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Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
konec roku se blíží. Den bývá krátký, a tak v odpoledním šeru pěkně
vyniknou různé světelné dekorace, které mohou sloužit zároveň i jako
stimulační objekty pro vaše děti. Tipy, jak na to, najdete na stranách
20 a 25.
Právě proběhl benefiční koncert S brejlema nebo bez brejlí v Jazz Docku,
o této akci se více dozvíte na straně 6.
Poradkyně se nedávno zúčastnily menší konference na téma výměny
zkušeností z mezinárodních konferencí a stáží v zahraničí. Bylo zajímavé
podívat se nejen za hranice svého vlastního pracoviště, ale i České republiky, a dozvědět se, z jakých zdrojů kolegyně čerpají.
Letošní druhé číslo časopisu (K)Oukej je tu, tak si neodpustím zmínku, že
se máte na co těšit. Jeho hlavní téma zní: Kdo stojí vedle mě. Rodiny se
v něm zamýšlejí, na koho se v čem mohou spolehnout, kdo při nich stojí,
kdo a jak je podporuje. V čísle také najdete článek o důležitém vztahu
mezi maminkami a babičkami a o tom, co můžete udělat, aby byl ještě
lepší. Říkat si o pomoc nemusí být pro leckoho vůbec jednoduché.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017

Můžete začít tím, že si sami pro sebe zjistíte a zmapujete, co byste potřebovali, co by vám alespoň trochu usnadnilo život. A pak o tom otevřeně
promluvíte s lidmi ve svém okolí. Určitý druh pomoci mohou poskytnout
i služby, firmy nebo odborníci; v časopise se dočtete konkrétně o firmě
Otto Bock ČR a jejích zaměstnancích, kteří vás provedou celým procesem
získávání speciální pomůcky pro vaše dítě – od momentu, kdy si ji vyhlédnete v katalogu, až do doby, kdy už bude užitečně sloužit u vás doma.
Na tomto místě se vrátíme zpět k našemu Zpravodaji a novému obohacení materiálů k aplikacím EDA PLAY. O pracovních listech, které
obsahují omalovánky, bludiště, spojovačky nebo vystřihovánky a které si
můžete stáhnout zdarma z webu, se dozvíte na straně 16.
Nechte se inspirovat.



Pěkný závěr roku přeje

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a redaktorka
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Semináre s iPady

aplikací, pouštění pohádek z YouTube nebo vyhledávání informací na
internetu.
IPad sám o sobě je však pomůcka mnoha možností; i naše aplikace lze
nastavit různými způsoby a lze s nimi dělat mnoho činností. Rozhodli
jsme se proto uspořádat semináře o iPadech. Letos jsme je díky Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a projektu „IPad jako
vzdělávací pomůcka“ mohli pro klientské i neklientské rodiny a pedagogy zorganizovat dokonce čtyři.

Trocha faktů:
V průběhu let 2013–2017 jsme vytvořili spolu s vývojáři Sugar and Ketchup čtyři aplikace rodiny EDA PLAY pro rozvoj zrakových dovedností,
více o aplikacích si můžete přečíst na stránkách www.edaplay.cz. Na
těchto stránkách jsou také videa a tipy, jak potenciál aplikací co nejvíce
využít. Letos k nim přibyly i pracovní listy, které je možno si zdarma stáhnout – o nich si můžete přečíst v článku Ivany Bajgarové na straně 16.
Poslední dobou se v rodinách často využívá jako pomůcka iPad, někdy
se ale stává, že jej využíváte třeba jen pro hraní několika doporučených
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017
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Témata byla: proč vůbec využívat zrovna iPad, jak to udělat, aby nám co
nejdéle vydržel – jak ho ochránit před zničením, jak ho udržovat
v dobrém chodu, jak využívat možnosti fotoaparátu, kamery, jaké aplikace jsou vhodné pro děti se speciálními potřebami (na míru konkrétním
účastníkům), co lze najít na stránkách www.i-sen.cz, jak hrát a nastavit
naše aplikace EDA PLAY, k čemu využít simulátory zrakových vad, které
jsou jejich součástí, jak propojovat reálný svět s obrázky v aplikacích
nebo ve fotoaparátu, k čemu je a jak funguje asistovaný přístup, co je
to stylus, jak sdílet díky iPadu informace s institucemi, které navštěvuje
vaše dítě, praktické tipy, jak využít iPad jako takový, jak si vytvářet obrazové deníky a mnoho dalšího dle aktuálního zájmu účastníků. Semináře
byly jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilejší uživatele.
Kdo semináře nestihl, může využít naše webináře, jejichž realizaci v dohledné době plánujeme. Termíny budou ještě upřesněny.

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



Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Po roce opet v Jazz Docku
Rádi bychom poděkovali všem, kdo naši akci podpořili: vedle Jany Plodkové a Adama Mišíka jsou to mediální partneři akce Česká televize, Český
rozhlas a Radio 1, starostka Prahy 2 Jana Černochová, která koncertu
poskytla záštitu, a samozřejmě všichni návštěvníci, kteří si koupili vstupenku a zúčastnili se dražby.
V úterý 21. listopadu proběhl pod názvem S brejlema nebo bez brejlí již
třetí ročník charitativního koncertu pro EDU. Akce se i tentokrát uskutečnila v příjemném prostředí smíchovského klubu Jazz Dock.



