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Úvodník
Často se nás ptáte, jak se nám daří, a pak slýcháte, že se máme
fajn, v poklusu, že se toho hodně děje.
Pokusím se vám trochu blíže přiblížit, co všechno, protože
na konzultacích se nestačí probrat vše; vybíráme totiž jen takové informace, které jsou pro vás důležité. Teď je tedy můžeme shrnout pěkně
jednu po druhé – podrobnosti k mnoha událostem najdete v následujících
článcích.
Od začátku září funguje SPC (speciálně pedagogické centrum) EDA.
V říjnu jsme měli otevřené dveře pro všechny zájemce z řad spolupracujících institucí, sousedů či jiných zájemců. Také u nás proběhlo pokračování kurzu s holandskými lektorkami o rozvoji hry dětí se zrakovým
postižením; při této příležitosti jsme přeložili a vydali dva sešity: Škálu
vývoje hry dětí se zrakovým postižením a Pracovní sešit ke knize Rosteme
hrou (vyšla 2014). Máme nový kalendář pro rok 2016 „O kolečko víc“,
na posledním setkání rodičů jsme vyráběli svíčky z voskových plátů, které
jsme v minulém týdnu – spolu s mnoha dalšími výrobky od klientských
rodin – prodávali na vánočních trzích na náměstí Míru. Také jsme se stali
středně velkou „Neziskovkou roku 2015“ – jedná se o prestižní ocenění
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Nadace rozvoje občanské společnosti, ze kterého máme velkou radost.
Mimoto neustále uklízíme a kódujeme hračky v naší půjčovně, aby jednoho dne nastal hezky přehledný pořádek. A nedávno vyšlo nové číslo
našeho časopisu Raná péče s tématem „Metody podpory vývoje dětí
(nejen) s postižením“.
A nyní vám předkládáme poslední letošní zpravodaj.
Do nového roku vykročíme s novým názvem – už jako EDA cz, z. ú. (zapsaný ústav).
Ale pro vás zůstává s přáním pohodového roku 2016 stále stejný
tým Rané péče EDA
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Neziskovka roku 2015 zná své víte�ze
Sen se stal skutečností a naše organizace byla ve středu
3. listopadu vyhlášena na půdě Senátu České republiky
vítězem ocenění Neziskovka roku 2015 v kategorii středních
neziskovek. Ocenění pro nejlepší neziskové organizace uděluje
Nadace rozvoje občanské společnosti letos již potřetí.
„Jsme šťastní, že se nám podařilo získat takové ocenění jako je Neziskovka
roku. Je to náš největší dárek k letošnímu 25. výročí existence organizace.
Cena je zároveň potvrzením, že jsme neustrnuli a jsme stále se rozvíjející
profesionální tým skvělých odborníků,“ říká ředitelka Rané péče EDA
Petra Mžourková.
Raná péče EDA obdržela unikátní skleněnou trofej a finanční příspěvek
20 000 Kč. Vítěze ocenění vybírala z celkového počtu 115 přihlášených
odborná komise složená z expertů v oblastech řízení, lidských zdrojů či
ekonomiky. Neziskovky byly hodnoceny v několika fázích. Mezi další
oceněné patří v kategorii malých neziskovek Tamtamy, o. p. s., a velkých
organizací Sdružení Linka bezpečí, která získala i největší počet hlasů
v Ceně veřejnosti. Gratulujeme všem oceněným!
Irena Kolafa, specialistka na PR a marketing
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Nasvícené ceny čekají na předání.

Vítězové bubnují na nástroje hudebníka Jaroslava Kořána.
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Raná péc�e EDA na cestách
V říjnu a listopadu pokračovalo naše turné po lékařských kongresech. Ve dnech 7.–9. 10. jsme se zúčastnili XXXI. Neonatologických dnů v prostorách zlínského hotelu Moskva. Náš stánek
mezi firmami obchodujícími s injekčními stříkačkami, inkubátory
a dětskou výživou rozhodně nezapadl – popovídat si o rané péči přicházeli
neonatologové z Čech i Slovenska, aktivní lékaři i studenti. Pro některé
z nich byla návštěva u našeho stánku zjevně prvním kontaktem s ranou
péčí, jiní naopak dobře věděli, o jaký typ služby se jedná a kam potřebné
rodiny nasměrovat – a díky propagační kampani v časopise Pediatrie pro
praxi se našlo i pár pediatrů, kteří poznali našeho modrého panáčka.

velký zájem o letáčky věnované oční problematice a především o naše
obrázky pro děti, vycházející z aplikace EDA PLAY. Několik zajímavých
rozhovorů se ostatně odehrálo nad iPady se samotnou aplikací – mnoho
lékařů vyjádřilo své obavy, zda jsou moderní technologie opravdu vhodné
i pro malé děti. Neodvádějí je příliš brzy do světa virtuální reality, odkud
je čím dál obtížnější vylákat je na procházku do lesa, ke kreslení nebo
hraní „obyčejných“ her? Příjemným bonusem na všech pediatrických
kongresech pro nás byl zájem účastníků paralelně probíhajících kongresů
pro praktické lékaře pro dospělé. I je zaujaly barevné obrázky z EDA PLAY
a možnosti využití pexesa i aplikace v domovech pro seniory a pacienty
s Alzheimerovou chorobou.
Jana Ježková, koordinátorka projektu

