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Úvodník
Namísto úvodníku
Děkujeme všem!
Právě jsme se vrátili z pobytového kurzu pro klientské rodiny
v Lučkovicích. Všichni jsme plní zážitků, naplnění energií ze
společného sdílení a výborné týmové spolupráce nejen mezi námi poradkyněmi, ale právě s rodinami, bez kterých by naše nápady nemohly
fungovat.

Kdo s námi nebyl, může trochu „pobytové“ nálady nabrat z fotek.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče, redaktorka Zpravodaje EDA cz

Pobyt byl v letošním roce lehce inovován, stále si totiž vymýšlíme něco
nového. Tedy pro letošek jsme zrušili stálé poradkyně ke skupinkám
rodin s dětmi. Skupinky rodin zůstávaly stabilní, ale každý den kromě
prvního a posledního pobývaly v jiné místnosti a s jinými poradkyněmi
a užívaly si tematických dnů na téma pohyb, hmat, muzika a relax.
V první polovině pobytu jsme se při večerních programech příjemně
seznámili pod vedením kolegyně psychoterapeutky – témata oblíbených
jídel, filmů a cestovatelských destinací dokonale odbourala veškerý
ostych. Během odpoledních programů jsme se inspirovali japonskou
kuchyní – vyrábělo se sushi i onigiri, tančily se kruhové tance, hrály senzopatické hry, zkoušela se orientace v prostoru, jezdilo na koních, plavalo
se v bazénu v nedalekém Mačkově, relaxovalo s canisterapeutickými
kamarády. Kromě toho probíhaly odpolední individuální konzultace k pohybovému vývoji a rozvoji zrakových dovedností, v nabídce bylo i popovídání si s psychoterapeutkou. Také SPC mělo svou individuální nabídku.
V dalších večerech jsme vyzkoušeli, jak vyrobit domácí voňavé glycerinové mýdlo, zahráli si bowling i ve „slepecké“ variantě, vyzkoušeli neohrané deskové hry a nakonec se rozloučili u táboráku.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 21/2016
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Terénní krizová intervence
– aneb co vám může psychologická podpora a pomoc dát
a proč ji využít (…i když si můžete myslet, že není pro vás)

Určitě si říkáte: „Kdy je ten správný čas službu využít a proč bych
to měl/a udělat?“
Název služby „krizová“ intervence může působit dojmem, že je určená pouze
lidem, kteří jsou naprosto vyčerpaní a zoufalí, neví vůbec kudy kam. Každý
z nás se pere se svou stávající náročnou situací po svém. Když přemýšlíme,
jestli se jedná „už“ o krizi, nebo „ještě“ o zvládnutelný stav, většinou usoudíme, že je to stále ještě zvládnutelné. Uspokojíme se možností s někým si
o tom popovídat, postěžovat si. Jindy však v sobě trápení, nespokojenost
a zoufalství držíme a uzavíráme před okolím. Takové jevy se pak časem
nahromadí a odrazí se i na našem fyzickém zdraví.
Popovídat si s někým může být skvělý ventil, jen je třeba zmínit, že není
hovor jako hovor. Technika vedení krizově intervenčního hovoru má svoje specifika, pravidla, metodiku a může vám ho poskytnout jen školený
odborník. Oproti běžnému rozhovoru má některé výhody. Pracovník
– na rozdíl od přátel či příbuzných - není zatížený osobním vztahem
s klientem. Klient nemusí korigovat svá témata ani emoce, které se
během setkání mohou objevit, dostane pro ně prostor. Nikdo ho nebude hodnotit, posuzovat ani odsuzovat, neuslyší: „To jsi to tedy pěkně
povoral.“ nebo „To sis to neuměla zařídit jinak?“ ani úkoly typu: „To přece
musíš vydržet, všichni to nějak zvládají!“ nebo „Moc to řešíš, vykašli se
na to!“
Leckdo se necítí natolik „na dně“, že by si měl říci o pomoc. Jsme často
vychováváni k samostatnosti, k tomu, že máme vše zvládat a pomoci si
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sami; traduje se heslo: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Jenže ouha, může se
stát, že najednou už není síla ani na to, říci si o pomoc – a to může být
nepříznivé pro celou rodinu. Člověku jednoduše „vyhoří“ zásoby energie.
Každý má své zdroje energie a způsoby, jak se z náročné situace dostat.
O tom jsme podrobně psali v časopise Raná péče 1/2014 – s hlavním tématem „Čas pro sebe – čas pro druhé“. (V pdf verzi ho najdete na našem
webu: http://eda.cz/cz/co-delame/publikujeme/casopis
Kontaktovat pracovnici terénní krizové intervence může být jednou
z cest právě pro vás. Můžete společně s nimi hledat způsoby, jak si
v dané situaci ulevit, jak svoji situaci uchopit a kde pro sebe hledat
zdroje a podporu.
Klienti rané péče EDA mají možnost zdarma využít službu krizové intervence buď doma nebo na pracovišti EDA v Trojické ulici, nebo třeba
i ve zdravotnickém zařízení, kde je například rodič s dítětem hospitalizován. Konzultace obvykle trvá 1 – 2 hodiny, podle aktuální situace. Způsob, jak si o ni říci, je snadný: poradkyně předá klientovi, který má zájem
službu vyzkoušet či využít, telefonní číslo nebo e-mail na kolegyni/interventku a její jméno. Klient se pak ozve přímo jí a spolu se domluví, jak,
kde a jak často může služba probíhat. Je důležité se dobře domluvit na
organizačních podrobnostech. Společný vhodný termín je možné najít
zpravidla do dvou týdnů.
Počet setkání je omezený (maximálně 13). Pokud však budete potřebovat ještě další podporu, kolegyně vám včas předá kontakty na vhodného
terapeuta nebo terapeutku v návazných službách. Může se stát, že budete po skočení krizové intervence potřebovat interventky kontaktovat
znovu; to je samozřejmě možné. Vždy se domluvíte, jak postupovat dál.
Pokud byste se chtěli na kolegyně, které poskytují krizovou intervenci
tváří v tvář, obrátit sami bez prostřednictví poradkyně, zde jsou jejich
časové možnosti: Mgr. Andrea Nondková (tel. 724 400 837) – zpravidla
středy a čtvrtky, Mgr. Tereza Vísnerová (tel. 724 400 816) – pondělí.
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Pokud ale potřebujete pomoc rychle, jsou k dispozici krizová centra.
Můžeme vám předat kontakty, najdete je také na:
http://www.psychoportal.cz/krizova-centra-sluzby.
Kromě toho můžete bezplatně využít služeb Linky EDA na telefonu
800 40 50 60 nebo po e-mailu nebo chatu. Od června bude linka
v provozu každý všední den od 9 hodin do 15 hodin, do té doby
ve středu a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin.
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Další informace najdete na http://eda.cz/cz/co-delame/linka-eda/.
V dalším čísle zpravodaje zmíníme postupy, které můžete využít pro sebe,
aby vás syndrom vyhoření nepostihl. Dozvíte se, jak o sebe pečovat, na co
se zaměřit, co podporovat a budovat.
Tereza Vísnerová, krizová interventka a poradkyně rané péče
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Pr�íspe�vek na péc�i se letos zvýší

