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Úvodník
Po intenzivním jaru přišlo klidné prázdninově pracovní léto
a nyní začíná opět podzim spojený se začátkem nového školního
roku a kupou dalších akcí.
V tomto čísle zpravodaje nabízíme mimo jiné i ohlasy několika
letních akcí: mezinárodní konference Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového vnímání u dětí se zdravotním postižením
http://www.roksedou.com/#!konference/cr9b) a pobytu pro rodiny,
tentokrát v Lučkovicích.
Jako vždy přinášíme různé tipy a informace přímo z klientských rodin
a v rubrice inzerce zprostředkováváme nabídky různých pomůcek.
Věříme, že jste v létě měli možnost načerpat energii (té sluneční bylo
letos více než dost) a odpočinout si alespoň vybočením z běžného rytmu
– třeba i mimo svůj domov.
Dobré vykročení do dalšího školního roku a inspirativní čtení
přeje
Alice Pexiederová, poradkyně a redaktorka
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Speciálne� pedagogické centrum EDA
Začátek nového školního roku je v letošním roce i pro EDU velmi
významným datem. 1. 9. 2015 začíná svou činnost školské poradenské pracoviště Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú.
SPC EDA je založeno s úmyslem zkvalitnit podporu žáků
a studentů s postižením zraku, případně v kombinaci s dalšími
obtížemi, v rámci předškolní přípravy i školní výuky nebo různých forem domácího vzdělávání. Naším cílem je, aby podpora
při vzdělávání dětí nebyla jen formální, „papírová“, ale abychom
opravdu pomohli dětem vyrovnávat důsledky jejich zrakového
handicapu a jejich učitelům porozumět, co jejich žáci potřebují.

SPC EDA, z. ú., má své sídlo ve středočeském kraji, konkrétně
v městě Benešov. Speciální pedagožky centra však vyjíždějí do terénu
dle škol žáků a pracují i v dalších prostorách, zapůjčených v Praze
přímo v Rané péči EDA o. p. s., tedy v Trojické ulici na Praze 2.
Kontakt:
Martina Králová: 724 400 827, 224 826 860

Podporujeme děti, žáky a studenty během vzdělávacího období ve školských zařízeních v místě jejich bydliště.
Podporujeme rodiny těchto žáků a jejich blízké okolí, doprovázející žáky a studenty na cestě k dosažení všeobecného rozvoje
jejich schopností a dovedností a k osamostatňování se.
Úzce spolupracujeme s jednotlivci i institucemi, které se podílejí na výchově a vzdělání dítěte, žáka a studenta s postižením zraku (rodina,
učitelé, lékaři,…).
A podporujeme vytváření inkluzivního prostředí na školách.
Nabídka služeb SPC EDA, z. ú., je určena dětem, žákům a studentům se
zrakovým a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let.

Speciálne� pedagogické
centrum EDA, z. ú.
Poslání
Podporujeme děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, jejich
učitele, další pedagogické i odborné pracovníky, spolužáky a rodiče s účelem vytvoření
inkluzivního prostředí pro vzdělávání i další oblasti života lidí se zrakovým postižením.

Cíle
\ Podpora dětí, žáků a studentů během vzdělávacího období ve školských
zařízeních v místě jejich bydliště.
\ Podpora jejich rodin a blízkého okolí v provázení těchto dětí, žáků a studentů
směřujícímu k dosažení všeobecného rozvoje jejich schopností a dovedností
a k osamostatňování se.
\ Úzká spolupráce s dalšími jednotlivci i institucemi podílejícími se na výchově
a vzdělávání dítěte, žáka, studenta s postižením zraku (rodina, učitelé, lékaři …).
\ Podpora vytváření inkluzivního prostředí na školách.
Zakladatelem SPC EDA je Raná péče EDA, o. p. s., která má více než 25 let zkušeností
s podporou rodin dětí do 7 let s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením.
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Jedinec�ná konference o rané péc�i
u de�tí se zrakovým postiz�ením
Raná péče EDA o.p.s. uspořádala díky spolupráci
s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze v aule
v Jinonicích 18. června 2015 odbornou konferenci u příležitosti
25. výročí rané péče na území České republiky. Téma konference bylo
velmi lákavé – Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového vnímání
u dětí se zdravotním postižením.
Zajímavé bylo historické ohlédnutí jedné ze zakladatelek rané péče u dětí
se zrakovým postižením PaedDr. Jany Vachulové. Připomenula
cestu rané péče od mravenčí
depistáže až po aktuální koncepci
rané péče a pokrytí této služby
v České republice.
Dr. Lea Hyvärinen MD, PhD,
FAAP z Finska přednášela
v České republice již opakovaně.
Jako světově uznávaná
odbornice v oblasti dětské
oftalmologie, docentka vývojové
neuropsychologie na Helsinské
univerzitě a autorka celosvětově
užívaného systému testů zrakové
ostrosti LEA Vision Test System
měla opravdu velmi poutavou
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015

přednášku s řadou videoprojekcí, v nichž objasnila, jak mozek zpracovává
zrakovou informaci, a ukázala na souvislosti zrakové rehabilitace.
Také další vystoupení zaujalo veškeré publikum auly.
Drs. Marijolein Dik z Nizozemí
obeznámila přítomné s neuropsychologickým posuzováním
zrakových a hmatových funkcí.
Objasnila vztahy mezi vnímáním,
pozorností a vizuálně motorickou
a hmatově motorickou integrací.
Vše též doplňovala videozáznamy.
I třetí přednášející ze zahraniční
trojice je již české odborné
speciálně pedagogické
a oftalmologické veřejnosti
známa.
Dipl. Päd. Gertrude Jaritz
ze Štýrského Hradce (Graz)
v Rakousku předvedla
zrakově stimulační panenky
Lilli a Gogo, které se již v rané péči u dětí se zrakovým postižením
dlouhodobě používají. Následně pak ukázala uplatnění postaviček Lilly
a Gogo v knižním provedení a nakonec i v počítačové animaci zrakově
stimulačního programu.
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Ohlas ke konferenci Nové metody
v diagnostice a rozvoji zrakového vnímání
u de�tí se zdravotním postiz�ením
(18. c�ervna 2015)
Služba rané péče pro děti se zrakovým postižením ve Slovinsku
se dosud stále vyvíjí a není ještě zakotvena v zákoně. Proto hledáme
informace a co nejlepší modely rané péče v Evropě.