Kongres jsme si ale užili i z druhé strany. Podařilo se nám navštívit několik
zajímavých přednášek: příspěvek MUDr. Blanky Zlatohlávkové z novorozeneckého oddělení porodnice U Apolináře o vědeckých důkazech
prospěšnosti kojení, vystoupení MUDr. Anny Mydlilové z Thomayerovy
nemocnice, ve kterém popsala rizika neindikovaného dokrmování donošených novorozenců, nebo zamyšlení nad místem speciálního pedagoga
a klinického logopeda v procesu dlouhodobé vývojové péče, které si pro
návštěvníky kongresu připravily MUDr. Eva Dortová, Mgr. Kateřina Láfová
a Krista Hemzáčková z Plzně.
Rovnou ze Zlína jsme zamířili do Brna na kongres pediatrů a dětských sester Pediatrie pro praxi, kde jsme měli nejen informační stánek, ale i prostor pro krátkou prezentaci služby rané péče a krizové linky EDA. Stejně
tomu bylo i na posledním letošním pediatrickém kongresu, organizovaném firmou Solen, který se konal v Plzni. Opět se potvrdilo, že lékaři mají
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Vydali jsme kalendár� „ O kolec�ko víc“
Rok se s rokem sešel a EDA opět pokřtil svůj charitativní
kalendář, který tentokrát nese název „O kolečko víc“. Na křest
se osobně dostavila herečka Jana Plodková, baletka Marta
Drastíková, šéfkuchař Filip Sajler, harfistka Kateřina Englichová
a zpěvačka Juwana Jenkins. Projekt již tradičně vznikl ve spolupráci Rané
péče EDA s fotografem Jiřím Šourkem. Křest se uskutečnil od 19 hodin
v nově otevřené restauraci jednoho z fotografovaných, šéfkuchaře Filipa
Sajlera, Perfect Canteen. Večer byl tedy rovněž gurmánským zážitkem.
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EDA charitativní kalendář vydává na podporu své činnosti ve spolupráci
se známými osobnostmi již čtvrtým rokem. Ty se pro tento kalendář
tentokrát nechaly vyfotografovat s automobilovými veterány. Hlavní
patronkou projektu je herečka a nová patronka celé organizace Jana
Plodková, která se rozhodla EDU dlouhodobě podporovat. Součástí
programu bylo vystoupení známého rockového violoncellisty Jana
Skleničky, který se postaral o hudební doprovod. Při příležitosti křtu
proběhla premiéra nového televizního spotu Rané péče EDA, který
natočila produkční a kreativní společnost Lucky Man Films v čele
s režisérem Janem Vejnarem.
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Pro kalendář se nechali vyfotografovat také spisovatel a režisér prof. Arnošt
Goldflam, moderátorka Jolana Voldánová a zpěvák Marián Vojtko. Jejich
obdivovatelé si mohou udělat radost a zároveň budou mít možnost
zakoupením kalendáře s jejich fotografiemi přispět na dobrou věc.
Veškerý výtěžek z prodeje kalendáře bude sloužit na podporu
poskytování služby rané péče.
Kalendář lze objednat na info@eda.cz nebo na telefonním čísle:
+420 724 400 820. Cena kalendáře je 170 Kč a lze si jej vyzvednout
osobně na adrese Rané péče EDA, Trojická 2/387, Praha 2, 120 00 nebo
jej rádi zašleme na vaši adresu za poštovné ve výši 99 Kč. Více informací
naleznete na www.eda.cz.
Irena Kolafa, specialistka na PR a marketing
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Linka EDA
,,Ano, zavolala bych, kdyby například byla dcera zase v kómatu. To
mi tenkrát bylo hodně špatně; nevěděla jsem, zda se dcera vůbec
probere – a když ano, zda bude umět to, co jsme ji horko těžko
naučili, nebo budeme muset začít zase znovu", řekla nám maminka dnes
osmileté dcery, která má těžké epileptické záchvaty.
,,Já bych zavolal, jen kdyby bylo opravdu nejhůř, nebo kdybych nerozuměl
diagnóze", svěřil se nám tatínek pětiletého Filipa, šikovného kluka s postižením. Tatínci opravdu sbírají ke svěřování mnohem více odvahy. Často si
myslí, že všechno zvládnou a že přeci nebudou otravovat cizího člověka se
svými problémy.
Ale tak tomu není, naše linka je určena právě vám a my vám chceme pomoci. Nemusíte být na svoje problémy sami. Naše pracovnice, to zní opravdu
velmi neosobně, tak jinak, holky na naší lince? To je zase trochu zavádějící.
Takže, naše kolegyně: jsou možná anonymní, ale určitě ne neosobní. Jejich
práce je velmi osobní a rády s vámi budou sdílet váš příběh a vaše obavy.
Krizová linka a chat EDA jsou určeny všem, kdo se starají o dítě s postižením
nebo ohrožením vývoje po celé republice; a to nejen rodičům, ale také babičkám, dědečkům nebo sourozencům.
Pokud nás nepotřebujete, jsme vlastně rádi, ale pokud ano, volejte
ZDARMA ve středu a ve čtvrtek mezi devátou a sedmnáctou hodinou
na číslo 800 40 50 60.
Lenka Bártová
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Nová služba pro rodiny dětí s postižením:
konzultace s lékaři po telefonu
Krizová linka EDA od dubna 2015 pomáhá rodinám dětí s postižením či
ohrožením vývoje a jejich blízkým z celé České republiky. Linka bezplatně
nabízí nejen krizovou intervenci v náročných životních situacích, ale i dlouhodobou podporu ve všedních každodenních starostech, které rodiny dětí
s postižením od 0 do 18 let (v případě studujících do 26) zažívají. Konzultanti linky důvěry jsou profesionálové se zkušenostmi z psychosociálních služeb (psychologové, sociální pracovníci apod.), které spojuje výcvik v první
psychické pomoci, tzv. krizové intervenci.
Zcela unikátní službou, kterou EDA linka nabízí, je telefonická konzultace
(ve většině případů) s lékařem. V současné době s EDA linkou spolupracuje
dětský neurolog, neonatolog, rehabilitační lékař, oftalmolog, fyzioterapeut a ergoterapeut. Připravuje se spolupráce s dalšími odborníky. Služba
může volajícímu pomoci v lepším pochopení diagnózy dítěte, a pomáhat
tak ve vyrovnávání se s důsledky, které tato diagnóza má na život rodiny.
Lékař může volajícímu odpovědět také na konkrétní dotazy o diagnóze,
např. vysvětlit praktické zdravotní náležitosti. Konzultace však nenahrazuje
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lékařské vyšetření a neslouží k stanovování diagnózy. Odborník může také
rodině (bez vyjadřování se ke stavu dítěte) vysvětlit pojmy z lékařské zprávy,
kterým klient nerozumí. Klienti mohou konzultaci využít také pro ověření
správného postupu lékaře, léčby, medikace. Lékaři, spolupracující s EDA
linkou, jsou nestranní, neprovádí rozhodnutí za volajícího – ale pomáhají
rodině objasnit si „pro a proti“ určitých lékařských postupů nebo léčby,
a pomáhají tak k tomu, aby si volající byl jistější v učinění určitého rozhodnutí. Lékař může volajícímu také předat kontakty na další vhodné sociální či
zdravotnické zařízení pro jejich dítě.
Tuto nadstandardní službu si lze domluvit přímo na lince EDA. Nejprve
proběhne hovor s konzultantem linky, který rámcově zmapuje, o čem se
chce volající s odborníkem poradit. Konzultace s linkou EDA je anonymní –
podmínkou využití nadstandardní služby je ovšem vystoupení z anonymity.
Konzultant linky EDA si od volajícího vezme telefonní kontakt a e-mail,
na které mu následně potvrdí termín konzultace s lékařem. Konzultaci domlouváme podle časových možností našich lékařů a počtu předjednaných
konzultací s odborníkem, obvykle čekání trvá týden až 14 dní (v případě
zvýšeného zájmu o tuto službu se tato doba může prodloužit).
Tým linky EDA
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POZOR! Uz� posledního prosince konc�í
platnost pru�kazu� ZTP
K datu 31. 12. 2015 skončí platnost téměř všech stávajících
průkazů mimořádných výhod (MV) a průkazů osoby se
zdravotním postižením (OZP), tj. TP, ZTP a ZTP/P, bez ohledu
na délku jejich platnosti (tzn. i kdyby byly přiznány jako „trvalé“), a to
u všech držitelů těchto průkazů (dospělých i dětí).
Od 1. 1. 2016 budou platné pouze nové průkazy. Nový průkaz má
podobu plastové kartičky obdobné jako občanský nebo řidičský průkaz.
Nový typ průkazu by měl být odolnější proti poškození a chráněný vůči
padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy. Jeho distribuce začala
od dubna 2015, takže je možné, že někteří z vás již jej máte.
Hlavním důvodem změny je sjednocení podoby průkazů (které jsou
v současné době odlišné tvarem, velikostí i materiálem), aby existoval
pouze jediný typ platných průkazů.

