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Úvodník

Milí čtenáři,

nabízíme vám již třiadvacáté vydání  Zpravodaje. Tentokrát jsme jeho vydání 

načasovali na začátek adventu, tedy tradičně doby zklidnění, rozjímání, dob-

ročinnosti a očekávání.  I když Zpravodaj jako vždy obsahuje spoustu nápadů, 

ohlasů na akce i nabídky akcí dalších, doufáme, že vás z této adventní atmo-

sféry nevyvede, ale naopak přispěje k pohodě a zamyšlení.

Často se nás při konzultacích ptáte, jak se máme v Edovi. V Infoservisu 

najdete, čím vším žijeme mimo vlastní službu rané péče - tedy když nejsme 

právě u vás, nepíšeme zápisy z konzultací, nechystáme pomůcky a témata na 

příště, nepíšeme vám e-maily, nevyhledáváme pro vás potřebné informace či 

si zrovna s vámi netelefonujeme…

Kdo nás podporuje ze zázemí, to se dozvíte v rozhovoru s koordinátorkou 

Zuzanou Malou.

Mezi tipy na hračky a další užitečné věci najdete spoustu novinek na trhu 

hraček, ale i inspiraci z vašich domácností. Nejen se sourozenci si podle na-

šeho návodu můžete vyrobit své králíky bez klobouku.

V kalendáriu zjistíte, jaké akce máme za sebou i které nás v dohledné době 

čekají.

A ještě k tomu adventu - možná si zkuste najít na internetu staročeské 

adventní zpěvy, třeba na některém z těchto odkazů:

https://www.youtube.com/watch?v=OPqaDbpP7BU

https://www.youtube.com/watch?v=bxRH9a5Hc08

https://www.youtube.com/watch?v=Vp-RkepDnWM

Tyto takzvané roráty jsou oceňovanou barokní specialitou české hudby, mají 

často podobně líbezné melodie jako koledy a mohou nám zkrášlit těšení na 

Vánoce.

 Klidný závěr roku a dobré vykročení do toho dalšího vám přeje

Alice Pexiederová, poradkyně a šéfredaktorka 

Zpravodaje a časopisu (K)Oukej
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 Rodinný plánovací kalendár

EDA 2017

Také doma občas zápolíte s termíny – které dítě má kdy jaký 

kroužek, kdy máte naplánovanou návštěvu lékaře nebo v kolik 

hodin vyzvednout tetičku na nádraží? Kupte si náš nástěnný rodinný 

plánovací kalendář pro rok 2017!

Kalendář obsahuje motivy a obrázky z naší rodiny aplikací EDA PLAY. 
Patronem a titulní postavou kalendáře je herec Marek Daniel, který 
ho pokřtil během charitativního koncertu „S brejlema nebo bez brejlí” 
22. listopadu 2016 v pražském klubu Jazz Dock. Vedle přehledně zpraco-
vaného jmenného kalendária a políček pro každého člena rodiny čekají 
na vaše děti každý měsíc i zábavné úkoly.

Koupí kalendáře podpoříte činnost naší organizace.

Titulka: herec Marek Daniel (foto: Karel Cudlín)

Ilustrace: Lukáš Urbánek

Grafická úprava: Tomáš a Honza z týmu EDA PLAY

Cena: 170 Kč

Vice informací o kalendáři a o tom, jak si ho můžete pořídit, najdete na  
http://www.eda.cz/cz/chci–pomoci/nabidka–predmetu/

 Lenka Trubačová, PR asistentka
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Výzva

Milé klientské rodiny, 

autobusy RegioJet s EDOU jezdí na několika trasách České republiky: 
Praha – Český Krumlov, Brno – Zlín, Praha – Plzeň a Praha – Liberec. 
Budete mít cestu do těchto měst?

Vyfoťte nám pěknou fotku s eďáckým autobusem 
a pošlete e–mailem na lenka.trubacova@eda.cz.

Děkujeme

 Lenka Trubačová, PR asistentka
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Týden rané péc�e
 Ve dnech 7.–13. 11. proběhl v České republice již devátý ročník 

Týdne rané péče. Cílem této osvětové kampaně je rozšířit 

povědomí veřejnosti o sociální službě rané péče. 
 

Programovou nabídku Týdne rané péče obohatil EDA hned třemi 
aktivitami:

V pondělí 7. listopadu proběhla ve spolupráci s občanským sdružením 
SEPPIA online přednáška na téma Oční lékař & raná péče.  
O problematice zrakových vad u dětí a možnostech spolupráce očního 
lékaře a služby rané péče ve prospěch malých pacientů hovořila odborná 
oční lékařka MUDr. Renáta Pelikánová, které tímto velmi děkujeme 
za spolupráci a podporu.

Samotnou službu rané péče a činnost naší organizace pak účastníkům 
přiblížila Mgr. Martina Vaňkátová, instruktorka stimulace zraku 
a poradkyně EDY. Přednášku sledovalo více než 130 zájemců.

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme v prostorách pražské Galerie Velehradská 
slavnostně zahájili výstavu fotografií JSME TU, I KDYŽ NEVIDÍME 
(příběhy dětí s postižením ve fotografii). Fotografie dětí, jejichž rodiny 
využívaly nebo stále využívají služeb EDY, pro nás nafotili Michaela 
Hrubá, Otto Kouwen a stážisté organizace Inventura. Za příjemný 
kulturní program děkujeme zpěvačce a klavíristce Báře Zmekové 
a za chutné občerstvení panu Kukačkovi. 
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Výstavu je možné navštívit až do konce roku 2016 v Galerii Velehradská, 
Velehradská 26, Praha 3, a to v pracovní dny od 9 do 16 hodin, v pátek 
do 15 hodin.

Poslední z aktivit naplánovaných v rámci Týdne rané péče byla akce 
EDA v EDENU. V sobotu 12. listopadu se mohli návštěvníci nákupního 
centra EDEN u našeho informačního stánku seznámit s naší organizací, 
získat informace o službě rané péče a podpořit naši činnost koupí někte-
rého z propagačních předmětů.

Redakční poznámka: V nákupním centru EDEN (v 1. patře)nás můžete 
potkat ještě 10. 12. 2016 a podpořit nás zakoupením našich propagač-
ních předmětů. Jejich aktuální přehled najdete na: 
http://eda.cz/cz/chci-pomoci/nabidka-predmetu/.

Jana Ježková, koordinátorka osvěty, asistentka PR
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S brejlema nebo bez brejlí
 
 

V úterý 22. listopadu 2016 v pražském klubu Jazz Dock proběhl 
charitativní koncert S brejlema nebo bez brejlí. V programu vystoupili: 
skupina Xavier Baumaxa, United Heads a Juwana Jenkins, užili jsme si 
provokativní komediální výstup herce Marka Daniela v roli esoterika 
a věštce Aleše Buster Karáska. Během večera proběhl také křest 
rodinného kalendáře pro rok 2017, jehož patronem a hlavní postavou 
titulní strany je právě Marek Daniel, aukce brýlí a vyhodnocení ankety 
o nejvtipnější brýle. Výtěžek z koncertu podpoří činnost naší organizace, 
abychom i v dalším roce mohli co nejlépe pomáhat svým klientům.

„Náš koncert se jmenuje S brejlema nebo bez brejlí, ale na koncert je možný 
vstup pouze v brýlích. Brýlemi chceme upozornit na situaci rodin dětí se 
zrakovým a kombinovaným postižením. Vytváříme osvětové kampaně, 
aby byla informovanost rodin s dětmi s postižením co nejvyšší. i dnes se 
někdy stane, že k nám rodiče přijdou pozdě, protože se o službách rané 
péče nedozvěděli včas. Důležitým cílem naší charitativní akce je, abychom 
upozornili nejen na důležitost a včasnost rané péče, ale také aby se 
návštěvníci koncertu dobře bavili,“ říká ředitelka organizace EDA Petra 
Mžourková.

Hudební večer moderovala patronka naší organizace herečka Jana 
Plodková a zpěvák Adam Mišík. Koncert se konal pod záštitou starostky 
MČ Praha 2 Mgr. Jany Černochové. Zážitek z benefičního koncertu 
a dobrý pocit z podpory činnosti organizace EDA umocnil nádherný 
výhled na Prahu.

