než u dívek.
Příznaky dysfázie: znatelně opožděný vývoj řeči, patlavost (dítě mluví
nesrozumitelně, může i vynechávat slabiky, slova), narušení paměťových
funkcí, narušení sluchových případně i zrakových funkcí, narušení
koordinace, hrubé i jemné motoriky, narušení časoprostorová orientace,
narušení lateralita (bývá často zkřížená, nevyhraněná)

Typy dysfázie:
Expresivní – porucha schopnosti samostatného vyjadřování, aktivní
slovník je výrazně nižší než je norma, porozumění řeči je vcelku dobré,
dítě často chce říci slovo, ale nevybaví si ho, špatná sluchová (případně
i zraková) paměť.
Receptivní – porucha vnímání, paměti a porozumění řeči, obtížné
dekódování řeči. Dítě nerozumí často ani gestům, bojí se proto změn,
často bývá zaměňováno za PAS (poruchy autistického spektra).
Smíšená – nejčastější forma dysfázie, horší porozumění mluvené řeči
i chudá vlastní slovní zásoba, patlavost či neschopnost se vyjádřit.
S kterými dalšími poruchami se dysfázie často vyskytuje:
Specifické poruchy učení SPU, ADD/ADHD, centrální postižení sluchu,
centrální postižení zraku CVI, hypotonický syndrom, poruchy motoriky
a koordinace, centrální koordinační porucha, mentální postižení,
agenese/dysgenese corpus callosum, stavy po úrazech a další.
Pro další informace je možno kontaktovat sdružení DYSFA – sdružení
pomáhající rodinám s dětmi s vývojovou dysfázií www.dysfa.cz.
Něco více o sdružení DYSFA a informace přímo od rodiny s dítětem
s dysfázií se dočtete v některém z dalších čísel časopisu Raná péče.
Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče
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Fyzioterapie prostr�ednictvím kone�
Hiporehabilitace/hipoterapie je většinou známá nebo ji máme
alespoň v povědomí.
Jedná o využití pohybu koně pro stimulaci pohybových funkcí.
Hiporehabilitační středisko Bohnice se zaměřuje zejména na raný věk, tedy
na děti s poruchami hybnosti od 3 měsíců do 2 let. Starají se zde ale také
o klienty starší, zejména s problémy v oblasti ortopedické a neurologické.
Vlastní terapie spočívá v pasivní jízdě ve vhodné poloze na vhodném koni.

Na hipoterapii je možné docházet samozřejmě i na jiná místa, ale podmínka
hrazení pojišťovnou je, že zařízení musí mít fyzioterapeuta, který má smlouvu
s pojišťovnami. A samozřejmě poukaz od odborného lékaře.

Co je však méně známé, je informace, jak získat hrazení hipoterapie
zdravotní pojišťovnou. Mezi veřejností běžně panuje názor, že pojišťovna
na hipoterapii nepřispívá. Jak to tedy je:
Odborný lékař (ORT – ortoped, NEU – neurolog nebo RHB – rehabilitační
lékař) dá doporučení a vypíše poukaz na LTV (léčebná tělesná výchova) –
částečně hradí pojišťovna (cca 90 Kč) a část hradí klient (cca 60 Kč).
Jak to v hiporehabilitačním středisku Bohnice funguje: Délka jednoho
cyklu terapie je 3 měsíce v období leden – březen, duben – červen, září –
listopad. Frekvence je 2x týdně. Nutná je indikace odborného lékaře – tzn.
doporučení a vypsání poukazu LTV.
Kontakt:
Hana Hermannová
284 016 469, 734 268 627 mezi 12.00 a 13.00 hodinou
(poskytuje hipoterapii, psychosociální terapii pomocí koně a vzdělávání)
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Dobrovolnické centrum Lékor�ice pr�i
Thomayerove� nemocnici v Praze 4
Posláním Lékořice je vnášet do nemocničního prostředí více
mezilidského kontaktu a propojovat izolovaný svět nemocných
se světem zdravých. Lékořice od roku 2005 realizuje dobrovolnické programy, jejichž smyslem je psychická podpora pacientů
i zdravotnického personálu.
Mezi dobrovolnické programy patří např. i péče o pacienty, herní terapie,
akce pro hospitalizované děti apod.
Novinkou je projekt podporovaného zaměstnávání Naše kavárna.
Kavárna nabízí vstřícné podmínky pro opomíjenou skupinu zájemců o zaměstnání z řad rodičů a dalších příbuzných těžce nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných pacientů (zejména maminek dětí na JIP Pediatrické
kliniky v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči).

