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Úvodník

Vážení čtenáři,
během letních měsíců jsme nezaháleli – z klientských rodin jsme získali
spoustu zajímavých zkušeností, nápadů a doporučení, které s vámi nyní
prostřednictvím našeho elektronického Zpravodaje sdílíme. Současně
nabízíme i přehled vybraných informací, aktivit a projektů, které nás
v následujících měsících čekají, ale i všeho, co jsme absolvovali.
Stejně jako v minulých číslech představujeme naši další kolegyni;
v tomto čísle si můžete přečíst zajímavý rozhovor s jednou z fundraiserek, Míšou Němečkovou, a dozvědět se něco málo z našeho týmového
zázemí.
V rubrice Nejen pro sourozence si přijdou tentokrát na své nejspíše holky.
Na kluky nezapomínáme, v dalším čísle bude pozornost věnována jim.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

Ani ve Zpravodaji však neobsáhneme všechna témata, která by vás mohla
zajímat. Budeme proto rádi, když nám svůj podnět napíšete nebo sdělíte
prostřednictvím své poradkyně. Pokud vás napadá, o co byste se naopak
chtěli podělit se čtenáři vy, dejte nám také vědět. Využít můžete naše
kontaktní údaje: http://www.eda.cz/kontakt/ nebo se ozvat přímo přes
konkrétní poradkyně rané péče.



Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a redaktorka
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Naše výrocní zpráva za rok 2016
Nezisková organizace EDA cz, z. ú. vydala výroční zprávu
za rok 2016.

Dočtete se v ní řadu důležitých informací o naší organizaci: Naše poslání,
cíle, jaké poskytujeme služby, co je u nás nového a co chystáme. V naší
„výročce“ jsme také uvedli, jaké u nás probíhají klíčové projekty, kdo jsou
naši partneři a podporovatelé. Jaké významné akce jsme pořádali v roce
2016, které z nich se konaly u příležitosti Týdne rané péče, jak jsme uspořádali koncert S brejlema nebo bez brejlí, křest charitativního kalendáře
a další. Součástí zprávy je i přehled naší publikační činnosti, finanční
a ekonomické údaje. V závěru si můžete přečíst rozhovor s herečkou
Janou Plodkovou či naší klientskou rodinou. Nedílnou součástí elektronické podoby je „Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok
2016".
Vydali jsme také novou výroční zprávu Speciálně pedagogického centra
EDA, z. ú, kde najdete základní informace o organizaci a jejích službách,
komu jsou určeny a kdo naše centrum v roce 2016 podpořil. V tomto
dokumentu také najdete statistiku klientů, finanční a ekonomická data
včetně rozvahy (přehled majetku a závazků) a konečně je zajímavé číst
i o tom, jak probíhá spolupráce speciálních pedagožek s rodiči a jejich dětmi, školou, učiteli. Dále se dozvíte o dalších činnostech tohoto centra.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

Pokud byste si chtěli obě výroční zprávy přečíst, jsou volně k dispozici
na našem webu ke stažení: http://eda.cz/cz/ke-stazeni/vyrocni-zpravy#ca4561.



Lenka Dobešová, PR asistentka

infoservis
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Projekt
It is fun to move and explore!
(volně přeloženo: Objevujeme svět v pohybu!)

Stejně jako v minulém roce jsme byli úspěšní při podávání žádosti o finanční podporu DSA – Diplomatic Spouses´ Association. Cílem projektu
bylo rozšíření a inovace vybavení půjčovny hraček a rehabilitačních pomůcek pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením. Díky grantu
DSA jsme mohli nakoupit zajímavé pomůcky, které vašim dětem již nyní
pomáhají rozvíjet zrak i pohybové dovednosti – polohovací sety Playpak
a Squiggles Baby, plastové chodníčky a kameny k tréninku rovnováhy,
světelné koule nebo kaleidoskopické lampičky a řadu dalších užitečných
předmětů. S některými z nich se mohli setkat účastníci pobytového kurzu v Lučkovicích nebo naší zahradní slavnosti.
Děkujeme DSA, že pomáhají našim dětem objevovat svět!

V rámci programu PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH MENTÁLNĚ,
FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ letos Nadace Agrofert
podpořila také naše Speciálně pedagogické centrum EDA.
Přidělených 150 000 Kč pomůže uhradit mzdové náklady speciálních
pedagogů a umožní nakoupit kompenzační pomůcky, vhodné pro speciálně - pedagogickou diagnostiku a další využití v ambulantní praxi. Jsme
rádi, že pro malé klienty SPC EDA bude cesta ke vzdělání zase o něco
jednodušší.


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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Projekty

Včasná pomoc dětem se zrakovým a kombinovaným postižením
V létě 2017 jsme začali naplňovat záměry dvouletého projektu, který
je realizován prostřednictvím grantu Včasná pomoc dětem vyhlášeného Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaného z prostředků
VELUX Foundations.
Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity služby rané péče EDA
pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. V praxi to
znamená, že jsme mohli přijmout novou kolegyni a v následujících letech tak uspokojit větší počet žadatelů o službu. V rámci projektu dále
dvě poradkyně absolvují výcvik ve videotréninku interakcí (VTI), metodě, která pomáhá zlepšit jak komunikaci v rodině, tak mezi rodinou
a poradkyní. Významnou aktivitou projektu je rovněž cílená osvětová
kampaň zaměřená na zvýšení informovanosti o rané péči mezi dětskými lékaři.
Období projektu: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019
Poskytnutý příspěvek: 698 442 Kč

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017
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Pomáháme s Leontinkou
Nadace Leontinka je naším dlouhodobým spolehlivým partnerem, díky
kterému můžeme dobře dělat to, co umíme. Projekty Auto není cíl, ale
nezbytný prostředek a Svítání jsou zaměřeny na podporu terénní služby
– pomáhají financovat provoz našeho vozového parku (včetně zapůjčení
osobního automobilu) a zachovat počet konzultací v klientských rodinách.
Poskytovat kvalitní službu rané péče nám v letošním roce Nadace Leontinka umožnila finanční podporou projektů Zajištění služby rané péče
a Podpora vývoje dítěte se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím využití moderních technologií – uvedený projekt umožňuje poradkyním zapůjčit rodinám iPad nejen v rámci pravidelných seminářů věnovaných práci s aplikacemi EDA PLAY nebo během pobytového
kurzu pro klientské rodiny, ale na omezenou dobu i pro samostatné
používání v domácím prostředí.
Nadace Leontinka podporuje také Speciálně pedagogické centrum EDA,
a to prostřednictvím projektů Individuální práce s dětmi s postižením
zraku v SPC EDA a Diagnostika v SPC EDA 2017. V rámci posledně zmíněného projektu jsme pořídili komplexní standardizované diagnostické
pomůcky „Klokanův kufr“ a „Klokanovy kapsy”, vhodné pro diagnostiku
a práci s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

Lenka Dobešová, PR asistentka
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EDUV svet!