Od 1. srpna letošního roku se všichni příjemci příspěvku na péči mohou
těšit na jeho zvýšení o deset procent. O navýšení příspěvku není třeba
žádat, stane se tak automaticky.
Příspěvek na péči se nevalorizoval od roku 2007, kdy se začal vyplácet.
V loňském roce pobíralo příspěvek na péči přes 335 tisíc lidí. Podle
předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václava Krásy
souhrnná inflace za období, kdy se příspěvek nenavyšoval, činila 17 %
a ceny sociálních služeb se za tu dobu zvýšily až o 53 procent.

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň

nyní		od 1. srpna 2016
3 000 Kč
3 300 Kč
6 000 Kč
6 600 Kč
9 000 Kč
9 900 Kč
12 000 Kč
13 200 Kč

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň

nyní
800 Kč
4 000 Kč
8 000 Kč
12 000 Kč

od 1. srpna 2016
880 Kč
4 400 Kč
8 600 Kč
13 200 Kč
Alena Cikánková, poradkyně rané péče
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Noc�ní be�h pro Sve�tlušku
S rozsvícenými čelovkami vběhli příznivci Světlušky 14. dubna do
pražské Stromovky. Byl to již pátý ročník charitativního běhu na
podporu lidí s těžkým zrakovým handicapem. A protože EDA je již
dlouhodobě podporován NFČR ze sbírky Světluška, vyběhli jsme
také my.
Světluška pro své příznivce připravila v Praze trasy dlouhé 2,5 km
a 4,5 km a my jsme se podle svých schopností rozdělili a absolvovali obě trasy. Běh není ani tolik sportovním výkonem, ale je to věc soudržnosti
a podpory – je to vlastně spíše kulturní událost. Také jsme se tam potkali se
spoustou přátel a kamarádů. A příští rok určitě poběžíme zase.
V roce 2016 podporuje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky
Světluška tyto projekty:
— ,,Společně 2016“ – týdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením
— ,,Podpora rozvoje zrakového vnímání a smyslové integrace u dětí
se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku“
Lenka Bártová, fundraiserka
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Dobrovolník v zázemí pro pobytové
kurzy
Bez Pavla Tetaura si už několik let nedovedeme představit
odjezd na pobytový kurz pro rodiny ani příjezd s pomůckami
a dalšími věcmi z něj.
Zeptali jsme se, co ho k pomoci přivedlo.
Máte s ranou péčí osobní zkušenost? Vzpomenete si, jak jste se s ní poprvé setkali?
Osobní zkušenost máme s dcerou. Naše první setkání bylo v čekárně na
očním, kde jsme se dozvěděli diagnózu naší dcery.

Dovedli byste porovnat období, kdy jste byli klienty rané péče, se současností, kdy už vaše dítě chodí do školy?
To se dá porovnat dost těžko. Teď má dcera jiné potřeby i nároky, ale
můžu porovnat, jak by bylo bez rané péče a jak to bylo s ní. Bez spolupráce s ranou péčí rodiče jen velmi těžko shánějí informace o možnostech, které jsou potřeba k práci s hendikepovaným dítětem, a proto je
velmi důležité mít se na koho obrátit – pro radu, informaci a pomoc.
A nakonec – jak to děláte, že vždy dokážete naložit skoro celou půjčovnu
hraček a pomůcek do malého auta, bezpečně vše dovézt na místo a ještě
mít dobrou náladu?
Dělám to rád a baví mě to. Protože to dělat nemusím.
Děkujeme za celé ty roky…

Umíte si vzpomenout, co bylo pro vaši rodinu v průběhu rané péče největším zážitkem nebo největší změnou?
Asi nejsilnější zážitkem bylo první setkání s poradkyní rané péče, která
nám vysvětlila, že děti s hendikepem nemusí být odstrčené a můžou
fungovat jako ostatní, jen s trochou pomoci. Hodně jsme se uklidnili,
protože jsme byli po vyřčení diagnózy dost zoufalí. Začali jsme poctivě
cvičit a jsme rádi, jak na tom dcera dnes je.

Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Kdybyste teď měli někomu vysvětlit, proč by měl ranou péči využít, jak
byste to formulovali?
Jednoduše a stručně. Pomohli nám, pomohou i vám.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 21/2016
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Seminár� „Pr�íprava díte�te s CVI
na školní vzde�lávání“
V sobotu 9. 4. 2016 proběhl v EDOVI skvělý seminář o přípravě
dítěte s CVI (centrálním postižením zraku) na školu. Organizace se ujaly Markéta Skalická a Martina Králová, hostem byla paní Vrchotová (bývala klientská maminka a speciální pedagožka) s osmnáctiletým
synem Vojtou.