Senzopatická hra
Co to je, jak se hraje, jak a kde se s ní setkáme a k čemu ji
můžeme využít?
Dětství považujeme za období, kdy je běžné, že si děti hrají.
Jejich hru většinou bereme jako naprostou samozřejmost.
Ani nás nenapadne ověřovat poznatky, že hrou děti získávají zkušenosti,
osvojují si důležité dovednosti, procvičují motorické i kognitivní schopnosti, navazují kontakty, učí se různým rolím, přehrávají a zpracovávají
situace, které kolem sebe pozorují nebo které samy zažívají – to je nad
slunce jasné.
Hry můžeme roztřídit podle dovedností, které si děti právě nejvíce osvojují, na hry manipulační, kombinační, funkční a symbolické. Nizozemské autorky knihy „Rosteme hrou – Vývoj

Kavárnu lze využít na nejrůznější akce, naše klientská rodina ji například
využila na oslavu prvních narozenin malé dcerky a o prostorách a Lékořici
hovoří v superlativech.
Více na www.lekorice.com
Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče a rodina Outratova
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a podpora hry dětí se zrakovým postižením“ (vydané v roce 2014 Ranou
péčí EDA) Yolanda Moleman, Ellen van den Broek a Ans van Eijden přidávají do typů her ještě hru senzopatickou. Té bych se zde ráda věnovala
podrobněji.
Jedná se o specifický druh hry, který prolíná všemi výše zmíněnými
druhy her a celým dětským věkem. Jak již název napovídá a slovník cizích
slov potvrzuje, hra jednak obsahuje patický rozměr (tedy „z citového
hnutí vyrůstající, emocemi podložený, citový"), ale zároveň se vztahuje
ke smyslům, které zapojuje a díky nimž dítě získává smyslové zkušenosti
(odtud senzo ve složenině senzopatická).
Tento pojem je v naší odborné literatuře zatím relativně nový a ještě tu
nezdomácněl. V Nizozemsku (sensopatischspel), ale i v anglicky mluvících zemích (sensopathic play, i např. sensopathic corner in preeschool)
však jde o naprosto běžný pojem, a to nejen ve speciálním školství, ale
především v předškolním a domácím vzdělávání.
Pro senzopatickou hru není důležité něco vytvořit, zkombinovat, postavit
nebo přehrát, ale v popředí stojí zážitek, tělesné pocity dítěte při experimentování s materiálem. Do hry jsou zapojeny všechny smysly, které
dítě může využít – hmat, zrak, čich, smysl pro rovnováhu i polohocit.
Dítě si při takové hře může užívat zajímavé vůně věcí, se kterými si hraje,
pohybovat se v rytmu hudby, kterou je pohlceno, sledovat magicky se
přemísťující kapalinu v lávové lampě, patlat se barvou, šplouchat se
ve vaně s hromadou husté voňavé pěny nebo se čvachtat v blátivé louži
a mít radost, jak bláto pěkně mlaská.
Senzopatická hra často souvisí s beztvarým materiálem jako je písek,
bláto, barva, mouka, hlína, voda. Dítě tento materiál zkoumá, zažívá jej
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a prociťuje jeho vlastnosti. Zakouší, jak chladí, hřeje, čvachtá, mlaská,
lepí, drolí se, protéká mezi prsty, cáká do obličeje, šustí pod nohama.
Senzopatická hra však může souviset i s materiály s pevným tvarem
jako jsou kostky, kuličky, kamínky, mušle, kousky látek a jiné materiály
– může se jimi probírat, přesýpat je, vrstvit... Do senzopatické oblasti
spadá i experimentování s jídlem (jogurt, kaše, šlehačka, suchá i vařená
rýže, těstoviny apod.), kterou velmi dobře známe zejména u dětí kolem
jednoho roku.
Podstatou senzopatické hry je aktivní pozornost vůči tělesným vjemům
souvisejícím s probíhající aktivitou a ponoření se do nich.
Její nevýhodou a důvodem, proč se dospělí této hře nejen sami vyhýbají,
ale často v ní i dětem brání, je to, že během senzopatické hry se vytváří nepořádek, který rodiče nebo vychovatelé neradi vidí. Mají za to, že takováto
hra neslouží žádnému účelu a nesměřuje k žádnému cíli. Senzopatická hra
infoservis

13

je však sama o sobě cílem a účelem, za ten nepořádek stojí. Vždy je možné
ji prostorově vymezit a předem pro ni připravit vhodné podmínky. S materiálem způsobujícím nepořádek si lze hrát venku či na podlaze, kterou
je možno lehce setřít a uklidit, pod dítě dát igelitovou podložku, vodní
hrátky nechat do bazénku nebo do vany.
Senzopatická hra má velké kouzlo. Může děti aktivizovat, podporuje jejich soustředění, může jim pomoci jejich hru dále obohacovat a rozvíjet.
Jindy je může naopak zklidnit, pomoci jim uvolnit se a snít.
Všichni si určitě vybaví, že někdy bedna písku, korýtko a voda skupinku
dětí zabaví na dlouhou dobu. Děti ani nemusí vytvářet žádné stavby, i když
to často spontánně dělají a na budování spolupracují, ale spoustu času věnují senzopatické hře – písek si přesypávají z jedné ruky do druhé, vnímají
a užívají si jeho sypkost, teplo, jak je vyhřátý od slunce; nebo si do dlaně
nebo na nohy odkapávají blátíčko z mokrého písku. Bývají to třeba jen
okamžiky nebo se takové činnosti mohou věnovat déle, ale jsou do vjemů
s materiály úplně ponořeny a užívají si jich celým tělem.