Možná vám uniklo, že jednou z aktivit, které se v EDOVI věnujeme, je
vydávání elektronického zpravodaje nazvaného EDŮV svět. Každé dva
měsíce přinášíme rodičům tipy na zajímavé hračky, hry a aktivity, které pomáhají dětem všestranně se rozvíjet, učit se nové věci zábavnou
formou, podporují kreativitu dětí i rodičů. Vycházíme přitom především
z vlastních zkušeností, pracovních i rodičovských.
K odběru EDOVA světa se můžete přihlásit na našich stránkách, konkrétně na adrese http://www.eda.cz/cz/pro-rodice/eduv-svet/, kde si také
můžete prohlédnout všechna starší vydání.
Třeba mezi doporučenými hračkami najdete vhodný dárek pro své dítě
nebo jeho kamarády!


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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Koncert pro EDU
opet v klubu Jazz Dock

Kdy: 21. listopadu 2017 od 19:00 hodin
Kde: Janáčkovo nábřeží 2, 150 00 Praha 5
Koncert S brejlema nebo bez brejlí
Účinkující: Vypsaná fixa, United Heads a Jana Plodková
Na co se můžete těšit: Na skvělé hudebníky, originální moderování Jany
Plodkové, stand up s překvapením, úžasnou aukci a soutěž o nejlepší
brýle z publika.
Na co půjde výtěžek z koncertu?
Výtěžek z akce bude použit na poskytování služeb Speciálně pedagogického centra EDA (SPC EDA), které podporuje děti, žáky a studenty se
zrakovým postižením, aby mohli chodit do školy, kde budou spokojeni.
Jaké je poslání Speciálně pedagogického centra EDA?
SPC EDA podporuje děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným
postižením, jejich učitele, další pedagogické i odborné pracovníky, spolužáky a rodiče s účelem vytvoření inkluzivního prostředí pro vzdělávání
i další oblasti života lidí se zrakovým postižením.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

Zhodnocení minulého ročníku koncertu
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 a herec Marek Daniel
v roli ezoterika a věštce Aleše Buster Karáska. Během večera proběhl
také křest rodinného kalendáře pro rok 2017, aukce brýlí a vyhodnocení
ankety o nejvtipnější brýle. Výtěžek z koncertu ve výši 40 766 Kč podpořil činnost organizace EDA.
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 naší organizace umocnil nádherný výhled na Prahu.



Lenka Dobešová, PR asistentka

infoservis

9

Setkání rodicu 2017/18
Co nám přinesl Dotazník k setkávání rodičů a dětí v EDOVI?

Během května obdržely naše klientské rodiny dotazník, který měl zmapovat jejich zájem o setkávání rodičů. Na náš dotazník odpovědělo 48
klientských rodin z celkového počtu 260.
Vaše odpovědi (závěry a vyhodnocení):
Nejvhodnější den pro setkání bude čtvrtek.
Rodinám budeme posílat mail, který připomene setkání týden předem.
Náplň setkávání rodičům vyhovuje.
Některé rodiny by uvítaly přítomnost svého poradce na prvním setkání,
kterého se zúčastní. Pokud k nim patříte, nebojte se jim o ni říci.
Z dotazníku vyplynulo, že máte od svých poradkyň dostatek informací
o setkáních.
Poslední setkání rodičů proběhlo 19. 9. v EDOVI od 9:30 do 12:30 hod.
Další setkání bude až 5. 12. a těšit se můžete na Mikuláše.



Dagmar Kukačková a Lucie Donátová, poradkyně rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017
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Dobrovolníci a EDA

V EDOVI nám pomáhá mnoho dobrovolníků, bez kterých si neumíme
organizaci našich akcí vůbec představit. Vážíme si každého, kdo se rozhodl věnovat nám svůj čas.
Hlavním důvodem, proč se věnovat dobrovolnictví, je pomoc druhým
a potřeba měnit svět k lepšímu bez nároku na finanční odměnu. Motivace každého člověka k dobrovolné práci je jiná a často se jedná o kombinaci altruismu, kvality života, smyslu služby, profesionální zkušenosti
apod.
Velké díky všem za pomoc při setkání rodičů, zajištění občerstvení, úklid
v našem skladu pomůcek, čištění a opravy pomůcek apod.
Děkujeme všem individuálním dobrovolníkům a dobrovolníkům z organizací MONETA, ČSOB, KPMG, BILLA, Anheuser-Busch InBev Czech,
kteří nám věnovali svou energii a čas.
Pokud máte zájem také pomáhat, neváhejte nás kontaktovat, rádi vás
u nás uvítáme: lenka.holubcova@eda.cz.



Lenka Holubcová, koordinátorka dobrovolníků, fundraiserka

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017
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Zázitek z traktorového setkání
ocima detí
Poslední květnovou sobotu ožila zahrada rodiny Nešporových
velkým traktorovým setkáním, které se konalo již po šesté.
Tento ročník byl opět vydařený. Nešporovi se svými přáteli vytvořili neopakovatelnou atmosféru. K prohlédnutí a svezení byly k dispozici známé
i novější stroje. Jídlo a pití bylo zajištěno po celý den. Děti ocenily skákací hrady, klouzačky i doprovodný program, při kterém sbíraly razítka
a podpisy při rozmanitých hrách, úkolech, s klapkami na očích i bez.
Velkým překvapením pro všechny zúčastněné byl příjezd posádky rychlé
zdravotnické služby. Několik hodin bylo dětem i dospělým k dispozici
nejen prohlédnutí vozu zvenku i zevnitř, ale i vyzkoušení lehátka v záchrance, zafixování končetin, měření tlaku, srdeční činnosti, transport
ve speciálních dlahách, možnost vyzkoušení vysílaček, hlášení mimořádné události a v neposlední řadě houkání, zapínání majáků apod. A dostalo se opravdu na všechny malé i velké zájemce.

v rodině (asi měsíc „po traktorech“) bylo jejich vyprávění stále tak silné
a živé, že se o to chceme s vámi rozdělit.
Rodiče Lukáše a Erika bydlí ve městě vzdáleném 180 km od místa konání, tedy od zahrady rodiny Nešporových. V předchozích dvou letech se
na setkání vypravovali, avšak vždy na poslední chvíli museli své plány
změnit. Říká se, do třetice všeho dobrého… a tak se letos na zahradě
všichni objevili.
Maminka vyprávění začíná slovy díků, že její dva chlapci (oba od narození nevidomí) mohli poprvé v životě vyzkoušet jízdu na strojích, v traktoru, a zjistit, jak takový stroj vypadá. „My jsme vždycky šli po ulici a kluci
slyšeli, jak něco přijíždí, ptali se mě, co to je, a já říkala, to je bagr, to je
traktor, a oni hned, mami, můžu si sáhnout, a jak je to velký, a zastav
to… někdy traktor podle zvuku už i poznali, i když ho neviděli. A tady to
všechno šlo. Splnilo se jim to. Vyzkoušeli, jak velký kolo má traktor, že
tam nedosáhnou, už ví, co jsou to páčky v bagru a jak se přesýpá. Byl to
velký zážitek pro všechny a kluci o tom pořád mluví a vypráví.“