OZP opět využívat. V zájmu všech stávajících držitelů průkazů proto je,
aby nejpozději do 31. 12. 2015 požádali o výměnu svých průkazů.
Jak na to?
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal stávající průkaz po 1. 1. 2014, nemusí
vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali
příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR.
Držitelé průkazů mimořádných výhod (které vydávaly obecní úřady
do konce roku 2011) a dočasných průkazů, které ÚP ČR vydával podle
legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou
podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“, kterou je možné najít
na webových stránkách MPSV https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/
form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPRO150101575&SSID=KZFGNjTDBNSlL2d49ZhLCaT39DLr~Kxz)

V době od dubna do konce prosince 2015 musí všichni stávající
držitelé průkazů MV či TP, ZTP a ZTP/P požádat na Úřadu práce (ÚP ČR)
o výměnu za nový typ.

či si ji osobně vyzvednout na pracovišti ÚP ČR.

V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné
benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Zároveň
budou muset podat novou „Žádost o přiznání průkazu OZP“, a tím
absolvovat nové posouzení zdravotního stavu u posudkového lékaře
a absolvovat též celé správní řízení na ÚP ČR, pokud budou chtít průkaz

— platný občanský průkaz
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K jednání na ÚP ČR je třeba mít s sebou:

— stávající průkaz, ideálně i rozhodnutí o jeho přiznání
— aktuální fotografii (barevnou, průkazového formátu - rozměr 35 mm x
45mm).
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Za výměnu průkazu je účtován správní poplatek ve výši 30,- Kč. Výroba
průkazu trvá cca 14 dní. Nové průkazy jsou vydávány na dobu 5 nebo 10
let, podle platnosti zdravotního posudku.
Těm, kteří měli původní platnost trvale, je nový průkaz vydáván na 10 let.
Poté proběhne formální výměna bez přezkumu zdravotního stavu a bez
nutnosti vystavení nového zdravotního posudku.
Pro informaci
Držitelé průkazů MV či TP, ZTP a ZTP/P, kteří současně pobírají příspěvek
na mobilitu, byli úřadem práce o výměně průkazů informováni dopisem.
Držitelé průkazů, kteří ale současně nepobírají příspěvek na mobilitu, ÚP
ČR neoslovoval a výměnu svého průkazu si musí vyřídit ze své iniciativy.
Je to z toho důvodu, že chybí kompletní databáze všech držitelů výše
zmíněných průkazů.
Příjemné jednání na ÚP ČR za tým RP EDA Vám přeje
Alena Cikánková, poradkyně rané péče
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Setkání rodic�u� s výrobou svíc�ek
na vánoc�ní trhy na náme�stí
Míru v Praze 2
12. 11. 2015 proběhlo netradiční setkání rodičů. Maminky i poradkyně
vyráběly svíčky z pláství včelího vosku a voskové lodičky ze skořápek
ořechů. Mimoto se během vyrábění stačila probrat mnohá témata
související s pobytem v lázních. Jak se připravit, co s sebou, jak to tam
chodí, co tam všechno můžete čekat a podobně.
Svíčky a mnohé další výrobky, včetně našeho pexesa, inspirovaného
aplikací EDA PLAY a triček, která jsou vidět (s obrázky z téže aplikace),
se prodávají na vánočním trhu na náměstí Míru v Praze 2 od 23. až
do 27. listopadu .
Alice Pexiederová
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Rozhovor s Petrou Mz�ourkovou,
r�editelkou Rané péc�e EDA
a SPC EDA
ptá se Irena Kolafa, specialistka na PR a marketing,
která odpovídala minule
Petro, začnu zlehka:) Jak dlouho pracuješ v EDOVI a proč vlastně? Jaké jsi
předtím měla zaměstnání?
Původní profesí jsem zdravotní sestra a téměř deset let jsem pracovala
na dětské neurologii ve Všeobecné fakultní nemocnici, poslední rok jako
staniční sestra. Pak jsem ale odešla na mateřskou dovolenou, a protože
jsem nevydržela „nic“ nedělat, začala jsem studovat vysokou školu.
Prožila jsem tehdy velmi aktivní a zátěžové období – studovala jsem, působila jako lektor cvičení pro děti od devět měsíců do šest let v rodinném
centru, starala se o své dvě děti. Když byly synovi tři roky a nastoupil
do školky, začala jsem pracovat na plný úvazek v organizaci, kde jsem
řídila evropský projekt zaměřený na návrat matek po rodičovské dovolené na trh práce. Přeci jen to bylo velmi náročné, proto jsem se začala
poohlížet po sníženém úvazku, a narazila jsem na nabídku tenkrát ještě
Střediska rané péče. V říjnu 2007 jsem nastoupila na pozici koordinátora
služeb a později i jako zástupkyně vedoucí. Tehdejší vedoucí mi umožnila
skloubit studium a práci, což pro mne bylo velmi důležité. No a od ledna
2011 působím v EDOVI jako ředitelka.
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Stále obdivuji, jak dokážeš zkrotit ženský kolektiv, jaké předpoklady musí
mít kvalitní šéf ?
Mohla bych vyjmenovat spoustu manažerských pouček, ale to by asi nikoho nezajímalo. V prvních dvou letech to vážně nebylo moc jednoduché
a byly i chvilky, kdy jsem měla chuť s tím seknout. Přebrala jsem sice tým
skvělých lidí a profesionálů, ale z minulosti byli zvyklí, že mohou spolurozhodovat o všem, do všeho chtěli vidět a hlavně mluvit. Někdy jsem si
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připadala jako loutka, kde si každý tahal za provázky, kdy se mu zachtělo.
Byly to časy učení, zavádění nových procesů řízení, našlapování po špičkách, ale i občasného „bouchání do stolu.“ Musím ale říct, že mí podřízení
jsou skuteční profíci a ty kolegyně, které zažily „starý“ režim, si nakonec
přivykly na nový systém řízení, na rozdělení kompetencí a zodpovědnosti. Dnes máme stanoveny náplně práce a jasnou organizační strukturu,
takže už všichni vědí, co je jejich práce. Na druhou stranu jsem otevřená
pro jejich připomínky a podněty, všichni za mnou mohou kdykoliv přijít
a řešit to, co potřebují. Málokdy se stane, že bychom nenašly společné
řešení. Ale to, jaký jsem šéf, by měly říct mé kolegyně.

vyřizuji aktuální věci k řešení – mám schůzky s partnery, donátory,
úředníky. Kolegyně za mnou chodí, abychom vyřešily jejich problémy,
a reportují o své činnosti, účastním se porad, kde plánujeme akce, podepisuji smlouvy, dokumenty. Po obědě se věnuji práci, na kterou potřebuji
více soustředění, protože v kanceláři už bývá klidněji. Píši nové projekty,
řeším finanční čerpání probíhajících projektů, zabývám se aktualizací nejrůznějších předpisů a dokumentů, vyřizuji další e-maily. Moje práce ale
není pořád stejná. Zúčastňuji se vzdělávacích seminářů, sama nově působím jako lektor, jezdím na služební cesty po regionech naší působnosti,
někdy si mohu „užít“ práci z domova – tam mám na všechno největší klid.

Co tě na tvé práci nejvíce baví, co naopak nejméně?

Jak vnímáš, kam se organizace za ty léta posunula? Vidíš nějaké zásadní
změny, ke kterým došlo?