Zkušenosti a tipy na využití senzopatické hry u dětí s postižením zraku
z praxe poradkyň Rané péče EDA
Dětem se zrakovým postižením trvá zpravidla déle než běžně vidícím
dětem, než je začnou zajímat obrázky. Někdy je třeba pro zaujetí dítěte
využívat světelný panel - a i na něm můžeme uplatnit senzopatickou
hru. Do průhledné krabice nebo na průhledný tác nasypeme barevný
dekorační písek nebo tmavé (tedy kontrastní) luštěniny. Takový materiál
hned láká ke zkoumání a hře, přesypávání, prohrabávání, vyhlazování,
projíždění prsty sem a tam, dělání cestiček, pozorování osvětlených
a tmavých kontrastních ploch. Zajímavým překvapením pro dítě může
být, že objeví velký průsvitný obrázek ukrytý pod dnem krabice.
Obměny můžeme dosáhnout třeba při použití gelových dekoračních kuliček, které nabízejí naprosto jiný hmatový vjem, i když zrakově jsou také
velice lákavé. Jejich atraktivnost můžeme zvýšit ještě tím, že pod krabici

Senzopatickou hru snad všechny děti hrají, když dostanou příležitost podílet se na jakémkoli pečení. Prášící mouka, voňavé ingredience, sladký cukr
nebo med, měkké těsto je ideální modelovací hmota. Děti nesmírně baví
přehrabovat se těstem, míchat v něm rukou, hladit ho, vymačkávat jen tak
do placky těsta důlky, trhat ho, uždibovat kousíčky, ty zas lepit někam jinam, znovu ze všeho mačkat hroudu, sypat mouku, přesypávat ji, sledovat,
jak se pohybuje… Taková hra končí až v momentě maximálního nabažení
se nebo z potřeby rodičů kuchyň už uklidit a věnovat se jiné činnosti.

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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s nimi umístíme zajímavý průsvitný barevný kontrastní vzor. Mohou to
být různobarevné pruhy, dobře poslouží i průsvitné prostírání s jakýmkoli
vzorem, pokud není příliš drobounký.
Senzopatická hra může mít podobu hry s barvami. U dětí se zrakovým postižením nebývá činnost s jakýmkoli grafickým materiálem příliš oblíbená
- dítě často špatně vidí na barevnou stopu. Právě tekuté výrazné barvy
mohou nabídnout dobrý začátek. Nemůžeme si představovat, že děti
hned budou chtít pracovat se štětcem či malovat jedním prstem. Zde je
právě příležitost pro senzopatickou hru a možnost pracovat celými dlaněmi, pažemi nebo nohama. Některé děti si potřebují trochu zvyknout
na podivný kontakt s lepivou barvou, jiné se do aktivity pustí snadněji.
Důležité je dostat příležitost.

Dvouletá slabozraká Terezka nemá zájem o fixy ani výrazné pastelky, maminka se trochu obávala použít barvy. Sama k malování nemá žádný vztah,
vadí ji nepořádek a představa, že by pak třeba Terezka mohla „malovat“
všude, že by nerozlišila, kde se to smí a kde ne. Současně si je však maminka vědoma toho, že je třeba někde začít. Doma po předběžném rozhovoru
s poradkyní vymyslela plán, jak to zkusit. S poradkyní pak vytvořily takové
podmínky, aby maminka nemusela mít těžkou hlavu z možného nepořádku, aby vše bylo jednoduše ukliditelné a Terezka současně mohla barvy
vyzkoušet. Dětský stoleček daly do kuchyně, kde je na podlaze lino, zakryly
ho jednobarevným plastovým ubrusem, použily barvy, které jsou dobře
vypratelné, Terezka měla na sobě zástěrku a staré tílko (za teplého počasí
by mohly být na terase venku, kde by se Terezka mohla rovnou umýt v bazénku). První setkání s barvou Terezku zarazilo, ale neodradilo. Když zjistila,
že celou hroudu barvy může vyklopit na velký papír a tu rozetřít, pustila se
do toho s vervou celou dlaní, postupně přidávala další a další barvy. Různě
je míchala, zaplňovala plochu, zkusila rukama tiskat na prázdné plochy,
zkoumat, co to udělá, když použije jen prstíček, do hry vtáhla i maminku…
první dílo bylo na světě, i když barvy všude kolem také dost. Na to však byli
všichni připraveni.
Senzopatické hře se mohou věnovat i děti s těžším kombinovaným postižením, pokud jim k ní vytvoříme správné podmínky a nabídneme vhodný
materiál.
Tříletý Dominik s kombinovaným postižením a centrálním postižením zraku už nějaký čas umí sám sedět, pohybuje se plazením a velmi ho zajímají
zvukové hračky s tlačítky. Rád tlačítka mačká, bouchá do nich, hračky však
nechce brát do ruky a nijak jinak s nimi nemanipuluje, maximálně do nich
strká. Dospělí si dlouho lámou hlavu, jak ho motivovat k jiným aktivitám