Zájemce, kteří se nemohli zúčastnit nebo by je toto téma zajímalo
podrobněji, upozorňuji, že se můžete prostřednictvím svého poradce
obrátit přímo na mě. Pořizovala jsem si poznámky ze semináře a ráda je
na vyžádání předám dál.
Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče

Záběr byl však mnohem širší. Dozvěděli jsme se, jak se cítí a co prožívá
dítě s CVI, zhlédli jsme film s názvem CVI o dětech s různými projevy
centrálního postižení zraku z holandské produkce organizace Bartimeus
(2008). Film komentovala různými příklady z praxe instruktorka stimulace zraku Markéta Skalická. Odpoledne bylo věnováno povídání paní
Vrchotové, maminky Vojty, chlapce s kombinovaným postižením včetně
CVI. Vojta byl celou dobu přítomen této přednášce a občas do ní i vstupoval.
Opět jsme si připomněli, jak je důležité sdílet s někým jeho praktické
zkušenosti ze života. Paní Vrchotová nás provedla takřka celým svým
životem od narození Vojty. Její zkušenosti z Vojtova raného dětství, nástupu do MŠ, ZŠ až do dospívání byly obrovským přínosem pro všechny
účastníky.
Měli jsme možnost vidět i mnohé pomůcky, které vyráběla maminka
nebo Vojtova asistentka, a zhlédnout mnohá videa, jak s nimi konkrétně
společně s Vojtou pracovali.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 21/2016
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EDA PLAY PAULI a EDA PLAY TOBY
- naše nové aplikace pro iPady jsou na světě!
Vytrvalá práce na těchto aplikacích je u konce a my můžeme sklízet ovoce pěkné a již ověřené spolupráce s vývojářským studiem
Sugar and Ketchup.
Pokřtili jsme je na tiskové konferenci v Americkém centru, patronace se
ujaly dámy z iSENu - Lenka Říhová a Iva Jelínková (http://www.i-sen.cz/
onas). O významu aplikace v rámci projektu Světluška Technologie se
Světluškou pohovořil ředitel nadace Přemek Filip.
Jednotlivé garantky aplikace Markéta Skalická, Alice Pexiederová a Lucie
Magerová zdůraznily specifika obou aplikací a nastínily jejich další využití. Všechny překvapil obsah košíků, kde čekaly předměty identické
k předmětům a zvířatům zobrazeným v aplikacích. Modrá kočka Lily potěšila a pobavila slečnu Pauli, která má živou Lily doma. Bubínek, upravený pomocí tapet, zmátl výtvarníka natolik, že si začal myslet, že jsme
v obchodě našli stejný. (Co vše udělá kouzlo jednoduché homemade
výroby!) Ředitelka EDA cz Petra Mžourková zmínila další přínos aplikací
v rámci fundraisingu a PR. Na závěr za tým Sugar and Ketchup Ivana Bajgarová s nadhledem shrnula, jaké ingredience je třeba přidávat do výroby
takovýchto speciálních aplikací – kromě „těch správných obrázků“. Nyní
nás ještě čeká představit aplikace odbornému publiku na mezinárodních
konferencích v Grazu a v polském Těšíně i při dalších příležitostech.

Inspirací pro tuto aplikaci byla dívka Pauli, které je nyní 17 let. Její pohybové možnosti jí neumožňují přesný dotyk, ale velmi ji baví příběhy, má
kočku Lily a babičku na venkově. Bylo nám jasné, že ovládání aplikace
musí být maximálně jednoduché.
Aplikace slouží pro trénink zraku a jemné motoriky a je připravena na
míru dětem s kombinovanými a zrakovými vadami. Mohou ji využít
i děti s centrálním postižením zraku.
Ovládání je tak jednoduché, že i děti s omezenými dovednostmi jemné
a hrubé motoriky mohou ovládat hru a posunovat děj kupředu, což jim
zaručuje úspěch ve hře, a tím i radost.
Aplikaci mohou hrát děti v období, kdy začínají vnímat posloupnost děje
a rozumí jednodušším příběhům.
Proč do hry zapojit současně motoriku dítěte i jeho zrak? To vysvětluje
Markéta Skalická, instruktorka stimulace zraku a jedna z odborných
garantek aplikace.
„Pro děti s kombinovanými vadami je velmi namáhavé udržet zrakovou
pozornost. Dítě, které musí soustředit veškerou energii na koordinaci pohybů, nemusí mít už síly na udržení zrakové pozornosti.

EDA PLAY PAULI
— příběh jednoho dne, stačí pouze jednoduchý dotyk na obrazovku
V aplikaci EDA PLAY PAULI prožijeme den s holčičkou Pauli.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 21/2016
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EDA PLAY TOBY
— sledování děje, jednoduchý dotyk

Více o všech aplikacích z rodiny EDA PLAY se dočtete na:
http://www.edaplay.cz/

Tato aplikace slouží pro trénink zraku a jemné motoriky u nejmenších
dětí.

Trailery aplikací uvidíte:
https://www.youtube.com/watch?v=Zqdjb1iDPsM
https://www.youtube.com/watch?v=p7nzDtxFSJE

Byla připravena na míru pro děti se zrakovými a kombinovanými vadami
tak, aby hra byla pomocníkem pro rozvoj zrakových dovedností těchto
dětí.

Krátkou reportáž z tiskové konference 28. 4. v Americkém centru v Praze
od autorky projektu „Budu pomáhat“ můžete zhlédnout na:
https://www.youtube.com/watch?v=3Yh-DurJYc4&feature=youtu.be

Aplikace má dvě části: fáze „sleduj, co se děje“ je vhodná pro děti už před
šestým měsícem věku dítěte.

EDA PLAY TOBY je ke stažení zdarma.

Druhá část aplikace s dotykovými úkoly je vhodná pro děti, které se začínají zajímat o konkrétní obrázky, tedy kolem jednoho roku věku.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška.

Hra je maximálně jednoduchá, zvládnou ji i děti s různou úrovní psychomotorického vývoje.