Jana Ježková, koordinátorka osvěty

O program se postarala dvě hudební tělesa: oblíbená pardubická kapela
Vypsaná fiXa, která vedle energií nabitého vystoupení poskytla EDOVI
i brýle do tradiční dražby, a jako každý rok legenda české hudební scény,
funkoví United Heads.
O průvodní slovo se letos postaral Milan Mžourek, kterého podpořili
naši milí patroni Jana Plodková a Adam Mišík. Vedle hudby a tance byla
na programu již zmíněná dražba – letos bylo možné odnést si nejen brýle
od Vypsané fiXy, ale také luxusní parfémy, které do aukce věnovala Jana
Plodková. Došlo i na tradiční vyhlášení nejoriginálnějších brýlí večera.
Výtěžek z akce získá naše Speciálně pedagogické centrum EDA, které pomáhá zvládat vzdělávací proces dětem a studentům s postižením zraku.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017
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GIVT
Také občas nakupujete na internetu?

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Z každého vašeho nákupu jde předem dané procento
přímo na účet zvolené neziskové organizace. Aktuálně s GIVTem spolupracuje více než 900 e-shopů – možná je mezi nimi i ten váš oblíbený!
Pokud čas od času nakupujete on-line, budeme rádi, když nás podpoříte.

Stačí, když do internetového obchodu, ve kterém se chystáte nakupovat, vstoupíte přes stránky www.gift.cz a jako podporovanou organizaci
zvolíte EDU. Nezaplatíte nic navíc a nám to moc pomůže.
Děkujeme!


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017

Lenka Holubcová, fundraiserka
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Projekt
Vidíme lépe díky hrackám
EPP – Pomáhej pohybem

Mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem – umožňuje každému, kdo rád běhá, chodí, jezdí na kole nebo lyžuje, podpořit aktivním pohybem dobrou věc. Stačí si nainstalovat do chytrého
telefonu aplikaci a sbírat body, které pak přidělíte vybranému projektu některé neziskové organizace. Možná jste i vy v prosinci loňského
roku sbírali kilometry pro EDU! Projekt Vidíme lépe díky hračkám
umožnil obohatit naši půjčovnu o řadu nových atraktivních rehabilitačních pomůcek, hraček a knížek, které již nyní pomáhají rozvíjet zrakové vnímání a pohybové schopnosti dětí z našich klientských rodin.


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017

Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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Projekt
Podpora rozvoje psychomotoric-		
kého vývoje a zrakového vnímání
u detí s te�kým kombinovaným
posti�ením

Nadační fond GSK v letošním roce podpořil službu rané péče v několika oblastech. Realizovaný projekt nám umožní částečně uhradit
mzdové náklady na poradkyni rané péče a konzultanta pohybového
vývoje. Dobrou zprávou pro klientské rodiny je jistě i skutečnost, že
jsme v rámci projektu zakoupili nový iPad, který jim bude zdarma
k dispozici v rámci půjčovny. Pokud máte chuť vyzkoušet si na něm
naše aplikace EDA PLAY, informujte se na možnost zapůjčení tabletu
u své poradkyně.
Celková částka: 148 000 Kč


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017

Michaela Němečková, fundraiserka
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EDA má facebookovou stránku

Nejste na Facebooku a nemáte ho rádi?
Přesto bychom vám chtěli předat informace o tom, co tam najdete.
Stránku můžete totiž navštívit i bez vlastního přihlášení na Facebook.
Stačí otevřít naši běžnou webovou stránku a tam kliknout na ikonku FB.
Proč? Je to náš další informační kanál. Možná tam najdete informace,
které využijete právě vy.

Nyní například rádi sdílíme velkou novinku o pracovních listech, které
jsou inspirovány obrázky z aplikací EDA PLAY, a najdete je ke stažení na
www.edaplay.cz/aktivity.
K pracovním listům nabízíme i bohatě ilustrované nápady na jejich další
využití.
Více o nich v článku na straně 16.
Pokud tedy chcete sledovat, co se u nás děje, doporučujeme podívat se
na https://www.facebook.com/ranapeceeda/.


Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Co tam najdete?
Aktuální informace o tom, co dělají poradkyně, když zrovna nejsou na
konzultacích u vás doma, ale přesto pracují – například rozšiřují povědomí o službách rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v rámci
různých veletrhů sociálních služeb či konferencí. Také mapujeme, co je
vlastně třeba, abychom mohly jezdit na konzultace k vám domů. Za poradkyněmi stojí administrativní tým, jehož členky také získávají finanční
zdroje pro fungování organizace EDA cz a zajišťují informovanost veřejnosti o rané péči a dalších službách.
Na facebookovou stránku umísťujeme také informace o aktuálních akcích, které organizujeme pro naše klienty. Například o setkávání rodičů,
seminářích, pobytech pro klientské rodiny apod. Najdete zde i soutěže
o zajímavé ceny. Pravidelně také zveřejňujeme fotoalba z našich akcí.
Dalším důležitým obsahem jsou tipy na pomůcky pro vaše děti či aktivity
s nimi. Na stránku také umísťujeme nápady ze zahraničí nebo tipy od
českých kolegů i přímo ze zdrojů týmu rané péče EDA, SPC EDA či EDA
PLAY.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017
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Katarakta – sobotní seminár

V sobotu 21. října 2017 pořádal EDA seminář pro rodiče dětí
s kataraktou. Pro velký zájem z řad klientů, ale i neklientů (informace se
rozšířila na velmi živé facebookové skupince rodin dětí s touto diagnózou) bylo konání akce EDY přesunuto z Trojické ulice do většího prostoru v blízkém klášterním komplexu Emauzy.
Naše vzácné hosty – MUDr. Hložánka a MUDr. Ondrovou – uvítala a celý
průběh moderovala instruktorka stimulace zraku a zraková terapeutka, poradkyně rané péče PaedDr. Markéta Skalická, kterou mnozí znáte
nejen z EDY, ale i z Centra zrakových vad v Motole. Moderování nebylo
úplně snadné, protože průběh byl díky velmi konkrétním dotazům rodičů velice živý. Oba přítomní lékaři sice neustále zdůrazňovali, že průběh
léčby může u každého dítěte přinášet naprosto různá úskalí, ale snažili
se i velmi detailní otázky zodpovědět co nejpodrobněji a nejcitlivěji.
V centru zájmu byla například tato témata:
• proč a kdy implantovat, nebo neimplantovat nitrooční čočky,
• proč a jak zvolit a kombinovat kontaktní čočky a brýle,
• zda a jak lze předejít sekundárnímu glaukomu,
• zda a kdy usilovat o implantaci multifokálních čoček u dětí.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017

Děkujeme přednášejícím, moderátorce, organizátorkám i těm, kteří
hlídali přítomné děti; hlavně však děkujeme všem rodičům za velkou
otevřenost. Jsme velmi rádi, že seminář na takto náročné a citlivé téma
měl mezi zúčastněnými pozitivní ohlasy – za všechny přinášíme postřehy z mailu od klientské rodiny, která byla na semináři:
„Seminář byl pro mě a určitě i pro ostatní rodiče velkým přínosem.
MUDr. Hložánek na mne udělal velký dojem svým vystupováním. Veškeré
otázky nám byly zodpovězeny a hlavně v klidu vysvětleny. Jsem ráda, že
nám pan doktor Hložánek ukázal výsledky ze studie, kde se porovnávaly
rozdíly mezi dětmi, které měly implantovanou čočku, a dětmi, které nosily
kontaktní čočku. Dostala jsem spoustu užitečných tipů, rad a informací.
Seminář mně osobně strašně moc pomohl, nabyla jsem daleko většího
klidu, největší stres je, když člověk neví a hledá jen na internetu.
Jsem moc a moc ráda, že jsou lékaři, kteří si ve svém volném čase najdou
chvíli pro „zoufalé“ rodiče... Za to všem moc děkujeme!"
Kašparovi



Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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Rozhovor s Lenkou Dobešovou,
PR asistentkou a novinárkou

Lenka Dobešová pracuje v EDOVI jako PR asistentka přes rok a půl, součástí její práce je také psát články o službě rané péče a dalších službách
neziskové organizace EDA, mj. o aplikacích EDA PLAY. Spolupracuje také
s magazínem Taneční aktuality jako redaktorka. Často nám doporučuje
různá představení v divadle, v prosinci se chystáme s Lenkou na balet
Louskáček, stala se naší „kulturní referentkou”.
Jako součást své práce děláš rozhovory s různými osobnostmi. Jak se cítíš
na opačné straně – je to tvůj první rozhovor, který někomu dáváš?
Je to můj druhý rozhovor a mám nezvyklý pocit. Mě především baví ptát
se umělců a zajímavých osobností na různá témata. Rozhovory dělám ráda
i s novou osobností, kterou neznám, a zjistím si o ní co nejvíce informací. Také dělám ráda rozhovory s těmi, které znám. Mohu se tak dozvědět
nové, zajímavé věci, osobnější tón je pak pro čtenáře poutavější. Teď jsem
v nevšední roli dotazovaného já.
Vedeš rozhovory podle připravené osnovy, nebo se snažíš reagovat na
odpovědi, ať už se jedná o kohokoli?
Součástí mé povahy je připravit si otázky k rozhovoru dopředu podle
konkrétní situace, podle toho, pro koho má být rozhovor určen, zda je
pro EDU, Taneční aktuality, lifestylový časopis nebo pro noviny. Nejsem
jako Karel Šíp, který si prý vůbec nepřipravuje otázky. Sepíšu si strukturu
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017

rozhovoru dopředu, a když je odpověď zajímavá, pak ji rozvíjím a dále na
ni reaguji improvizační otázkou.
Jak ses dostala k práci PR v EDOVI?
Díky své kamarádce a spolužačce Ireně, která před několika lety začala
pracovat v EDOVI jako PR specialistka a věděla, že píšu články o různých
tématech. Zeptala se mě, jestli bych mohla psát také pro EDU a stát se
jeho externistkou. Nabídka mě potěšila, téma sociálních služeb je mi
blízké, protože moje maminka pracuje už dlouho v neziskové organizaci,
která poskytuje sociální služby, a dělala jsem pro jejich organizaci různé
dobrovolnické práce.
Když šla kamarádka Irena na mateřskou, absolvovala jsem pohovor na
PR asistentku; byla jsem ráda, že mě paní ředitelka přijala a že jsem se
stala součástí EDA týmu.