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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a hře s jinými podněty a vůbec k uchopování. Po společném zamyšlení se
s poradkyní rané péče zafunguje kovová miska, do které nasypou velké
fazole a vloží do nich lesklý korálkový vánoční řetěz. Na Dominika to působí
jako magnet. Ihned se k misce doplazí a noří ruku do fazolí, hlavně ho však
přitahuje blýskavý řetěz. Zkouší svou obvyklou techniku mačkání, bouchání,
ale materiál způsobí samozřejmě naprosto jiný efekt a Dominik vlastně
omylem řetěz uchopí; je překvapen, při opakování pohybu mu v dlani ulpívá
fazole, když se „do toho pěkně opře“, fazole začnou „lítat“ kolem, je to něco
naprosto nového, nečekaného, Dominika to baví a čas od času opakovaně
fazole a řetěz uchopuje. V misce to rachtá a jemu se to moc líbí, užívá si
nové zvuky, ale i dotek fazolí, lesklé korále ho úplně fascinují. K aktivitě se
znovu vrací.

(při manipulaci je zajímavý nejen hmatově, ale i zvukově), relaxační
polštářek z pružného materiálu naplněný drobnými kuličkami, který lze
mačkáním tvarovat a natahovat, nebo kamínky či kaštany zavázané v síťce od citronů.
Při práci se čtyřletou dívkou s kombinovaným postižením se poradkyni
osvědčilo použití pěny na holení. Pěnu roztíraly po ploše větší magnetické desky, dívenka měla snahu ruce od pěny ochutnat, tedy cíleně dát
ruku do úst. To je pro ni obecně velmi náročné a v běžných situacích se to
příliš nedaří.
S maminkou se poradkyně domluvila, že místo pěny na holení mohou
využít šlehačku ve spreji, tu by holčička mohla bez omezení olizovat.

Fazole by bylo možné pro obměnu vjemů příjemně nahřát.
Pro děti s kombinovaným postižením můžeme vytvářet různé „hmatové
desky“; naším cílem nebude, aby pojmenovaly jednotlivé plochy, ale
můžeme jim poskytnout další zajímavé hmatové vjemy, které by jim byly
upřeny například z důvodu nemožnosti se samostatně pohybovat v prostoru. Materiál může chladit, být hladký, rovný, při přejíždění prsty bude
vydávat skřípavé zvuky - nebo naopak bude měkký, hřejivý, ruce se do něj
zanoří, bude při doteku chrastit a šustit. Může být zajímavé objevovat, co
je komu příjemné, co bude lákat k aktivnějšímu kontaktu s povrchem.
U dětí, které mají tendenci sypké nebo drobné materiály dávat do úst,
je bezprostřední senzopatická hra s některými materiály obtížně uskutečnitelná nebo ji lze provádět jen pod neustálým dohledem dospělého.
Určitým kompromisem pro samostatnou aktivitu může být hra se sypkými materiály ve volném obalu, kdy dítě může rozložení náplně ovlivnit
mačkáním a přesýpáním. Příklad: Nafukovací balónek naplněný škrobem
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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Čtyřletý chlapec s kombinovaným postižením byl velmi zaujat roztíráním
pěny na holení po ploše magnetické desky. Většinou do objektů tluče, líbí
se mu zřejmě i takto vznikající hluk. V případě použití pěny se velmi hezky
uklidnil a soustředil, jemně roztíral pěnu po celé ploše desky. Bylo vidět, že
je mu to velmi příjemné a i ruce byly pěkně uvolněny.
I v tomto případě jsme se s maminkou domluvily na použití šlehačky
ve spreji s tím, že ho budeme motivovat k ochutnání šlehačky ústy, tj.
cíleně se snažit o koordinaci ruka – ústa.
Dvouapůlletá Janička má doporučenou okluzní terapii – každý den čtyři
hodiny. Rozdíl ve vidění obou očí je natolik výrazný, že je potřeba opravdu
silné motivace k tomu, aby si nechala lépe vidící oko zalepené po celou
dobu. Motivuje jí výrazné světlo světelného panelu, na němž je průhledná
krabice s různým materiálem, nejlépe průsvitným a hmatově zajímavým.
Baví jí například „rochnění“ oběma rukama v krabici na panelu ve vlhkých,
centimetr velkých, růžových gelových kuličkách (původně jsou určeny k dekoraci). Janička kuličky hladí, přesunuje je z jedné strany krabice na druhou
oběma rukama a někdy ji zaujme to, co maminka nemá moc ráda: že je
rozmačkává dvěma prsty. Když to udělá jednou, má najednou chuť v tom
pokračovat a nejraději by rozmačkala jednu po druhé do poslední kuličky.
V tom případě by však přišla o svůj oblíbený hrací materiál. Na výrazu
Janičky je znát, že si labužnicky užívá hmatové vjemy a zážitky a současně
zapomíná, že absolvuje okluzní terapii, která by pro ni bez „kuliček“ byla
nerealizovatelná.

