Edův zpravodaj

Září 2011

Vážení a milí rodiče a čtenáři,

Úvodník

letošní „velké“ prázdniny jsou za námi a i přesto, že se všichni zaměstnanci postupně vystřídali na dovolené, vůbec jsme nezaháleli.
Počasí spíše přálo prácechtivým, a tak mohu s radostí oznámit, že se nám podařilo opět sehnat nějaké finanční prostředky, dostali jsme
z Ministerstva práce a sociálních věcí finance na navýšení kapacity, a tak můžeme poskytovat službu více klientům – již 163 rodinám; zájem
stále trvá. Zahájili jsme veřejnou sbírku, o které se můžete ve zpravodaji dozvědět více, a také jsme aktivně prezentovali Středisko v
Praze ve Stromovce. A nejen to, samozřejmě naše poradkyně i v letních dnech jezdily především k vám domů.
V tomto zpravodaji si můžete vybrat z nabídky nápadů a pomůcek, můžete si přečíst zkušenosti rodičů. Dozvíte se také o našich chystaných akcích, pozveme vás na facebook a nové webové stránky. Budeme rádi, když nám pošlete své podněty a připomínky!
Nakonec mi dovolte ještě jednu, velmi důležitou zprávu. Po zvážení všech pro a proti rozhodla správní rada a zakladatelky naší obecně
prospěšné společnosti o změně názvu našeho střediska. Nově Vám tedy bude službu poskytovat Raná péče EDA. Doufáme, že nám
tato změna přinese jen samé klady (především v možnosti odlišit se od ostatních poskytovatelů s názvem „Středisko“), a také se nám
snad budou lépe shánět finanční prostředky. A o tom, proč právě EDA, zase příště.
Příjemné počtení a pěkný barevný podzim,
Petra Cihlová, ředitelka

Info servis
Byli jsme v televizi
Při získávání nejen finančních prostředků od firemních i individuálních dárců mám často problém, že naši organizaci bohužel
nikdo nezná. Je smutné, že po 20 letech skvěle odvedené práce musím vždy začít tím, co vůbec je raná péče, kdo a proč ji provozuje.
Sebelepší neziskovka, kterou mimo jejích skalních příznivců nikdo
nezná, je bohužel pro dárce nedůvěryhodná.
A tak se pomalu dostáváme do médií, kde můžeme hovořit o své
práci. Skvělé video pro nás natočila zcela zdarma paní Kosová, najdete ho na webu www.budupomahat.cz a na YouTube .
Všichni Pražáci nás také mohou vidět na Metropol.tv , což je televize
pro Prahu, ale pořady vysílají živě i na internetu www.metropol.cz .
20. a 27. září byly hosty v pořadu Supermáma ředitelka Střediska
pro ranou péči Praha Petra Cihlová a fundraiserka Lenka Bártová.
Odvysílali nám také reportáž ze setkání rodičů. Odkaz můžete najít
na našem facebooku.
20.října bude hostem v pořadu Supermáma rodina, která je nyní
klientem Střediska pro ranou péči Praha.
24.listopadu bude hostem v pořadu Supermáma rodina, která už
péčí Střediska pro ranou péči prošla.
Od konce září nám také budou vysílat spot, který momentálně
natáčíme. A tak nám držte palce!
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Milí rodiče,

peuty. Je nutné, abyste měli s sebou kopie posledních lékařských
zpráv z vyšetření svého dítěte a dokumenty důležité pro odečtení
rádi bychom vás informovali o prodloužených hiporehabilitačních anamnézy (např. zprávu z porodnice, genetiky apod.).
víkendech na farmě na Ptýrově, která se nachází blízko Mnichova V případě zájmu je možné se domluvit i na fyzioterapeutické
Hradiště (www.farmaptyrov.cz). Pobyty pořádá občanské sdružení konzultace, kde Vám rády doporučíme možné varianty péče o
dítě; a to jak fyzioterpeutické přístupy, tak možnost ideální celkopro hiporehabilitaci Caballinus (www.caballinus.cz).
vé komplexní péče.
Níže přikládáme několik stručných informací:
Canisterapie
Na pobytech se vždy setkáte s naší canisterapeutickou fenkou
Pro koho: pobyty jsou určené pro děti od dvou měsíců věku s
různými typy pohybových postižení (dětská mozková obrna, cen- Jambie a jejím štěnětem (v zácviku) Barnym. Můžete tedy využít
pro své dítě nabídku canisterapie. Délka terapie je cca 20 minut;
trální koordinační porucha, autismus, skolióza, vadné držení těla,
nevidomost, Downův syndrom), ale i pro děti nedonošené či děti dle počasí bude probíhat venku nebo uvnitř v některé z místností.
s respiračními potížemi
Muzikoterapie
Pokud Vaše dítě po večeři hned neusíná, může se (i s Vámi)
Termín: 19.-23.10.2011
zúčastnit hraní na bubínky, u těch šikovnějších i na flétničky.
9.-13.11.2011
Cena: Hipoterapie: 650 Kč/den, cena zahrnuje: po 4 dny hipoterapie 2x/denně + doplňkový program pro děti
Ubytování (včetně plné penze): 700Kč dospělý, 350Kč
dítě/den, 0-3 roky zdarma

Aktivity s využitím koní (AVK)
Přijďte za námi do stáje každé ráno před hipoterapií. Děti mají
možnost se podívat, co vše naši koně umí, jak se o ně pečuje a jak
vůbec probíhá ranní „provoz“ na farmě.