Veškerý výtěžek z prodeje vstupenek bude použit pro činnost naší 
organizace, abychom mohli nadále co nejvíce pomáhat rodinám s dětmi 
se zrakovým a jiným postižením a aby tuto podporu dostala rodina co 
nejdříve. Organizace EDA poskytuje klientům profesionální službu rané 
péče, poradenství a psychickou oporu ve čtyřech krajích České republiky. 
Od března 2015 provozujeme první celorepublikovou krizovou Linku EDA 
(tel. 800 40 50 60) pro rodiny dětí se závažnou diagnózou, po těžkém 
úrazu či s postižením.
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Ředitelka organizace EDA Petra Mžourková k účelu koncertu doplňuje:

 „Chceme se i v příštím roce starat o klientské rodiny ve stejném rozsahu 
jako letos, aby naše poradkyně mohly jezdit do rodin a podporovat jejich 
děti ve vývoji. Aby se o nás rodiny s dětmi, které potřebují naši pomoc, 
dozvěděly včas a dostaly správné informace, vytváříme vzdělávací 
a informační kampaně pro odborné pracovníky a laickou veřejnost. 
Výtěžek z koncertu nám pomůže v těchto činnostech pokračovat i nadále.“

Odkaz na web: 
http://eda.cz/cz/o–nas/co–je–u–nas–noveho/jazz–dock–2016
Zde najdete i medailonky všech účinkujících.

 Lenka Trubačová, PR asistentka
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Mezinárodní konference 
„ Early Childhood Intervention“ 
v Polsku

Ve dnech 20. – 22. října 2016 se v polském Těšíně (orig. Cieszyně) usku-
tečnil první ročník mezinárodní konference „Early Childhood Interven-
tion“. Na půdě Slezské univerzity se diskutovalo o problematice posky-
tování rané péče ze všech možných perspektiv – konference se účastnili 
lékaři, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, studenti a také 
my z EDY. S kolegyní Alicí Pexiederovou jsme měly možnost zjistit, jak 
chápou službu rané péče naši sousedé v Polsku a na Slovensku, a potvr-
dit si, že model, který používáme my v České republice, je velmi progre-
sivní a funkční. 

Mezi přednášejícími nás zaujala především Dr. Hanna Alonim z univerzi-
ty Bar Ilan v Tel Avivu, odbornice na ranou diagnostiku autismu u dětí 
a tvůrkyně terapeutické metody Mifne (http://mifne–autism.com/). 
Se zájmem jsme sledovaly také prezentaci o síti  předškolních zaříze-
ní pro děti se speciálními potřebami „Słoneczna Kraina”, po materiální 
i odborné stránce skvěle vybavených školek, které můžeme  polským 
kolegům jen závidět.

My jsme do Polska přijely představit rodinu aplikací EDA PLAY, ale také 
navázat nové kontakty a sdílet zkušenosti s poskytováním rané péče – 
ukázalo se, že se slovenskými, ale i polskými kolegy se navzdory drobné 
jazykové bariéře domluvíme a máme si co říci. 

Děkujeme organizátorům konference za pozvání a také za milý kulturní 
program, díky kterému jsme se mohly lépe seznámit s historií Těšína 
a s místním pivovarem.

Jana Ježková, koordinátorka osvěty a asistentka PR
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EDA na plá�i 

Pláž, horký písek, slunečné počasí, skvělá nálada, tak to vypada-
lo dne 3. – 4. září 2016, kdy v pražském Braníku probíhal 2. ročník volej-
balového turnaje Beach Help Cup (http://www.beachhelpcup.cz/).

Tým s názvem „EDA A MY DVA“ byl na této akci k vidění při hře a fan klub 
EDY k slyšení s nadšenými pokřiky. 

Náš smíšený volejbalový pár ve složení Kuba a Zajda vyladil formu stejně 
jako loni. Hrála se sobotní kvalifikace a v neděli pak probíhal hlavní tur-
naj na podporu organizací poskytujících registrované sociální služby 
v Praze a okolí. Týmy si samy vybraly organizaci, za kterou budou hrát. 

Jsme nadšení, že si tým Kuby a Zajdy vybral opět nás a v silně obsaze-
ném turnaji se následně probojoval do TOP 10. Ve finále se nakonec tým 
EDA A MY DVA umístil z 32 smíšených týmů na úžasném 6 místě.

Pro naši organizaci tím získal výhru ve výši 1420 Kč a významnou 30% 
slevu na úklid, kterou jsme využili při čištění koberců v kancelářích EDA. 
Úklidu se ujala firma A–CLEAN (www.uklidovyservis.eu), provedl ho 
přímo pan ředitel Tomáš Dörfl.

Děkujeme za podporu a skvělou reprezentaci
Kubovi Pivoňkovi a Marcele Zajíčkové 

Za EDA cz, z. ú., fanynka Lenka Holubcová
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Vyu�ijte nabídky inzerce v našem 
c�asopise (K)Oukej

Potřebujete o svém výrobku či vámi poskytované službě informovat 

čtenáře časopisu (K)Oukej, tedy klientské rodiny i odborníky z oblasti 

sociálních služeb, vzdělávání a zdravotnictví?

Využijte nabídky inzerce. Uzávěrky objednávek jsou nejpozději vždy: 

1. 5. a 15. 11.

Podrobné informace o časopise (K)Oukej a inzerci najdete na:

http://www.eda.cz/cz/co–delame/publikujeme/casopis
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Projekt Videt tátu a mámu ka�dý den
Projekt neziskové organizace EDA je zaměřen na podporu 

rozvoje zraku pro 210 dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením. Rozvoj zrakového vnímání je nedílnou a účinnou 

součástí celkové pomoci dětem a jejich rodinám.  
 

Cílem projektu je zlepšit vidění u dětí se zrakovým a kombinovaným 
postižením prostřednictvím speciálního programu s využitím speciálních 
testů a odborných pomůcek. Prostřednictvím těchto testů zjistíme 
zachované funkce zraku a stanovíme program rozvoje zrakového vnímání.  
Pravidelnou individuální stimulací chceme dosáhnout co největšího 
rozvoje v oblasti zrakového vnímání a dalších důležitých funkcí – jemné 
motoriky, hmatu a sluchu. Lepším viděním, které u dětí nastartujeme 
přirozenou hrou, chceme zvýšit kvalitu života těchto dětí tak, aby se lépe 
uplatnily v běžném životě.

Rozvoj zrakového vnímání probíhá nejlépe v souvislosti s individuálními 
potřebami konkrétního dítěte. Instruktor stimulace zraku provede 
s využitím speciálních testů posouzení úrovně zrakových funkcí 
a dovedností dítěte, na základě kterého doporučí konkrétní postup pro 
rozvoj jeho zrakových funkcí a dovedností přímo v domácím prostředí, 
kde se dítě cítí jisté a spokojené. Případně může práce s dítětem 
probíhat ambulantně v prostorách pracoviště naší organizace za použití 
speciálních pomůcek a hraček.

Projekt je finančně podpořen nadací NROS z programu Pomozte dětem.

Projekt je realizován v období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017.

 Lenka Trubačová, PR asistentka

14Zpravodaj EDA cz, z. ú.  23/2016 infoservis



Nevidomý v roli zákonného zástupce 
svého nezletilého dítete

 

Pravděpodobně každý bude souhlasit s tvrzením, že má–li nezletilé dítě 

podstoupit jakýkoliv lékařský výkon, jedná se pro něj o zátěžovou situaci, 

kterou mu může výrazně ulehčit přítomnost rodiče. Nejinak je tomu 

pochopitelně u dětí, jejichž jeden nebo oba rodiče jsou nevidomí. Z praxe 

však víme, že přítomnost nevidomého rodiče ve zdravotnickém zařízení 

s sebou může přinášet určitá úskalí. Některým z nich lze velmi účinně 

předcházet, popř. je úspěšně překonávat informovaností zdravotnického 

personálu a komunikací mezi ním a nevidomým rodičem.

V tomto textu bychom rádi probrali právní stránku tohoto problému 

a poskytli určité informace, které by mohly přispět ke zlepšení stávající 

situace, a to z pohledu všech jejích účastníků: zdravotníků, nevidomých 

rodičů a především jejich dětí.