Nejvíce mě asi baví vymýšlet nové věci, psát nové projekty, plánovat.
S tím také souvisí zažívání úspěchů. Takže, když někde mohu přebírat
nějaké ocenění nebo slyšet chválu na naši organizaci, velmi mne to těší.
Baví mě ale také řešení konkrétních problémů, obzvláště když se je podaří
vyřešit. A co mě baví nejméně? Ono je na mé práci zajímavé téměř všechno, ale nejméně ráda mám asi nejrůznější monitorovací a kontrolní návštěvy donátorů a úřadů, které jsou ovšem nezbytnou součástí existence
naší organizace. Když to ale celé shrnu, nejlépe se mi pracuje pod mírným
tlakem, takže většinou se úkolům často věnuji až těsně před termínem
jejich splnění. To bych asi měla změnit :-)
Jak vypadá takový tvůj rušný pracovní den?
Nejvíce rušných dní je od října do konce ledna. Píše se nejvíce projektů,
jiné se zase ukončují a píší se závěrečné zprávy a vyúčtování. Do kanceláře přicházím okolo půl deváté, uvařím si kávu, otevřu počítač a při
snídani čtu a odpovídám na ty nejdůležitější e-maily. Během dopoledne
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Ráda bych se vyjádřila ke změnám za posledních pět let, kdy EDA funguje
samostatně. Jak už jsem řekla dříve, začátky nebyly jednoduché. Ovšem
velkou výhodou našeho týmu je, že jsme tým tak různorodý – máme
mezi sebou kreativce, tahouny, dotahovače, pracanty, režiséry i vůdce.
Díky strategickému plánování umíme vidět více dopředu, nebojíme se
nových výzev. Důležitým rozhodnutím bylo přijmout do týmu fundraisera a později i specialistku na PR a marketing. To, že se můžeme věnovat
těmto oblastem, nám pomáhá získávat více příznivců a dárců, více je
o nás slyšet a jsme více vidět. Díky tomu také můžeme pomáhat více
rodinám. V roce 2010 byla kapacita 140 rodin, dnes je to 200. Máme také
možnost se více a lépe vzdělávat, díku tomu zase máme zdravé a fungující
řízení celé organizace, umíme získávat větší projekty. Mohli jsme tak
např. uvést do provozu krizovou Linku EDA, nebo informovat o existenci
rané péče zdravotníky po celé republice. Kromě kapacity rodin se také
zvýšil počet zaměstnanců z 11 na 19, náš roční rozpočet je oproti roku
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2011 vyšší o více než 3 miliony. Stali jsme se také akreditovanou vzdělávací institucí a naše odborné znalosti tak můžeme předávat ostatním.
Třetím rokem máme fungující mezinárodní spolupráci s holandskou organizací VISIO, vydáváme odborné publikace, poskytujeme praxe studentům. Zásadní změnou a novinkou je založení Speciálně pedagogického
centra a jeho uvedení do provozu letos v září. A je toho ještě mnohem
více. Za těch pět let jsme se stali profesionální, transparentní a důvěryhodnou organizací. To ovšem neznamená, že bychom neřešili problémy.
Stále je co zlepšovat.

péče je ze zákona pro klienty zdarma, budeme vždy závislí na financování
ze státního rozpočtu. Naší snahou ale je, aby pro nás tato závislost nebyla
zásadní a abychom na rozvojové aktivity a rozšířenou nabídku služeb pro
naše klientské rodiny, získávali co nejvíce peněz z jiných zdrojů. V současnosti musíme každý rok sehnat z jiných zdrojů – nadace, firmy, veřejná
sbírka, vlastní hospodářská činnost – dva miliony korun. Vícezdrojové
financování po nás požaduje i stát a jednotlivé kraje, ale už je např. nezajímá, jakým způsobem ty jiné zdroje seženeme. Na plat fundraisera ani
specialisty na PR nám nepřidají ani korunu.

EDA v letošním roce získal prestižní ocenění Neziskovka roku 2015. Co
na to říkáš? Čím si myslíš, že to je?

Jakou hudbu ráda posloucháš?

Toto ocenění je velkou odměnou pro mě a pro celý náš tým. Je to ocenění
za naši usilovnou práci a vysoké nasazení, které práci věnujeme. A je
úplně jedno na jaké pozici. Poradkyně nejenže jezdí do rodin a poskytují
poradenství, ale také dělají spoustu dalších věcí. Chodí třeba na nejrůznější
prezentační akce, aby se o nás a o rané péči dozvěděla široká veřejnost.
A bez kolegyň z administrativního zázemí by to taky nešlo. Starají se o chod
kanceláře, účetnictví, zajišťují vzdělávání pro poradkyně, starají se o dobrý
technický stav služebních aut, plánují a realizují akce, nakupují, uklízejí,
řeší projekty. Velmi si vážím toho, že můžu být členem tak skvělého a profesionálního týmu v organizaci, jejímž posláním je podpora a pomoc v rodinách s dětmi s postižením, a že tato práce i vše okolo ní má velký smysl.
I přes to, že se EDOVI daří, co vidíš jako stále problematické? Je něco, co
může EDU ohrozit do budoucna?

Mám ráda živější hudbu, u které se můžu odreagovat. Ráda poslouchám
Pink Floyd, The Rolling Stones, Stinga, ale taky The Beatles nebo jazz,
třeba Louise Armstronga. Z českého hudebního světa mám ráda Petra Kalandru, Jana Spáleného a ASPM, Krausberry, Traband, Zuzanu Navarovou
nebo Švihadlo či Xaviera Baumaxu.
Jak vypadá tvůj ideálně strávený den?
Ideálně by to byl den, kdy bych nemusela myslet na práci :-) Trochu bych
si přispala a po společné rodinné snídani bychom všichni vyrazili na výlet. Ráda cestuji vlakem. Výlet by ovšem musel být zpestřený nějakou
aktivitou vhodnou pro moje dvě děti (16 a 13 let); jen tak chodit je moc
nebaví. Odpoledne bych mohla chvíli věnovat jen sobě – masáž, sauna,
plavání, pilates… A večer? Třeba koncert Jana Spáleného a ASPM, který
bychom absolvovali s manželem a našimi přáteli. V jejich společnosti je
mi vždycky hodně fajn a můžu se odreagovat.

Jako problematický vidím např. neustálý boj s nedostatkem financí.
S tímto problémem se potýkáme stále a vzhledem k tomu, že služba rané
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Kam ráda jezdíš na dovolenou?
Asi bych se nezeptala kam ráda, ale kam nejčastěji. Protože každoročně
v létě na 14 dní jezdí celá naše rodina na stanový tábor. Já jako zdravotnice, kde pečuji o asi 55 dětí. Každý rok si říkám, že už příště nepojedu,
že už to pro mě není. Nakonec ale stejně zase odjíždím, asi si nedovedu
představit, jaké by to bez tábora a mých kamarádů bylo. Máme také
chatu kousek od Prahy, v původní trampské osadě Údolí sporů, která
za dva roky bude slavit 90 let od svého založení. Takže víkendy a léto rádi
trávíme právě na chatě, syn tam začal hrát nohejbal a dcera zkusila svou
první a doufám, že i poslední cigaretu :-) Je tam živo, a to nás na tom
baví. Nejraději ale v posledních letech jezdíme s přáteli po návštěvách
evropských měst. Naposledy jsem byla v Barceloně a Berlíně a na jaře se
chystáme do Lisabonu, kam se už moc těším.
Děkuji za rozhovor.
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Little Room
„Když nemůže dítě dojít do místnosti,
místnost přijde za ním.“

Dítě v takovém domečku může ležet horní polovinou těla, celým tělem,
sedět v něm, nebo dokonce stát, podle svých motorických možností
i možností prostoru, kde se domeček nachází. Další výhodou je jeho
rozložitelnost a variabilnost. Domeček je tvořen vyjímatelnými deskami,
které se připevní na základní konstrukci z trubek, které se také dají složit
a rozložit. Tyto desky jsou opatřeny hmatově či zvukově zajímavým
materiálem. Jak desky, tak trubky se dají sehnat v hobby centrech a můžete
si pokojíček pro své dítě vytvořit sami. Ze stropu domečku je zavěšeno
několik předmětů na textilní gumě (prádlové pružence), jde o „obyčejné“
předměty domácí potřeby, žádné speciální hračky či pomůcky.
V domečku se dítě interakcí s předměty zavěšenými ze stropu aktivně učí
poznávat světě kolem sebe, rozvíjí své smyslové, motorické a kognitivní
schopnosti. Významný přínos je v získání představy o prostoru a vztahů
v něm, tedy i vnímání sebe v rámci prostoru, což je pro dítě se zrakovým
postižením důležité pro celkový rozvoj.