rozhovor
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Baví tě práce pro EDU?
Baví mě její rozmanitost. Spravuji sociální sítě, vkládám informace na web,
propaguji EDU a jeho služby, píšu články i o našich klientech a poradkyních rané péče. Kolegyň si moc vážím, obdivuji je, jak umějí pracovat
s dětmi a jak pomáhají našim klientským rodinám.
Příjemně se mi spolupracuje s mými kolegyněmi z administrativního
týmu, kde se dobře doplňujeme a společně realizujeme různé projekty.
Jak bys charakterizovala Lenku Dobešovou – civilně jako člověka?
Někdy podobné otázky pokládám jako novinářka a nedošlo mi, jak je to
nepříjemný dotaz. Nově zastávám roli manželky a zařizujeme si s manželem společnou domácnost. Mám ráda svoji práci a jsem také studentkou
na univerzitě. Studuji současně s prací doktorský program, baví mě to
stejně jako spousty dalších aktivit.
Na mě působíš klidným, vyrovnaným dojmem, je to pravda? Je to zdání,
nebo jsi opravdu taková?
Jsem klidný člověk, ale ne vždycky. Dokážu se naštvat, když někdo ubližuje
mým blízkým nebo mi lže do očí. Také si myslím, že dokážu pracovat na
dlouhodobých úkolech. Díky tomu, že se starám o nemocnou babičku,
jsem teď empatičtější a starostlivější. Chtěla bych být vyrovnaná, žádné
výkyvy si nemohu dovolit. Zároveň se snažím o životní optimismus, věřím,
že bude líp.
Takže v podstatě ideální povahová kombinace. Ráda studuješ. Co pro tebe
bylo rozhodující ve výběru studia?
Pro mě bylo rozhodující, když jsem se hlásila na vysokou školu, aby mě
studium bavilo. Nešla jsem ve šlépějích svých předků na práva. Rozhodla
jsem se jít na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor teorie kultury.
Tam jsem se specializovala na média, tomu jsem věnovala i diplomovou
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 27/2017

práci o Československém a Českém rozhlasu; těmto tématům jsem se
chtěla věnovat i nadále, proto jsem šla na doktorské studium. Věnuji se
studiu historické antropologie a píšu dizertační práci o Československém
rozhlase a společensko-politické změně.
Když nejsi zabořená v učebnicích nebo nejsi v divadle, jak trávíš svůj volný
čas?
Mám ráda společenský tanec, pravidelně chodím do kurzů, s manželem
jsme během plesové sezóny chodili na plesy. Kromě divadla chodím ráda
do kina na historické filmy a komedie. Volný čas trávím také návštěvami babičky v domově seniorů. Mnohem radši chodím do divadla ne jako
kritik, ale jako divák, zvláště u baletů se příjemně odreaguji a vychutnám
si je. Miluji balet, především klasiku a neoklasiku, chodím do divadla i na
zkoušky. Když na balet píšu recenzi, tak z toho nemám požitek, protože se
musím soustředit i na detaily.
Ráda cestuji, ale to záleží na penězích, občas se mi podaří vycestovat také
v rámci doktorského studia. Naposledy jsem takto navštívila Paříž. Předchozí cesta vedla na Rhodos a byla svatební.
Venku je podzim, sychravo. Máš zaručený recept na to, co pomáhá na špatnou náladu?
U mě to může být, když se mi vydaří projekt v práci, například vyjde pěkný
článek o EDOVI. Zaručeně je to také pěkné baletní představení – je to pro
mne relaxace. Pak vydatný spánek nebo oblíbený dezert, například borůvkový koláč nebo sachr dort. Často mě rozveselí můj manžel, s kterým se
směju, i když mám špatnou náladu.

Děkuji za rozhovor.