EDA PLAY PAULI je možné zakoupit na iTunes App Store za 2.99 USD.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a garantka aplikací z rodiny EDA PLAY

Děti se mohou obrazovky dotknout kdekoli nebo na ni prostě plácnout
a získají odměnu ve formě zajímavého zvuku hudebního nástroje nebo
zvířete.
Při jejím vzniku nás inspiroval Tobiášek, patnáctiměsíční chlapeček, kterému bylo doporučeno vzhledem ke komplikované zrakové vadě používání brýlí a okluzoru. Aplikace může sloužit jako dobrá motivace
k nošení brýlí a okluze.
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Rozhovor s poradkyní Alenou
Cikánkovou
Ptá se Dagmar Kukačková, která byla vyzpovídána v minulém
čísle Zpravodaje.
Aleno, zajímalo by mě, jaká byla tvoje cesta k práci poradkyně rané péče?
Moje cesta k práci poradkyně vedla trochu oklikou, ale o to více si ji nyní
užívám. Úplně prvotní informace o rané péči se ke mně dostala na Školení pro nové vedoucí táborů pro děti se zdravotním postižením
v roce 1999. Právě jsem nastupovala na VŠ, kde jsem se chtěla zaměřit
na sociální problematiku v porodnictví – a už na ni nedošlo. Práce
s dětmi se zdravotním postižením mne naprosto pohltila. V rámci studia
jsem se dostala k projektu „Screening sluchu u novorozenců“ na neonatologickém oddělení v Českých Budějovicích, kde jsem měla možnost
mluvit s maminkami často v nelehké situaci po předčasném či komplikovaném porodu; viděla jsem, jak moc potřebují podporu, co nejdříve je
to možné. Se stejnými rodiči jsem se po několika měsících potkávala na
psychorehabilitačních kurzech pro rodiny dětí raného věku, které jsme
pořádali pod záštitou fakulty a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. A bylo rozhodnuto, v tuto chvíli jsem věděla, že práce
poradkyně rané péče by se mi velmi líbila. Přesvědčila jsem se o tom
i na stáži u Jany Vachulové a při psaní diplomové práce pod jejím vedením. Po škole jsem si ještě zkusila práci v jiných oblastech sociální práce,
abych nabrala zkušenosti. Po rodičovské dovolené jsem začala směřovat
do rané péče.
Co tě na práci poradkyně baví nejvíce?
Nejvíce mě baví variabilita práce s rodinou, setkávání se zajímavými
lidmi a jejich dětmi. Miluji tu pestrost, kterou nám práce na pozici poradkyně nabízí. Líbí se mi, že žádný den, konzultace, příběh rodiny není
stejný, i to, že mě každý den něco nečekaného překvapí.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 21/2016

Co naopak nejméně?
Nejméně mě baví klasická potřebná „úředničina“.
Co tě nyní v EDOVI kromě poradenské práce zaměstnává?
Kromě práce poradkyně se v EDOVI věnuji sociálně právnímu poradenství. Snažím se být nápomocna kolegyním i klientským rodinám, když
se potřebují zorientovat ve sledu kroků k dosažení nějakého příspěvku,
průkazky či jen potřebují vědět, jak si poradit například s pojištěním
zdravotním či sociálním. Odměnou mi je vysoká úspěšnost při odvolání,
která jsme společně s rodinami sepisovali.
rozhovor
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Co ti v poslední době udělalo radost?
Jé, toho bylo docela dost. Teď jen, co vybrat. Pracovně mi udělalo radost
intenzivní školení, kterého jsem se zúčastnila v měsíci dubnu. Dověděla
jsem se tam nesmírně cenné informace, které určitě v budoucnu využiji.
Radost mi dělá každý dětský úsměv, který při své práci vidím. V osobní
rovině mi dělají radost mé dvě děti. Aktuálně dcera, která byla nominována na Mistrovství ČR v krasojízdě.
Jaký zajímavý film jsi v poslední době viděla?
V posledních letech se příliš k filmům nedostanu, ale vloni jsem viděla shodou okolností hned tři velmi zajímavé a kvalitní filmy, které mě
svým tématem oslovily a nad kterými jsem nejednou zapřemýšlela. První
film se jmenuje Rozchod Nadera a Simin; jedná se o strhující manželské
drama ze současného Íránu. Druhý film, který mě zaujal, je Hledání Vivian Mayer, o jedné z nejvýraznějších osobností fotografie 20. století.
A poslední film, který mohu doporučit, je polský film Ida, o osmnáctileté novicce Anně, která odhaluje svou židovskou minulost.

Je tu jaro, měla bys pro nás nějaký zajímavý tip na výlet?
Přemýšlím, vybrat jeden není zcela jednoduché. Před pár lety jsme se
rozhodli prozkoumat pražské potoky od pramene po ústí do Vltavy
a byly z toho velmi zajímavé výlety, nejvíce nás zaujala Rokytka. Na
celodenní výlet bych vyrazila na Kokořínsko, tam to miluji a doporučuji
např. Cinibulkovu stezku ze Mšena. A do třetice si neodpustím doporučit
Český ráj, kam jezdíme ještě raději a častěji. V Českém ráji bych doporučila navštívit méně známá místa, například skalní město Kalich.
Děkuji za rozhovor.

Kde si nejvíce odpočineš?
Nejvíce při nerušeném spánku; dřív bych ho neuváděla, ale dnes již
kvalitní spánek dokáži ocenit. Opravdu ráda odpočívám aktivně v přírodě, kde dobíjím baterky. Vyrazím ráda kamkoliv, nejraději na hory, kolem
vody či do lesa.
Jaké máš koníčky?
Mým nynějším největším koníčkem jsou mé děti a práce, která mě velmi
baví. Ostatní koníčky jsem pod vlivem těchto dvou upozadila. Celá rodina milujeme hory v létě i v zimě. Máme chalupu v Jizerkách, kde trávíme
volné dny. Když mám možnost, tak ráda vyrazím za kulturou, zacvičit si či
jen tak na skleničku s kamarádkou. Dříve jsem byla vášnivá cestovatelka
a už se těším na první větší cestovatelský zážitek s dětmi.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 21/2016