V domácnostech a na různých dětských dnech se se senzopatickou hrou
můžeme setkávat asi nejvíce, alespoň podle různých blogů, pinterestů
a facebooku, kde rodiče a pedagogové z celého světa sdílejí zkušenosti,
jak vyrobit a čím zaplnit nádoby vyzývající děti k experimentování a zkoumání, jak nejlépe docílit obarvení duhové rýže, jak si vyrobit podomácku
voňavé barevné modelovací těsto apod. Kreativita je bez hranic a je milé
sledovat, jak nápadití dospělí umožňují dětem takové množství senzopatických zážitků.
Poznámka:
Malé doplnění proti matení pojmů – s čím vším složenina senzopatická
hra nesouvisí: Podstatné jméno "patie" bývá používáno jako druhá část
složenin v medicínském významu – nemusí znamenat jen chorobný stav,
ale i léčbu – např. homeopatie, alopatie, osteopatie, ...
Literatura:
Moleman Yolanda, van den Broek Ellen, van Eiden Ans: Rosteme hrou –
Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením, Raná péče EDA, o. p. s.,
Praha 2014
Akademický slovník cizích slov (Věra Petráčková, Jiří Kraus a kol., Academia Praha 1995, 2. díl)
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče, Raná péče EDA, o. p. s.

V českých mateřských školách si děti takovou hru asi nejvíce užívají venku na pískovišti nebo s vodou, kterou v létě po zahradě rozstřikuje kropící
hadice. Ve třídách se objevují pískové stoly nebo přenosné pískovničky.
V lesních školkách si objevných her s přírodninami děti užijí dosyta.
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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Tr�ešn�ové kousátko
Větvička třešně se může proměnit v lehké, krásné, voňavé
a chutné kousátko. Stačí trocha představivosti a chutě pracovat
s dřevem.
Použijete-li živé dřevo, vůně a chuť budou opravdu intenzivní.
Vyrobila Hanka Přibylová – přímo padnoucí do ručičky pro Fanynku.
Dřevo můžete použít na cokoli jiného. Pro starší děti mohou vzniknout
loutky jako třeba žirafa na fotografii.
Děkujeme za sdílení.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Internetové odkazy a programy
ke stimulaci zraku, sluchu,
senzomotoriky
Rodiče, kteří doma nevlastní žádný iPad ani tablet, ale zato
mají stolní počítač či notebook s operačním systémem Windows (v ČR
nejrozšířenější systém), mají také možnost zaujmout dítě různými
programy, které u dětí se specifickými potřebami rozvíjejí koordinaci očí
a rukou nebo stimulují zrakové i sluchové schopnosti. Většina programů
vyžaduje připojení na internet. V následujícím seznamu tyto programy
najdete, některé možná už znáte. Je zřejmé, že žádný rodič nechce, aby
trávilo dítě většinu svého času u PC, proto berte informaci jako inspiraci
pro motivaci k náročnému cvičení očí (okluze) či stimulaci smyslů
za „deštivých dní“.
Důležité upozornění, než začnete programy a odkazy zkoušet:
1. Obecně slouží jako DOPLNĚK k rozvoji senzomotoriky či zrakové
stimulaci.
2. Pozor na EPILEPSII!
3. Zvukový podklad některých aplikací může být dítěti nepříjemný nebo
ho může vyrušovat od zrakové práce – ztište ho nebo zvuky úplně
vypněte.
¨ Relaxační či dětská hudba spuštěná v přehrávači podporující
vizualizace – (programy jako Windows Media Player, iTunes
https://www.apple.com/itunes/download/ má hezké světelné efekty
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015

při poslechu hudby, Media Monkey též
http://www.mediamonkey.com/information/free/)
¨ Psaní v Microsoft Word a podobné – zvětšit písmena či změnit barvy,
pozadí – můžete psát vy, jako rodič, nebo nechat dítě, aby sledovalo,
co se děje, když se dotýká klávesnice.
¨ Prezentace a programy od Petit o.s.
http://www.petit-os.cz/pasiv_sled.php,
kde je možné zdarma si stáhnout prezentace:
http://www.petit-os.cz/petit_soubory/ppt.zip
¨ Využití fotografií rodiny či známých předmětů, míst a práce s nimi
v excelové tabulce nebo v malování či jiném editoru Microsoft.
OneNote má také možnosti práce s obrázky – je to však o trochu
složitější.
¨ Programy a hry speciálně pro děti:
ê Tux paint
http://sourceforge.net/projects/tuxpaint/?source=typ_redirect
– malování se zvukovým doprovodem – je potřeba nainstalovat
do počítače. Pohyby myší jsou podpořené zvukem.
ê Zvuky losů po najetí myší
http://priorywoods.web4.devwebsite.co.uk/page_viewer.
asp?page=Tootin%27+Reindeer&pid=166
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ê Zvuky zvířat s fotografiemi: http://priorywoods.web4.devwebsite.
co.uk/page_viewer.asp?page=African+Sounds&pid=169
ê Další jednoduché prográmky a videa reagující jen na dotyk:
http://priorywoods.web4.devwebsite.co.uk/page_viewer.
asp?page=Resources&pid=4
ê Stavění, puzzle, vybarvovaní a pexeso pro batolata
http://tutitu.tv/games/
ê „Klikací hry“ – reagující na klik kamkoli jakkoli s pěknou grafikou –
bez nutnosti instalace:
http://www.owlieboo.com/educational-games.php
ê Vybarvování – http://www.coloring-online.com/
ê Jednoduché hry pro kojence – od Fisher Price –
http://www.fisher-price.com/en_US/gamesandactivities/
onlinegames/index.html#age=01%20Infant&pageSize=26
ê Pro starší batolata zvolit hry, pianko a kapela http://www.fisherprice.com/en_US/gamesandactivities/onlinegames/index.html#
ê Magické celoobrazovkové hry dle různých věkových kategorií
http://www.fungooms.com/
ê Hry pro děti, plus omalovánky apod. v jiných sekcích –
v angličtině http://www.bbc.co.uk/cbeebies/games/