Obsah konference byl odborně opravdu bohatý. Z obsahu příspěvků
vyplynula i nutnost mezioborové spolupráce odborníků v péči o děti se
zrakovým postižením. V přestávkách konference se naskytla možnost
setkání odborníků z oblasti péče o zrakově postižené nejen z ČR
a Slovenska, ale i z dalších evropských zemí, mohli si vzájemně vyměnit
zkušenosti. Někteří si rádi vyzkoušeli i aplikace pro zrakovou stimulaci
programu EDA PLAY na iPadu, který užívá a distribuuje raná péče EDA,
o.p.s. Všichni získali nové letáky Rané péče EDA o. p. s. a informační
brožurky týkající některých témat péče o děti se zrakovým postižením.
Tato jedinečná konference byla velkou inspirací pro všechny zúčastněné.
Vedla i k novému zamyšlení nad zrakově rehabilitační péčí. Lze věřit, že
se brzy uskuteční další obdobná odborná akce v oblasti péče o zrakově
postižené.
PhDr. Mgr. Anna Jílková

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015

Část našeho týmu pracovníků rané péče se již v Makedonii setkala se
dvěma odbornicemi z Prahy, Martinou a Alicí. A tak když jsme dostali
pozvánku na konferenci organizovanou EDA k 25. výročí existence rané
péče, rozhodli jsme se jí zúčastnit.
Konference měla velmi vysokou profesionální úroveň, přednášejícími
byli přední odborníci na problematiku z různých zemí. Pro naši práci
s dětmi a jejich rodinami je velmi důležité, abychom byli informováni
o nejnovějších znalostech a výsledcích výzkumů ve světě. Ale na druhou
stranu je také důležité slyšet, že řešíme podobné problémy jako jiné země
a že se můžeme od sebe navzájem učit.
Ráda bych touto cestou poděkovala Rané péči EDA za dobrou organizaci
a pozvání excelentních lektorů.
Doufám, že spolupráce mezi Ljubljanou a Prahou bude pokračovat také
v budoucnu. Ostatně, teď je zase řada na vás, abyste přijeli do Slovinska…
Mateja Zidarič, tyflopedka,
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
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Pobyt v Luc�kovicích
Před pár dny jsme se vrátili z pobytu s ranou péčí EDA. Hlavu mám
plnou plánů a nápadů; mám pocit, že se mi tam ani nemůžou
vejít. A tak mezi praním špinavého prádla a běžnými denními povinnostmi usedám každou volnou chvilku k počítači a píšu maily
na všechny strany a čtu odpovědi, které mi na oplátku ze všech
stran přicházejí. Najednou mi hlavou proběhne myšlenka - „škoda, že už
nejsme na pobytu“. Tam bylo vše jaksi jednodušší a přímější. Mobilní signál
byl sice jen někde uprostřed louky, zato však byl neustále nablízku někdo,
s kým se dalo povídat, přemýšlet nahlas nad různými tématy, vymýšlet nové
věci atd. Ať už to bylo ve skupince při dopoledním programu, u oběda v jídelně, během odpoledního programu pro děti nebo večer v rámci programu
pro rodiče (a některé malé nespavce). A samozřejmě kdykoli mezitím.
Ptáte se, jaká témata jsme probírali? Byla to taková všehochuť: od problematiky nestandartního vývoje našich dětí, přes různé tipy a rady
od ostatních rodičů, poradkyň či dalších přítomných odborníků až
po velká - a pro některé z nás velmi aktuální - témata jako např. skloubení zaměstnání s péčí o dítě s postižením či možnosti respitních pobytů.
Dostala jsem od ostatních také spoustu užitečných tipů, jak vylepšit náš
obchůdek Tulio (www.tulio.cz), kde nabízíme hlavně bodýčka ve větších
velikostech a slintáčky, a některé maminky mi v rámci svých schopností
a možností nabídly pomoc.
Jako velmi obohacující vnímám příběhy a osudy ostatních rodin. Co
všechno zažili před/ při/ po narození dítěte s postižením, jak se k tomu
postavila rodina, přátelé, známí, ale i rodiče sami či sourozenci, jak kdo
musí bojovat s úřady a institucemi (školky, školy,…), kde se daří spolupráce, jaké mají plány do budoucna.
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015

Můj velký obdiv patří také nevidomým či slabozrakým maminkám, které se
vypravily do neznámého prostředí se svými malými dětmi. Hodně se mi vryl
zážitek, když jsem měla možnost jednu z nich odvést po večerním programu
do jejího bungalovu. Část areálu byla osvětlena, a tam jsem tudíž mohla být
průvodkyní, ale v okamžiku, kdy jsme zašly do neosvětlené části, kde byla
úplná tma, se najednou naše role proměnily. Ta, kterou jsem doprovázela, se
mi stala průvodkyní a bezpečně si svou bílou holí naťukala ty správné dveře:-) Snad bych jen ocenila, kdyby na začátku pobytu otevřeně zaznělo, jaké
mají tito rodiče potřeby a jak se např. přihlásit o pomoc a nemít pocit, že se
někomu vnucuji. Náš syn nemá tak těžké zrakové postižení, a tak nemám
představu, jak můžu být nápomocna, kdy se to hodí a které záležitosti si
chtějí nevidomí raději vyřešit sami. Něco z toho pak zaznělo při jednom večerním programu v rámci povídání Pavly Kovaříkové. Vyprávění o životě bez
možnosti vidět, o očních protézkách (o něčem takovém jsem slyšela poprvé
v životě) či o radostech a starostech s vodicím psem patřilo pro mne osobně
k tomu vůbec nejzajímavějšímu ze všech večerních programů.
Na závěr bych ráda poděkovala paní ředitelce Rané péče EDA Petře Mžourkové a všem, kteří se na přípravě a realizaci pobytu podíleli. A zároveň bych
také chtěla povzbudit ty, kteří se letos ještě neodhodlali vyrazit se svými
dětmi z bezpečí svého domova do nejistoty pobytu v neznámém prostředí
s neznámými lidmi. Není lehké tyto obavy překonat – to vím z vlastní zkušenosti –, ale rozhodně to stojí za to. Stravu dětem, které to potřebují, vzorně
mixovali, kdo chtěl, mohl se svým dítětem cvičit na rehabilitačním stole,
a nemalou výhodou byla také téměř úplná bezbariérovost objektu. A kdybyste se chtěli zeptat ještě na nějaké podrobnosti, klidně mi napište – vaše
poradkyně vám určitě mou emailovou adresu ráda zprostředkuje.
Magdalena Tomášková
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Co jsme se dozve�de� li z dotazníku
po kurzu v Luc�kovicích
Na závěr kurzu pro rodiny s dětmi (17. 5.–24. 5. 2015,
Lučkovice), o kterém se dozvíte i z předchozího článku tohoto
čísla Zpravodaje, dostali účastníci anonymní dotazník, jehož
vyhodnocení chceme využít pro organizaci případných budoucích kurzů
a spokojenost jejich účastníků. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili
(jedná se o 15 rodin), a rádi vás seznámíme s jejich názory a připomínkami.