Právní aspekty

Z pohledu stávající legislativy se věc jeví celkem jasně:

1. Listina základních práv a svobod1 v článku 32 odst. 4 stanoví, že:
„Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodi-
čovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé 
děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím 
soudu na základě zákona.“

2. Rodičovskou odpovědnost obecně upravuje Občanský zákoník2, který 
přiznává plnou rodičovskou odpovědnost oběma rodičům, a její omezení 
je možné toliko na základě rozhodnutí soudu. Přičemž je jednoznačné, 
že samotná nevidomost rodičů tím důvodem pro omezení rodičovské 
odpovědnosti být nemůže.

3. Dále ocitujme článek 23 odst. 4 mezinárodní Úmluvy o právech osob 
se zdravotním postižením3, který říká, že:
„Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí, aby dítě nebylo 
odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, vyjma případů, kdy příslušné 
úřady na základě soudního rozhodnutí a v souladu s platným právem 
a v příslušném řízení rozhodnou, že takové oddělení je potřebné v nej-
lepším zájmu dítěte. Dítě nesmí být za žádných okolností odděleno od 
rodičů z důvodu jeho zdravotního postižení nebo zdravotního postižení 
jednoho či obou rodičů.“

1 Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv 
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

2 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení 
§ 865 a následující.

3 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o právech osob 
se zdravotním postižením.
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4. A nakonec uveďme ustanovení zákona o zdravotních službách4, kon-
krétně § 28 odst. 3 písm. e) bod 1., který pacientovi přiznává „právo na
nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby urče-
né zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl 
pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je–li 
nezletilou osobou“, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním 
řádem, a nenaruší–li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních 
služeb.

Proč se tak podrobně zabýváme právním dovozováním skutečnosti, která 
se může jevit jako nesporná – tedy práva nevidomého rodiče být vnímán 
jako kterýkoliv jiný rodič, jemuž tudíž náleží právo doprovázet své dítě 
při poskytování zdravotních služeb? Proto, že se v praxi setkáváme nejen 
s pochopitelnými rozpaky zdravotnického personálu při komunikaci 
s nevidomými rodiči, ale někdy i s chováním hraničícím s diskriminací.

Je pochopitelné, že pro většinu lidí, včetně zdravotnických pracovníků, 
může být až nepředstavitelné, jak by nevidomý rodič zvládl poskytovat 
dítěti potřebnou péči. Uveďme jen několik běžných obav a nástinů řeše-
ní, která by mohla obavy rozptýlit:

1.  Jak může nevidomý rodič dávkovat dítěti lék v sirupu, když odměrky 
jsou označeny toliko očima rozeznatelnou stupnicí? 
Tuto situaci lze řešit pomocí klasické injekční stříkačky, jejíž píst si ne-
vidomý označí (resp. nechá označit) zářezy, které mu umožňují hma-
tem odměřit požadovaný objem.

2.  Jak může nevidomý měřit dítěti tělesnou teplotu? 
To je bezproblémově možné pomocí teploměrů s hlasovým výstupem, 
které jsou k dispozici v prodejnách speciálních pomůcek.

3.  Jak může nevidomý rodič zvládnout rozlišit různé léky, nehrozí při 
nutnosti podat je dítěti jejich záměna? 
Tento problém je v současnosti optimálně řešen na základě zákona 
o léčivech5, jehož § 37 odst. 1 jasně stanoví, že název léčivého příprav-
ku musí být na obalu uveden Braillovým písmem.

Nechceme samozřejmě tvrdit, že nevidomý rodič je vždy a za všech 
okolností schopen zvládnout naprosto vše samostatně bez pomoci vidící 
osoby. Chceme pouze ukázat, že mnoho situací, které se mohou osobě, 
která nemá s nevidomými téměř žádné zkušenosti, jevit neřešitelnými, 
často řešení mají. Nevidomý je obvykle nucen užívat z jistého hlediska 
nestandardní metody, ale podstatné je, aby tyto postupy vedly k cíli. 
Je jisté, že existuje celá řada nevidomých rodičů, kteří se úspěšně starají 
o své děti nebo kteří své děti zdárně doprovodili až do dospělosti.

Za nejdůležitější tedy vždy považujeme otevřenou komunikaci, při níž 
zdravotník zjistí, zda si nevidomý s daným problémem poradí, popř. se 
mohou pokusit najít schůdné řešení společně. Např. chce–li zdravotník 
nevidomému předat nějaké podstatné instrukce nutné pro poskytování 
péče o dítě, které by rodiči bez zrakového handicapu předal v písemné 
podobě, může je nevidomému načíst na diktafon nebo je předat v digi-
tální podobě (např. zaslat e–mailem) a nevidomý si je přečte s pomocí 
počítače, atp. 

Existuje u nás více subjektů, které mají s možnostmi samostatného života 
nevidomých a nácvikem potřebných dovedností dlouholeté zkušenosti. 

Vedle pracovišť poskytujících v těchto oblastech poradenství, jako jsou 
např. nezisková organizace Rozhledna nebo Sociálně právní poradna 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) ČR, se vý-
ukou dovedností potřebných pro samostatný život zabývá obecně pro-
spěšná společnost Tyfloservis6, která má na tomto poli nezpochybnitelné 
renomé. Toto odborné pracoviště má svá střediska rozmístěna ve všech 
krajských městech ČR.

4 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
5 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.
6 Tyfloservis, o. p. s., www.tyfloservis.cz
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Odpovědnost za dítě při hospitalizaci

Jak jsme, myslím, jednoznačně prokázali v úvodním právním rozboru, 
z právního hlediska není žádný rozdíl mezi běžným zákonným zástupcem 
a zákonným zástupcem nevidomým. To samozřejmě platí i o podílu od-
povědnosti zákonného zástupce a zdravotnického personálu při hospita-
lizaci dítěte s jeho rodičem. Není tedy potřebné ani žádoucí, aby zdravot-
nické zařízení projevovalo vyšší míru odpovědnosti za dítě doprovázené 
nevidomým rodičem, než jakou projevuje u rodičů vidících.

Na závěr bychom ještě rádi upozornili na problém, který zaznamenává-
me při propouštění nevidomých matek s dítětem z péče gynekologicko–
porodnických oddělení.

Setkáváme se s případy, kdy je bez předchozích zkušeností zdravotnic-
kého personálu s nevidomými, na základě občas zcela nepodložených 
domněnek, zpochybňována možnost a schopnost nevidomých matek 
se o svého novorozence po propuštění postarat.

Samozřejmě tímto nijak nezpochybňujeme právo, ba i povinnost zdra-
votníků ověřit si, zda je nevidomá matka schopna péči o dítě po všech 
stránkách zvládnout; na prvním místě je však potřebné přímo s dotyč-
nou nevidomou všechny otázky probrat. V případě, kdy má propouštějící 
porodnice oprávněné obavy, zda bude dítěti péče poskytována v přimě-
řeném standardu, je navíc možné upozornit pediatra, který přebírá péči, 
resp. jistou dlouhodobou odpovědnost za další vývoj dítěte, aby věnoval 
zvýšenou pozornost při několika prvních prohlídkách dotyčného dítěte.

Za nepříliš šťastnou naopak považujeme praxi, kdy propouštějící porod-
nice upozorní na to, že je rodič nevidomý, příslušný orgán sociálně–práv-
ní ochrany dětí.

Sama nevidomost rodičů rozhodně není žádným důvodem vyjmeno-
vaným v ustanovení § 6 zákona o sociálně–právní ochraně dětí7, který 
by byl relevantní pro poskytování sociálně–právní ochrany ve smyslu 

předmětného zákona. To uvádíme s vědomím toho, že toto ustanove-
ní jmenuje pouze neúplný výčet situací, na něž se má sociálně-právní 
ochrana zaměřovat. Nesporně platí, že prvořadým faktorem je nejlepší 
zájem dítěte. Pokud by však jediným důvodem pro zaměření pozornosti 
orgánu sociálně–právní ochrany dětí mělo být právě to, že je kterýkoliv 
z rodičů nevidomý, domníváme se, že spíše dochází k narušení tolik žá-
doucího klidu potřebného pro zvládání péče o dítě. Zásah orgánu sociál-
ně–právní ochrany dětí je veřejností, nevidomé nevyjímaje, vnímán jako 
něco, co samo o sobě signalizuje určité (přinejmenším) podezření 
z toho, že rodiče potřebnou péči nezvládají. Návštěva pediatra (i opa-
kovaná) je naopak vnímána jako standardní postup. V případě, kdy by 
pediatr shledal jakékoliv zásadnější odchylky od zdravého vývoje dítěte, 
běžných norem péče o něj, hygieny a provozu v domácnosti apod., je již 
samozřejmě zaangažování orgánu sociálně–právní ochrany dětí zcela na 
místě.