Klobouk dolů před organizátory! Nešporovi během plánování traktorových setkání dostanou vždy nějaký neobvyklý a báječný nápad. Smekáme i před posádkou záchranky, která trpělivě a s úsměvem odpovídala
na všetečné dotazy.
Podělit bych se chtěla o nadšení dvou chlapců, kteří se letošního traktorového setkání v Rohozci zúčastnili poprvé. Při společné konzultaci

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017
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Z nejrůznějších dojmů obou kluků jsem zachytila mimo jiné to, že:
„…a ten strejda od čtyřkolky už si pamatoval, že jsem Eriček. A mě taky si
pamatoval,” doplňuje hned Lukášek. „Vozil mě i vícekrát, říkal, že už jsme
kamarádi a zase mě sveze…” Kluci povídali jeden přes druhého, nebylo
snadné vše zachytit do písemné podoby.

Položení otázky, co se klukům líbilo nejvíce, vyvolalo opět velkou smršť:
„Líbil se mi bagr, sanitka, traktor, hlavně čtyřkolka, ...a klouzačka byla
taky fajn, tam jsem jezdil.” „A mně koláček a mně všechno… a mně
všechno nejvíc, víš, Martino. A zase tam pojedeme, jo?!“
Poděkování celé rodiny Kešelovy patří Nešporovým – „za všechno“!

„A nejvíc mi chutnaly ty koláčky s meruňkama. A já si příště vezmu misku na ty dobrý bonbonky, budu je mít potom v autě na cestu, víš?
A tamta paní to vymyslela a ona nás tam přivítala, a že si to všechno
máme vyzkoušet. A já jsem mohl na tom traktoru s valníkem ležet.
A tam s námi jela i máma a táta. Jo, a víš, že jsem řídil bagr s pánem? Vysypávali jsme hlínu a písek. V sanitce jsem hlásil: pozor nehoda. Teď už
vím, když jede venku sanitka, tak jak vypadá a jaký to je vevnitř.“

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

Tak zase za rok!



Kešelovi a Martina Králová, poradkyně rané péče a tyfloped SPC
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Rozhovor s fundraiserkou
		
Michaelou Nemeckovou

Míšo, kde jsi pracovala, než jsi přišla do EDY?
Před EDOU jsem pracovala v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech, kde
jsem začínala v době mateřské dovolené jako aktivní dobrovolník a následně více než 3 roky pracovala na pozici sociálního pracovníka denního
stacionáře a současně osoby zodpovědné za administraci grantových
a dotačních žádostí. Je to pro mne nezapomenutelné období, setkala
jsem se tam se spoustou silných životních osudů a také našla pár dobrých přátel.
Co tě vedlo k rozhodnutí zajímat se o práci zrovna v EDOVI?
Po zkušenosti z hospice, kde jsem měla na starosti částečně i věci spadající
do oblasti fundraisingu, jsem se rozhodla zkusit tuto profesi. Jsem moc
ráda, že ji mohu vykonávat právě v EDOVI, kde se setkávám s velkou profesionalitou a nadšením.
V EDOVI pracuješ jako fundraiser. Co tě na téhle práci nejvíc baví?
Nejvíce mě baví rozmanitost práce. Jako fundraiser mám možnost kromě
čistého shánění peněz pro projekty organizace se i částečně podílet na
aktivitách spadajících do oblasti marketingu a PR. Mám k tomu skvělé
kolegyně, takže práce je pak radostí.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

Co je horší: neuspět, nebo nezkusit?
No obojí je někdy těžké a po několika neúspěších už úpěnlivě vyhlížím
nějaký ten úspěch v podobě schválené žádosti a přislíbení peněz pro
EDU. Ale horší je určitě to vůbec nezkusit.
Jak si představuješ perfektní nedělní ráno?
Brzo vstát (což bývá oříšek, ale vyplácí se), jít se projít či zaběhat do lesa
a pak dlouze snídat a nic nemuset.

rozhovor
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Máš nějakou svoji vysněnou dovolenou?
Vysněnou asi ne, mám štěstí, že se mi moje cestovatelské touhy daří plnit.
Každopádně na dovolené ráda poznávám nová místa, sportuji a užívám si,
že jsme jako rodina spolu.

počasí a pláže a hospůdky, které patří skoro jenom nám. Prostě krásné
prodloužení léta..


Co nejraději vaříš? A co nejraději jíš?
Co nejraději vařím? Cokoliv, ale nesmí to trvat moc dlouho. Nejraději jím
zeleninu ve všech podobách. Ale přiznávám, že jako strávník jsem nedisciplinovaná a mým pravděpodobně nedostižným snem je pravidelná strava
5x denně, tak, jak to v poslední době sleduji u některých svých vzorných
kolegyň.

Děkuji za rozhovor.

 Lucie Gregorová, poradkyně rané péče a konzultantka pohybového vývoje
(rozhovor s ní si můžete přečíst v předchozím Zpravodaji 25)

Jaká je nejdobrodružnější věc, kterou jsi v životě podnikla?
Jako čerstvě zamilovaná jsem několikrát za sebou skočila samostatně
padákem. I po letech si pamatuji neskutečný strach vystřídaný ohromnou
euforií po doskoku a touhou po dalším skoku, který ale střídal ještě větší
strach. Upřímně ale nevím o ničem, co by mě donutilo znovu tento zážitek
zopakovat.
Máme září, pro většinu konec prázdnin a začátek školního roku. Co tě
v nejbližší době pracovně nebo soukromě čeká?
Pracovně budu zase hledat nové dárce a nové příležitosti, oprašovat ty
stávající. Také se budeme chystat všichni na náš listopadový charitativní
koncert „S brejlema nebo bez brejlí“. V září chystáme rozšíření naší nabídky propagačních předmětů o nová trička a další výrobky, takže se naši
příznivci mají na co těšit. Soukromě si pak na konci září ještě na pár dní
odskočím do Chorvatska. Jezdíme tam takto s partou kamarádů již několik
let a nevyměnili bychom to za žádnou dovolenou. Teplé moře, vlídné
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Jak me Karlík naucil dívat se
						na svet