Dále jsme se podrobně ptali, které cíle kurz účastníkům splnil a jak.
1/ S načerpáním nových zážitků a zkušeností bylo všech 15 respondentů
naprosto spokojeno. Mezi situacemi, které je zaujaly, uvádějí:
\

senzopatické hry ve společnosti jiných dětí (tekutý písek, těsto,
voda,…)

\

muzikoterapie

Nejprve jsme požádali účastníky, aby seřadili pořadí cílů své účasti
na kurzu tak, jak byly pro ně před kurzem nejdůležitější (co od účasti
předem nejvíce očekávali). A zde je výsledek:

\

pečení perníčků

\

návštěva domova Petra pro osoby se zdravotním postižením
v Mačkově

1/ Vzájemné setkání, výměna zkušeností a nových nápadů mezi rodinami

\

objev, že mé dítě je kolektivem ostatních motivované a dokonce je
i trochu soutěživé

\

deskové hry

\

praktické rady v péči o dítě

4/ Prožití radosti ze společných her s dítětem

\

setkání s nevidomými maminkami

5/ Získání nových zážitků a zkušeností z nových situací

\

střílení z luku

\

využití ergoterapie v praxi

2/ Získání informací a nápadů od poradců a pozvaných odborníků
3/ Setkání s ostatními dětmi a možnost zažít své dítě v jejich kolektivu

6/ Odpočinek od každodenních domácích povinností a starostí
Několik rodin uvedlo vlastní formulace cílů, kvůli kterým se rozhodly
na kurz vyrazit: vzájemná podpora mezi rodinami, navázání kontaktu
s ostatními, celkový relax a odpočinek od stereotypu. Dvě rodiny, které
nebyly na kurzu poprvé, uvedly, že se jejich priority od první účasti liší,
pro další rodinu bylo těžké se rozhodnout, jaké pořadí určit – všechny
cíle jí připadaly téměř stejně důležité.
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015

Někteří doplňují, že zážitky a zkušenosti bylo možno načerpat jak
v dopoledních skupinkách, tak při odpoledních hromadných činnostech
třeba u houpaček, při společných vycházkách, individuálních
konzultacích s odborníky na určitou oblast i při večerních programech,
ať už s vyráběním nebo bez něj. Za všechny citujeme: „V celém pobytu –
každý den nová zkušenost.“
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2/ Odpověď na otázku „Užili jste si se svým dítětem společné hry?“
byla také bez výjimky kladná. Rodiče pak vyjmenovali řadu jednotlivých
aktivit (jejich výčet by byl opravdu hodně dlouhý, protože v každé ze
skupinek se toho hodně stihlo…), ale zajímavé jsou obecnější komentáře
ke hrám:
„Je řada aktivit, do kterých bychom se doma nepouštěli – a pokud ano,
tak bychom si je určitě neužili tak, jako na kurzu (např. pečení, hra
s vodou a bublinami).“
„Mám ráda řízený společný připravený program. Mám na ni pak víc času
a klidu.“
„Užila jsem si vše, co má dcerka.“
Dále jedna rodina ocenila možnost využít ke společným hrám louku
bezprostředně před bungalovem a to, že odpadly běžné starosti
v domácnosti, takže šlo se dítěti věnovat na 100%.
3/ Na dotaz „Získali jste během kurzu informace a nápady od poradců
a pozvaných odborníků?“ odpovědělo 13 rodin kladně. Jedna rodina
odpověděla záporně a jedna uvedla, že to nemůže posoudit (tyto dvě
rodiny své odpovědi blíže nerozvedly).
Ve výčtu užitečných oborů se tradičně objevila dle potřeb účastníků
ergoterapie, muzikoterapie, fyzioterapie, zaujala i letošní nová nabídka
– např. možnost rozhovoru s psychoterapeutkou, prostorová orientace.
Dvě rodiny ocenily besedu s nevidomou maminkou Pavlou – uvedly, že
byla „neskutečně přínosná“ a „o některých tématech, která nejsou nikde
zveřejňovaná“. Vzhledem k tomu, že i naše poradkyně mají své různé
specializace, potěšila nás formulace „Od poradců bylo nápadů mnoho

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015

a na nespočet témat.“ nebo „Rozhovory s různými poradkyněmi, se
kterými se běžně nesetkáme.“
4/ Otázku „Využili jste kurzu k odpočinku od každodenních domácích
povinností a starostí?“ zodpověděli všichni respondenti kladně.
Na doplňující podotázku „Co vám k tomu pomohlo?“ jsme se dozvěděli:
\

změna prostředí

\

zajištění stravy

\

zorganizovaný program

\

dostatek příjemných lidí

\

relaxace při večerních programech

\

nicnedělání

\

zábava, pohoda, atmosféra

\

„lesní školka“

\

možnost popovídání

Ještě podrobnější názor na obsah kurzu jsme se pokusili získat dotazem
„Čím byl pro vás kurz nejpřínosnější?“ I odpovědi byly většinou
hodně obsažné a budeme se jimi určitě inspirovat, pokud bude
možnost zorganizovat další kurz – stejně jako bodovým hodnocením
jednotlivých součástí programu, které jsme také dotazníkem zjišťovali.
Děkujeme i za konkrétní náměty k další organizaci – např. návrh, aby se
potenciální zájemci o účast na kurzu mohli sejít s minulými účastníky,
aby na program dalšího kurzu byl zařazen den volna, protože intenzita
programu je velká, znovuzařazení možnosti nákupu hraček od firem,
které jsme letos nepozvali…

infoservis
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Z hlediska výběru objektu na případný další kurz bylo pro nás důležité,
že 11 respondentů si výslovně nepřeje dražší a komfortnější ubytování
a ostatním čtyřem je to jedno – nikdo tedy nehlasoval pro větší komfort.
Jediný respondent sdělil, že mu bylo v objektu zima, třetina rodin měla
připomínky ke stravování – tím vším bude třeba se v případě dalšího
kurzu zabývat.