K podpoře vývoje dětí vytvořila dánská psycholožka Lilli Nielsen v roce
1980 pomůcku zvanou Little Room – pokojíček. Nápad, stejně jako mnoho
dalších známých zrakově stimulačních pomůcek, byl vytvořen ve spolupráci
s dr. Leou Hyvärinen, významnou dětskou oftalmoložkou.
Speciálně stimulující pomůcka zvenčí opravdu připomíná malý pokojíček,
domeček, v němž nalezne dítě se zrakovým nebo kombinovaným
postižením v rámci bezpečného, malého útulného prostoru spoustu
zrakově, hmatově a sluchově zajímavých předmětů. Velkou výhodou je
přizpůsobitelnost tomu konkrétnímu dítěti.
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 19/2015
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O tom, jak domeček vyrobit, se dozvíte dále v článku. Nejdříve však něco
málo teorie, jelikož se jedná o pomůcku, která byla podrobena výzkumu,
na jehož základě zjistila dr. Nielsen rozdíl u dětí, které byly v Little Roomu
rozvíjeny, a dětmi, které tuto možnost neměly.
Aktivní učení v rámci Little Roomu
Dr. Nielsen zjistila, že děti, které mají zrakové či kombinované omezení,
stagnují ve vývoji z důvodu nemožnosti působit na své prostředí.
Na základě studie zjistila hlavní přínosy, které děti v rámci učení v malém
pokojíčku získají.
Dítě si v rámci malého, zvukově rezonujícího prostoru buduje
prostorovou představivost a zkušenost a poznává svět pomocí zvukových,
hmatových a zrakově stimulačních stimulů formou aktivního učení.
Little Room poskytuje zvukovou izolaci od okolního zvukového smogu,
který dítě závislé na sluchových podnětech dezorientuje. Dítě má v Little
Roomu naopak zesílené zvuky, které ono samo tvoří svou činností,
interakcí s předměty a povrchy v rámci domečku. To, že je dítě původcem
zpočátku nových zajímavých zvuků, ho aktivizuje k dalším interakcím,
takže se z těchto nahodilých interakcí stanou bezpečně známé zvuky,
které si dítě tvoří již na základě vlastních potřeb – je vykonavatelem
vlastní vůle. Tak probíhá proces aktivního učení, kdy má dítě možnost
věnovat pozornost pouze tomu, co samo způsobilo; dítě se dozví něco
o okolním prostředí na základě vlastní aktivity. Little Room poskytuje
dítěti rezonující, bezpečný, bohatý a útulný prostor pro jeho rozvoj.

v jedné oblasti, ovlivňuje schopnosti v oblasti jiné, které se potom
vzájemně propojují a dítě je chápe jako celek (Učení zrakově postižených
dětí v raném věku, Nielsen). K tomu všemu potřebuje dítě stimulující
prostředí, jež má na dosah ruky, a dostatek času, což respektuje tempo
každého dítěte. Původně nezáměrný pohyb v Little Roomu vede
k záměrně vykonanému pohybu – senzorická odpověď je pro dítě
natolik zajímavá, že se snaží je konkrétním čím dál přesnějším pohybem
reprodukovat. Kdyby nebyla smyslová odpověď, mohlo by být naučený
záměrný pohyb zapomenut. U dětí se zrakovým postižením je vhodné
chybějící smysl nahradit hmatem, sluchem a čichem. Stěny Little Roomu
jsou oboustranné, jednoduše obměnitelné. Poskytují zajímavé zrakově
stimulační a hmatově atraktivní prvky, které dítě aktivizují ke zkoumání.
Spíše než hladké povrchy by na stěnách měly být v takovém případě
hmatově různorodé povrchy, zvukově či taktilně reagující. To znamená,
že například síť z gumiček na stěně je ideálně doplněna o rolničky, které
přidávají sluchový vjem ke hmatovému.
Na podporu zrakových schopností může být v domečku na průsvitném,
například plexisklovém stropě barevně svítící řetěz (například vánoční)
nebo jiné světelné zdroje, které nebudou nebezpečné. Na stěny ze stran je
možné ke stimulaci zraku nalepit zrcadlovou tapetu, tapetu s černobílými
vzory, schématem obličeje a jiné možnosti zrakové stimulace – na míru
konkrétnímu dítěti. Na podporu čichu či chuti je možné přidat na dosah
dítěti předměty pro cucání či olizování, zkoumání ústy.

Dle dr. Nielsen se dítě proto, aby se naučené nezapomnělo, musí učit
samostatně, tedy vlastní samostatnou aktivitou. K tomu potřebuje
prostor k objevování, prozkoumávání. Schopnost, kterou dítě získá
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Vyrobte si vlastní Little Room
Jak bylo popsáno, velkou výhodou je, že si lze vlastní verzi
Little Roomu postavit vlastními silami.
Co k tomu budete potřebovat:
11 trubek (dlouhých 57cm)
6 spojnic pro tři trubky
2 spojnice pro dvě trubky
8 sololitových či sololakových obdélníkových desek (60 cm x 30 cm),

Možné varianty velikosti Little Roomu jsou vyobrazené na schématech:

popřípadě 1 čtvercová plexisklová deska namísto dvou desek ze sololitu,
provrtaná – na strop Little Roomu
Konstrukce může mít několik rozměrů; pro menší děti (cca do dvou
let) je uvedený rozměr 60x60x30 cm, pro větší děti cca o 30 cm více.
Konkrétní rozměry jsou spíše inspirativní a záleží na tělesné konstrukci
dítěte samotného. Zpravidla je domek poskládaný z osmi sololitových
obdélníků (60 cm x 30 cm) do tvaru krychle (60 x 60 x 60). Tyto desky
mohou být připevněny suchým zipem na kostru složenou z jedenácti
trubek o délce 57 cm, které je potřeba pospojovat. Šest spojek musí spojit
tři trubky a dvě spojí dvě trubky. Suchý zip je možné k deskám připevnit
provrtáním plochých děr do desek. Navrch je vhodná plexisklová deska,
v níž jsou symetricky provrtané díry. Tato deska může být zajištěna opět
suchozipovými páskami nebo pomocnými zarážkami, jak je vyobrazeno na
náčrtku.
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Dle poměru velikosti pokojíčku k dítěti může dítě v Little Roomu ležet
jen horní polovinou těla, celé, sedět na zemi či dokonce sedět na vozíku.
Pokud by byl Little Room širší, je možné prostor s dítětem sdílet. Aby
docházelo k vnímání zvuků uvnitř, je potřeba přizpůsobit svůj verbální
projev – snížit hlasitost a komentovat pouze důležité momenty učení
dítěte.