Každý by si měl najít prostor na svůj způsob odpočinku. O to víc rodiče,
kteří se celý den starají o své ratolesti, ale snad právě oni, mají toho volného času nejméně. Já, když mi děti večer usnou, stoupnu si k žehlícímu
prknu, ke sporáku nebo k dřezu. Dost se nastojím a naběhám přes den, tak
někdy alespoň u toho žehlení sedím. (Škoda, že mytí nádobí nebo vaření
vsedě nezvládám.) Poklidím byt a mohla bych jít spát, ale pořád mám
pocit, že bych si měla udělat tu chvilku pro sebe. Alespoň jednou za týden
si sednout a relaxovat. Hodit všechny povinnosti domácích prací za hlavu
a věnovat se jen tomu, co baví mě. Nedělat nic pro nikoho jiného, jen sama
pro sebe. Je to sobecké? Sobecká hodina nebo dvě z těch 168 hodin
v týdnu? Já si myslím, že ne, že bych si je zasloužila – a každý z nás!
No a tak se snažím najít si každý týden tu svou chvilku na psaní. Vypsat se
z toho všeho, co mě baví a nebaví, co nás potkalo, nepotkalo nebo by třeba
mohlo potkat. Někdy je to o nás, někdy víc o mě, ale nejvíc je to o našem
synovi Karlíkovi, ke kterému stejně jako k vašim dětem vyráží pravidelně
pracovnice rané péče.
Koukám se na našeho syna jinak než lékaři západní medicíny. Miluji ho
a věřím, že z něj bude úžasný dospělý muž, který založí rodinu a bude ji
milovat stejně jako já. Na naší společné cestě musíme poslouchat různé
diagnózy, doporučení a názory odborníků. Znají mého syna? Neznají.
Mají ale zkušenosti! Já zkušeností tolik nemám ani nerozumím odborným lékařským výrazům, ale znám své dítě a rozumím mu víc než kdokoliv jiný. To, z čeho se mi chce brečet, tak tomu nevěřím, a to, co mě
zahřeje u srdce, tak pro to žiju. Často mezi odborníky vyhledám spíš ty,
kteří jsou pro řadu lidí příliš alternativní, nesedí do tabulek „normálu“.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

A my? My také ne, proto je mi to asi tak blízké. Tak nad tím vším přemýšlím, potkávám různé lidi a chytám se všeho, co je mi na naší cestě
oporou. To je to, co mě baví, to předávám svým synům a snažím se každý
týden na chvilku nad tím zastavit. Budu ráda, když si najdete tu chvilku
odpočinku pro sebe, a podělím se s vámi o své „netabulkové“ myšlenky
v blogu: „Jak mě Karlík naučil dívat se na svět“.

Mít výjimečné dítě
Řada lidí vidí zdravotní handicap jako problém, jako něco, co je pro
všechny nepříjemné a nese si to s sebou člověk celý život. Je to nepříjemné pro toho dotyčného, pro jeho rodinu, pro jeho okolí. Někdo místo
handicap používá dokonce slovo postižení. Je postižený, má postižení…
proč vlastně to slovo je tak ošklivě vnímáno? Já toto slovo opravdu nemám ráda. Když si to ale rozeberu, tak je to od slova postihnout, to nezní
tak špatně. Něco někoho postihlo. Životní cesta každého z nás s sebou
nese nějaký ten postih, ale zdravotní postižení na rozdíl od toho, co se
vám přihodilo v životě, je většinou viditelné a lidé mají sklony hned přiřazovat a škatulkovat.
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Raději budu používat slovo handicap, pokud je to nutné. Uvnitř sebe
sama se snažím vnímat vše jinak. Slovo handicap nechávám za dveřmi
ordinace a domu odcházím se svým výjimečným synem. Ano, mám výjimečného syna! Můj syn je úžasné dítě a já jsem na něj hrdá stejně jako
na svého prvního syna. Myslete si o mně, že jsem třeba namyšlená, když
toto říkám. Nebo možná spíš blázen? Copak to ta ženská nevidí, že to její
dítě má OČIvidně problém?
Můj syn má podle lékařů postižení – vrozenou vadu; já nechám tato slova prolítnout jedním uchem dovnitř a rychle druhým ven a pryč s nimi.
Stáhnout je rychle z mojí mysli a vůbec z mého dosahu. Nechám je za
dveřmi. Možná spíš za brankou naší zahrady nebo ještě lépe za hranicemi našeho města. Můj syn je podle mne výjimečný. Postihlo ho to, že má
nedovyvinuté oční nervy. Jde o „těžkou zrakovou vadu". Nikdy nebude
zřejmě vidět jako ostatní děti. Pravděpodobnost tohoto tvrzení je podle
lékařů a jejich studií velká, ale i tak se s tím plně neztotožňuji. Proto mi
v předchozí větě naskočilo slovo zřejmě, může se přeci stát cokoliv.
Karlík bude určitě vidět lépe, než si lékaři myslí, a dokáže hodně velkých
věcí – nehledě na to, jak dobře vidí nebo ne. Nebude možná střílet na
olympiádě z kuše a také asi nebude klenotníkem, ale bude si určitě číst,
hrát s dětmi, bude jezdit na kole, lézt po stromech, studovat.
Tomu já věřím.
Manžel nedávno přišel s tím, že asi nebude mít náš syn řidičák, tak jsme
si otevřeli lahev vína a došli k tomu, že za 20 let už možná nebude ani
řidičský průkaz potřeba. Nebo bude mít šikovnou ženu, která bude auto
řídit s přehledem (na rozdíl ode mě). Nebo bude na tom tak dobře, že
bude mít na to zaplatit si řidiče. To taky nezní špatně. Musí jít jen jinou
cestou než dělat si řidičský průkaz, ale plno lidí ho mít může a stejně
si jej za svůj život neudělají. Jde to určitě i bez něj a rozhodně to není
tak důležitá věc. Já jsem se vždy bála, aby moje děti nechtěly jezdit na
motorce, a teď je velmi pravděpodobné, že Karlík nebude. Najde si lepší
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

zábavu a my rodiče se o něj nebudeme muset tak bát jako kdyby v 18
letech objížděl po nocích diskotéky rychlostí 200 km/hod. Tohle nás
nečeká. Uff!
Je zvláštní, jak člověk dokáže z probrečených nocí nad budoucností svého dítěte najednou prozřít. Nevím, čím se to stalo, jestli to bylo podivným lékařem z obce Podivín, který mi řekl, že tou správnou myšlenkou
Karlíka uzdravím, nebo jestli to byla léčitelka, která mě utvrdila v tom,
že vše kolem nás byla nejprve myšlenka, a poté se z toho stala hmatatelná věc, tudíž i to, jak Karlík uvidí, záleží na nás – jeho nejbližším okolí.
Pokud budeme myslet na to, jak vše zvládá, a nebudeme pochybovat, tak
to tak bude! Musíme udělat pro to maximum a věřit v to. Možná to byla
i diskuze s mým bratrem na téma, že každý člověk přece vnímá svět jinak
a já nevím, jak vidí svět on, jak jej vnímá, a on zase neví, jak jej vnímám
já. Stejně tak nemůže nikdo říct, že když člověk vidí očima méně než většina populace, méně svět vnímá nebo s tím má nějaký problém. To nikdo
neví, co se odehrává v mysli mého syna nebo kohokoliv jiného. Vnímání dané věci se změřit nedá. Možná to je i Karlíkova skvělá a pohodová
nálada, která mi dodává tolik sil a usvědčuje mě v tom, že Karlík bude
v životě šťastný a spokojený. Možná mi pomohlo i to, že lékaři západní
medicíny přes veškerá vyšetření v mnoha věcech tápají. To, co řeknou,
tak úplně jisté není, a často se v názorech a tvrzeních neshodují. Možná
to bylo všechno dohromady, až jsem se jednoho dne probudila, přišla
k postýlce a tam viděla své usměvavé dítě. To je můj šťastný výjimečný
syn Karel!