Letošní týdenní pobytový kurz v příjemném prostředí RZ Lučkovice
jsme mohli uskutečnit díky podpoře Nadačního fondu Českého
rozhlasu, který nám na tento projekt věnoval 160.000,- Kč ze sbírky
Světluška. Děkujeme!

A bude tedy další kurz, nebo nebude? Čtrnáct rodin by na něj jelo určitě
opět, ale vše bude nejen záležitostí organizační a otázkou dostatečných
financí, ale také otázkou jasně vyjádřeného zájmu vás, klientských rodin.
A jak se takový zájem pozná? No přece tím, že hned po vyhlášení kurzu
chodí závazné přihlášky ...
Děkujeme všem účastníkům, kteří se s námi podělili o svůj pohled
na letošní kurz v Lučkovicích. Jak jedna rodina uvedla: „Atmosféru
na kurzu dělají daleko víc lidé než prostředí.“
Dotazníky zpracovala Jana Vachulová

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015
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Díte� s kombinovaným postiz�ením
je výzva
Když si připustíte, že vaše dítko zcela normální dle zavedených
norem nikdy nebude (ano, i na to máme testy a normy),
uvědomíte si, že i váš život dozná značných změn. Nemusí to být nutně
jen změny k horšímu, i když se to tak může na první pohled jevit.

Jednou z příležitostí byla i konference TEDex Prague Women 2015, kde
jsem měla svůj příspěvek – a o kom jiném, než o Elišce. Na přednášku se
můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=qo86Er8f2Fg
Lenka Bártová, maminka Elišky (10let)

Když jsem před asi devíti lety seděla s kamarády na zahrádce a měla na
kolenou Elišku, která jako obvykle měla ve dne zavřené oči, bavili jsme
se o dovolené. A já celkem pragmaticky, i když smutně, pronesla: ,,Já už
se k moři nepodívám, s Eliškou by to bylo složité a navíc nemám peníze."
Taky jsem řekla, že peníze si sice umím vydělat, ale kdo by se staral o Eli.
Že můžu tak leda do nevěstince za bar, protože je to práce v noci a slušně
placená, to bych pak ale musela přes den spát. V danou chvíli jsem prostě
měla takový pocit, necítila jsem nějakou křivdu, jen jsem konstatovala
skutečnost.
Netrvalo to ani 2 měsíce a odletěla jsem i s dcerou na ostrov Koh Tao
do Thajska na celý rok, a to pracovně. Žádný nevěstinec, ale krásný
resort, o který jsem se provozně starala, a skvělé chůvy z Barmy, které
se pro změnu staraly o Eli. Zaslechla jsem i nějaké vzdálené hlasy
o nezodpovědné matce, která tahá dítě do džungle, ale právě díky Elišce
jsem se naučila poslouchat především svůj pocit.
Dítě s kombinovaným postižením mě naučilo, že rozhodovat se mám
vždy za sebe a že to, co se může jevit v jednu chvíli jako tragická situace,
může být s odstupem času výzva a příležitost.

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015
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Novinky na infoportálu Alfabet
Organizace Alfahumanservis nás upozornila na poprázdninové
novinky. Mimo informace o přestěhování na novou adresu
Na Vrcholu 25, Praha 3 přibyl na jejich informační portál
http://www.alfabet.cz celý seriál článků o vývojových potřebách:
¨ Vývojové potřeby
¨ Pesso Boyden System Psychomotor
¨ PBSP model vývoje osobnosti
¨ PBSP – pět základních vývojových potřeb
Tématem měsíce září bude Kompletní péče o rodinu s dítětem se
zdravotním postižením. Na nové články se můžete těšit vždy ve středu.
Online poradna je zpět. Průvodkyně poradnou bude opět Mgr. Martina
Chmelová a těší se na vás každou středu od 13 do 16 hodin.
https://www.youtube.com/watch?t=11&v=CpUYfO9OB20

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015

Dále od září začalo:
1. školička Alfík, dětská skupina pro děti již od dvou let jako přípravka na
školku, kde děti mohou být jedno dopoledne nebo třeba i celý týden,
2. rozšíření služeb pro rodiče dětí se zdravotním postižením – k dispozici
bude Klubík, "dětský koutek" pro postižené děti, kde se o děti
postarají školení asistenti, a rodiče si tak mohou mezitím zařídit své
věci, ať je to například návštěva úřadu nebo kadeřnice,
3. zdravým dětem od 10 let je věnován i kurz sebeobrany pro děti
"Poznej svou sílu", kde se naučí především poznat svoji sílu, a řídit tak
svoji případnou agresivitu,
4. trénink paměti pro seniory, ale na vyžádání i pro mladší.
Více se dočtete www.alfahs.cz
Vybrala Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

infoservis
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Den pro ranou péc�i ve Šlechtovce
Poslední květnový den proběhla ve Stromovce v areálu
Šlechtovky velká kulturně-osvětová akce Den pro ranou péči.
Počasí k nám bylo vlídné a umožnilo hladký průběh všech
divadelních a hudebních představení pro děti a dospělé i celé řady
soutěží a dalších lákavých aktivit.
Na programu intenzivně pracoval celý EDA tým, a to jak ve fázi přípravy,
tak přímo na místě. S vydatnou pomocí ochotných dobrovolníků
a rodinných příslušníků jsme postavili stany a stánky, nachystali hry
a soutěže pro děti, vystavili ceny do tomboly i propagační materiály
(premiéru měla ve Stromovce naše nová „trička, která jsou vidět“)
a s lehkým rozechvěním jsme čekali, jestli někdo přijde…
Zatímco si první návštěvníci začali sedat na lavičky a sledovat pohádku
o neposlušných kůzlátkách, kterou pro nás sehrály Buchty a loutky,
neposednější děti si už stihly dojít pro kartičky, na které měly sbírat
razítka za splněné úkoly, a „daly se do práce“. Následující účinkující –
skupina BomBarďák – tak mohla získat dojem, že její písničky nikdo
neposlouchá… Děti ale poslouchaly, jen u toho skládaly puzzle, psaly
Braillovým písmem, učily se znakovou řeč, zkoušely, jaké to je orientovat
se v prostoru se zakrytýma očima, divočily ve skákacím hradu a mlsaly
cukrovou vatu nebo některý ze skvělých koláčů, které pro charitativní
prodej upekly naše maminky a příznivkyně.