ê Hry pro nejmenší v češtině – ale i pro starší
http://www.hryprodivky.cz/c/online-hry-pro-nejmensi/stranka/3
¨ Videa z YouTube
ê zrakově stimulační videa pro nejmenší – kontrastní
apod. http://www.youtube.com/results?search_
query=newborn+baby+stimulation+sensory
ê Písničky pro děti – Zpívánky http://www.youtube.com/
watch?v=BvCb2ixwzWE&list=PL4313E39682748890
ê Animované písničky – velmi oblíbené, kontrastní… i s textem
jakožto karaoke pro rodiče či starší sourozence.
http://www.youtube.com/playlist?list=PL37016AE83A8F8598
ê Dětská videa – YouTube – pohádky, říkanky, prasátko Peppi,
Krteček, Víla Amálka a jiné… dle vkusu dítěte
V případě, že máte SMART televizi připojenou k internetu, je možné
využít i odkazy na YouTube videa přímo v televizi.
Nápad: V případě, že je pro maminky oblast informačních technologií
(vše kolem počítačů) jako z „vesmíru“, zapojte tatínka či staršího
sourozence, určitě přijdou na další možnosti, které se konkrétnímu dítěti
líbí nejvíc.
Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče

ê Hudební nástroje – „Virtual Keyboard“ – lze hrát několik nástrojů
a doplnit i bicími – využít lze běžná klávesnice (klávesy v řadě A-L)
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/
music/piano/pan_pipes.htm
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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Zábavná vestic�ka
Ráda bych se s vámi podělila o nápad na pomůcku...

Děkuji za nápad paní doktorce Zobanové a ještě více děkuji své báječné
kamarádce za provedení nápadu.
Růžena Poborská, maminka Františka

Není můj, inspirovala mě paní doktorka Zobanová. Byli jsme
u ní na vyšetření se synem Fanouškem. Pro ty, kdo ji neznají,
je to jedna z nejlepších očních lékařek, jaké jsme poznali. Všimla si, že
Fanda často tlačí prsty do očí. Což je pravda, nepomáhají žádné domluvy
ani „vyhrožování”. Jen zabavit ruce... Ne vždy se to podaří, a pokud s ním
nejsem neustále po jeho boku a „nestíhám” ho, tak jsou hned prsty tam,
kde nemají...
Paní doktorka mi řekla, že dříve se dělaly takové vesty pro děti, aby se
zabavily a nesahaly si do očí. To mě velmi nadchlo a hned jsem vymýšlela,
jak takovou vestu sehnat nebo udělat.
Jelikož jsem zručná v jiných věcech než v šití, oslovila jsem svou nejlepší
kamarádku a poprosila ji o pomoc. Ona šít umí, šije společenské
a svatební šaty, takže taková vestička bude jistě rychlovka...
Společně jsme promýšlely, jak vestu upravit, aby byla vhodná na nošení
i ven. Vymyslela to báječně: z reflexní vesty udělala báječnou vestu
hmatovou... Našila kapsy s různými materiály (pro rozlišení levé a pravé
strany), pusa je na zip a uvnitř je schovaná píšťalka. Oči udělala tak, že
tam umístila knoflíky, které lze zapínat a rozepínat. A v každé kapsičce je
malé poutko, na které lze připevnit jakýkoliv malý předmět na gumičku,
aby nevypadl a dítě si s ním mohlo neustále hrát.
Tak to jen taková malá inspirace.