Další zamyšlení najdete na
http://jakmekarelnaucil.blogspot.cz/.



Daniela Stýblová
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Kulickový hlavolam

Tuhle amatérskou dřevěnou hračku jsem našla na facebookové skupince
rodičů, kteří rádi svým dětem pořizují Montessori hračky.
Vkládačka je odborně nazvána „hlavolam“, ale my si s tím hlavu nelámeme a používáme to s Karlíkem jako manipulační hračku. Vkládačka
funguje stejně jako běžné kolíčkové vkládačky, jen s tou výhodou, že
k uchopení kolíčku není potřeba taková šikovnost, protože se snadno
uchopí celou ručičkou. Dřevěná barevná koule akorát zapadne do dětské
dlaně.
Větší děti nebo sourozenci jako náš Jindřich pak mohou tvořit barevné
řady nebo skládat podle vzoru.
Karlíkovi prozatím úplně stačí, když se mu podaří vyndat kolíček z dírky
a pak se ho znovu pokusí nasadit do desky.
Hračka se vyrábí ve dvou velikostech, menší za 329 Kč a XXL za 389 Kč.
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Daniela Stýblová, Karlík a Jindřich
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Kontaktní cocky na míru

Syn od narození nosí kontaktní čočku – narodil se s vrozeným šedým
zákalem a po odstranění zakalené čočky mu chybělo 28 dioptrií, které
měla právě tato čočka kompenzovat. Bohužel roční čočka (Hydrofit 60),
kterou jsme dostali od pana doktora Beránka v Motole, mu vůbec neseděla. Na oku byla decentrovaná (nebyla na středu rohovky, ale posunutá
dolů), dráždila a neustále vypadávala (taky jsme ji několikrát ztratili
a museli koupit novou). S touto čočkou jsme bojovali asi 10 měsíců,
zkoušeli jsme ji i v jiných parametrech, ale prostě neseděla. Jak oko
rostlo a dioptrie se snížily na 20, zkusili jsme měsíční čočku Proclear.
Ta nám také nevyhovovala, má moc velký průměr na dětské oko (dráždila, špatně se nasazovala a také vypadávala). Obávala jsem se, že jsme
všechny varianty vyčerpali, bohužel většina výrobců kontaktních čoček
takhle vysoké dioptrie v kontaktních čočkách nenabízí.
Naštěstí jsem narazila na internetové stránky Oční optiky Nižbor, kde
vyrábějí kontaktní čočky na míru. Stačilo zavolat, popsat problém a za
týden jsme měli čočku doma s tím, že pokud nebude sedět, tak nám
paní pošle na vyzkoušení jinou. Čočka naštěstí sedí perfektně, dobře se
nasazuje a synovi ani jednou nevypadla.
Tady je odkaz: http://www.cockynamiru.cz/.


Tereza Heřmanová (maminka Tomáše Koupila)
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Enterální pumpa – nezbytná 			
				soucást naší rodiny

Jsem maminkou šestiletého syna Adriánka a dvouapůlleté holčičky Laurinky, která má diagnostikované vzácné kombinované smyslové postižení – Charge syndrom, s kterým mimo jiné závažné zdravotní komplikace
bohužel souvisí i porucha polykání.
Laurinka byla již od narození krmena přes NGS (nasogastrickou sondu).
Takto krmena byla zhruba 14 měsíců a poté už nám bylo lékaři doporučeno zavedení PEGu (perkutánní endoskopická gastrostomie). Přes
klasický PEG jsme Laurinku krmili pomocí stříkaček v tříhodinových intervalech speciální vysokokalorickou výživou. Bohužel, Laura od začátku
letošního roku začala trpět na časté zápaly plic, které ji postihovaly stále
častěji, každý měsíc, a to z důvodu aspirace (vdechnutí) stravy do plic.
Lékaři rozhodli, že pro ni bude nejvhodnější zavedení PEG-J (perkutánní
endoskopické jejunostomie) a v termínu zhruba tří týdnů naplánovali
chirurgický zákrok.

Když mi lékaři sdělili, že u naší dcery je zavedení PEG-J nevyhnutelné
a bylo by pro ni přímo na životě ohrožující, kdybychom s provedením
úkonu nesouhlasili, byla jsem dost v šoku. Jelikož do té doby to nikdo
jiný z lékařů u Laurinky neřešil... Jediné, co jsem v té době o pumpě
věděla, bylo, že dcerka bude mít v bříšku další hadičku a že bude muset
být krmená enterální pumpou nonstop. Psychicky mě to totálně sebralo a trvalo mi asi čtrnáct dní, než jsem se z toho oklepala a tak nějak to
přijala. Nejhorší obavy jsem měla z toho, že bude muset být dcera neustále ve vzpřímené poloze, jako tomu bylo doposud, když byla krmena
bolusově do PEGu. A další obavy nastávaly hned poté, a to z obavy, že
bude Laurinka kvůli pumpě, na kterou bude muset být napojená vlastně
pořád, strašně omezená v pohybu.