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015

O něco později už mlsali všichni – naše patronky Jana Plodková a Juwana
Jenkins spolu s paní ředitelkou Petrou Mžourkovou slavnostně rozkrojily
obrovský dort s modrým panáčkem a každý, kdo měl chuť, si mohl užít
opravdové narozeniny – 25 let služby rané péče u nás.
Odpolední program byl zaměřený spíše na dospělé – vystoupily skupiny
Screwballs, The Radicals, United Heads, Biorchestr a Květy, které svou
produkcí přilákaly i řadu náhodných návštěvníků Stromovky. Nelenili ani
dobrovolníci, kteří se vydali do hloubi parku s letáčky a balónky a lákali
kolemjdoucí k návštěvě našeho veselého „cirkusu“.
Velký dík nás všech patří Ester Kočičkové – ta akci nejen moderovala
s vtipem a šarmem jí vlastním, ale přišla se zajímavými nápady už ve fázi
přípravy a ve Stromovce s námi vydržela až do konce, zcela nad rámec
původní dohody. Děkujeme i všem účinkujícím, všem milým pekařkám
a pekařům, všem, kdo přispěli cenami do tomboly, našim partnerským
organizacím (Raná péče Stodůlky, Centrum pro dětský sluch Tamtam,
o. p. s., APLA a Pestrá společnost), které se podílely na programu –
a především vám, kdo jste přišli podpořit naše úsilí dát o existenci služby
rané péče vědět co nejširší veřejnosti.
Jana Ježková, koordinátorka

infoservis
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Osve�z� me si pravidla – aneb co nového
v pu�jc�ovne� Rané péc�e EDA
„Nedílnou součástí nabídky služeb Rané péče EDA, o.p.s.
je půjčování hraček, pomůcek, literatury, CD, DVD…“ Tato
věta je součástí pravidel, která dostává každý nový klient při
podpisu dohody o poskytování služeb Rané péče EDA. A tato věta je také
v současné chvíli důvodem, proč
¨ se na vás obracíme s osvěžením těchto pravidel
¨ je půjčovna Rané péče EDA obrácená vzhůru nohama :)
Cílem půjčovny je seznámit rodiče s nejrůznějšími typy hraček
a pomůcek (běžně dostupnými, upravenými, speciálními nebo
individuálně vyrobenými), které podporují vývoj dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením.
Výhodou půjčovny je možnost zapůjčit pomůcky, které jsou finančně
náročné, ale jejich využitelnost je pro dítě často krátkodobá. Další
výhodou je možnost inspirovat se k vlastní výrobě hraček a pomůcek,
které naopak nemusí být drahé, ale jsou vyrobeny na míru dítěti a jeho
schopnostem.
Jak víte, využití půjčovny je zpoplatněno částkou 500,- Kč ročně
(v porovnání s cenami půjčovaných hraček opravdu symbolickou,
v této částce rodina dostává i časopis Raná péče a tento elektronický
Zpravodaj). Navíc se snažíme získávat přímo na doplnění půjčovny

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015

i další zdroje (firemní nebo nadační). Výsledkem je, že po posledních
takových možnostech nákupů se v půjčovně objevují velice speciální,
ale také velice nákladné pomůcky – např. u hraček od firmy Rompa
není výjimkou, že pořizovací cena je kolem 3.000,- Kč. Jedná se např.
o na první pohled jednoduchý stojánek s kolotočem se zrcátky; kdo
však někdy zažil způsob, jakým některé nadšené děti s takovou hračkou
zacházejí, musí ocenit, jakou má kolotoč výdrž. A právě solidnost
zpracování a nutnost mít atesty na bezpečnost jak mechanickou (dítě se
nesmí při žádné manipulaci zranit), tak chemickou (nezávadnost barev
při olizování dítětem) způsobuje vysokou cenu hraček a pomůcek pro
děti, nejen ty s postižením.
Aby nám (a vašim dětem) všechny nové i starší osvědčené hračky
a pomůcky posloužily co nejužitečněji, je třeba, abyste všichni měli
možnost je alespoň někdy mít zapůjčené. Při současném benevolentním
systému půjčovny se stávalo, že všímavá poradkyně rychle zjistila, které
hračky do půjčovny přibyly, a poté je nechala „kolovat“ v rodinách,
do kterých dojížděla. A tak - navíc při nedodržování obvyklé výpůjční
doby, která je definována intervalem mezi dvěma konzultacemi v rodině
– se stávalo, že ostatní poradkyně atraktivní hračku poprvé spatřily
po dvou letech od jejího pořízení a rodinám ji ani nemohly doporučit …
Zavádíme proto nová opatření, která by měla pomoci plynulejšímu
putování a delší životnosti atraktivních hraček a pomůcek po rodinách
všech poradkyň:
¨ Každá atraktivní hračka či pomůcka je představena na týmové poradě,
tudíž se s ní seznámí všechny poradkyně a budou moci ji rozumně
zařadit do plánu stimulace dítěte.
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¨ Následně je hračka opatřena čárovým kódem. Každá poradkyně má
v tomto systému svoje označení, tudíž bude jasné, kdo hračku půjčil
a kdy ji vrátil.
¨ Na hračce je uvedena pořizovací cena, aby si byl každý – rodič
i poradkyně - vědom nutnosti dobrého zacházení s hračkou
a nákladnosti případné opravy či koupi nového exempláře (vozit ji
v autě ohleduplně zajištěnou a zabalenou, nedávat ji dítěti volně
k dospozici tak, aby si s ní hráli kamarádi, sourozenci, psi…:-, při
vracení ji společně zkontrolovat).
¨ Poradkyně budou tyto atraktivnější hračky a pomůcky půjčovat
jen na jeden interval mezi konzultacemi a budou je pak vracet
do půjčovny, aby rotace byla plynulá nejen v rodinách, ale i mezi
poradkyněmi.