Michaela Němečková, fundraiserka
(rozhovor s ní si můžete přečíst v předchozím Zpravodaji 26)
rozhovor
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Zivot s šedým zákalem…

Žiju s šedým zákalem už 29 let (vrozený oboustranný šedý zákal, první operace ve třech měsících, pak sekundární šedý zákal), v rodinné anamnéze
nic takového nikdy nebylo. Následky? Afakie, nemám implantované nitrooční čočky kvůli velkému riziku a na pravém oku chybí kousek zorného
pole. Oči si schopnost akomodace kompenzují nystagmem (třes oka), bez
brýlí nebo kontaktních čoček bych fungovat nemohla. Takhle napsané to
vypadá děsivě, že? Tak schválně, víte, kdy jsem si s hrůzou uvědomila, že
bych na tom vlastně měla být hůř než ostatní? Když jsem poprvé zabrousila
na Facebook do uzavřené skupiny Vrozená katarakta – šedý zákal a přečetla si některé příspěvky. Opravdu. A víte, proč jsem se do té skupiny koukala? Protože moje dcera si nese stejnou diagnózu jako já.
Ta věta „moje dítě je na tom hůř než ostatní“ ve mně odpálila bombu,
stejně jako následující otázka „jak s tím bude žít?“. Dívám se na sebe do
zrcadla a během minuty si v hlavě přehrávám svůj život. Nemám dojem,
že bych se nějak významně lišila od svých vrstevníků, a tím méně, že
bych na tom byla hůř než oni.
Shrňme si, co nemůžu dělat. Nemám řidičák, protože mám rozum a nechci to mít rychle za sebou, protože někde přehlédnu takový nepodstatný detail jako zničehonic se objevivší náklaďák nebo tramvaj. Nezajdu si
do 3D kina – koukat přes legrační papírové brýle a nevidět 3D je trochu
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nuda. Mám trošku horší odhad hloubky, takže když jsme slézali hory,
předbíhali mě důchodci, kteří dokázali dobře odhadnout výšku schodu.
Ale já na ně vyzrála a pořídila jsem si trekové hole jako taková tykadla na
ohledání terénu. Kvůli třesu očí mám drobátko problémy s rovnováhou,
i po několika letech jógy se v pozici stromu klátím jak ve vichřici.
A abych nezapomněla, moc mi nejde hrát něco s míčem, lítá moc rychle;
to ovšem neznamená, že bych nechtěla hrát, jen moji spoluhráči musí
mít dostatek trpělivosti.
Popisuji to pravdivě a s nadhledem, protože ta oční vada je mou součástí. Naučila jsem se, že pokud mi něco nejde, tak se musím víc snažit,
odložit zbrklost, dělat malé krůčky (ať už na skále, nebo jenom obrazně)
a dokážu všechno. Nemám pocit, že bych v životě o něco přišla. Fakt. Vystudovala jsem vysokou školu a jsem psycholog, věnovala jsem se práci,
která mě bavila, mám skvělého partnera, hezký byt a v současné době
se starám o rozkošnou malou princeznu. Moje největší štěstí ale představovalo rodinné zázemí, které mám. Moji rodiče mě totiž vedli k tomu,
abych se nikdy ničeho nezalekla, a budovali mi potřebné sebevědomí
nejprve na první samostatné výlety z hnízda a pak na budování hnízda
vlastního. Otvírali mi každé dveře, abych si mohla vyzkoušet cokoli, co
mě zajímalo. Vedli mě a nechávali mě, abych sama poznala, v čem jsem
dobrá, co dokážu a co už není pro mě.

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Když jsem četla některé příspěvky ve výše zmíněné facebookové skupině, měla jsem pocit, že z některých sálá takový strach a nejistota, že se
na dálku přenášel i na mě. Zamrazilo mě a představila jsem si, jaké by to
bylo, kdyby moji rodiče zvolili tento přístup a dávali mi najevo své vlastní obavy. Nemyslím, že bych byla dnes tam, kde jsem. Rozhodně bych
neměla tolik odvahy, abych mohla napsat tyhle řádky. Představila jsem
si, kdyby mi naši už předem říkali – to ti asi nepůjde, to neuvidíš, to není
pro tebe – nebo mě litovali, že něco nebudu moct. Brr! Naskakuje mi
husí kůže. Vždyť přece rodič je první, kdo nám vytváří sebedůvěru, kdo
nás chválí a povzbuzuje, kdo je tu pro nás, kdo nám fouká na první, tolik
důležité bolístky. Když mi nebude věřit máma nebo táta, jak si mám pak
věřit sám/sama?
Milí rodiče, nechte své děti, ať vám ukážou, co dokážou… Víte, my totiž
nevíme, jak vidíte vy, a vy nevíte, jak vidíme my. My nemáme pocit, že
bychom o něco přišli, pokud nám to neřeknete.
A pokud byste chtěli, tak si o tom můžeme popovídat, když budete mít
zájem. A mohli bychom se v příštím roce potkat třeba v rané péči, co vy
na to?