Rozdíl oproti klasickému PEGu je pouze v tom, že konec sondy, kterou
je podávána výživa, neústí do žaludku, ale do tenkého střeva. Dávkové
(bolusové) podávání je prakticky nemožné a je nutné nepřetržité (kontinuální) podávání pomocí enterální pumpy. Enterální pumpa je dávkovač
nutriční výživy, určený k přesnému dávkování výživy a udržování dávkovací rychlosti. Zjednodušeně řečeno, je to taková elektronická krabička,
přes kterou vede speciální výživový set (hadička), která je dále napojena
koncovkou k PEG-J. Na dávkovači se dá přesně nastavit počet ml/h, respektive rychlost spádu podávané výživy.
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Tak jsem si na internetu začala zjišťovat co nejvíc informací. Nejvíce mi
pomohly zkušenosti a rady rodičů dětí, které již PEG-J zavedený mají,
a tohle vše, z čeho já jsem měla ještě před zákrokem strach, mají za sebou. Po provedeném zákroku nás s dcerkou asi třetí den propustili
z nemocnice domů. V nemocnici mě vše okolo stravování a té enterální
pumpy zaučila sestra až těsně před propuštěním, takže jsem s dcerkou
jela domů s čerstvě získaným velkým množstvím informací a s velkou
nejistotou. Upřímně, náš první týden doma „s pumpou“ byl vážně mazec, a to hlavně co se týče mojí psychiky. Nebyla jsem si na 100 % jistá,
zda veškeré napojení setu a proplachy dělám správně, jelikož nároky na
hygienu jsou u PEG-J oproti klasickému PEGu mnohem vyšší a neměla
jsem tu jistotu v podobě sestřiček, jako tomu bylo v nemocnici – že kdyby cokoliv, tak mi někdo poradí. Vzápětí jsem zase doma byla na nervy
z toho, kam nebo na co tu pumpu přichytit, a to ještě s tím, že nad ní
musí být zavěšená umělá výživa.
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Nakonec ani sama nevím, jak jsme se tím doma dokázali všichni „prokousat“, ale s každým dnem se naše obavy zmenšovaly a my získávali více
praxe, tudíž zkušeností. Je to něco málo přes měsíc, co má naše Laurinka
zavedený PEG-J a co se enterální pumpa stala nezbytnou součástí naší
rodiny, ale s odstupem času mohu říci, díky bohu za to, jelikož od té
doby je naše dcerka, co se týká opakujících se zápalů plic, zdravá! Takže jí
enterální pumpa, troufám si říci, pomáhá – a doufáme, že tomu tak bude
i nadále.



Adéla Ficnarová
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Oball rozsiruje sortiment

Mnozí z vás jistě znají nyní už klasický díratý míček Oball (http://www.
kidsii.com/subcategory-lists/oball-balls), který se dětem tak dobře drží
v ruce. Právě jeho obrovský úspěch podnítil firmu k vytvoření celé řady
dalších jednoduchých, ale promyšlených hraček. Ty vycházejí ze stejného
konceptu – snadnost uchopení, možnost různých variant použití
a rozkládání, lehkost kutálení jednotlivými částmi, jasné barvy.
Na stránkách firmy http://www.kidsii.com/brands/oball můžete najít
celý sortiment – míčky, autíčka, chrastítka… Jednotlivé hračky lze i v ČR
zakoupit v hračkářstvích i na mnoha e-shopech.
Pro děti, které začínají se samostatným pohybem v prostoru a nemohou se příliš spoléhat na zrak, výborně funguje jako orientační pomůcka
balón upevněný v držadle, tzv. roller (http://www.kidsii.com/brands/
oball/81091-2-in-1-roller-toy) – ten máme v půjčovně EDY a můžete
se jej vyzkoušet. Dítě tlačí balón před sebou a učí se vyhodnotit, zda je
cesta před ním volná.
S díkem všem rodinám, které nám Oball doporučily.
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Hádej, co nás baví!
„Hádej, co nás baví!“ je název nové publikace, kterou vydala svépomocná organizace Rett Community, sdružující rodiče holčiček
s Rettovým syndromem.

Tento syndrom je vrozené neurologické onemocnění vázané na X chromozom. Postihuje především dívky, u kterých způsobuje těžké kombinované postižení. Pro rodiny těchto holčiček je proto těžké vymýšlet aktivity, které by byly s holčičkami proveditelné, a přitom je nejen zabavily,
ale i rozvíjely. A to je problém, který má nemálo rodin, bez ohledu na
konkrétní diagnózu dítěte.

Publikaci (http://www.rett-cz.com/rett-community/co-je-noveho-na-webu/hadej-co-nas-bavi/) jsme už pořídili do knihovny EDY. Můžete
požádat svoji poradkyni, aby vám ji přivezla ukázat, případně si od ní
nechte okopírovat stránku s takovými aktivitami, které byste mohli
využít se svým dítětem – a myslím, že je úplně jedno, zda to je holčička
nebo kluk!

Šanon, na jehož jednotlivých listech jsou přehledně popsány různé činnosti, obsahuje i velké množství inspirativních fotografií pomůcek
a hraček doporučených k těmto činnostem. Potěšilo nás, že na listě věnovaném využití tabletu je na fotografii vidět malou slečnu, jak se dobře
baví s aplikací EDA PLAY.

Děkujeme paní Sailerové za inspiraci.


Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Příklady listů:
• Zážitkový deník
• Oblékací kelímky
• Hmatový chodník
• Užíváme si roční období

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 26/2017

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci

23

Tipy pro nevidomé deti
Jak je zabavit, co jim pořídit domů i do školy.

1. Tvarovací voskové provázky Bendaroos
Výborný materiál pro hmatové tvoření, zajímavé i ve hře s vidícími. Více
informací na http://www.rozhledna.info/clanky-a-texty/rodice-a-deti/
dva-tipy-na-spolecne-hrani/, psali jsme o nich také v minulém časopise
K(O)ukej 1/2017.

2. Silné tkaničky do bot
Vděčné na různé použití – silné proto, aby se snadno daly zase
rozmotat. Dají se levně pořídit u Vietnamců, jsou buď placaté nebo kulaté. Dají se z nich umotávat hnízda, panáčci, zvířátka a všelijaké příšerky,
také učit uzle nebo třeba jen nahrnout do kupky a do ní něco schovávat,
aby mělo dítě za úkol to najít. Dají se sehnat v křiklavých barvách.
3. Bezdrátový zvonek
https://www.alza.cz/bezdratove-zvonky/18854990.htm
– koupí se v běžném elektru, mají typy s různými funkcemi. Můžete
zvonkem dítěti označit jakékoli dočasné místo, aby se k němu pohodlně
mohlo vracet – třeba na louce deku nebo batoh, když je kolem široký
bezpečný prostor, může si v klidu kolem pobíhat, hrát si s pohybem
v prostoru, učit se odhadovat vzdálenosti... Při návštěvě u někoho na
chalupě nebo na nějaké rekreaci mu zvonkem ulehčíte vyhledávání
něčeho, třeba vstupu do domu ze zahrady, nemusíte se na těch pár dnů
piplat s nácvikem celé trasy s jejími detaily. Třeba to ještě není aktuální,
je ale myslím dobré o téhle levné technické maličkosti vědět. Některé
bezdrátové zvonky mají moc pěkné přepínací melodie, což samo o sobě
děti dokáže zabavit na dlouho...
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4. Rolnička pro dospělého
Velmi dítěti vyjdete vstříc, když se sami označíte nějak zvukově, aby
o vás mohlo vědět i na dálku, že k němu přicházíte právě vy, abyste
každý měli osobitý zvuk. Někteří rodiče kvůli svému nevidomému dítěti
nosí na ruce chrastící náramky, někdo si za opasek připíná rolničku
– jednu šikovnou na takové přicvakávací sponce prodávají v rybářských
potřebách, např.: http://www.inrybareni.cz/dvojita-rolnicka-robinson-s-klipem/. Dají se ale také nosit v kapse klíče, dětské chrastítko, krabička
antiperlí, hrst mincí... Mělo by to být ale něco jedinečného, co máte
u sebe pokud možno pořád a právě jen vy. Samozřejmě to pak velmi pomáhá při pohybu venku, dítě má tak šanci v bezpečných úsecích pohybovat se samo za vámi nebo vedle vás. Pro pohyb venku je dobré myslet
na to, abyste dítěti pořizovali raději „tišší" materiály (ne moc šustivé
bundy a kalhoty) a domlouvat se s ním o tom, co má na hlavě,
aby dobře slyšelo. Je normální, že nevidomé děti odmítají mít v dešti
nasazenou kapucu pláštěnky. Naopak vy sami se oblékejte do věcí, které
šustí co nejvíc, aby vás slyšelo.
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5. Zařízení pro zvukové záznamy
Hodně nevidomých dětí se „najde" v nahrávání, nahrávají si kdeco,
je to jejich způsob zaznamenávání zážitků, obdoba focení. Některé děti
– koneckonců i dospělé nevidomé – baví si nahrávat ruchy města, hlášení v metru, vlaky na přejezdech, ale i své vlastní produkce...