Vrchní deska může být pravidelně provrtaná plexisklová deska průhledná
nebo deska sololitová. Je-li průhledná, je možné na ni položit například
vánoční světelný řetěz nebo jiné zrakově výrazné předměty nebo desky,
dečky, látky, stužky, co vás napadne. Sama deska však odráží světlo, proto
pokud nebude barva materiálu na svrchní straně stropu výrazná, nemusí
mít tak zrakově stimulační efekt jako zdroj světla.

Stěny domečku jsou tvořeny sololitovými deskami, které jsou z obou
stran hmatově a zrakově atraktivní a dají se jednoduchým způsobem
otočit a vyměnit. Na stěně by se měl vyskytovat hmatově zajímavý
materiál; např. nalepená kožešinka, různě drsné smirkové papíry, síť
z gumiček, na nichž na podporu sluchu můžou být provlečené rolničky či
korálky, a další hmatově akustické podněty.

Předměty (nikoli hračky) jsou pověšené na gumě právě proto, aby
po zatažení reagovaly a podněcovaly k dalšímu kontaktu s nimi. Dle
původního návodu dr. Nielsen mají být dvojice předmětů připevněny
symetricky, aby se podporovaly obě strany těla stejnou měrou, případně
jako nástroj k hlubšímu pozorování dítěte a jeho stranové preference.
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K upevnění pomůcky na stropě je ideální použít podlouhlý dřevěný
knoflík, který dírkou v desce projde a v horizontální rovině zajistí gumu
tak, aby nevyklouzla z dírky. K zajištění lze ale shora navázat jakékoli jiné
korálky, které neprojdou dírkou, ale obměna pomůcek je pak náročnější.
K zavěšení může posloužit hmatově a zvukově zajímavě reagující materiál,
podle originálu by se však měly využívat předměty denní potřeby,
ke kterým se běžné dítě dostane samo, ale dítěti s postižením to často
zapomínáme umožnit – pouzdro na kartáček, v němž může na podporu
sluchu něco chrastit, vařečky, žínka na mytí, kartáček na nehty, plastový
hrneček, kvedlačka, která mírně vibruje, když do ní dítě bouchne.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci

21

Klienti rané péče mají možnost si Little Room vypůjčit a s dítětem
vyzkoušet, případně inspirovat se jím pro vlastní výrobu. Máte-li zájem,
zeptejte se své poradkyně.
Odkazy a tipy: www.lilliworks.com
Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče
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Drobná radost všedního dne
V jedné klientské rodině jsem viděla jednoduchý a dobrý
nápad, jak motivovat dceru k nošení okluzoru. Za odměnu si po
sundání okluzoru dívenka může nalepit do měsíčního kalendáře
na ten den samolepku, kterou některá balení okluzorů nabízejí.
Je to potom radost! A když se většinu dní v měsíci daří, je to
hned v kalendáři na první pohled vidět.
Třeba by se tento jednoduchý nápad mohl osvědčit i vám.
Další náměty a tipy, jak zvládat nošení okluzorů, můžete najít i na našich
webových stránkách:
http://www.eda.cz/cz/co-delame/publikujeme/brozury
Martina Herynková, instruktorka stimulace zraku a poradkyně rané péče
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Jak jsme stave�li kosmickou lod

Budeme tři. Dvě slova, která dokáží klidný partnerský život
proměnit v něco na způsob výpravy na Mount Everest. Plánují
se jednotlivé etapy expedice, sestavují se dlouhé seznamy
potřebného vybavení, shánějí se zkušenosti a rady předchozích dobyvatelů.
Vzduchem se nese odhodlání nic nepodcenit a být připraven obstát tváří
v tvář všem tušeným i netušeným nástrahám.
Psal se rok 2009 a my jsme se chystali právě na takovou výpravu.
S jediným rozdílem – nastávající maminka používá mechanický vozík. Pro
nás to tehdy znamenalo, že se místo dobytí Mount Everestu chystáme
na let na Mars. Projekty jako Máma, táta na vozíku nebo Rodičem
s hendikepem tenkrát buď ještě neexistovaly nebo jsme o nich nevěděli,
známé s podobnou zkušeností jsme neměli, a tak jsme se vydávali
do skutečného nefalšovaného neznáma.
Přebalovací pult, kojící křeslo, postýlka. Rutinní trasa, kterou miminko
s mámou absolvuje v prvních měsících několikrát denně, se na vozíku
rázem stává artistickým výkonem. Ruce, které mají normálně tak
akorát co dělat, aby přenesly zbytek těla mezi křeslem a vozíkem nebo
vozíkem a postelí, by se měly najednou zároveň s tím i bezpečně postarat
o malého křehkého človíčka? Nepoletíme raději na ten Mars?
Co udělá našinec, když si opravdu, ale opravdu neví rady? Začne googlit.
Na dotaz „wheelchair accessible cot“ nebo „crib“ vyskočí spousta tipů
a kutilských řešení, která mají vesměs společné dva rysy: křídlové
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otevírání dveří postýlky namísto klasického zvedání a spouštění jedné
bočnice, a podjezdnost, tedy umístění dna postýlky někam do výše
60–70 cm a ponechání prostoru pod ním volného pro najetí přední části
vozíku. Postýlka tak splní zároveň roli přebalovacího pultu a většina
rizikové manipulace s miminkem je tím eliminována. Ještě upravit
rozměry a přidat kolečka, aby se mrňous dal dostrkat po bytě i s postýlkou
kamkoli je zrovna potřeba, a lepší už to být nemůže. Nebo ano?
Vstávání. Standardní konverzační téma s novopečenými maminkami.
Kolikrát za noc se vám budí? Vstát na každé zaplakání z postele,
přesednout na vozík, popojet k postýlce, utěšit, zkontrolovat, přebalit,
nakojit a zase zpátky – nebezpečí už tam žádné není, ale energie to
vezme dost. Nedala by se někde ušetřit? Elektrický polohovací rošt
už v posteli máme, takže by stačilo, kdyby postýlka uměla na způsob
nemocničního servírovacího stolku najet z boku nad postel. Pak se jen
nechat elektrickým roštem zvednout do polohy vsedě, otevřít dvířka
postýlky a udělat, co je třeba. Žádné přesedání na vozík a zpět by nebylo
potřeba. Ale dá se možnost nasunutí nad postel, a tedy zrušení obou
nohou na jedné straně postýlky, skloubit s podjezdností, a zároveň udržet
stabilitu celé konstrukce?
Vymysleli jsme tvar rámu, který by všechny tyto vlastnosti mohl splňovat
– spodní část ve tvaru U osazená kolečky a spojená dvěma nohama
s obdélníkem kopírujícím tvar spodního U. Testovací prototyp jsme
nejprve vyrobili z dřevěných hranolů zpevněných ocelovými konzolemi
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z hobbymarketu. Místo ohrádky jsme na podvozek namontovali zatím
jen dřevotřískovou desku, a vznikl tak originální pojízdný pracovní
stoleček na dvou nohách. Dál už to ale cestou panelákového kutilství
nešlo. Naštěstí se našel schopný řemeslník, který byl ochoten dát naší
myšlence fortelnou ocelovou formu. Rám ze svařených obdélníkových
profilů už vzbuzoval mnohem větší důvěru a dal se snadno jednou rukou
posouvat po celém bytě. V truhlářské firmě jsme pak zadali výrobu
ohrádky z bukového dřeva s křídlovým otevíráním. Kováním se firma
zabývat nechtěla, tak jsme si ho doplnili sami, a kamarádka nám ušila
potah na matraci a postranní kapsáře na plenky a další propriety.