Helena Sklenářová
Kontaktovat mě můžete na e-mailové adrese tph@seznam.cz.
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Něco málo o autorce:
Helena Sklenářová vystudovala psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, během studia absolvovala psychoterapeutický výcvik
orientovaný daseinasanalyticky. Po absolvování krátkou dobu působila
jako asistentka pedagoga a později nastoupila do Pedagogicko-psychologické poradny na Praze 11. Nyní je na mateřské dovolené.
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Zvírátka z našich aplikací pomáhají
detem s rozvojem zrakových
dovedností a jemné motoriky i ve
forme pracovních listu
Omalovánky, bludiště, spojovačky nebo vystřihovánky z webu EDA PLAY

Pomáháme rozvíjet zrakové dovednosti a jemnou motoriku
První aplikaci pro iPady jsme představili rodičům a pedagogům už v roce
2013, do dneška se rodina aplikací EDA PLAY rozšířila na čtyři interaktivní hry. Charakteristickým rysem aplikací je černé pozadí a výrazná ilustrace. S černým pozadím pracujeme záměrně, aby byl barevný obrázek
vůči pozadí co nejkontrastnější, a tím snadněji pozorovatelný pro děti se
zrakovou vadou.
Obrázky zvířátek z našich aplikací jsou nově také v pracovních listech,
které si můžete stáhnout z webu www.edaplay.cz/aktivity.
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Do svého počítače stáhnete soubor s úkolem, vytisknete ho na barevné
tiskárně a můžete se pustit spolu s dětmi do jeho plnění.
Jak pracovní listy vznikly a proč
Úkoly do aplikací i nových pracovních listů připravujeme vždy ve spolupráci s poradkyněmi rané péče a instruktorkami stimulace zraku. Do
každého úkolu promítáme své zkušenosti z profesního života. Instruktorky stimulace zraku navazují na diagnózu očního lékaře, pomáhají
rodičům naplánovat, jak zrak dítěte stimulovat. Poradkyně navštěvují
rodinu přímo doma, pomáhají s plněním plánu zrakové stimulace na
míru každému dítěti individuálně, doporučují pomůcky, půjčují hračky.
Pozorují děti přímo při hře.

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Dítě může v porozumění úkolu podpořit aktivní komentář rodiče. Rodič
se zapojuje do hry, popisuje úkol, pomáhá dítěti pochopit, co je ve scéně
zobrazeno. Pracovní listy jsou na webu www.edaplay.cz/aktivity
dostupné každému zdarma. Po vytištění si je může rodič spolu s dítětem
prohlédnout, popsat obrázek a srovnat ho s reálným předmětem.
Na webu najdete také inspirace od Markéty Skalické, Alice Pexiederové
a Lucie Magerové z EDY, které jsou specialistkami na rozvoj dovedností
dětí s postižením. Můžete se seznámit s jejich tipy, jak pomoci dětem
s rozvojem zrakových představ a zrakového vnímání a jak jim přinést hru,
která je zabaví a pomůže jim s chápáním světa kolem nich.
„Děti se nenarodí se schopností rozumět okolnímu světu, postupně se vnímání svého okolí učí. Ke zrakovému poznání potřebují nejen oči ke koukání, ale i zrakové dráhy, které vedou informaci do mozkových center, kde je
zpracují. Pracovní listy poslouží dětem k podpoře rozvoje zrakového vnímání, zábavnou formou pomáhají rozvíjet koordinaci více smyslů
a motorických dovedností. Vytiskněte si vystřihovánky, vystříhané figurky
můžete pokládat na různá pozadí, s dítětem je pak zábavně přesunovat.
Černé pozadí poskytuje vysoký kontrast, pozadí s bílými pruhy je pro dítě
se zrakovou vadou nebo zrakovým postižením náročné. Pozadí s pruhy si
můžete jednoduše vyrobit z barevných papírů, stačí na čtvrtku bílého papíru nalepit proužky černého papíru. Vystřiženou figurku podlepte kartonem,
aby se neprohýbala; když zespodu pevně přilepíte kousek molitanu, usnadníte dítěti úchop vystřiženého zvířátka.“

„Vývoj motoriky má své zákonitosti a není možné je nijak obejít. Pomocí
úkolů v pracovních listech můžeme podporovat rozvoj spojení aktivit, kdy
oko něco vidí a ruka vykoná pohyb. K procvičování jemné motoriky můžete
využít nejen vystříhané ilustrace, které jsme pro vás připravili, ale i vlastní
obrázky. Listy s vyplněnými úkoly nemusíte vyhazovat, můžete je používat
k dalším úkolům podle své fantazie. Například omalovánku s koníkem na
černém pozadí můžete využít k přikládání vlastních vystřihovánek: Co koník jí? Černé pozadí poskytne kontrast výrazným barvám – třeba oranžové
mrkvi, červenému jablku, které vystřiháte z barevného papíru. Nezapomeňte úkol doplňovat slovním komentářem, pomůžete dětem chápat, co mají
pozorovat.“
Mgr. Lucie Magerová, pravidelně se setkává s rodiči a dětmi jako poradkyně rané péče.

PaedDr. Markéta Skalická, dlouhodobě se věnuje metodice rozvoje zrakového vnímání u dětí s postižením.
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„V průběhu roku jsme spustili podstránku www.edaplay.cz/tipy, kde najdete nápady, jak využít aplikace i mimo tablet, jak rozšířit hru o úkoly
v reálném světě. Nyní přidáváme i www.edaplay.cz/aktivity, kde můžete
stáhnout pracovní listy a inspirovat se, jak využít obrázky z aplikací pro
poznávání světa kolem sebe. Mezi ilustracemi najdete i pejska, další zvíře,
které bude určitě vašim dětem známé. Můžete vytvořit skupinu vystřižených obrázků a reálných hraček a zadávat dětem nejrůznější úkoly: Kde je
červený pejsek? Kde je hnědý pejsek? Který pejsek je větší? Komentář
a otázky přizpůsobte dovednostem svého dítěte.“
Bc. Alice Pexiederová, jako poradkyně rané péče navštěvuje rodiny přímo
u nich doma.