Děkujeme všem:
¨ sponzorům za finance na hračky, regály i čárový systém
¨ poradkyním, dobrovolníkům a brigádníkům pod vedením naší
nejhravější kolegyně Lucky Magerové za instalaci, třídění, kódování
¨ poradcům za pochopení a dodržování nových pravidel
¨ rodinám za pravidelnou platbu půjčovného a dobré zacházení
s vypůjčenými věcmi podle pravidel.
Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Věříme, že tato nová pravidla pochopíte a že hlavně vaše děti ocení lepší
možnost užít si opravdu zajímavé hračky a pomůcky.
Tato zpřísněná pravidla se nebudou týkat hraček a pomůcek, které již svým
charakterem vyžadují dlouhodobější vyzkoušení a práci s dítětem (zrakově
stimulační desky, světelné boxy, rehabilitační míče…). I zde je však třeba
časem s poradcem nebo fyzioterapeutem probrat, kterou z takových
pomůcek by si rodina pro dlouhodobý efekt měla již pořídit vlastní.
U některých hraček bude jistě kritériem i to, zda na ně je v půjčovně
„fronta“ - pokud jich máme více exemplářů, lze výpůjční dobu prodloužit.
A k tomu, že je půjčovna vzhůru nohama? V současnosti už to v ní začíná
vypadat mnohem lépe – proběhla instalace nových regálů a hračky
postupně, za pomoci dobrovolníků, kódujeme, třídíme do průhledných
plastových kontejnerů, opravujeme…
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015

infoservis

17

Vánoc�ní benefic�ní koncert
Milí klienti,
16. prosince EDA spolu s klubem Jazz Dock pořádá vánoční
benefiční koncert pod názvem "S brejlema nebo bez brejlí".
Jazzovým večerem vás provedou skvělí hudebníci jako skupina Ille,
Petra Ernyei Quartet, Juwana Jenkins či United Heads. Na místě bude
probíhat soutěž o nejhezčí, nejšílenější či největší brýle.
POZOR – Vstup pouze v brýlích!
Pokud máte zájem si poslechnout příjemnou muziku a zároveň nás
podpořit, rádi vás uvidíme.
Počet lístků je omezen.
Více se dovíte na: http://www.roksedou.com/#!jazzdock/c2264.
Irena Kolafa, specialistka na PR a marketing

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015
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Úprava autosedac�ky firmy Otto Bock
Proč vlastně byla třeba úprava?
Sedačka zajíždí dovnitř do auta, když na ni posazujete dítě; při
výrobě to zřejmě úplně nedomysleli. Myslím si, že ji rodiče kvůli
tomu nevysunují a posazují dítě rovnou dovnitř do vozu, když je
sedačka zaaretovaná na jízdu, anebo s ní bojují.
Moje dcera už se obtížně nosí a je náročné s ní manipulovat v malém
prostoru vozu. Vysunutí sedačky a její zajištění ve vysunuté poloze celý
proces usazování do sedačky ulehčí.
V čem úprava spočívá?
Je třeba: plech, svářečka, vrtačka, barva, montážní klíče a objednat
u výrobce speciální dutý šroub (je možné si ho vyrobit, ale já jsem ho
koupil přímo přes firmu Otto Bock, aby to vypadalo dobře).
Materiál na úpravu vyjde na 500,- Kč.
Bylo nutné si s tím pohrát. Nejhorší je vymyslet to tak, aby se nezasáhlo
do konstrukce atestované sedačky. Jediným zásahem jsou dva navrtané
otvory v dřevěné desce. Pro zajištění sedačky ve vysunuté poloze je
doplněn kovový díl, který propojí duté šrouby s aretací a dřevěnou
podložku sedačky.
Výsledkem je možnost sedačku zaaretovat vysunutou ven
a v klidu do ní dítě posadit.
Více je vidět na fotografiích. Pokud byste si ještě chtěli cokoli ujasnit,
můžete mě kontaktovat na mailu: polcar.pk@gmail.com
Karel Polcar
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015
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De�tská toaletní sedac�ka
Čas od času nastane situace, že rodiče hledají pomůcku, která
jejich dítěti pomůže s nácvikem toaletního tréninku. Jedná se
o nástavec na WC, který je vybaven dostatečnou oporou zad
a popruhy.
Dříve byl lehce k dohledání na stránkách německého výrobce MEYRA
nebo ve větších obchodech se zdravotnickými a rehabilitačními
pomůckami. Nyní se dohledává velmi těžko, pomůže výraz „dětská
toaletní sedačka“.
Objevili jsme, že např. prodejna Polámaný mraveneček v Rybné ulici
v Praze je tuto pomůcku schopna dodat, ale na jejím webu ji budete
hledat jen marně; pomůcku nemají skladem, pořídit ji lze jedině
na objednávku. Dodací lhůta je cca 6 týdnů.
Možná podobným způsobem bude možné pořídit tuto pomůcku
i ve vašem okolí.
Přidáváme kontakt:
Polámaný mraveneček, Rybná 11, Praha 1 (od 9 do 18 hodin).
http://www.zdravotnicke-potreby-a-pomucky.cz/kontakty.html
tel.: 224 819 360
mobil: 777 709 193, 737 209 718
nonstop infolinka: 776 246 938
mail: prodejna@zdravotni.cz
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Aby byly zoubky zdravé
Někdy se s lehkostí vánku dostaneme ke skvělému lékaři, jindy
je cesta trnitější.
Důrazným doporučením ze strany naší lékařky z rizikové
poradny, že musíme mít adekvátního zubního lékaře, jsme se
dostali do péče paní doktorce v Kateřinské. Ta nás provází správnou péčí
o zoubky. Prostě při své smůle jsme měli i štěstí. A tak trochu vědomostí
mohu předat dál.
Naposledy jsme zubní kontrolu měli ve čtyřech letech; vrátím se ale zpět
k prvnímu roku a první návštěvě.
Věk 1–3 roky
Pravidelně jsme začali čistit zuby zubním kartáčkem 2x denně, ráno
po snídani a večer před spaním. Po ránu běžnou dětskou zubní pastou
a večer speciální GC Tooth Mousse. Pokud je vaší volbou kvalitní
podpora růstu zubů, vyvarování se kazů, objednejte si ji. Vybírat můžete
z více příchutí, k dostání na internetu, na kartáček dávejte jen maličké
množství.
Jaké rady jsme ještě dostali? Omezit nebo zcela vyloučit noční kojení
po 18. měsíci věku. Nedávat dítěti slazený čaj a jiné cukrem slazené
nápoje, ochucené mléko či džus před spaním a v průběhu noci. Večer
a v noci nabídnout k pití pouze neslazenou kojeneckou vodu nebo
pramenitou vodu, vhodnou k přípravě dětské výživy.
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Věk 3–6 let
Čistit jsme měli zuby stále 2x denně, shodné zubní pasty jako dosud.
Zuby čistí rodiče, poučte se z mých chyb, kdy jsem celá šťastná nechávala
zoubky na šikovném dítěti. Dospělí dávají důraz i na zadní stoličky, které
si dítě samo kvalitně ze všech stran nevyčistí. Vsadit můžete i na dentální
nit umístěnou na plastovém držátku, takzvané flossery. Jen opatrně
čistíme mezizubní prostor mezi stoličkami a nestačím se divit, kolik plaku
vyndáváme.
Miluje vaše dítě žvýkačky a umí bezpečně žvýkat? Máte vyhráno. To moje
žvýkat pořádně neumí, takže hledám alternativy. Paní doktorka nám
doporučila xylitol, jedná se o sladidlo, které je pro bakterie způsobující
zubní kaz lákavější než zbytky z jídla. Xylitol tím pomáhá chránit chrup
před infekcí zubním kazem. Žvýkat, cucat optimálně 1x každý den.
Žvýkačky seženete bezproblémově. V lékárnách mají i rozpustné pastilky,
vitamíny pro děti obsahující navíc látku xylitol - to je naše volba.
A dejte pozor i na to, co nedělat. Ke snídani nebo v průběhu dne nevolte
sladké cereální křupky, jsou zdrojem pro tvorbu kazů. Jen opatrně
s popíjením dětských slazených nápojů typu šťávičky, džus, Coca-Cola,
Sprite, Fanta, omezit je na minimum; večer a v noci nabídnout k pití
pouze neslazenou pitnou nebo pramenitou vodu. Vyhýbejte se také
podávání sladkostí mezi hlavními jídly.