Pořizovací náklady činily zhruba 6000 Kč, prakticky všechno za ohrádku,
za podvozek si řemeslník odmítl cokoli vzít. Vnitřní rozměry ohrádky
70 x 62 cm (vnější o 5 cm víc) na jednu stranu poskytují dostatečné
pohodlí jen na první půlrok od narození, ale zároveň postýlka bez
problémů projede všemi dveřmi v bytě. Dá se volně přesouvat mezi
místnostmi podle toho, jestli miminko zrovna potřebuje klid na spánek,
nebo naopak být mámě co nejblíž. Zvykli jsme si postýlku i s obyvatelkou
vždycky zaparkovat tam, kde se zrovna něco děje – u kuchyňské linky
mohla sledovat, jak máma vaří, u jídelního stolu nám dělat společnost.
V noci vlastně „levitovala“ 30 cm nad máminou postelí; když se začala
hlásit o jídlo, přebalení nebo utěšení, máma se k ní dostala s pomocí
polohovací postele během pár vteřin. Největší deviza postýlky je
ale bezpečnost: žádné zvedání ze země, žádné popojíždění na vozíku
s miminkem v náručí, možnost mít ho pod stálým dohledem ve dne
i v noci. Na procházky jsme samozřejmě měli i dětská nosítka – nejprve
Lodger Shelter a později Babybjorn, vybraná především podle toho, jak
snadno se s nimi manipuluje; u běžných denních (a nočních) činností je
ale lepší, když je potenciálně rizikových manipulací co nejméně. Ocelový
podvozek osvědčil svou bytelnost i později, když už děti povyrostly
a začaly v postýlce poskakovat.
Naše „kosmická loď “ zatím absolvovala dva úspěšné starty – v září 2009
a v dubnu 2013. Oběma našim kosmonautkám umožnila prohlédnout
si planetu, na kterou se narodily, pěkně z výšky. Dnes už z postýlky obě
dávno vyrostly, a nastal tak čas poohlédnout se, komu dalšímu by mohla
posloužit. Pokud víte o nějaké posádce, které by se taková zachovalá,
neolétaná raketa mohla hodit pro jejich vlastní kosmické dobrodružství,
ukažte jim tenhle článek.
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Postýlku do dobrých a potřebných rukou rádi zapůjčíme nebo darujeme.
Případné dotazy rádi zodpovíme na adrese dalibor.smid@gmail.com nebo
eva.reitmayerova@gmail.com. Šťastný let!
Eva Reitmayerová, Dalibor Šmíd
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Senzopatická hra - aneb co nového
se také dozvíme v knize Rosteme
hrou
Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením
Yolanda Moleman, Ellen van den Broek a Ans van Eijden, vydala Raná
péče EDA 2014
Dětství považujeme za období, kdy je běžné, že si děti hrají. Jejich hru
většinou bereme jako naprostou samozřejmost. Ani nás nenapadne
ověřovat poznatky, že hrou děti získávají zkušenosti, osvojují si důležité
dovednosti, procvičují motorické i kognitivní schopnosti, navazují kontakty,
učí se různým rolím, přehrávají a zpracovávají situace, které kolem sebe
pozorují nebo které samy zažívají – to je nad slunce jasné.
Hry můžeme roztřídit podle dovedností, které si děti právě nejvíce
osvojují, na hry manipulační, kombinační, funkční a symbolické.
Nizozemské autorky knihy přidávají do typů her ještě hru senzopatickou.
Jedná se o specifický druh hry, který prolíná všemi výše zmíněnými
druhy her a celým dětským věkem. Jak již název napovídá a slovník cizích
slov potvrzuje, hra jednak obsahuje patický rozměr (tedy „z citového
hnutí vyrůstající, emocemi podložený, citový"), ale zároveň se vztahuje
ke smyslům, které zapojuje a díky nimž dítě získává smyslové zkušenosti
(odtud senzo ve složenině senzopatická).
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Tento pojem je v naší odborné literatuře zatím relativně nový.
V Nizozemsku (sensopatischspel), ale i v anglicky mluvících zemích
(sensopathic play, i např. sensopathic corner in preeschool) však jde
o naprosto běžný pojem, a to nejen ve speciálním školství, ale především
v předškolním a domácím vzdělávání.
Pro senzopatickou hru není důležité něco vytvořit, zkombinovat,
postavit nebo přehrát, ale v popředí stojí zážitek, tělesné pocity dítěte
při experimentování s materiálem. Do hry jsou zapojeny všechny
smysly, které dítě může využít – hmat, zrak, čich, smysl pro rovnováhu
i polohocit. Dítě si při takové hře může užívat zajímavé vůně věcí, se
kterými si hraje, pohybovat se v rytmu hudby, kterou je pohlceno,
sledovat magicky se přemísťující kapalinu v lávové lampě, patlat se
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barvou, šplouchat se ve vaně s hromadou husté voňavé pěny nebo se
čvachtat v blátivé louži a mít radost, jak bláto pěkně mlaská.
Senzopatická hra často souvisí s beztvarým materiálem jako je písek,
bláto, barva, mouka, hlína, voda. Dítě tento materiál zkoumá, zažívá jej
a prociťuje jeho vlastnosti. Zakouší, jak chladí, hřeje, čvachtá, mlaská,
lepí, drolí se, protéká mezi prsty, cáká do obličeje, šustí pod nohama.
Senzopatická hra však může souviset i s materiály s pevným tvarem
jako jsou kostky, kuličky, kamínky, mušle, kousky látek a jiné materiály
– může se jimi probírat, přesýpat je, vrstvit... Do senzopatické oblasti
spadá i experimentování s jídlem (jogurt, kaše, šlehačka, suchá i vařená
rýže, těstoviny apod.), kterou velmi dobře známe zejména u dětí kolem
jednoho roku.
Podstatou senzopatické hry je aktivní pozornost vůči tělesným vjemům
souvisejícím s probíhající aktivitou a ponoření se do nich. Může děti
aktivizovat, podporuje jejich soustředění, může jim pomoci jejich hru dále
obohacovat a rozvíjet. Jindy je může naopak zklidnit, pomoci jim uvolnit
se a snít.
Senzopatické hře se mohou věnovat samozřejmě i děti s těžším
kombinovaným postižením, pokud jim k ní vytvoříme správné podmínky
a nabídneme vhodný materiál.
Přidáváme příklad z praxe:
Tříletý Dominik s kombinovaným postižením a centrálním postižením
zraku už nějaký čas umí sám sedět, pohybuje se plazením a velmi ho
zajímají zvukové hračky s tlačítky. Rád tlačítka mačká, bouchá do nich,
hračky však nechce brát do ruky a nijak jinak s nimi nemanipuluje,
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maximálně do nich strká. Dospělí si dlouho lámou hlavu, jak ho
motivovat k jiným aktivitám a hře s jinými podněty a vůbec k uchopování.
Po společném zamyšlení se s poradkyní rané péče zafunguje kovová
miska, do které nasypou velké fazole a vloží do nich lesklý korálkový
vánoční řetěz. Na Dominika to působí jako magnet. Ihned se k misce
doplazí a noří ruku do fazolí, hlavně ho však přitahuje blýskavý řetěz.
Zkouší svou obvyklou techniku mačkání, bouchání, ale materiál způsobí
samozřejmě naprosto jiný efekt a Dominik vlastně omylem řetěz uchopí;
je překvapen, při opakování pohybu mu v dlani ulpívá fazole, když se
„do toho pěkně opře“, fazole začnou „lítat“ kolem, je to něco naprosto
nového, nečekaného, Dominika to baví a čas od času opakovaně fazole
a řetěz uchopuje. V misce to rachtá a jemu se to moc líbí, užívá si nové
zvuky, ale i dotek fazolí; lesklé korále ho úplně fascinují. K aktivitě se
znovu vrací.
Fazole je možné pro obměnu vjemů příjemně nahřát.
V roce 2015 jsme s autorkami absolvovaly pokračování kurzu o podpoře hry
a při té příležitosti Raná péče EDA vydala Pracovní sešit ke knize Rosteme
hrou a Škálu vývoje hry dětí se zrakovým postižením (van den Broek,
Moleman, Hellendoorn).
Kniha Rosteme hrou, Pracovní sešit i Škála vývoje hry dětí se zrakovým
postižením jsou k zakoupení v Rané péči EDA, případně přes vaše poradkyně.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Jednoduchá pomu�cka na pr�ipojení
sluchadel k brýlím
Syn Matyáš je dítě s duálním smyslovým postižením. Potřebuje
sluchadla na kompenzaci sluchové vady a brýle na kompenzaci
vady zraku. S nošením brýlí problém nebyl, ale usadit Matymu za ucho
sluchadla tak, aby nepískala, byl problém téměř neřešitelný. Nejen, že
má Matyáš ušní boltec malý, ale navíc ten stísněný prostor za uchem už
zabírala nožička brýlí.
Na radu foniatra jsme pořídili tzv. Hucki gumičky. Používají se tak, že se
jimi přichytí sluchadlo přímo k uchu, ale to bohužel vůbec nefungovalo.
Gumička z ucha stále sklouzávala. Proto mě napadlo využít nožičku brýlí
a místo k uchu jsem připojila sluchadlo přímo k nožičce. A kupodivu,
sluchadlo výborně za uchem sedí! Nevýhodou Hucki gumiček je jejich
poměrně nízká životnost a složitá dostupnost, a tak jsme nakonec
vyměnili „speciální“ gumičku za úplně obyčejnou elektrikářskou stahovací
pásku. Funguje úplně stejně a navíc jí seženete v každém kutilském
obchodě.
Monika Wachtarczyk, klientská maminka
Takhle vypadá a používá se gumička Hucki:
http://www.auris-audio.cz/bezpecnostni-pojistka-na-sluchadla-pro-deti-asportovce-gumicka-hucki-telova
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Sve�telný r�ete�z
Tenhle světelný řetěz jsem objevila v jedné klientské rodině.
Zdá se mi po všech stránkách ideální na zrakovou stimulaci a
navíc je moc krásný!
Připomíná mi svítící jmelí. Kuličky řetězu vydávají jemné měkké
světlo, které neoslňuje a pomalu, plynule mění barvy, bez agresivního
blikání. Navíc je na tři tužkové baterie, tudíž bezpečný, i kdyby s ním
dítě manipulovalo nebo se ho třeba rozhodlo rozkousat. Hodí se nad
postýlku, na hrazdičku nebo do Little Roomu, kde ho má Karlík :-)
Rodina ho zakoupila v tomto internetovém obchodě, ale určitě se dá
sehnat i jinde:
http://bambulky.elpopo.cz/uvodni-stranka/vanoce-c136/svetelny-retez30-led-barevny-menici-vnitrni-3-2-m-i1518/
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Podzimní rybic�ky
Možností využití podzimního spadaného listí je bezpočet, ale
tuhle jste možná ještě nezkoušeli. Přestože je tak jednoduchá,
a navíc v sobě skrývá příslib procházky k rybníku nebo potoku!
Nasbírejte jakékoli listy, na rybičky se hodí výborně třeba třešňové,
a kupte si bílou permanentní fixu. Obtáhněte kontury a detaily rybičky
bílou fixou. Bílý podklad se dá výborně překrývat obyčejnými barevnými
fixami, těmi pak rybičku dozdobíte a vdechnete jí život. Půvabné je
naskládat dětem rybičky do košíku, obout si holínky a vydat se s nimi
rybičky vypouštět k rybníku :) Ale vypadají hezky, i když plavou v lavůrku
v obýváku nebo ve vaně.
Tip: Podobně můžete pomocí permanentní fixy zdobit i kůru stromů nebo
třeba větvičky.
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co proběhlo