Děkujeme za podporu
Jsme rádi, že jsme mohli dětem přinést další pomůcku pro rozvoj jejich
dovedností. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška.
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Za tým EDA PLAY Ivana Bajgarová
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Vylepšená sklopná deska

Velmi využívanou pomůckou v mateřských i základních školách je sklopná deska. Často ve své praxi řešíme umístění desky v lavici či na stolku.
Deska díky zarážce sice dobře drží, ale děti a žáci si obvykle nemají kam
uložit pastelky či psací potřeby. S touto situací si velmi dobře poradila
paní Vítková, která čerpala z vlastní zkušenosti. Sama ve škole sklopnou
desku používala a vzpomínala na to, že zmíněné těžkosti také sama řešila. Protože své dcerce chtěla situaci usnadnit, zadala výrobu celé sklopné desky truhláři v místě bydliště. Ten na základě jejího návrhu doplnil
desku přidáním praktické zásuvky, která dítěti umožní uložení všeho
potřebného. A dokonce i cena výrobku byla poměrně vstřícná. Zatímco
klasickou sklopnou desku bez úložného prostoru koupíte v prodejně
Tyflopomůcek (například v Krakovské ulici v Praze 1) za 1 300 Kč, tuto
vylepšenou lze vyrobit za cca 1 600 Kč.
Možná bude sklopná deska se šuplíkem inspirací i pro vás a vy oslovíte
truhláře ve svém okolí.



Martina Králová, poradkyně rané péče a vedoucí SPC EDA
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Svítící pomucky – ideální na 			
stimulaci zraku i jako dekorace pro
dlouhé podzimní vecery

V obchodech nyní najdete světelné řetězy různých barev a délek na baterie. Jejich mírná pořizovací cena přímo láká k nákupu a dalšímu mnohostrannému využití pro výrobu světelných pomůcek (více také
v rubrice Nejen pro sourozence na straně 25). Přinášíme nápady od paní
Sklenářové na výrobu svítícího květináče a „ohňostroje v krabici“.
Pro výrobu svítícího květináče postačí vložit jakýkoli světelný řetěz do
zajímavého dekoračního obalu na květináč a světelná dekorace, která
nám může vytvořit večerní pohodu, je hotova.
„Ohňostroj v krabici“ získáme tak, že do plastové průsvitné krabice
(může být i zabarvená) umístíme různobarevný řetěz a na dno ho rovnoměrně přilepíme průhlednou izolepou. Víko krabice můžeme také zalepit, aby se zvědavé prstíky nedostaly k obsahu krabice.
Takový ohňostroj můžeme používat nejen jako dekoraci, ale i jako světelnou pomůcku – pro motivaci k dívání se, k lokalizaci světelného zdroje
nebo k cílenému pohybu (ať už se jedná o zvedání hlavičky, motivaci
v poloze na bříšku, nebo jako cíl, za kterým stojí za to se doplazit či dolézt).


Mnoho prosvětlených chvilek přeje



Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Teplé botky

Přemýšlíte, jak sobě nebo dětem dopřát teplotní komfort během chladných dnů či večerů?
Potřebujete mít nohy v teple?
Jedna klientská rodina objevila domácí zahřívací botičky, které fungují na
podobném principu jako nahřívací obilné polštářky nebo polštářky
z třešňových pecek.
Tyto botky obsahují semínka prosa a sušenou levanduli. Poskytují tedy
mnoho smyslových zážitků. Stačí je vložit na 1,5 minuty do mikrovlnné
trouby (při výkonu 600–1000 W) a budou vás hřát po dobu zhruba
2 hodin.
Velikost hřejivých domácích plyšových botek je univerzální.
Podrážka měří 28 cm.
Možná je na trhu více značek, tyto konkrétní jsou od firmy Albi.
Existují také nahřívací plyšáci a polštáře. Některé jsou i pěkně zrakové
stimulační.
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Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Aplikace Bimi Boo

Ráda bych doporučila aplikaci Bimi Boo, která funguje pro přístroje
Android. Naši dcerku Adrianku moc baví při cvičení vidění horšího oka
s okluzí toho lepšího. Obrázky mají jednoduché, ale hezké rysy a v aplikaci je spousta různých úkolů. Buď se správně doplňují tvary, nebo věci,
a oči se tak dají krásně trénovat. My doma buď soutěžíme, kdo úkol splní
dříve, nebo se třeba jen tak v jejich plnění střídáme.
Skvělé je i malování. Šedý obrázek se vybarví přejížděním prstů, poté se
rozpadne na šest dílků a je třeba ho ještě znovu složit. Hotový obrázek
pak při dotyku vydává zvuk.