Svítící kníz�ka
Paní Klenotová nám poslala pěkné video, jak vypadá a funguje
svítící knížka.
https://www.youtube.com/watch?v=vLe3FvKwNtw
Knížku na ukázku máme i v naší půjčovně.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Pr�íkrmy aneb otevr�ený dopis
pediatru�m
V návaznosti na poslední číslo časopisu Raná péče 1/2015, které
bylo věnováno tématu Děti a jídlo, sdílíme odkaz na webové
stránky o výživě klientské maminky Adély Kubíčkové.
http://blog.bio.cz/prikrmy-aneb-otevreny-dopis-pediatrum

Ať už využijete našich získaných vědomostí nebo ne, přeju vám z celého
srdce, ať je vašim dětem dobře a ať je zoubky nebolí.
Jitka Fílová
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Rozhovor s Irenou Kolafa,
specialistkou na PR a marketing
Štafeta předána, ptá se Jana Ježková.

Jak se stalo, že jsi začala pracovat v RP EDA? Čemu ses věnovala předtím?
Dlouho jsem studovala. Poté jsem pracovala v reklamních agenturách.
Připravovala jsem společenské akce, tiskové konference či návrhy komunikační strategie firem.
Pracuješ u nás jako odborník na PR a marketing, můžeš nám přiblížit, co
to znamená? Jak vypadá tvůj pracovní den? Co z tvých povinností tě baví
a do čeho se naopak musíš nutit?
Práce, kterou dělám, je velmi rozmanitá. Řeším vše od psaní o tom, co
se v EDOVI děje, po inzerci či vymýšlení propagačních předmětů a akcí
pro veřejnost. Proto je také můj pracovní den vždy hektický. Ráno se
nejčastěji zabývám monitoringem zpráv, co se děje v neziskovém sektoru, jaké zprávy ten den vyšly. Poté řeším inzerci, komunikuji s grafikem
a kontaktuji firmy, které by byly ochotné nám věnovat mediální prostor.
Aktuálně sháním místa, kde by se mohl promítat náš první televizní spot.
Baví mě skoro všechno, jen mám někdy problém nepodléhat stresu, když
se na mne nahrne více úkolů. V předchozí práci jsem přeci jenom měla
užší zaměření a bylo nás více v týmu.
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Jak se ti pracuje v ryze ženském kolektivu? Vidíš v tom nějaké výhody
nebo nevýhody?
Upřímně jsem si práci v ryze ženském kolektivu nedokázala představit.
Celkem mě to děsilo. Ale holky z EDY jsou výjimečné. Mají smysl pro
humor, jsou velmi empatické a celkově mi jsou inspirací v tom, jak by se
k sobě měli lidé chovat. Patřím mezi nejmladší v týmu, proto se snažím
čerpat z jejich bohatých zkušeností. Například díky nim už vím, jak upéct
chleba. Jediná nevýhoda na tom všem je, že mě zajímavé rozhovory s kolegyněmi odvádějí od práce:)
Chtěla by sis vyzkoušet práci poradkyně rané péče? Co by tě na tom lákalo
a co odrazovalo?
Studovala jsem antropologii a vždy mě zajímaly lidské osudy a příběhy.
Poradkyně se setká opravdu s rozmanitými rodinami, které žijí často
v kontrastním prostředí. To by mi určitě přišlo na této práci zajímavé. Vím
ovšem, že to je těžká práce, která není založena na pozorování druhých,
ale na práci s druhým, empatii a trpělivosti. Jednou mi v psychologickém
testu vyšlo, že jsem labilní cholerik, což opravdu nejsou vlastnosti vhodné pro poradkyni rané péče.:)
Chodíš velmi elegantně oblékaná – je to kvůli tvé pracovní pozici nebo je
móda tvým koníčkem?
Jsem v tomto směru trochu schizofrenní. Snažím se v práci chodit slušně
oblékaná, ale mám ráda i turecké kalhoty, punková trička či kůži. Ráda
nakupuji u drobných výrobců oblečení, ale také na bleších trzích. S kamarádkami pořádáme dámské bazary, které jsou vždy velkou společenskou
událostí, kde zažijeme spoustu legrace.
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 17/2015