rozhovor

14

Kdy� panenka dostane brýle
Přesvědčit dvouletou holčičku, že musí nosit celý den brýle, je zapeklitá věc. Proč si nasazovat na nos něco, co tam nikdy nebylo?
Co tam nepatří a ostatní členové rodiny to tam nemají?
Jestliže brýle nosí maminka nebo tatínek, je to určitě pro dítě
snazší. Když rodiče vidí jako rys a brýle nepotřebují, můžeme
brýle naordinovat alespoň oblíbené panence.
Panenek, které by měly brýle předepsány přímo od výrobce, je minimum, ale naštěstí existují šikovní tatínkové, kteří brýle vyrobí z kusu
drátku.
Tyhle „drátkové“ vyrobil tatínek Terezky Markové a Terezka teď sama na
panenku dohlíží, aby je celý den poctivě nosila.
„Obrýlit“ se dají i plyšoví medvědi a jednodušší variantou obroučků je
měkký drátek s bužírkou nebo „chlupaté“ modelovací drátky z papírnictví.
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Rubikova kostka
EDA chystá Rubik‘s Futuro Cube neboli Rubikovu kostku budoucnosti
Projekt, který v současné době připravujeme, je nová hračka
speciálně uzpůsobená pro děti se zrakovým a kombinovaným
postižením. Elektronickou kostku testuje nyní koordinátorka
projektu Lucie Magerová ve spolupráci s klientskými rodinami. Kostka
bude obsahovat řadu her různých úrovní – například: „Hudební pexeso“,
které bude zahrnovat skladby hrané různými hudebními nástroji. „Autoři
nastudování těchto písníček jsou studenti Rakouského gymnázia
v Praze,“ popisuje Lucie Magerová.
Elektronickou kostku vyvinul Jan Krejsa z firmy Princip, kterou naše organizace oslovila s přáním kostku uzpůsobit pro děti s postižením; firma
poté přidala herní programy na podporu pohybové a zrakové stimulace
pro děti se speciálními potřebami.
Představujeme kostku:
Rubik’s Futuro Cube je černá kostka se světelnými diodami a vibracemi.
Na každé straně se rozsvěcují světelné body, které se zobrazují v různé
intenzitě. Hru doprovází i zvukové efekty a hlas. Kostka může například
stimulovat nejmenší děti k tomu, aby se za ní otáčely nebo plazily.
U starších dětí lze trénovat jemnou motoriku, prostorovou orientaci či
představivost. Na kouzelnou kostku, která bliká, mluví, zpívá a především může pomoci vašim dětem, se můžete již brzy těšit.
Přidáváme zajímavé odkazy k prohlédnutí – TEDx:
https://www.youtube.com/watch?v=_7BPIl7vNS8
https://www.youtube.com/watch?v=m0DoRdcgsog&feature=youtu.be
Lenka Trubačová, PR specialistka
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c�erná okluzní c�oc�ka
Máme dceru Sárinku (11 měsíců), která má vrozenou kataraktu na pravém oku. Sárinka měla operaci v 5. týdnu života
v nemocnici Motol. Po operaci jsme se dozvěděli, že je velice
důležitá zraková stimulace, abychom zajistili, že její mozek bude
přijímat informace z pravého oka a naučí se ho používat. Ke
stimulaci zraku je možné využít několik variant okluzí. Nejdříve
jsme vyzkoušeli lepicí okluze. Dokud byla dcerka ještě ležící miminko,
dala se tato varianta krásně využívat – jednoduché a rychlé řešení. Bohužel čím byla starší, tím více jí začala lepící okluze vadit a strhávala si ji.
Proto jsme začali zjišťovat další možnosti. Jelikož jí dobře nedrží kontaktní čočka, zažádali jsme si o brýle, na kterých máme látkový okluzor;
bohužel ten 100% nekryje a trochu světla jí proniká do oka. Dozvěděli
jsme se ale o možnosti objednání černé okluzní čočky, která 100% kryje
a efekt zrakové stimulace by měl být tím větší.
Musím ovšem konstatovat, že naše zkušenost s černou okluzní čočkou
není moc pozitivní. Je velmi problematické ji do oka nasadit, jelikož je
velká a tenká. Když už se nám podařilo ji do zdravého oka vložit, čočka
jí – nevím proč – vadí a neustále si oko tak mne, že mám strach, aby si
neublížila. Takže pokud vkládáme černou čočku, jsem stále u ní a hlídám
ji, aby si oko nemnula. To ale popravdě mohu udělat i s lepícími okluzory
a nemusíme podstupovat scénu, než čočku do oka vložíme. Od jiných
maminek vím, že se jim stalo, že se černá čočka utrhla, jelikož je opravdu
slabá, takže životnost nic moc.
Dozvěděli jsme se, že je ještě jedna možnost, a to nechat začernit dioptrickou kontaktní čočku, která se bude do oka podstatně lépe vkládat;
zatím ale nejsem rozhodnutá, zda do toho půjdeme. Takže tuto variantu
nechávám ještě stále otevřenou. Cenově je tato varianta dražší a nemám
jistotu, že jí opět nebude v oku vadit.
Lucie Veselá
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Dlanové pastelky

U Emičky jsem viděla velmi dobře vymyšlené voskovky na čárání a kreslení. Mají zajímavě řešený úchop i pro děti, které ještě nedrží správně
pastelku. Samotná voskovka má tvar jehlanu a lehce se vloží do plastového držátka. Toto držátko lze držet dlaní, a dítě si tak může užít čárání
a sledování toho, co se mu podařilo vytvořit.
http://www.vseprodite.eu/kategorie/vytvarne-potreby/6ks-dlanove-pastelky/
V případě potřeby lze dokoupit nové náhradní náplně:
http://www.vseprodite.eu/kategorie/vytvarne-potreby/12ks-nahradni-dlanove-pastelky/
Děkujeme Emičce a její mamince za tip na pomůcku i za ochotné předvedení, jak na to.
Martina Herynková, poradkyně rané péče
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Nejde to ani ve školce? A co bude
pak ve škole? Rešením mu�e být
domácí vzde�lávání
Čím dál více rodičů se uchyluje k vzdělávání dítěte se speciálními potřebami v domácím prostředí.
Důvody mohou být různé – například dítě má „obrácený“ režim, v noci
nespí a ranní odchod do předškolního či školského zařízení je pro všechny zúčastněné velkým očistcem; dítěti nevyhovuje kolektivní zařízení;
dítě je příliš úzkostné, jeho specifické potřeby jsou příliš vybočující
z průměru a zařízení si s tím neví rady; vzdělávací zařízení vyhovující
podmínkám rodiny je příliš vzdálené… a nebo… všechno dohromady?