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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Deky z lásky
Jeden tip na dáreček pro vaše miláčky:
Na internetu jsem narazila na neziskovou organizaci „Deky
z lásky”. Napadlo mne, co to asi bude? Tak jsem začala hledat
dál a našla jsem úžasnou organizaci, která dělá ráda radost našim dětem.
Ušijí vám deku pro vaše dítko přímo na míru. Zadáte si oblíbené barvy
a postavy (nebo kluci i auta) a odešlete ještě s dalšími podklady na jejich
webové stránky. Vše je tam krásně rozepsané a popsané, takže se
nemusíte ničeho bát.
Našemu Fanouškovi, jelikož je téměř nevidomý, jsem zadala barvy černou
a bílou. Sice se v organizaci divili, ale vysvětlila jsem jim, že tyto dvě barvy
jsou pro nás nejlepší na stimulaci a pokud by se jim do deky podařilo
zapracovat ještě prvky zvukové, bylo by to nádherné. A ono se jim to
podařilo. Deka je super, jsou tam zašité i rolničky a na některých místech
i šustí. Je tam našitý zip, takže si Fanda trénuje i jemnou motoriku.
No prostě, deka je skvělá. Takže „DEKA Z LÁSKY” nám dělá radost. Navíc
neplatíte nic. Ano, čtete správně, nic se za ni neplatí. Pouze pošlete
zdravotní zprávu dítěte, požadavky na barvu a velikost deky a můžete se
již těšit. Byla jsem tím vším velmi překvapená, ale deky šijí dobrovolnice,
které chtějí dělat radost dětem a sami si trénují šití. My jim i touto
cestou opět velmi děkujeme, protože takovou deku bych sama nikdy
neušila.
Děkujeme vám, hodné tety, za DEKU Z LÁSKY.
Poboráci z Vlkova
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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Mluvící kocour

Tr�íkolka

Určitě znáte aplikaci Talking Tom a Talking Ben z iPadů či
Androidů. Existuje však také figurka kocoura i psa, která také
reaguje na hlas a dotek a vydává vtipné zvuky!
Má dotekové senzory na břiše, tlapkách, ocase a hlavě – vyslechne si
a zopakuje slova a zvuky.

Na běžném trhu se asi nenajde, ale v bazarech či mezi
rehabilitačními pomůckami z druhé ruky ano.
Jedná se o holandský výrobek Huka ATB.
http://www.huka.nl/producten/zelfstandig-fietsen/at-serie

http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=63041986&tab=1

Fotka je úplně čerstvá, ještě bez helmy a upravených šlapek, nicméně
nelze nevidět nadšení, že „KOLO konečně dorazilo a brzy se bude moci
vyrazit na výlet!“

http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=35827300&tab=3

Za tip děkujeme Kateřině Tobiškové

Najdete je například zde

Za inspiraci děkujeme paní Šnapkové.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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Rozhovor s Andreou Nondkovou,
metodic�kou a vedoucí
krizové linky EDA
Andreo, v první řadě bych se tě ráda zeptala, jak ses mezi námi
v Edovi ocitla?
Náhodou. Před koncem rodičovské dovolené jsem začala hledat práci,
protože v Dětském krizovém centru, kde jsem předtím pracovala, jsem
měla smlouvu na dobu určitou (záskok za rodičovskou dovolenou). Po 5
letech s dětmi doma jsem chtěla pracovat v týmu lidí a najít si práci, při
které bych měla příležitost se učit něco nového. A Raná péče EDA mi
v podstatě sama spadla do cesty. Přišla jsem, viděla jsem a už jsem zůstala, protože s tak fajn týmem je radost pracovat.
Náhodná byla i cesta k oboru jako takovému. Při studiích na VOŠ sociálně
právní jsem pracovala s rizikovou mládeží, pak jsem v rámci studentské
praxe na VŠ nastoupila do Bílého kruhu bezpečí a další rok na Linku
bezpečí. Na obou místech jsem zůstala dlouhou dobu i po skončení stáže,
měla příležitost se učit a profesně růst. Krizová intervence mě bavila
v jakékoli podobě, na telefonu i tváří v tvář. Dalším logickým a hodně užitečným krokem bylo absolvování dlouhodobého psychoterapeutického
výcviku v Institutu pro výcvik v gestalt terapii.

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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V čem spočívá tvá role?
Zaprvé je to zřízení linky důvěry, která ve středu 4. března 2015 zahájí
svoji činnost, dále metodické vedení konzultantů linky a konečně přímá
práce na telefonu i chatu, na kterou se moc těším. A pak je to poskytování krizové intervence tváří v tvář rodičům, na které dolehla náročná situace, ve které žijí. Jsem ráda, Teo, že od března budeme na pomoc klientům
v nouzi dvě.
Jak pozná klient, že se dostal do krizového stavu?
Projevy krize mohou být velmi různé. Od biologických – například klienti
nemohou spát, špatně se soustředí - k emočním. Prožívají například obrovskou bezmoc, úzkost či je trápí pocit selhání a výčitky svědomí. Dále je
důležité, že v krizi máme pocit, že situace je nad naše síly a nejsme schopni sami nalézt řešení. U klientů v krizi se často objevuje zúžené vnímání,
které se často přirovnává k dívání se do trychtýře – tzn. klienti vidí jen
velmi malý okruh možností, jak svou situaci zvládnout. A cílem krizové
intervence je pomoci jim hledat všechny možnosti řešení.
Lze poradit, co může klient Rané péče EDA (nebo vlastně kdokoli) udělat,
když je v krizi?
Z naší strany může využít služeb linky či chatu nebo se mohou ozvat přímo mně a domluvit si osobní setkání. Obecně pomáhá mluvit o tom, co
je tíží. Už tím, že s někým mohou mluvit, dostává jejich situace strukturu,
uspořádává se – přestává je zavalovat. Paradoxně bývá často výhodou,
když posluchač není příliš vtažen do problému. Klienti se mohou také
sami zkusit zastavit a popřemýšlet, co jim fungovalo v náročných situacích v minulosti, či zda jsou nějaké dobré zdroje pomoci v jejich okolí.
Často stačí relativně málo k alespoň drobné úlevě – hlídání rodiči, popoZpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015