V rámci konference nevidomých maminek a dětí zpracovala Pavla Kovaříková. Pro EDU upravila



Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Více od autorky a o ní na http://www.rozhledna.info/.
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Spolecenská a terapeutická hra
						Kimba
V následujících řádcích se vám pokusím přiblížit postup výroby této hry.
„Jsou hry, u kterých není důležité, jak rozdílné schopnosti hráči mají. Všichni jsou si rovni, jsou daná jasná pravidla a vyhrát může každý, kdo má
štěstí. A právě taková je desková hra Kimba od Ottobocku. Žádný handicap zde nehraje roli, hrát i vyhrát může opravdu každý. Ale hra Kimba jde
ještě o krok dál – má totiž navíc terapeutický účinek pro lidi s fyzickým
i mentálním handicapem. Nejenže je zábavná, ale podporuje i paměť,
rozvíjí motorické schopnosti, oční koordinaci, prostorové cítění i senzorické
schopnosti a koneckonců i společenskou komunikaci. Terapie je tak zábavná a mnohem lépe přijímaná. Integrace postižených je založená na rovnoprávné účasti na společenském životě bez rozdílů jednotlivců, bez diskriminace. Při hře Kimba mají lidé s mentálním i tělesným handicapem pocit,
že nejsou násilím začleňováni mezi ostatní, ale že jsou si s ostatními rovni
i se svou individualitou, ať už jde o děti nebo dospělé pokročilého věku. Hra
Kimba přináší do života skutečnou integraci. Každý má stejné možnosti,
stejné postavení, stejné příležitosti. A je zábavná i pro lidi bez handicapu.”
Přesně tyto řádky se dočtete na stránkách firmy Otto Bock: https://mujvozicek.cz/pomucky-hendikepovane-deti/prislusenstvi-vozikum/deskova-hra-kimba/.
A já s výše uvedeným mohu jen a jen souhlasit! Velmi mne tato hra nadchla, a to už jen při čtení popisu hry a jejích pravidel. Bohužel ale cena
této hry pro mne zas tak zajímavá nebyla a žádat nadaci kvůli hře se mi
upřímně také moc nechtělo. Tak jsem se rozhodla, že se pokusím si tuto
hru doma vyrobit. A řekla bych, že ve výsledku se mi to i celkem podařilo.
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Obsah hry:
• 25 barevných krabiček
• 4 páry barevných míčků
• hrací kostka
• podložka
K výrobě je potřeba:
• velké barevné čtvrtky – žlutá, červená, zelená, modrá a černá
(od každé barvy bude potřeba vyrobit 5 kusů krabiček, velikost papíru
před složením jedné krabičky je 15x15 cm)
• pravítko
• tužka
• nůžky
• lepidlo
• tavná pistole (nebo oboustranná lepicí páska)
• černá izolační páska
• suchý zip – černý
• karton či kartonová krabice na obal hry
• 4 páry míčků s bodlinkami – 2x žlutý , 2x červený, 2x zelený a 2x modrý
(tyto míčky jsou běžně k dostání ve Zverimexu)
• 1x dřevěná kostka (tu jsem si vzala od syna z dřevěných kostek na stavění)
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Postup:
• Nejprve si na barevné čtvrtky naměříme a zakreslíme čtverce o velikosti 15x15cm , od každé barvy budeme potřebovat 5 kusů takových
čtverců. Poté je vystřihneme.
• Z 25 kusů vystřižených barevných čtverců složíme přesně podle postupu krabičky, viz níže.
(https://www.mimibazar.cz/navod/9696-0-1/darkova-krabicka-slozena-raz-dva)
• Když budete mít krabičky již všechny složené, přilepte u každé krabičky
všechny její 4 vnitřní cípy ke dnu, krabička bude stabilní a nebude se
otvírat.
• Oddělíme od sebe obě části suchého zipu a nastříháme si 25 kusů čtverečků o velikosti asi 2,5x2,5 cm z jemné části zipu.
• Z hrubé části suchého zipu si nastříháme čtverečky o vel. 1x1 cm.
• Čtverečky z jemné části suchého zipu nalepíme pomocí oboustranné
lepicí pásky či tavné pistole zespoda na dno krabičky.

• Jedna strana hrací kostky zůstane volná, bez barevného kolečka; ta se
pak může použít ve hře třeba jako žolík, viz pravidla: https://mujvozicek.cz/pomucky-hendikepovane-deti/prislusenstvi-vozikum/deskova-hra-kimba.


Adéla Ficnarová

Hrací podložka:
• Tvrdší karton o velikosti 28x28 cm celý dokola z obou stran oblepíme
černou izolační páskou.
• Poté si přesně naměříme a rozmístíme 25 čtverečků z hrubé části suchého zipu a opět je přilepíme páskou či tavnou pistolí k hrací podložce
(od okraje k místu prvního čtverečku to vychází na 2 cm a mezi jednotlivými čtverečky je pak mezera 4,5 cm… prostě tak, aby vám to pak
přesně sedělo ke středu krabiček, seskládaných vedle sebe na hrací
podložce).
Hrací kostka:
• Na dřevěnou hrací kostku (ta moje má délku hran 2,8 cm) nalepíme
vystřižená kolečka z barevných čtvrtek o průměru 2,5 cm.
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Lehátka do vany, sprchy, písku
						i na zahradu?