Internetový systém MOODLE pomáhá rodičům individuálně vzdělávaných žáků k efektivnímu domácímu vzdělávání.
Škola Březová nabízí více než jen čistě přezkoušení žáka dvakrát za rok.
Nabízí vedení a přípravu na toto přezkoušení, právě třeba přes zmíněný
skype. Jak vypadá on-line výuka nebo konzultace žáka-učitele / učitele-rodiče přes skype, je možno dohledat i přímo na stránkách této školy.
Neváhejte si proto pročíst webové stránky, je tam spousta informací:
http://www.zsbrezova.eu/
Martina Vaňkátová, poradce rané péče

Jak říká moje bývalá klientská rodina praktikující domácí vzdělávání:
„Doma je nám všem nejlíp, domácím vzděláváním jsme odbourali stress
o 200 % .“
Dnes bych vám chtěla představit jednu velmi pokrokovou základní školu:
Je to „Škola na konci světa“ – ZŠ a MŠ Březová. Je to Zlínský kraj, těsně
u slovenských hranic. Není ale třeba zoufat, že je příliš daleko. Tato škola
totiž podporuje DOMÁCÍ vzdělávání pro české a slovenské děti žijící
doslova po celé zeměkouli. Vyučování a přezkoušení praktikuje pomocí
SKYPE nebo osobního přezkoušení na třech místech ČR (Březová, Brno,
Praha). V ZŠ Březová jsou zapsané děti žijící v cizině i v celé ČR, škola
podporuje integraci a inkluzi dětí se speciálními potřebami.
Najdeme zde třeba dívku s těžkým zrakovým postižením. Škola disponuje
asistenty pedagoga a zkušený tým s vámi a poradenským zařízením prodiskutuje individuální plán u dítěte se zdravotním postižením.
Metodické materiály k výuce najdete na webovkách školy přes I-moodle.
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Sada tematických fotografií

Výbornou sadu fotografií různých témat doporučil logoped v rodině
Pertlíkových, já ji tam při jedné konzultaci objevila a teď se s vámi o ni
dělím. Sada obsahuje vždy 24 karet velikosti 10 x 7cm (čtyři obrázky na
jedné straně A5, určené k rozstříhání). Karty jsou zalaminované, tudíž ne
tak snadno zničitelné.
Obrázky mají jasné a kontrastní barvy, bez zbytečných detailů a rušivého pozadí. Mladší děti mohou poznávat, co je na obrázku, a rozšiřovat si
slovní zásobu, předškoláci obrázky třídit do tematických skupin:
hudební nástroje, ovoce, dopravní prostředky atd.
Maminka sadu koupila v knihkupectví Luxor, ale dá se objednat i přímo
v nakladatelství, na stránkách www.kupkanet.com
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Sance de�tem

Jako předvoj nebo jako doplnění aktuálního časopisu (K)Oukej sdílíme
odkaz na videokanál portálu Šance Dětem, kde je plno inspirativních
příběhů o dětech s postižením a jejich rodinách:
https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%A1ance+d%C4%9Btem
Lenka Bártová
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Stimulacní tabule s plyšáky
Na jednom sezení s poradkyněmi z EDY jsem se dozvěděla,
že je dobré pro stimulaci zraku, když dítě sbírá barevné předměty z černého podkladu. Jelikož jsme měli doma samé barevné
hrací deky nebo pěnové puzzle, rozhodla jsem se vytvořit Sárince černou tabuli, z které by mohla různé věci sundávat a poté je dávat
zpět.
Sehnala jsem černý filc v roli, lepidlo do interiéru (látka/papír), kartonovou krabici – z krabice jsem vytvořila tabuli s bočnicemi a spodní
hranou, díky které tabule dobře stojí na zemi. Nakoupila jsem malé
plyšáky za pár korun a suchý zip; výroba pak byla již jednoduchá. Kartonovou krabici jsem oblepila černým filcem, na plyšáky jsem našila suchý
zip (pouze tu stranu s háčky). Čekala jsem do druhého dne, než lepidlo
zaschne, a stimulační tabule byla hotová.
Sárinka si s ní vyhraje prakticky denně, nejraději strhá všechny plyšáky
a rozhází je po pokoji. Pak čeká, až je tam vrátím, aby je mohla opět strhnout. Mám v plánu ještě nějaké plyšáky dokoupit, abych měla možnost
obměny a Sárinku tato hra neomrzela.
Výsledek viz foto.
Lucie Veselá