Andrea Pildrmanová

Děkujeme mamince Adrianky za tip.
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Hrazdicka pro Anicku

V současné době je k dostání mnoho různých typů hrazdiček pro malé
děti. Některé jsou vhodné k rozložení v prostoru, nad dekou nebo pomocí
různých úchytů k namontování na sedačku, lehátko či do kočárku.
Maminka Aničky našla tuto hrazdičku od firmy Tiny Love. Vybrala ji nejen
kvůli růžové barvě, která je jejich oblíbená, ale hlavně kvůli zrcátku
a otočnému prvku – kytičce, která se lehce roztočí i při nepatrném pohybu a způsobí hned velký efekt. Výhodou je také to, že hrazdička má v sobě
klouby, díky nimž je možné její tvar upravovat, a různé její části tak přibližovat na dosah dětských rukou. Anička si s ní velmi ráda hraje v polosedu
v sedačce.
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Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Skrytá reklama

Někdy je na první pohled jasné, že se na balkóně suší prádlo našich velkých příznivců.
Kde potkáváte naše trika, hrnky, náušnice, batohy nebo tašky vy?
Podělte se s námi o fotografie našich propagačních předmětů z pruhované kolekce. Poslat je můžete přes své poradkyně nebo rovnou na adresu:
alice.pexiederova@eda.cz.
Pokud ještě žádné pruhované předměty nemáte, můžete si je objednat na
této stránce:
http://www.eda.cz/cz/chci-pomoci/nabidka-predmetu/, objednávkový
formulář najdete úplně dole.
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EDA PLAY TOBY
NOVÉ ÚKOLY
DOTKNI SE A ZJISTI, CO SE
SKRÝVÁ VE TMĚ A V KRABICI
Do aplikace EDA PLAY TOBY jsme přidali
nové úkoly, které dětem pomohou
s procvičováním zrakových dovedností
a jemné motoriky.
TABLETY S ANDROID PLATFORMOU
APLIKACI STÁHNETE NA GOOGLE PLAY ZDARMA

iPADY
APLIKACI STÁHNETE NA iTunes App Store ZDARMA
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Svetelný bambulkový retez

Kdo sleduje sourozeneckou rubriku, ví, že mám ráda hezké barevné věci
a také všechno, co svítí. Tento bambulkový světelný řetěz v sobě spojuje
obojí. Přes den slouží jako barevná dekorace dětského pokoje nebo zrcadla
v předsíni a po setmění vám vykouzlí vánoční atmosféru. Světýlka a barevné bambulky na řetězu se navzájem neruší. Podle denní doby naopak
nechávají vyniknout jeden druhému.

• teď použijeme dvaceticentimetrový kousek, který nám visí dolů z vidličky, omotáme jím uprostřed celou vrstvu namotané vlny a v polovině ji
utáhneme,
• stáhneme vlnu z vidličky a pořádně utáhneme,
• vezmeme nůžky a oka namotané vlny rozstřihneme,
• hotovou bambulku pak zkrátíme na požadovanou velikost (podle mne
čím menší, tím roztomilejší).

Na výrobu budeme potřebovat: světelný řetěz s bílými žárovičkami (já
jsem pořídila v prodejně Pepco za 49 Kč), barevné zbytky příze, které
k sobě dobře ladí, nůžky a jídelní vidličku.
Celé kouzlo a zároveň zábava spočívá v tom, nadělat si velké množství barevných bambulek, které motáme právě na jídelní vidličce. Je to zábava na
některý dlouhý zimní večer a nejlépe si ji užijeme, když je nás pohromadě
víc a můžeme si při tom hezky povídat.
Postup výroby bambulky je snadný:
• ustřihneme si asi 20 cm dlouhý kousek příze a navlékneme ho napůl
mezi prostřední zuby vidličky,
• pak vlnu ve velké vrstvě omotáváme kolem všech zubů vidličky,
• když se nám zdá, že to stačí a že bambulka bude tak akorát hustá, konec
ustřihneme,
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Z bambulky nám stále visí kousek dlouhé vlny, kterou jsme ji předtím
svazovali, a ten teď použijeme na to, abychom jím uvázali jednotlivé
bambulky na světelný řetěz. Mezi každá dvě světýlka patří jedna barevná
bambulka.



Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co proběhlo

Co se chystá

19. 9. 2017

Setkání rodičů s Irenou Swiencicki, téma Rozhodování

25. 1. 2018	
Setkání rodičů v Trojické

22. 9. 2017

Seminář Základy práce s iPady

20. 2. 2018

Setkání rodičů v Trojické

22. 3. 2018

Setkání rodičů v Trojické

4. 10. 2017	
Večer u kapucínů, pěvecký sbor Byzantion
(benefiční koncert)

27. 5. - 2. 6. 2018

předpokládaný termín pobytového kurzu Lučkovice

21. 10. 2017 Seminář Dítě s kataraktou
11. 11. 2017 Seminář Základy práce s iPady
21. 11. 2017 Jazz Dock – koncert
5. 12. 2017

Mikulášské setkání rodičů
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