 Luboš Zajíc, právník Sociálně právní poradny 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) ČR.

© Luboš Zajíc, 2016, © Rozhledna, 2016

7Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Redakční poznámka: Tento článek jsme uveřejnili s laskavým svolením 
neziskové organizace Rozhledna, která poskytuje poradenské služby pro 
život s těžkým zrakovým postižením. Další velmi užitečné informace, 
články a příběhy najdete na jejich webové stránce http://www.rozhled-
na.info/.
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Rozhovor se Zuzanou Malou 
S koordinátorkou Zuzanou Malou, která v EDOVi pracuje od loňského 

září, stará se koordinaci projektu Linky EDA a její praktické 

fungování  a o vybavení skladu s našimi propagačními předměty, 

si povídala Lenka Bártová. 

Zuzko, když jsem si tě vybrala za další ,,oběť" rozhovorů, přemýšlela jsem, 

co o tobě vlastně víme – a tedy, co by nás ještě zajímalo. Děláš na mě 

dojem moc fajn ženské, co může jít do rockového klubu, ale i na noblesní 

večeři do hotelu, nebo se mýlím? 

Tak to jsi mne pobavila. Do rockových klubů už dávno nechodím, raději 

si zajdu posedět někam, kde si s přáteli v klidu popovídám.

V EDOVI pracuješ jako koordinátorka, co to vlastně je a koho koordinu-

ješ,  kromě svých pohybů? 

Mám na starosti chod naší krizové Linky EDA. Pak také, když jdeme na 

nějakou akci propagovat EDU, tak aby to všechno klaplo a všichni mohli 

dělat svou práci bez starostí.

Předpokládám, že tvůj dětský sen nebyl stát se koordinátorkou, čím ses 

tedy chtěla stát? 

Abych pravdu řekla, tak si nepamatuji, že bych měla nějaký sen něčím 

být. Mě se vždycky nejvíc líbí ta práce, kterou právě dělám. Jsem životní 

optimista a žiju přítomností, ale sny mám. Některé se mi už splnily a jiné 

jsou v kolonce nesplnitelných snů, a tak by to mělo být. Aspoň je kam 

stále směřovat.

A jaký ze snů sis vyplnila? 

Tady bych jako správná máma měla říct, že mít dvě krásné a zdravé děti, 

ale to jsem vždycky tak nějak předpokládala. Až když člověk ty děti má, 

tak si vlastně uvědomí, že to není tak samozřejmé; a já jsem za to strašně 

vděčná! Ale měla jsem několikaletý sen, procestovat krásný ostrov Reuni-

on v Indickém oceánu – a to se mi už splnilo a nad očekávání. Doteď 

z toho čerpám a stále vzpomínám.

 

A jak ses vlastně dostala k práci v EDOVI, na inzerát? 

EDA si tak trochu našel mě. Kamarádka, která pracuje na Lince EDA jako 

konzultantka, věděla, že hledám práci po mateřské, a doporučila mi EDU 

a zároveň mě v EDOVI –  a tak jsem tady. Moc se mi v našem kolektivu 

líbí. Vidím smysl v tom, co děláme, a to je pro mě ohromně důležité. 
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Co tě na tvé práci nejvíce a co nejméně baví?  

Nejvíc mě baví ta různorodost a právě ta potřebnost. A nejméně? To asi 

neumím říct;  lépe řečeno není nic, o čem bych řekla, že mě v práci nebaví.

Ty máš dvě děti a manžela, viď? Jaká je vaše rodina? Zkusíš to shrnout do 

pár vět? 

Dcera začala chodit do školy, tak teď je to doma velké téma; a syna to 

čeká za dva roky. Dětičky jsou ještě malé a strašně nás baví být spolu. 

Velmi si s manželem uvědomujeme, že jejich dětství rychle utíká a čas, 

který s námi budou chtít trávit, se krátí, tak se snažíme si to s nimi co 

nejvíc užívat. Aktuálně žijeme jen pro ně a děsně nás to baví!

Taky jsem si všimla, že se ráda hezky oblékneš. Jaké oblečení máš ráda? 

Nemyslím ani značku, spíš jestli jsi víc na boty nebo na kabelky?

Asi Tě, Leni, zklamu, ale ani na jedno. Je pravda, že hezké věci mám ráda, 

ale móda jde tak nějak mimo mě a moc to neřeším. Budeš se divit, ale 

mně často kupuje oblečení manžel! Ráda se oblékám hezky, ale hlavně 

pohodlně, tak nějak klasicky: košile, džíny. Jo, a děsně nerada nakupuji!

Děkuju moc za popovídání, a zakončíme klasickou otázkou, co bys EDOVI 

popřála k Vánocům?  

EDOVI a nám všem bych přála, abychom si Vánoce užili hlavně v klidu. 

Bez shonu a starostí. Abychom si našli čas zazpívat si s dětmi koledy, 

upéct cukroví a strávit čas s rodinou.

Děkuji za rozhovor.
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Aby tablet vydr�el…
Pořídili jste svému dítěti tablet a lámete si hlavu, jak tuto 

drahou pomůcku uchovat v dobrém stavu? Přinášíme velmi 

praktický pohled na věc.  
 

Aby tablet, který používáte k rozvoji schopností svých dětí, vydržel jejich 
zacházení a byl uchráněn před poškozením například při pádu, 
je dobré si pořídit:
zábavné i praktické obaly na tablety iPad a Samsung, 
temperované sklo nebo fólii na display.

Existují ochranné pevné obaly, které lze sehnat na internetu a „vydrží“ 
svérázné způsoby použití dětmi. Výhodou obalů z EVA pěny, jak se při-
způsobitelnému materiálu říká, je jejich barevnost, odolnost proti vodě, 
otěru, mají neklouzavý povrch, podle tvarů se dobře uchopují a většina 
může fungovat i jako stojánek tabletu.

Většina obalů se dá najít na „velko–eshopech“ www.ebay.com 
či na www.alliexpres.cz, kdy vložíte do vyhledávače „EVA foam case tab-
let“, nebo „silicone case tablet“.

Výhodné je, že se dá sehnat obal nejen na iPady (pohlídejte si typ 
a velikost iPadu!), ale i na tablety dalších společností – Samsung, 
Lenovo. Můžete zkusit zadat velikost tabletu nebo přímo jeho značku.

Zde je odkaz pro ty, co se rovnou chtějí podívat na nabídku: 
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_
id=AS_20161020021044&SearchText=eva+tablet+case
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Přidáváme ohlas na tento zdroj od poradkyně Martiny Vaňkátové a rodi-
ny Klasovy.

„Pouzdra na tablety a iPady sice pocházejí z Číny, ale vypadají skvěle 
a jsou bytelná, jak jsem vyzkoušela v klientské rodině. Ceny jsou též vět-
šinou velmi příznivé, doba dodání může být i delší.”

Display je další křehká součást tabletů, a třebaže může být vybaven „Go-
rilla Glass“ vlastností, tak věřím, že byste chtěli mít větší jistotu. Nemám 
zkušenost, zda je tato jistota absolutní, ale určitě zmenší riziko poškoze-
ní displaye nešetrným zacházením nebo pádem.

Můžete si na display pořídit fólii nebo rovnou silnější plastové „tempe-
rované sklo“. Tvrzené sklo trochu zvýší váhu tabletu, ale jinak nemá vliv 
na citlivost či čitelnost displaye. Instalaci fólie nebo skla můžete řešit 
přes servis, zkušeného příbuzného nebo sami dle návodu na internetu, 
například na YouTube.

Odkaz na skla na ebay: 
http://www.ebay.co.uk/itm/201496410211?euid=7d410680cd-
7d41028276b7f701be230f&bu=44177322309&cp=1&sojTags=bu=bu 

Odkaz na skla na Aliexpressu: 
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_
id=SB_20161024014105&SearchText=glass+ipad 
 
V autorizovaných prodejnách stojí tyto předměty mnohonásobně více 
než na výše zmíněných serverech. Dají se ale pořídit i na českém „aukru“ 
http://aukro.cz/listing/listing.php?string=sklo+ipad&search_scope=cate-
gory–100739 

Já si při koupi obalů na můj telefon zadávám i „Free international shi-
pping“, abych nemusela platit za poštovné. Po zaplacení přes platební 
kartu nebo účet PayPal čekám zhruba měsíc, než dané zboží přijde. 
Jestliže je zboží vadné, což se mi stalo z mnoha nákupů jen jednou, zboží 
mi následně poslali znovu; s prodejci je třeba komunikovat v angličtině.