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 21/2016

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci

22

Príbe�h Ondráška
Příběh Ondráška začal mým těhotenstvím, které probíhalo bez
známky jakýchkoli komplikací. Cítila jsem se dobře, nic nenaznačovalo, že by mohlo být něco v nepořádku. Navštěvovala
jsem pravidelně soukromou gynekologickou ordinaci v Praze.
Veškerá povinná vyšetření a ultrazvuky nepotvrdily nic, co by naznačovalo jakýkoliv problém. Ondrášek se narodil přirozeným porodem
v termínu.
Od této chvíle už bylo všechno jinak. Lékaři zjistili, že prenatální vývoj nebyl ani zdaleka tak bezproblémový, jak jsme se po celou dobu domnívali.
Ondrášek se narodil bez levé ledviny, měl zjištěnu srdeční vadu, a to
defekt komorového septa. Na operaci srdíčka jsme čekali do třetího měsíce. Do té doby to byl doslova boj o přežití. Ondra nebyl schopný skoro
vůbec pít, moc nespal, pořád jen plakal a nepřibíral na váze. Ve 2. měsíci
podstoupil operaci uskřinuté tříselné kýly. Obě operace se uskutečnily
v nemocnici Motol a obzvláště za skvěle „opravené“ srdíčko děkuji všem
lékařům a kardiochirurgovi, který má můj velký obdiv. Zachránili Ondráškovi život a my už se těšili, jak dožene vývoj. Ještě před operací srdce
podstoupil magnetickou rezonanci hlavy, jelikož ze sona hlavičky bylo
podezření na agenezi corpus callosum. Ta se následně potvrdila a byly
zjištěny další vrozené vady mozku – asymetrie mozkových komor, cysta
v zadní jámě lebeční, opožděná myelinizace mozkového kmene a septooptická dysplázie. A aby toho nebylo málo, lékaři mu také diagnostikovali svalovou hypotonii. Nakonec podstoupil ještě scintigrafii ledvin, aby
se potvrdilo, že levá ledvina zcela chybí.
Ondra na nás vůbec nereagoval, nedíval se na nás, ani hračky ho nezajímaly. Upoutat jeho pozornost bylo velmi složité. Nezvedal nožičky ani
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ručičky. Hlavičku měl pořád do strany, nedal ji na střed. Protože ještě
celý čtvrtý měsíc musel ležet na zádech kvůli jizvě po operaci srdce,
začali jsme cvičit Vojtovu metodu ve chvíli, kdy nám to jeho zdravotní
stav dovolil, to pravidelně třikrát až pětkrát denně. Vše se začalo lehce
zlepšovat, ale ne moc.
V tu dobu jsem kontaktovala ranou péči EDA, která nám velice pomohla
zapůjčením světelného panelu . Ondra díky tomu začal rozeznávat kontrastní obrázky, světlo a tmu a začal se trochu rozkoukávat. Také absolvoval vyšetření v centru zrakových vad v Motole a byly mu předepsány
brejličky. Pracovnice z rané péče EDA k nám dojíždějí pravidelně každý
měsíc. Moc nám pomáhají půjčováním různých rehabilitačních pomůcek, stimulačních hraček a v neposlední řadě radou a zkušenostmi.
V pátém měsíci přišla viróza a s teplotou křeče do celého tělíčka. Dětská
neuroložka Ondrovi diagnostikovala epilepsii, a přestože měl v té době
ještě čisté EEG, naordinovala mu preventivně 3x denně Depakine sirup
na epilepsii a třikrát denně půl tablety Diazepamu při teplotě
a záchvatech. Záchvaty, které měl při jakékoliv zvýšené teplotě, se začaly
opakovat pravidelně každý měsíc, někdy i každý týden. K tomu se přidaly
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několikrát denně několikaminutové menší záchvaty, projevovaly se stálým křivením pusinky, slintáním a zkroucení ručiček a nožiček. V důsledku
těchto častých křečí v podstatě nebyl schopen samovolného pohybu.
Značné pohybové omezení způsobilo chronickou zácpu a nemožnost se
sám vyprázdnit. Docházelo tak k nepřetržitému utlumování organismu,
čímž byl značně poznamenán jeho přirozený vývoj. Naše cvičení a léčba
šly proti sobě. Ondráškův vývoj začal doslova stagnovat.
Když mu byl rok, měla jsem doma apatické ležící dítě, které jen nepřítomně hledělo do stropu nebo křivilo pusinku, slintalo a bylo neustále v jedné
velké křeči. Na EEG již měl hrubý nález. V tu chvíli jsem si řekla dost. Už
jsem se nemohla dívat na to, jak se trápí. Po dlouhém zvažování všech pro
a proti jsem se nakonec rozhodla pro celostní medicínu, konkrétně pro
ajurvédu. Tehdy jsem si plně uvědomila, co je to Sophiina volba. Zkontaktovala jsem tedy ajurvédskou terapeutku Zuzanu a ta si vzala Ondráška
do péče, za což jsem jí dodnes nesmírně vděčná. Následovala návštěva
jejich centra v Kroměříži, kde jsme ve spolupráci s její lektorkou Rittou,
která má dlouholetou praxi a hlavně zkušenosti s podobnými diagnózami, začaly pracovat na zlepšení Ondráškova zdravotního stavu a stimulaci
jeho mentálního i fyzického vývoje. Ihned došlo k vysazení veškerých
medikamentů, které byly nahrazeny bylinnými ajurvédiky. Přírodní léčiva
byla rozepsána podle na míru vytvořené domácí terapie. Začali jsme denně docházet na masáže. Zásadní změna nastala také v oblasti stravování.
Veškeré dosavadní návyky byly odbourány. Jeho strava se začala skládat
„jen“ z výživově hodnotné kombinace čerstvého kozího mléka a čerstvých
ovocných a zeleninových šťáv. Žádná pevná strava, žádný lepek, nic vařeného. Začal tzv. „detox“.
Již po čtrnácti dnech začaly odeznívat křeče dostavující se během dne.
Po dvou měsících si Ondrášek již mohl užívat svůj první dudlík. Pravidelnými masážemi se mu totiž začaly zpevňovat obličejové svaly a začal
i lépe pít z lahvičky. Po pěti měsících přestaly i epileptické záchvaty.
V této fázi se již Ondráškovi dokonce začalo dařit i samostatné vyměšování. Přibral na váze, začal růst, patrné jsou i velké pokroky v oblasti psychomotorického vývoje.
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Před třemi měsíci jsme absolvovali kurz cvičení podle Bobath konceptu, za
který chci moc poděkovat paní doktorce z rehabilitace v motolské nemocnici, fyzioterapeutce a ergoterapeutce, které se nám intenzivně věnovaly.
Naučily nás spoustu nových cviků, které Ondráškovi moc pomáhají
v rozvoji hrubé a jemné motoriky.
Dnes je mu dvaadvacet měsíců, už půl roku je bez epileptických záchvatů.
Koupila jsem mu jeho první bačkůrky, protože se začíná stavět na nožičky.
Samozřejmě ještě s dopomocí, síla vůle mu ale rozhodně nechybí. Krásně drží hlavičku, napřimuje páteř a začíná se opírat o dlaně. Bouchá do
hraček a sleduje.
Výrazné zlepšení jeho epilepsie nyní potvrdila i paní doktorka z dětské
neurologie v Motole na kontrolním EEG a doporučila nám pokračovat
v alternativní léčbě.
Ondra je opravdu velký bojovník, kterému je třeba se nepřetržitě věnovat.
Denně trávíme většinu času cvičením, které pomáhá ke zpevnění svalů
a krční páteře. Jezdíme na masáže a chceme začít i s hipoterapií. Pokroky
jsou viditelné. Ondrášek se už dokáže nahlas a pořádně zasmát (pro tento
úsměv bychom udělali všechno na světě) a brouká si spokojeně jako zdravé dítě. Aktivně a se zájmem vnímá okolí kolem sebe, reaguje na hlasy
a podněty.
Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale věřím, že tahle je ta správná.
Věříme, že se Ondrovi dostane to nejlepší pomocí pravidelných masáží
a ajurvédik, rehabilitace a co nejvýživnější stravy a že jeho tělíčko se bude
dále regenerovat a posilovat.
Ondráškovi budou brzy dva roky a po tom všem, čím jsme si prošli, jsem
šťastná, že mám doma spokojené „4-6 měsíční“ miminko, které si brouká,
zajímá ho svět kolem sebe, bouchá do hraček a snaží se pohybovat. Dívá
se na mě a reaguje na různé podněty, umí se i ze srdce zasmát a já jsem
ráda, že je mu dobře. Lépe se mu dýchá, nic ho nebolí a je plný života. Za
to vše vděčím lékařům z motolské nemocnice, rané péči EDA, ajurvédské
Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci

24

terapeutce, celé rodině a přátelům, kteří mi byli vždy oporou – a hlavně
samotnému Ondráškovi za jeho odvahu a sílu bojovat. Je to můj velký
učitel.
Maminka Kateřina

Redakční poznánka: Děkujem za sdílení zkušeností, velmi si vážíme
důvěry všech pisatelů a čtenářů. Upozorňujeme však, že se nejedná
o návod, jak kdy postupovat a co zkusit, ale o konkrétní zkušenosti.
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Rostoucí stul - sklopná deska
Malý Radek už je v období, kdy rád sedí u stolu a pracuje
– vyrábí, čmárá, kreslí, lepí atd.
Diagnóza nystagmus a snížená zraková ostrost mu znepříjemňuje dlouhodobou pozornost a práci s velmi drobnými objekty. Rodina
měla doporučení pořídit pro chlapce sklopnou desku a přemýšlela, jak ji
zkombinovat s dobrou podstavou ve formě pevného stolu.
Výsledek je jednoduchý. Do vyhledávače si napíšete „rostoucí stůl“. Tyhle
stoly jsou často naklápěcí a navíc mají výhodu, že opravdu porostou s dítětem. Ke stolu se dá přidat i rehabilitační židlička, a tedy je vhodný pro děti
nejen se zrakovým, ale i kombinovaným postižením.
Ceny stolů jsou velmi různé, ale cenově nejdostupnější rostoucí stoly
jsou např. tyto: Stůl PACO, Julia, Cecilia, stoly College, ve vyhledavači
najdete stoly na stránkách studia Ploc, často i s nabídkou pohodlných
a rostoucích židliček.
Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče a rodina Klasova
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Formulár zádosti o vrácení DPH pri
nákupu auta s príspe�vkem ÚP

Pokud jste jménem svého dítěte získali od úřadu práce příspěvek na
nákup vozidla, máte po uskutečnění koupě nárok na vrácení DPH. Ten
můžete do tří let uplatnit na finančním úřadě. Podrobnosti k tomu, čím
se vrácení DPH řídí, najdete např. na speciální webové stránce Konta
Bariéry věnované této problematice, adresa:
http://autabezbarier.kontobariery.cz/Odborne-rady/Odpocet-DPH.aspx
Forma žádosti o toto vrácení není předepsána, jsou však dány náležitosti,
které v ní musíte uvést. Proto některé finanční úřady vycházejí žadatelům vstříc a poskytují jim vlastní formulář, který již veškeré požadavky
dané vyhláškou splňuje. Jeden takový jsme pro vás získali od rodiny
Kačenky z Ústí – děkujeme!
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Sourozenecký koc�árek
Mnoho rodin řeší, jaký kočárek pořídit, když k většímu, převážně ležícímu dítěti přibude maličký sourozenec. Rodiče
Ondráška ze Slánska věnovali tomuto výběru spoustu času jak
při hledání na internetu, tak při zkoušení v prodejnách. Výsledek podle Ondráškovy – a nyní už také Pavlíkovy – maminky stojí zato
a kočárek značky Joolz Geo Duo pro sourozence považuje za praktický.
Přidáváme adresář prodejen, kde je možné kočárek vyzkoušet a zakoupit.
Určitě bude časem možné tento typ kočárku sehnat i z druhé ruky.
http://www.joolz.cz/prodejci/
Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 21/2016

Nejen pro sourozence

28

Zabalit svac�inu je ume�ní

Užité umění je termín používaný pro umělecké prvky obsažené
ve věcech každodenní potřeby, které je tak člověku činí příjemnějšími při jejich použití a rozvíjejí jeho fantazii. Patří k nim např. ozdobná lavička v parku, malovaný talíř, lampa nebo… papír na svačinu.
Dětských výkresů bývá v každé rodině plno. Od prvních sluníček přes
hlavonožce až po úhledné kresbičky přinesené z mateřské školy. Ty nejpovedenější si asi schováváte do desek s nápisem „Pavlík“ nebo „Madlenka“. Ale pořád jich ještě spousta zbývá – a ty se dají dobře využít, alespoň
na zabalení svačiny.
Kupte si domů roli bílého pečícího papíru, nastříhejte z něj čtverce,
a až si bude vaše dítko chtít kreslit, dejte mu ho pokreslit místo čtvrtky.
O něco lépe na papíru vyniknou fixy než pastelky. Až druhý den do papíru zabalíte housku nebo rohlík, spodní přeloženou stranu k sobě můžete
přichytit samolepkou zvířátka nebo kouskem washi pásky
(http://www.washipasky.cz/).
Sourozenec ve škole nebo táta v práci bude určitě koukat!
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co proběhlo

Co se chystá

17. 2. 2016 Setkání rodičů – Jak se prezentovat při pohovoru

8. 6. 2016 Zahradní slavnost Na Habrovce

22. 3. 2016 Setkání rodičů – Velikonoční vyrábění

Od září budou probíhat nadále každý měsíc setkání rodičů.
Sledujte aktuality na www.eda.cz.

9. 4. 2016 Seminář pro rodiče – Příprava dítěte s CVI na školu
19. 4. 2016 Setkání rodičů – Jak si správně čistit zoubky
15. - 21.5. 2016 Pobytový kurz v Lučkovicích u Blatné
28. 5. 2016 Traktorové setkání v Rohozci u Kutné Hory, pořádá rodina
Nešporova
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