Lehátko REPO 2 625 Kč, částečně hradí pojišťovna, rodiče doplácí 625 Kč.
https://ortoservis.cz/sedacky-do-vany/610-lehatko-detske-polohovaci-repo.html
Lehátko ROBBY 12 000 Kč, neproplácí pojišťovna.
https://mujvozicek.cz/pomucky-hendikepovane-deti/koupelna/robby/
Lehátko LECKEY 15 500 Kč, neproplácí pojišťovna.
https://mujvozicek.cz/pomucky-hendikepovane-deti/koupelna/lehatko-leckey/
Lehátko PEPI 5 280 Kč, nelze proplatit pojišťovnou.
http://www.e-zdravotnickepotreby.cz/lehatko-do-vany-pepi/
Lehátko SPLASHY 12 172 Kč, pojišťovna neproplácí. Toto lehátko bude
k zapůjčení v EDOVI.
https://www.fireflyfriends.com/eu/splashy


Lucie Donátová, poradkyně rané péče, konzultantka pohybového vývoje
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ERGO Motol - ergoterapeutické 		
aktivity a nápady na facebooku

Maminka Kačenky a Zuzanky z Ústí nad Labem nás upozornila na skvělou
facebookovou stránku ERGO Motol (https://cs-cz.facebook.com/ERGOMotol/). Na ní lze pravidelně nalézt doma proveditelné nápady na jednoduché aktivity pro děti , které potřebují motivovat k hmatání, uchopování,
dívání se, tvoření, pohybu…
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Vyprávení krátkých príbehu 			
detem i dospelým s kombinovaným
postizením
Na konferenci ICEVI v Bruggách jsme zažili zajímavou přednášku Jeske
D’haene, Annelies Meulemans a Wieteke Luppens z pobytového Centra
Ganspoel v Huldenbergu v Belgii o vyprávění příběhů a hraní příběhů
pro děti i dospělé s kombinovaným postižením. V centru se zabývají také
zážitkovým divadlem, natáčením krátkých filmů. I dětští klienti se podílejí
na vymýšlení zápletky, využívají k tomu různé komunikační pomůcky
a technologie.
Kolegyně zdůrazňovaly důležitost několika principů: vždy je potřebný
jasný začátek a konec, pravidelné opakování. Je možné vyprávět a hrát individuálně nebo v malé skupince, důležité je, že děj se odehrává v blízkosti
těla. Rozsah je přibližně sedm odstavců po jedné až dvou větách.
Multisenzorické vyprávění zahrnuje i práci s pomůckami: knížka s obrázky, reálné předměty, zvuky a další vjemy.

Během hry dítěti vyprávíme, co se děje, co potřebujeme, abychom nezmokli, a využíváme deštník, který společně rozkládáme, pláštěnku, kterou
oblékáme, abychom se před vodou ochránili. Rozprašovačem dítě postříkáme tam, kde to dobře snese – například na rukou, můžeme pokračovat
i na obličej, který kouká zpod pláštěnky, pokud nám to dítě dovolí. Vyprávíme velmi barvitě, abychom děj podpořili i zvuky, foukáním větru a svou
expresivitou. Déšť a moknutí může být prostě i legrace.


Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče, doplňuje článek tímto odkazem na zajímavý příběh: http://www.predskolaci.cz/kamaradi-dest-vitr-a-mrak/15524.

Skvělé bylo proložení přednášky ukázkami, jak to v praxi dělají. Například:
jak si hrají s deštěm, na déšť. O tuto hru se s vámi chci podělit.
Ke hře je třeba: deštník, zvuky deště různé intenzity, rozprašovač, pláštěnka, vítr (třeba deska, kterou ho vytvoříme, nebo vlastní foukání). Hra
vychází z toho, že lidé s kombinovaným postižením nemají možnost zažít
déšť moc často, jsou přepravováni auty od domu k domu, nemají tedy kdy
zažít, co to je déšť (kromě zvuků dopadajících kapek na okno či střechu)
a málokdy opravdu zmoknou.
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Ozdoba na sponku z PET lahve
Nejjednodušší verze květinky je pouze vystřižený kroužek, kterému nad
svíčkou necháme lehce roztavit okraje; ty se zkroutí nahoru a zpevní v tvrdý lem. Pak opět nad svíčkou nahřejeme jehlu a když je dostatečně horká,
protavíme do kroužku dvě dírky. Těmi pak protáhneme horní díl sponky.

Vyrobíme si na sponku krásnou a křehkou květinu, k jejíž výrobě nám
postačí jen prázdné láhve od minerálek.

Další variace jsou už jen na naší fantazii a vkusu. Můžeme navrstvit dva
nebo tři kroužky přes sebe, okraje kroužku před roztavením nastříhat,
takže vznikne střapatý okraj, nebo přidat zelené lístečky. Všechny komponenty, které jsou tak malé, že na sponku nejdou navléknout, jednoduše
částí rozehřejeme nad ohněm a pak roztavenou částí ke kroužku přilepíme. Plasty rychle zatuhnou a krásně se k sobě spojí.

Připravíme si: barevné láhve od minerálek (hlavně růžové, červené a oranžové), nůžky, silnější jehlu, svíčku a černé kovové sponky, tzv. pérka.



Tentokrát si rubriku pro sourozence užijí hlavně holky, a to ještě ty starší,
které už se rodiče nebojí nechat pracovat s otevřeným ohněm. Předškoláci
a chlapečci si přijdou na své zase v příštím čísle.

Anna Kubeschová, poradkyně rané péče

Z barevných lahví si vystřihneme nejdřív čtverečky asi 3x3 cm veliké
a z nich pak kolečka. Každé kolečko už je základ na kytičku, záleží pak jen
na nás, jestli ji chceme nechat jednoduchou nebo ji budeme dál zdobit
a vrstvit.
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Kalendárium

Co proběhlo

Co se chystá

27. 5. 2017 Traktorový piknik u rodiny Nešporových

4. 10. 2017 Večer u Kapucínů, pěvecký sbor Byzantion
(benefiční koncert pro EDU)

28. 5. – 3. 6. 2017 Pobytový kurz pro klientské rodiny v Lučkovicích
14. 6. 2017 Zahradní setkání rodin Na Habrovce
19. 9. 2017 Setkání rodičů s Irenou Swiecicki, téma Rozhodování
22. 9. 2017 Seminář Základy práce s iPady, využívání iPadu jako jedné
z možných pomůcek pro děti se zrakovým a kombinovaným
postižením, více: http://www.edaplay.cz/zkusenosti/seminar

21. 10. 2017 Seminář Dítě s kataraktou
Změna místa!
Seminář se bude konat v prostorách kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49/320, Praha 2
11.11. 2017 
Seminář Základy práce s iPady, využívání iPadu jako jedné
z možných pomůcek pro děti se zrakovým a kombinovaným
postižením: http://www.edaplay.cz/zkusenosti/seminar
21. 11. 2017 JazzDock – koncert
5. 12. 2017 Mikulášské setkání rodičů
Původně plánovaná setkání rodičů 17. 10. a 14. 11. 2017 se ruší!
Změny vyhrazeny, sledujte aktuální informace na našem webu
a facebooku.
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