Pro ty, co nemají účet na aliexpressu a nechtějí si jej zařizovat, existují 
i české varianty koupě; většinou ale jde o zprostředkovatele, a tak může 
být cena vyšší. Nejdřív bych se poohlédla, jestli nemáte ve svém okolí 
někoho, kdo by vám na svůj účet obal koupil. Nezapomínejte na to, jaký 
typ iPadu máte, ať nekoupíte špatně. Nejde pouze o velikost, ale zda se 
jedná o iPad 1–4, což je starší typ, nebo o novější typy – iPady s označe-
ním „Air“. 

Následuje odkaz z vyhledávače na české obchody. Dejte si ale pozor, 
zda se jedná o kvalitně hodnocený eshop!
https://www.google.cz/search?q=silikonov%C3%BD+obal+na+ipad&t-
bm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiCz4HihvPPAhU-
GuBQKHTsgCncQsAQITQ&biw=1366&bih=638#tbm=isch&q=obal+na+i-
pad+pro+d%C4%9Bti

Přeji vám, ať najdete čas na brouzdání nepřebernou nabídkou obalů 
a nakonec dobře vyberete.

 Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče, krizová interventka
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Bazar detských brýlí na Facebooku 
aneb „ recyklujme” brýlové 
obroucky!

Ráda bych vás pozvala do čerstvě založené skupiny na sociální síti Face-
book, která bude sloužit k prodeji, výměně, darování či poptávání dět-
ských brýlí. Můžete zde dát druhou šanci brýlovým obroučkám svých 
dětí nebo naopak nalézt či poptat „pokračovací" brýle bez nutnosti 
kupovat úplně nové. 

Naše dcera nosí díky vrozené vadě jednoho oka brýle od 1,5 roku. Nyní jí 
jsou tři a doma leží již troje nepoškozené brýle bez dalšího užitku. Vzhle-
dem k tomu, že obroučky dětských brýlí se dají znovu využít pro nové 
vložení dioptrických skel, bylo mi je líto vyhodit, ale nikde jsem nenalez-
la místo, kde by se brýle daly shromáždit a znovu nabídnout.
Z vlastní zkušenosti zároveň vím, že pořizovat dítěti každý rok či dva 
nové brýle je poněkud nákladná záležitost, a sama bych uvítala, kdybych 
mohla koupit brýlové obroučky z druhé ruky.

Pokud vás tento nápad zaujal, budu moc ráda, když se přidáte se svými 
příspěvky.

Brýle pro děti – bazar:
https://www.facebook.com/groups/detskebrylebazar/?fref=ts

Monika Narovcová

Redakční poznánka: Občas se obroučky objevují také na ZTP bazaru: 
http://www.ztpbazar.cz/
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Montessori pomucky jako zdroj 
inspirace pro stimulaci smyslu

Ráda bych se podělila o zkušenost s Montessori pomůckami, které by moh-
ly v rodinách zpestřit  škálu nástrojů ke stimulaci zraku a ostatních smyslů.

K Montessori pedagogice jsem se dostala díky dceři, pro kterou jsem se 
snažila kvůli potřebě půldenní okluze najít nějaký atraktivní program, při 
kterém by dokázala pracovat samostatně. Doma již bylo prostředí „okou-
kané", proto jsme zkusili Montessori centrum na Ořechovce v Praze 6. 
Byla jsem překvapena účinkem typicky podnětného Montessori prostředí, 
ve kterém se obě mé dcerky přirozeně pustily do „práce" a s mou lehkou 
návodnou činností „pracovaly" s pomůckami samostatně skoro dvě hodiny 
(což rozhodně není obvyklé).

Speciální Montessori pomůcky se mi líbí pro svůj minimalistický design 
(nic nepřekáží soustředění se na konkrétní činnost) a efektivnímu využití 
jednoduchých tvarů a materiálů (proto je možné si řadu z nich vyrobit 
i doma).

Samozřejmě,  jak říká i paní Dáša Egemová, ředitelka centra Montessori, 
není to pouze věc pomůcek – ty ale jsou podstatnou součástí centra, kterou 
právě rodiče s dětmi se smyslovou vadou mohou skvěle využít. Povídaly 
jsme si spolu ještě o dalších tématech:

Proč byly Montessori pomůcky původně využívány ve speciálním školství?

Před více než sto lety dostudovala Maria Montessori v Římě lékařství 

a následně pracovala na psychiatrické klinice, kde se snažila pomo-

ci dětem s poruchami vývoje. Dva roky zde testovala různé materiály, 

pomůcky, které stimulují smysly. Zaznamenala veliké úspěchy v posilo-

vání vývoje u těchto dětí, a to až tak, že některé dosáhly srovnatelných 

výsledků při státních zkouškách jako děti z běžných škol.

Z jakého důvodu si myslíte, že se staly v současnosti tak oblíbené?

Montessori metoda se stala oblíbenou právě již před sto lety v západních 

zemích (Velká Británie, Argentina, Itálie, Švýcarsko…), neboť vycházela 

z vývojových fází dětí a  korespondovala s nimi. V České republice byla 

tato metoda brzděna asi především režimem, který zastával jiné principy 

výchovy a vzdělávání. Montessori přístup je oblíbený především proto, 

že ruku v ruce s respektujícím a partnerským vztahem produkuje samo-

statné, zodpovědné, logicky uvažující, vnitřně motivované osobnosti 

s potřebnou mírou sebeúcty. Každé dítě je od malinka posuzované jako 

individualita, která prochází jednotlivými senzitivními obdobími (vývojo-

vými úkoly), která jsou díky Montessori pomůckám a materiálům napl-

ňována od konkrétní podoby až po abstrakci v pozdějším věku.
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Které konkrétní pomůcky by bylo možno využít pro děti s vadou zraku?

Dle mého názoru víceméně všechny, existuje velké množství Montessori 

pomůcek pro podporu smyslů (nejen zraku, ale i sluchu, hmatu, chuti, 

čichu). Většina Montessori materiálu je vyrobena s velkou mírou jedno-

duchosti a jednoznačnosti, proto si myslím, že je vhodná i pro děti 

s vadou zraku.

Kde tyto pomůcky koupit?

V dnešní době již existuje velké množství e–shopů (stačí jen zadat do 

vyhledávače Montessori pomůcky, materiál), které nabízejí i levnější 

verzi pomůcek vyrobených místními truhláři. Samozřejmě jsou k dostání 

i originál Montessori pomůcky značky Nienhuis. Každý rok navíc probí-

há v Praze prodejní výstava Montessori pomůcek a didaktických hraček 

(www.rostemeprozivot.cz).

Je možné pomůcky vyrobit? Existuje nějaká webová stránka s nápady?

Určitě ano, zvlášť právě pro smyslovou výchovu či pro oblast praktického 

života. Pár webových stránek či blogů existuje, např. www.montessori-

doma.cz, kde naleznete inspiraci nejen pro výrobu pomůcek, ale hlavně 

pro úpravu prostředí doma, ve školce, ve škole, aby se dítě mohlo řádně 

obsloužit a my mohli zastávat jen funkci průvodce.

Jsou pro děti se zrakovou vadou či kombinovaným postižením vhodná 

Montessori centra?

Určitě ano.

Pokud budou mít zvídaví rodiče zájem o vlastní studium informací 

o Montessori pedagogice a pomůckách či konkrétních místech, kam se 

mají obrátit?

V Praze velice rádi přivítáme zvídavé rodiče se zájmem o Montessori 

v našem Montessori mateřském centru na Praze 6 (www.montecent-

rum.cz), kde taktéž zodpovíme spoustu dotazů v průběhu Montessori 

pracoven pro děti ve věku 1–3 roky nebo 3–6 let, případně v rámci 

večerních Montessori kurzů. Na jiných místech v České republice již také 

existuje celá řada Montessori center, školek, škol. Hodně informací se dá 

najít na stránkách České Montessori společnosti (www.montessoricr.cz).