vídání s kamarádkou, víkend v přírodě. Zvlášť v případě rodičů pečujících
o dítě s postižením bývá spouštěčem i poslední kapkou blížící se katastrofy fyzické vyčerpání.
Jakým způsobem může klient kontaktovat odbornou pomoc – kde ji má
hledat, na co se má připravit a co si má připravit?
Na stránkách Rané péče EDA jsou přehledně uvedeny kontakty telefonní,
emailové či odkaz na chat. Případně se může domluvit či optat poradců
Rané péče EDA při osobní návštěvě. Připravovat si nemusí nic, nemáme
na klienty žádné speciální nároky. Od nás mohou klienti čekat především
zájem, pochopení a podporu. Zdá se to jako málo, ale často jsou tyto
faktory klíčové pro stabilizaci. Dále může klient dostat kvalifikovanou
informaci o službách, možnostech systémové podpory státu či odkazy
na další služby.
Co jiného je pro tebe kromě profesního života důležité?
V tuto chvíli rodina; mám dvě malé děti, které mě plně zaměstnávají
a prakticky veškerou mou pozornost strhávají na sebe.
Jak nabíjíš své vlastní baterky, když se vybijí?
V tuto chvíli mám pocit, že vybité baterky z práce nabíjím doma a vybité
baterky z domova nabíjím v práci, zatím to krásně funguje, protože mám
zkrácený úvazek. Velký zdroj energie mi dodává sport – jen bych na něj
potřebovala víc času - a pobyt v přírodě vůbec. Mám ráda dobré knížky,
a když chci fakt vypnout, není nad fantasy nebo sci-fi.
Děkuji za rozhovor.
Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče
rozhovor
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Sne�z�ítko
Dlouhé zimní večery se sice krátí, nicméně i delší sychravá
odpoledne jsou jako stvořená pro výrobu vlastního sněžítka.
Alespoň si tak můžeme připomenout, jak magické je sledovat
padání sněhu, nebo alespoň jeho iluzi. Záleží jen na vás,
jestli si zasněžíte vánoční stromeček, sněhuláka nebo třeba
ledního medvěda. Navíc třpytivé sněžítko se určitě bude výborně vyjímat
i na lightboxu.
Potřebujeme:
¨ prázdnou skleničku s víčkem od čehokoli (krému, paštiky,
marmelády),
¨ hmotu Fimo nebo jakoukoli hotovou figurku či objekt dle vašeho
vkusu, glycerin (seženete v lékárně) a třpytky,
¨ tavnou pistoli, troubu, kuchyňské prkénko a špachtličku.
Z Fimo hmoty vymodelujeme předmět, který chceme zasněžovat. Když je
hotový, dáme ho na 30 minut zapéct do trouby a počkáme, než zchladne.
Pak ho tavnou pistolí přilepíme na dno víčka od sklenice. Pokud by
se vám nechtělo objekt vyrábět, použijte hotovou figurku, např.
z „kindervajíček”.
Sklenici naplníme směsí glycerinu a vody s třpytkami – 2 třetiny
glycerinu a 1 třetina vody. Pevně zašroubujeme víčko na sklenici
a sněžítko je na světě! Glycerin ve sněžítku funguje jako zpomalovač,
takže sníh bude padat romanticky a pomalu.
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 16/2015
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Kalendárium

Co proběhlo

Akce chystané

21. 1. 2015 Setkání rodičů s vyráběním z hedvábného papíru

18. 3. 2015 Velikonoční setkání rodičů

17. 2. 2015 Večerní setkání – kruhové tance

15. 4. 2015 Jarní setkání rodičů
17.–24. 5. 2015 Pobytový kurz v Lučkovicích poblíž Blatné
(www.pobytyprodeti.cz/detail.php?ID=20&anketa_nazev=diskuse_
luckovice&anketa_ukonceni=ne)
30. 5. 2015 Traktorový piknik u Nešporů (u Kutné Hory)
31. 5. 2015 Den pro ranou péči ve Stromovce
10. 6. 2015 Zahradní slavnost na Habrovce (Praha 4)
Sledujte Aktuality na našich stránkách
www.ranapece.eu/praha/aktuality (změny vyhrazeny).
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