A když jsme u koníčků – co ráda děláš, když zrovna nepracuješ?
Cvičím jógu, ta mi dodává rovnováhu. Od puberty chodím všude s knihou, a to i do lesa. Můj táta se na mě vždy zlobil, že místo sbírání hub
sedím na pařezu a hltám příběhy. Mezi mé koníčky patří také pití piva
a pivní turistika. Ráda bych se naučila kreslit, v tomto směru mám ještě
co dohánět.
Vím, že máš v rodině aktivního hudebníka – ty sama ovládáš nějaký
hudební nástroj? Pokud ne, tak na jaký by ses ráda naučila hrát? A jakou
hudbu posloucháš nejraději?
Deset let jsem zpívala v dívčím sboru Hlahol. Poté jsem dostala kytaru
a na ni hrála čtyři roky.
Ráda bych hrála na bicí, ale sousedi by asi nebyli rádi.
Jako malá jsem dostala od sestry 4 kazety s hudbou – Boba Dylana, Beatles, Leonarda Cohena a Doors – provázejí mě dodnes.
Rozhovor vzniká v létě, v čase dovolených – jak si představuješ ideální
dovolenou?
Nejraději jezdím se svým synovcem Stormem a manželem na vodu. Jsme
vášnivými vodáky, sjíždíme české řeky, ale nedáme dopustit také na plavby plachetnicí v Nizozemí, kde každoročně brázdíme vody Ijselmeer. Když
se cítím špatně či potřebuji získat novou energii, vydávám se do hor. Nejvíce mě uchvátily Pyreneje, doporučuji každému, aby se tam podíval.
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Bubble tea
Bubble tea – oblíbený nápoje všech školáků, kteří už pobírají
kapesné a rádi ho utrácí NARÁZ. Kouzlo nápoje nespočívá ani
tak v jeho mimořádné chuti, jako spíš ve způsobu přípravy
a servírování. Každý obchod, ve kterém Bubble tea připravují, je takovou
malou (chemickou) laboratoří. Vyberete si z desítek příchutí čaje
a desítek ovocných kuliček, které pak můžete libovolně kombinovat.
Nápoj dostanete ve vysokém průhledném kelímku zataveném fólií
a kuličky labužnicky vtahujete do brčka se širokým průměrem. Připadá
vám, že na tom není nic mimořádného? Pak je to možná jen jedna velká,
nafouknutá bublina :)
Bubble tea podomácku
Vaše patnáctiletá dcera vám na to už asi neskočí, ale pro mladší
a důvěřivější potomky můžeme vyrobit Bubble tea i doma. Já o tom
dlouhou dobu jen přemýšlela, pak trochu bádala na internetu a teď se to
konečně rozhodla i vyzkoušet.
Potřebujete:
2 hrnky vody, ¼ hrnku suchých tapiokových perel, dvě lžíce medu,
krabici džusu s výraznou příchutí (ananas, mango, meruňka,….), ½ l
vychlazeného silného černého čaje, šťávu z jednoho kompotu nebo
trochu ovocného sirupu a 2 dcl kokosového mléka.
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Jak na tapioku:
Tapioka je škrob, získaný z kořene manioku. A maniok je taková o něco
exotičtější brambora. U nás se zatím příliš nepoužívá, takže koupit
tapiokové perly není úplně jednoduché. Většinou jsou k dostání
v obchodech s asijskými potravinami. Pro mimopražské doporučuji využít
internetové obchody, v Praze se dá koupit třeba v Čajovně u modrého
slona ve Francouzské ulici. Půlkilové balení sušené tapioky stojí kolem
50 korun a navaříte z ní Bubble tea pro regiment vojáků. Způsobů,
jak tapioku uvařit, jsem našla spoustu. Nejjednodušší a účinné mi
připadá vařit tapioku v patřičném množství vody prostě tak dlouho,
dokud kuličky celé nezprůhlední. Míchala jsem a míchala, až se z bílých
škrobových kuliček staly průhledné, a pak vodu slila.
Další postup:
Hrnec s uvařenými tapiokovými perlami dáme znovu na plotýnku
a rozpustíme v nich dvě lžíce medu. Vzniklou směs přesypeme do velké
mísy – a pak už jen dolíváme všechny tekuté ingredience. Čaj, džus, sirup
a kokosové mléko.
Vše necháme pár hodin vychladit a pak servírujeme. Ideálně v kelímku
a s brčkem, které jsme si schovali z poslední návštěvy v Bubble tea!
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Prodej sve�telného panelu

Nabízím:

Plocha je 60x60 cm. Cena za výrobní náklady 1200,-

speciální rehabilitační dětskou sedačku Aris 3

Osobní odběr nutný.

postýlka IKEA 70 x 160 cm

petraturek@gmail.com, tel.: 775 599 971.

autosedačka STM (Německo) pro sedící dítě do 30 kg
koberec bílý 150 x 200 cm
Děkuji, kontakt:
Ruzjakova Larisa
tel. 721 002 936
larissaruzyak@seznam.cz
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Kalendárium

Co proběhlo

Co se chystá

17.–24. 5. 2015 Pobytový kurz v Lučkovicích poblíž Blatné
30. 5. 2015 Traktorový piknik u Nešporů (v Rohozci u Kutné Hory)

9. 10. 2015 Den otevřených dveří – můžete nahlédnout do prostor
v Trojické, provázet vás budou poradkyně rané péče

31. 5. 2015 Den pro ranou péči ve Stromovce

20. 10. 2015 Setkání rodičů – „ambasadorky pro EDU“

10. 6. 2015 Zahradní slavnost na Habrovce (Praha 4)

10. 11. 2015 Setkání rodičů – s lektorkou a koučkou Irenou Swiecicki

18. 6. 2015 Konference – Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového
vnímání u dětí se zdravotním postižením

4. 12. 2015 Setkání rodičů – „Mikulášské setkání“

22. 9. 2015 Setkání rodičů – úvod do canisterapie s možností si ji
vyzkoušet. Host – organizace „Tam, kde zvířata pomáhají“ a jejich psí
pomocníci

(Témata budou přiblížena v konkrétních pozvánkách před daným
setkáním.)
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Sledujte Aktuality na našich stránkách
www.ranapece.eu/praha/aktuality (změny vyhrazeny).

kalendárium

29

Zpravodaj Rané péče EDA, o. p. s.
Redakční práce: Alice Pexiederová | korektury: Jana Vachulová
Grafická úprava: SKOBA (www.iskoba.cz)
4krát ročně vydává Raná péče EDA, o. p. s. | Trojická 2, Praha 2, 120 00
www.ranapece.eu | www.eda.cz