Monika Narovcová
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Trh plný hrac�ek

V době mého dětství každý z nás měl téměř stejnou hračku – ať to byla 
oranžová Tatra na písek nebo kostky Kubus či Kloboučku hop, Z pohádky 
do pohádky a jiné. Postačila i guma na skákání.

V dnešní době je to zcela jiné a trh je přesycený všemi možnými hračkami.

Když se mi narodila první dcera – klientka rané péče a já zahlceně na-
kupovala hračky, zjistila jsem právě díky rané péči, že polovina z nich je 
vlastně jen hračka, ale nic víc nenabízí. Proto jsem se hodně začala zamě-
řovat na to, co vlastně dítěti poskytuje a v jaké kvalitě. A ta kvalita není 
vždy o ceně, ale o tom, co samotná hračka nabízí a dává.

Najednou  jsem zjistila, že krabice od bot může být i krabice na vhazo-
vání. Lze z ní udělat labyrint, či do ní dát obarvenou rýži a v ní nechat 
děti hledat předměty. Z plata od vajíček lze vytvořit pomůcku na třídění 
barev a umísťování předmětu do konkrétního prostoru podle předlohy. 
Z kartonu z nepotřebné krabice lze vytvořit provlékačku – procvakat 
děrovačkou a provlékat tkaničku. Z víček od přesnídávek v pytlíčkách lze 
udělat krásné korálky na navlékání a třídění barev.

A nejvíce materiálu lze získat stažením z internetu, kde se nabízí neko-
nečné množství obrázků na třídění barev, velikostí předmětů, přiřazování 
zvířátek, barev, písmen či čísel.

Děti a hračky patří k sobě a rodič a dítě také. A právě hračky tvoří nej-
krásnější pouto mezi dítětem a rodičem. Čas se nedá zastavit a je pánem 
našeho života. 

Ale i když hodně lidí kolem se mi diví a pozastavuje se nad tím, kolik 
času trávím nad výrobou pomůcek pro aktivity svých dvou dcer, nelituji 
toho a jsem moc ráda, že jsem na to přišla včas.

V případě, že by někdo z vás chtěl začít dívat se na hračky jinak a nevě-
děl, kde začít, doporučuji inspiraci či přímo nákup na stránkách:

http://www.obrazkova–skola.cz
nebo materiály ke stažení, kde si najdete přímo to, co potřebujete – 
– barvy, tvary, písmena...
http://eschovka.cz/
http://www.fler.cz/

Hodně radosti z hraní si s dětmi přejí
maminka a dcery Vítkovy
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Panenka od švadleny U Regule

Paní Vítková, autorka předchozího příspěvku, má mimo jiné 
talent na nalézání zajímavých kontaktů a odkazů na internetu.

Našla i švadlenu U Regule, která šije podle individuálních objednávek 
panenky, věci pro kojence, batolata i větší děti a také látkové okluzory, 
které se navlékají na brýle.

Tohoto kontaktu paní Vítková využila k objednání panenky pro dceru 
Klárku k narozeninám. Panenka má našité brýle, aby se holčička mohla 
s panenkou hezky sblížit a „vidět se v ní”.

Více informací o šikovné švadleně a jejích výrobcích najdete na: 
http://www.uregule.cz/

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Tipy na stavebnice

Paní Tuzová, maminka Vládíka, mi poslala krásné tipy na dvě 
stavebnice, které se hodí pro kluky i holky, kteří rádi montují, ale také 
staví podle vlastní fantazie. 

První stavebnice Bunchems je krabice plná měkkých plastových kuliček, 
které se dají snadno spojit pouhým přitisknutím – podobně jako suché 
zipy. Z kuliček se tak dají tvořit postavičky a zvířátka podle předlohy 
nebo vlastní fantazie, je ale také možné s nimi jen tak pro radost mani-
pulovat nebo je třídit podle barev. Zábavné je, že se spojují opravdu leh-
ce, zvládnou to i děti s horší jemnou motorikou a na třídění nepotřebu-
jete žádné mističky, prostě jen tvoříte stejnobarevné „chuchvalce“, které 
samy drží pohromadě. Paní Tuzová stavebnici objednala na Aliexpresu 
a velké balení ji vyšlo na cca 13 dolarů.

https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_
id=AS_20161115010050&SearchText=mega+pack+building+blocks

Druhý nápad na stavebnici se hodí pro každého, kdo momentálně staví 
z Lega Dupla a zároveň má rád kuličkové dráhy. Tato stavebnice je s Du-
plem kompatibilní, takže využijete i desky a kostky, které už třeba máte 
doma. Pomocí částí „tobogánu“ si pak postavíte vlastní kuličkovou dráhu 
– od krátkých, jednoduchých až po dlouhé, složité skluzavky. 
 
Původní, dražší varianta je německá (http://www.kulickodraha.cz/pro-
dukt), zde je pak levnější čínská varianta, opět objednaná z Aliexpresu:

https://www.aliexpress.com/item/2016–Funny–DIY–Construction–
Marble–Race–Run–Maze–Balls–Track–Building–Blocks–Puzzles–
FCI/32617687098.html?spm=2114.30010308.8.9.rS6GZ9

Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Internetový obchod 

– pomůcky a hračky nejen pro děti se speciálními potřebami

Ráda bych upozornila na zajímavý internetový obchod, který založila ma-
minka chlapce s autismem ze středních Čech. Pokud si najdete webové 
stránky www.mamiee.cz, naleznete zajímavé hračky, hry a pomůcky pro 
děti různého věku.  Pomůcky jsou roztříděné mj. do kategorií, například 
– logopedie, jemná motorika, grafomotorika, didaktické pomůcky pro 
denní potřebu apod. Velký úspěch mají samolepky s piktogramy nebo 
magnetické tabule pro denní režim. V sekci pomůcky pro děti se speciál-
ními potřebami naleznete např. suchozipové skládanky, balanční desky 
či zajímavé hry a puzzle.  Získat je lze většinou za velmi pěknou cenu.   
Na webové stránky mě upozornila rodina Klasových z Klíčan.

Martina Vaňkátová, poradce RP EDA 
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TheraSuit a ALKA 
Rodiče handicapovaných dětí obvykle přemýšlejí, jak jim usnadnit 

a zlepšit život. Často se nás ptají: V jakém zařízení mohou hledat 

pomoc? Jaké služby tam poskytují? Jaká terapie by byla vhodná 

pro jejich dítě?

Máme pro vás dobrý tip.
Rádi bychom vám tentokrát představili obecně prospěšnou společnost 

ALKA. O jejích službách a pomoci hendikepovaným dětem jsme si povídali 

s Bc. Anetou Švagrovou, vedoucí Sociální rehabilitace TheraSuit.

Metodu TheraSuit v České republice začala poskytovat jako první 

Alka, o. p .s. od roku 2011.

Začněme asi otázkou, jak byste krátce představila ALKU? 

ALKA je příbramská nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem 

s různě závažným kombinovaným postižením, od dětí až po seniory. 

Našim klientům poskytujeme širokou nabídku sociálních služeb, které 

podporují rozvoj jejich potenciálu tak, aby byli ve svém životě co nejso-

běstačnější. Zároveň tak pomáháme rodičům našich klientů s náročnou 

péčí o jejich blízké. Mezi naše služby patří Denní stacionář, Odlehčovací 

služba, Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služba, Soci-

ální rehabilitace, Sociální rehabilitace pracovní a Sociální rehabilitace 

TheraSuit. 

(Podrobné informace o společnosti Alka, o. p. s. najdete na stránkách 

www.alkaops.cz).

Zmínila jste sociální rehabilitaci TheraSuit. Co to vlastně je?  

Jedná se o službu, v níž se prolínají dvě základní složky aktivizace klienta 

se zdravotním pohybovým postižením. Jednak je to nácvik dovednos-

tí nezbytných pro běžnou denní sebeobsluhu, jako jsou např. správný 

úchop jídla, příboru, hrníčku, ale také nácvik oblékání, svlékání nebo her 

a vzdělávání. Druhou významnou složkou této služby je velmi komplexní 

pohybová terapie TheraSuit Method®, zaměřená na odstraňování těžkých 

pohybových poruch. Je to jedna z nejúčinnějších terapeutických metod 

u klientů s neurologickými 

poruchami jako je dětská moz-

ková obrna (DMO), vývojové 

opoždění nebo traumatické 

poranění mozku.

Jak si čtenáři mohou představit 

terapeutickou metodu Thera-

Suit a v čem dětem pomáhá?