Co se chystá

9. 10. 2015 Den otevřených dveří
20. 10. 2015 Setkání rodičů – Mořský svět

16. 12. 2015 Jazz Dock – vánoční koncert pro EDU
http://www.roksedou.com/#!jazzdock/c2264

10. 11. 2015 Setkání rodičů – vyrábění na vánoční trhy

Rok 2016

1. 12. 2015 Setkání rodičů – odpolední mikulášské setkání
v kavárně Nudný otec

Setkání rodičů jsou plánována na: 19. 1., 17. 2., 22. 3. (velikonoční)
a 19. 4. od 9:30 do 12:30, jednotlivá témata budou upřesněna
v pozvánkách. První dvě setkání budou věnována osobnostnímu rozvoji,
personalistice, přípravě na návrat do zaměstnání a pracovní pohovor.

Setkání rodičů je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Canisterapie: 6. a 27. 1., 17. a 24. 2., 2. a 16. 3. a 6. 4.
od 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00
15.–22. 5. Předběžný termín pobytového kurzu Lučkovice,
bude-li se konat
8. 6. 2016 Zahradní slavnost Na Habrovce
http://eda.cz/cz/pro-rodice/kde-se-muzeme-potkat/
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Vozík Kozlík Baby Standard
Prodám vozík Kozlík Baby Standard. Zakoupený v roce 2007.
V perfektním stavu. Tehdy prodávaná nejmenší standardní
verze pro děti do 5 let, která obsahuje tažnou tyč, ochranný štít,
skládací tyč s vlaječkou, zadní standardní tašku, 5bodový pás,
přední otočné „buggy“ kolečko malé (průměr 125 mm). Chybí pláštěnka,
ale je možné ji objednat u fa Benecykl. Na kolech nové pneumatiky –
nepoužité. Nosnost 40 kg. Cena 4000,- Kč. Tel.: 606 205 123,
e-mail: eliskama@post.cz.

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 18/2015
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Koc�árek Kozlík Junior
Sháním sportovní kočárek Kozlík Junior od firmy Benecykl
určený pro postižené děti přibližně do věku 10 let, hmotnosti
60 kg a výšky 140 cm s hrudním fixátorem.
Děkuji.
Polcar 776 090 624
Odkaz na stránky: http://benecykl.cz/Produkty/Kozlik-Junior
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