Fyzioterapie a masáže pro dospělé
Pokud Vás trápí bolest pohybového aparátu (nejčastěji zad) nebo
si potřebujete jen na chvilku odpočinout, využijte naši nabídku
fyzioterapie a masáží pro dospělé. Máte-li jakékoliv bolesti nebo
poúrazové stavy, rády Vás vyšetříme, na základě vyšetření proCo můžete během pobytu využít:
vedeme terapii a na závěr Vám doporučíme cviky na domácí
Fyzioterapeutické konzultace pro děti
cvičení; popř. Vám nabídneme možnost, jak dál Váš problém
Děti, které nemají založenou kartu, bude nutno kineziologicky
vyšetřit. Rodiče budou za tímto účelem individuálně osloveni tera- řešit a na koho se obrátit.
•Kočárky, vozíky a další osobní pomůcky svých dětí mějte s
sebou
•Pobyt je možné absolvovat i ambulantně

Pokud jen máte chuť na chvilku příjemného odpočinku, nabízíme
Vám relaxační či sportovní masáž.
Cena: 300Kč/hod, 150Kč/30 min
Aktivity s využitím koní pro dospělé
Novinkou pobytů je nabídka základů výcviku a jízdy na koni pro
dospělé.
Cena: 400Kč/hod
Přednášky
Po uspání dětí Vám nabízíme přednášky týkající se jak hipoterapie
a koní, tak možné komplexní péče o dítě a fyzioterapie. Pokud
budete mít zájem, nabízíme Vám pro tento pobyt následující
témata:
•Hiporehabilitace a hipoterapie v rané péči
•Možné příčiny bolestí zad a jejich léčba
•Základní výcvik koně pro hiporehabilitaci
Milí rodiče, pokud byste chtěli o pobytech vědět více, můžete se
obrátit na Mgr.Terezu Kopeckou : tereza.kopecka@caballinus.cz,
777 971 907.
Tento článek jsem sestavila na základě mnohem podrobnějších informací od paní Kopecké. V případě zájmu vám tedy také já ráda
zašlu e-mail s původními podrobnými informacemi.
Za Středisko pro ranou péči Praha o.p.s.
Martina Herynková
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Milí rodiče,
rádi bychom Vás informovali o záměru vytvořit informační
letáčky týkající tří pro nás i pro vás důležitých a stále aktuálních
témat: brýlí, čoček a okluzorů.
Na letácích již pracujeme i s pomocí některých z vás, kteří jste
nám již své zkušenosti a podněty k výše uvedeným tématům napsali.
V současné době byly texty již předány k posouzení a vyjádření
dvěma očním lékařům, ortoptistce a optičce, se kterými spolupracujeme. Následně by letáčky měly být během podzimu
vytištěny.
Pokud byste se ještě chtěli k těmto tématům vyjádřit, můžete tak
učinit prostřednictvím své poradkyně. Budeme vděční za Vaše
zkušenosti a nápady; i když se všechny v plném znění na letáčky
nevejdou, zkompletujeme je a dáme k dispozici všem zájemcům.
Za Středisko Martina Herynková

Konference o rané péči Olomouc
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Ve dnech 14.-16. září 2011 se spolu s ředitelkou Střediska Petrou
Cihlovou a kolegyní Martinou Královou zúčastním Konference
o rané péči v Olomouci. S Martinou jsme si připravily příspěvek
o kataraktě s názvem „Katarakta? Zeptejte se Hložánka“, čemuž
předcházela moje výprava za MUDr. Hložánkem do FN Motol,
abych s ním udělala o kataraktě rozhovor.
Na celé znění rozhovoru a zprávy z konference se můžete těšit v
našem tištěném časopise, který vyjde na podzim.
Mgr. Eva Poslušná
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Den pro ranou péči I.a II. - 13. srpna a 17. září
13.srpna proběhla první akce z celé řady, které budou následovat,
na podporu informovanosti o rané péči, o práci celé organizace a
hlavně jejích poradkyň. V ten den nechybělo k víkendové pohodě
téměř nic. Ve Stromovce ná čekal skvělý bar s posezením venku,
dětský koutek a půjčovna koloběžek a
tříkolek. Jediné, co chybělo, bylo příjemnější
počasí.
Kryté pódium, které jsme měli k dispozici,
se nachází v areálu Stromovky kousek od
Šlechtovy restaurace, kde je momentálně
skvělý bar s posezením venku.
Počasí nám bohužel nebylo příliš
nakloněno, pršelo a svítilo sluníčko a zase
pršelo a zase svítilo. Ale kolemjdoucí, kteří se u nás schovali, jsme
zase jen tak nepustili ven.
Součástí programu byla:
-zraková stimulace - kdokoliv si mohl vyzkoušet, jaké to je,
		