Tato terapie je založená na spe-

cifickém a intenzivním cvičeb-

ním programu TheraSuit Method®, který pomáhá tělu klienta vytvářet si 

nové, správné a funkční pohybové vzorce. Tělesné cvičení zde kombinuje 

ty nejlepší prvky z různých rehabilitačních technik a má zásadní význam 

pro postupné odstranění patologických reflexů. Klíčovým prvkem této 

terapie je posilovací program, klientovi nastavený a následně poskytovaný 

na základě jeho individuálních potřeb a možností, silných 

a slabých stránek organismu. Spočívá ve zvýšené každodenní funkční akti-

vitě, která je obvykle kombinována s posilovacími cviky. K tomu klientovi 
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dopomáhá speciální „kosmický obleček“.

Hlavním cílem metody TheraSuit je zlepšit a změnit schopnost nervového 

systému klienta tak, aby zaznamenal změny vznikající ve svalech a uvnitř 

těla pohybem a svalovou činností. Jde o to, aby se u pacienta zvýšilo cítění 

vlastního těla a snížily se jeho patologické reflexy, aby se obnovily správné 

fyziologické vzory pohybu, které si tělo obrazně řečené načte. To je ne-

zbytné pro správnou koordinaci pohybu, svalový tonus, průběh některých 

reflexů, registraci změny polohy těla a podobně.

Jak konkrétně se na dítěti projevují změny po absolvování terapie meto-

dou TheraSuit?

Pokroky u jednotlivých klientů jsou velmi individuální a samozřejmě do 

velké míry záleží na jejich aktuální schopnosti s námi spolupracovat při 

terapii. Máme však zkušenost, že již po absolvování jednoho cyklu terapie 

metodou TheraSuit dítě, které po celý svůj dosavadní život pouze leželo 

a nebylo schopné běžných vývojových pozic, se začne přetáčet, případně 

se posadí, začne lézt nebo chodit. Setkáváme se i s případy, že děti, které 

se před absolvováním této terapie nemohly hýbat a zároveň ani nemluvily, 

s rozvojem pohybových schopností mluvit začnou.

Výsledky sociální rehabilitace TheraSuit tak umožňují našim klientům 

žít spokojenější a plnohodnotnější život. Dokáží pak lépe uspokojit své 

osobní potřeby a jsou svobodnější, když nejsou odkázáni pouze na pomoc 

druhých. Už jenom to, že se hendikepované dítě zvládne například dopla-

zit pro hračku nebo za mámou, je pro něj štěstí. 

Teď asi mnohé rodiče napadne otázka, zda je terapeutická metoda The-

raSuit vhodná i pro jejich dítě?

Terapie je vhodná pro široké spektrum klientů s kombinovaným a těles-

ným postižením ve věku od jednoho roku až do 64 let. Samozřejmě exis-

tují určité kontraindikace, znemožňující některým zájemcům tuto terapii 

absolvovat, například nekompenzovaná epilepsie, luxace kloubů a jiné.

Pokud se však rodič domnívá, že by program TheraSuit byl vhodný pro 

jeho dítě, jak má postupovat a kdy asi bude moci terapii zahájit?

Je to velice snadné. Rodiče nás mohou primárně oslovit přes elektronický for-

mulář „Žádost o sociální službu“,  který najdou a vyplní přímo na našich webo-

vých stránkách www.alkaops.cz (Služby, Sociální rehabilitace Therasuit).

Potom je bude kontaktovat sociální pracovnice ALKY a domluví s nimi dal-

ší podrobnosti. Před začátkem terapie si rodiče s klientem a terapeutem 

vzájemně projednají svá očekávání, potřeby a možnosti jejich uspokojení. 

Klientovi navrhneme vhodný rozsah terapie. Alka, o. p. s. také úzce spolu-

pracuje s odborným lékařem, který klienta vyšetří a sleduje jeho zdravotní 

vývoj v průběhu terapie.

Termín zahájení terapie závisí na množství evidovaných žádostí v našem 

pořadníku čekatelů. Zájem o sociální rehabilitaci TheraSuit v ALCE je znač-

ný a dlouhodobě převyšuje kapacitu našeho stávajícího zařízení. Z toho-

to důvodu je u nás v současné době čekací lhůta na Sociální rehabilitaci 

Therasuit přibližně 1,5 roku.

Slyšela jsem, že terapie TheraSuit je velmi drahá. Budou mít rodiče na 

léčbu dostatek peněz? 

Pohybová terapie TheraSuit je opravdu poměrně nákladná. Jednak s ohledem 

na speciální vybavení a pomůcky, které musí poskytovatel takové terapie 

zajistit, zároveň je časově intenzivní a dlouhodobá – probíhá 3–4 hodiny 

denně, pět dní v týdnu, po dobu dvou až čtyř týdnů a klientovi se musí věno-

vat minimálně dva terapeuti. 

ALKA se však snaží tuto službu zpřístupnit všem potřebným dětem a rodiče 

zde hradí jen poměrnou část z celkové ceny terapie. Tento poplatek by rodiče 
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měli zvládnout uhradit bez toho, aniž by si museli shánět sponzory. Finance 

na doplatek sociální rehabilitace TheraSuit si obstarává sama ALKA od nadací 

a z veřejných dotací.

A taková moje oblíbená závěrečná otázka. Denně přicházíte do kontaktu 

s dětmi s postižením; co jim pomáhá k pokrokům? Viděla jste už třeba 

nějaký zázrak, myslím zázračné uzdravení po nějakém úžasném léku či 

terapii?

Zázraky nelze vysvětlit vědecky známými přírodními zákony a taková uzdrave-

ní jsem ve své praxi asi neviděla. Viděla jsem však mnoho skvělých úspěchů 

v léčbě našich klientů pomocí Sociální rehabilitace TheraSuit. Pokroky v léčbě 

hendikepovaných dětí jsou totiž především výsledkem jejich vůle a usilovné 

dřiny. K tomu však neodmyslitelně potřebují maximální podporu své rodiny 

a pomoc týmu profesionálních terapeutů i ostatních pracovníků ALKY, kteří 

se o dítě starají a doprovázejí ho v průběhu celého procesu léčby.

Co bych ale možná označila za zázrak, to je schopnost ALKY sehnat od dárců 

finanční prostředky jako příspěvek na léčbu postižených, převážně dětí! Zá-

zrakem je nepochybně i to, že se najdou lidé, kteří soucítí s hendikepovanými 

a s jejich rodinami, a jak se říká, „mají srdce na pravém místě“ a jsou ochotni 

finančně přispět na jejich péči. Každému jednotlivému dárci za to patří velký 
dík! Kdokoliv má zájem, může nás kontaktovat, přijít se k nám podívat a být 

s námi součástí ALKY.

Děkuji Vám za rozhovor.

Lenka Bártová

Pro další informace a jakékoliv dotazy či žádosti nás, prosím, kontaktujte, 
zašlete nám dopis nebo nám zavolejte – jsme tu pro vás! 

Bc. Jana Vlnasová, manažerka komunikace s veřejností 
e–mail: jana.vlnasova@alkaops.cz 
mobil: (+420) 602 664 037
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Umení komunikace s detmi 
(Láska a selský rozum nestac� í)

Haim Ginott, Portál, 2015

Kdo tak úplně nevěří podtitulu knížky, třeba se dá jako já přesvědčit pří-
kladem, který autor uvádí v úvodu: Jak bychom se cítili, kdyby na operač-
ní sál vstoupil chirurg a ...řekl: „V chirurgii žádné valné školení nemám, 
ale mám své pacienty rád a řídím se zdravým rozumem?” Nejspíš bychom 
v panice vzali nohy na ramena.

Kniha dokazuje, jak lze na jedné straně dětem nesprávnou volbou slov 
a neuváženou a zmatenou komunikací ublížit, ale na druhé straně citli-
vým, ale jednoznačným zacházením jim pomoci stát se slušnými lidmi. 
Každá z deseti kapitol se věnuje důležitým oblastem komunikace v ro-
dině a fungování rodiny (sourozenecká žárlivost, skryté významy dět-
ských dotazů, kázání a kritizování, televize...). Autor, izraelský psycholog, 
terapeut a výchovný poradce,  se zaměřuje spíše na rodiče  dětí školního 
věku. V knize je hodně příkladů ze života. 

Z knihovny EDA si lze zapůjčení této čtivé knihy vyžádat u svého poradce.

Jana Vachulová , poradkyně rané péče 
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Polštárky „ rohlíky“

Rodiny často řeší, jak malým dětem, které těžko samy udrží hlavu v ose, 
pomoci dobrým polohováním. Někdo používá různé polštáře ve tvaru 
podkůvky nebo různé válečky. 

Paní Huťková objevila tento dvojitý polštářek ve tvaru rohlíku. Oba „roh-
líky“ se k sobě spojí suchým zipem podle velikosti hlavy. Dalším suchým 
zipem je možné polštářky „přilepit“ k sedačce. 
 
Na fotce vidíte použití v dětské sedačce, využít je ho možné samozřejmě 
i v leže v postýlce nebo na nakloněné rovině. 
 
Připojujeme odkaz, kde je také možné polštářek najít: 
https://www.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.01010208.8.4.foO-
X3a&initiative_id=QRW_20161115013841&SearchText=summer+infan-
t+baby+pillow&productId=32319164725

Šikovné švadlenky si ho mohou během chvilky ušít.

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Návšteva Funparku Zirafa 

Minulý měsíc jsme využili nabídku akce pořádané 
Moneta Money Bank a užili si krásné dopoledne v zábavním 
parku Funpark Žirafa v Čestlicích. Tímto bychom rádi 
poděkovali paní Walterové a jejím kolegyním.

       
Ráno jsme nasedli do auta a vydali se napříč Prahou, vstříc slibované 
zábavě. Řídila máma, a i když je řidič začátečník, vedla si poměrně dobře 
(tedy dle jejího mínění). Tatínek seděl na místě spolujezdce a jak pak 
přiznal, očekával mírně nervózně, zda dojedeme do vytyčeného cíle bez 
úhony. Povedlo se, a nic nám tedy nebránilo jít se bavit.

Na parkovišti na nás už čekala paní Walterová a po příjezdu ostatních 
rodin jsme se vydali dovnitř. V šatně jsme si odložili kabáty a boty a utí-
kali jsme za Honzíkem, kterému se rozzářily oči, když to vše viděl. Během 
krátké chvíle po něm nebylo ani vidu ani slechu.
Našli jsme ho v koutku pro nejmenší, kde byl kolotoč, houpačky a bazé-
nek s plastovými míčky, do kterého skákali starší kluci. I my jsme zamířili 
do bazénku a byla to veliká legrace. Kluci po nás začali házet balónky 
a my jsme si to samozřejmě nenechali líbit, takže začala balónková bitva. 
Honzík se sice nezapojil, ale zato se „potápěl“ až na dno, z čehož měl veli-
kou legraci, a my jsme měli leckdy problém ho najít.

Vedle bazénku je dráha, která se sjíždí na plastových krokodýlech; 
na jednoho se vejdou až tři malé děti. I my jsme ji vyzkoušeli, ale po dru-
hé jízdě Honzík s nadšeným výkřikem vyrazil k prolézačce ve tvaru letadla 
a už seděl v kabince pro piloty.

Tatínek dostal hlad, a tak nás opustil a vydal se vyzkoušet místní občerst-
vení, kde si objednal míchaná vajíčka. A protože já i Honzík máme mlsný 
jazýček, brzo jsme jej následovali a pochutnali si na cheesecaku.
Po svačince jsme utíkali, a to doslova a do písmene, za Honzíkem, který 
neumí chodit pomalu, na největší atrakci v areálu – pětipatrovou pro-
lézačku s nepočítaným množstvím žebříčků, obcházeček, sítí a dalších 
překážek. Děti se po překonání všech těchto „nástrah“ dostávají k jedné 
ze skluzavek nebo k  tobogánu a po jejich sjetí vše začíná znova. Honzík 
byl ve svém živlu – pobíhal, přelézal a s naší pomocí i přeručkoval vše, co 
se mu postavilo do cesty, zkrátka byl nadšený. Naše záda ale bohužel jeho 
nadšení nesdílela. Už pár minut v předklonu bylo znát – ale co bychom 
pro něj neudělali…

Dále nesmíme zapomenout zmínit skákací hrad, trampolíny, elektronic-
ké atrakce, spousty natřásaček ve všech možných tvarech a velikostech, 
elektronické vodní hry ve stylu „stříkej na vše, co se hýbe", pohyblivá 
zvířátka na baterky, obrovského robota, do kterého si sednete a ovládáte 
jej pomocí joysticků.
Druhé patro je věnováno již starším dětem. Je zde LaserGame, 9D kino, 
autodrom, stolní fotbal v menším i větším provedení a dětský vláček. 
Velký úspěch u Honzíka sklidil autodrom – autíčka na baterky, která jezdí 
po malém okruhu a ovládají se pomocí pedálu a volantu.

Během tří hodin strávených v areálu, kdy neustále pobíhal od jedné 
atrakce k druhé, jen s nutnými přestávkami na jídlo, jsme Honzíka pře-
jmenovali na„tryskomyš“.
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Na naše otázky, zda už pojedeme domů, jelikož jsme všichni byli značně 
unavení, Honzík pokaždé zavrtěl hlavičkou, že ne.
Nakonec zvítězilo „hrubé násilí“ a také příslib, že park opět navštívíme. 
V autě nám „odpadl“ během pár minut.

V parku se nám moc líbilo a vřele jej doporučujeme. Každý si tu najde 
svou zábavu, od nejmenších dětí až po dospělé, ať už při dovádění na 
atrakcích nebo jen při čekání na dobré jídlo a pití.

Krupičkovi
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Králíci bez klobouku aneb vánoc�ní 
minikurz kreslení 

Žádný učený z nebe nespadl a nakreslit pěkného králíka, který nebude 
dělat ostudu ani jako vánoční dekorace, to není jen tak! My se ale ničeho 
nebojíme, hezky si to rozfázujeme a naučíme se nakreslit králíka během 
chvilky. 

Potřebujeme k tomu jen:
kus kartonu (třeba z krabice, ve které tatínek přinesl nákup), bílou a černou 
permanentní fixu, růžovou fixu nebo pastelku a nůžky.

Podle návodu na obrázku nakreslíme bílou fixou nejdříve oválek jako 
hlavičku, a pak k němu připojíme tělíčko (skoro jako trojúhelník). 
Na hlavičku přidáme dvě ouška, na tělíčko přední a zadní běhy 
a na zadeček malý kulatý ocásek.

Celého zajíčka pak vybarvíme bíle, černou fixou okonturujeme, přiděláme 
očičko a usměvavou pusu. Růžovou fixou pak můžeme jemně vystínovat 
ouška zevnitř, bříško a tlapky.

Pak si zajíčka vystřihneme a děláme si s ním, co chceme. Třeba mu udě-
láme do ouška dírku, provlékneme zlatou nitku a pověsíme si ho jako 
netradiční ozdobu na vánoční stromeček. A jelikož králík není samotář, 
ale má rád společnost, doděláme mu pár kamarádů nebo alespoň jedno-
ho brášku. Pak jim to na stromečku bude obzvlášť  slušet.

Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co proběhlo 
23. 9. 2016  Setkání rodičů – Rehabilitační plavání s Janou Nikodýmovou

3. 10. 2016  Kurz Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami 

zrakového vnímání s lektorkou Markétou Skalickou

11. 10. 2016  Setkání rodičů – Muzikoterapie s Lenkou Carbochovou

10. 11. – 31. 12. 2016  Výstava fotografií z našeho archivu, JSME TU, 

I KDYŽ NEVIDÍME (příběhy dětí s postižením ve fotografii) v Galerii 

Velehradská, Velehradská 26, Praha 3

22. 11. 2016  Charitativní koncert S brejlema nebo bez brejlí v Jazz Docku 

a křest Rodinného plánovacího kalendáře 2017

Co se chystá 

Každý měsíc setkání rodičů a dětí

5. 12. 2016, 13–16 hod  Mikulášské setkání rodičů v kavárně AdAstra 

v Podskalské 8, Praha 2

17. 1. 2017 První novoroční setkání rodičů – téma se připravuje

28. 5. – 3. 6. 2017 Pobytový kurz v Lučkovicích

14. 6. 2017 předběžně, Zahradní setkání rodin Na Habrovce

Pro aktuální informace sledujte náš web: 
http://www.eda.cz/cz/o–nas/co–je–u–nas–noveho/
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