mít postižení zraku
-ukázka pomůcek a stimulačních hraček
-výroba zrakově-stimulačních desek ze samolepících tapet
		
pro naše malé klienty dětmi i jejich hravými rodiči
-prodej našich triček, záložek i knížek pana Hrocha.
A v neposlední řadě kasička na veřejnou sbírku na podporu rané

péče !
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A protože nás pořád moc baví ukazovat lidem svoji práci, tak se
nám to moc líbilo.
Doufáme, že na další Den pro ranou péči II., který bude 17.září
opět ve Šlechtovce od 14 hodin, se přijdete také podívat a
vezmete s sebou své známé. Dětský koutek a půjčovna koloběžek
či tříkolek tam je a vy si zase můžete dát parádní kafíčko a citronádu.
Lenka Bártová

Info servis
Světluška celoročně svítí pro projekt Plaváček!
Rádi bychom vás upozornili, že pro klientské rodiny našeho
střediska i letos trvá možnost příspěvku na plavecký kurs pro dítě.
Jedná se o projekt Plaváček, odborně zaštítěný Dr. Janečkou z
olomoucké university a finančně podpořený Nadačním fondem
ČRo z celostátní sbírky Světluška.
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taktem na sebe) nebo na e-mailu: janecka.zbynek@seznam.cz.

Náležitosti ohledně placení a dokladů můžete konzultovat na
sekretariátu ČSZPS, tel. 233 351 357, e-mail: cbsa.sekretariat@
seznam.cz.
Na obou kontaktech se můžete též informovat, zda je možnost
zúčastnit se týdenní „Dovolené s vodníčky“, která je každoročně
také Světluškou významně podpořena.

Pokud tedy najdete v okolí svého bydliště možnost navštěvovat
kurs, kde se plave s kojenci a předškoláky, uhraďte jej a nechte si
vystavit doklad o zaplacení. Originál dokladu spolu s číslem svého Projekt funguje již osmým rokem a mnoho rodin jej využilo.
Příspěvek 50% vám může pomoci umožnit dítěti nové pohybové
účtu a žádostí o 50% příspěvek pak zašlete na adresu:
zážitky ve vodním prostředí a možná i podpořit jeho imunitu – je
statisticky dokázáno, že nemocnost pravidelně plavajících dětí je
Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS)
poloviční než u ostatní populace.
Zátopkova 2/100
160 17 Praha 6
Pro děti, které se z různých důvodů nemohou zúčastnit hromadných kursů, je z projektu možno přispět i na docházení instrukŽádost o příspěvek, která obsahuje jméno a datum narození
tora ( v mnoha městech už je běžné, že instruktoři chodí plavat s
dítěte, popis jeho zrakového postižení, adresu, telefon, případně
mail rodičů, číslo účtu a v kterém klubu budete s dítětem plavat, dětmi domů do vany).
přikládáme v příloze. (Údaje jsou nutné k evidenci vyúčtování
projektu, bude s nimi zacházeno důvěrně.)
Zpracovala Jana Vachulová
Kopii své žádosti pak zašlete ještě na adresu Zbyněk Janečka,
Kosmonautů 13, 772 00 Olomouc.
Pokud byste potřebovali poradit s výběrem plaveckého klubu
nebo si cokoli ohledně kojeneckého plavání a příspěvku na něj
ujasnit, můžete kontaktovat svou poradkyni rané péče, případně
přímo Dr. Janečku na telefonu 604 718 789 (nejlépe SMS s kon-

Nafukovací autosedačka BEDI
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Jste někde s dítětem bez auta, ale nečekaně vám někdo nabídne odvoz, který musíte odmítnout, protože v cizím autě není
autosedačka? A také stále řešíte přesun autosedačky ze svého auta
do auta prarodičů? Letíte na dovolenou a víte, že si tam půjčíte
auto?
Následující tip na nafukovací autosedačku nám poskytla
Martiččina maminka – jako nevidomá s holčičkou občas cestuje autobusem nebo vlakem, ale nabídku svezení autem už od
nynějška odmítat nemusí. Ve svém batohu totiž snadno v praktickém obalu unese složenou nafukovací autosedačku BEDI od
české firmy Gumotex.
Tato autosedačka je novinkou na českém trhu a je patentově
chráněna. Je určena dětem vážícím od 15 do 36 kg (není tedy
vhodná pro úplná miminka). Sedačka prošla všemi potřebnými
atesty a je schválena pro používání ve vozidlech s tříbodovými
autopásy. (Pro zajímavost – patří i k vybavení záchranek.)
Současná cena této sedačky je kolem 1.400,-Kč, což není málo,
ale výrobce k tomu uvádí: „Autosedačku BEDI jsme vyvinuli
tak, aby vyhovovala všem potřebným normám a standardům, což
jsme si také nechali řádně potvrdit. Za celý vývoj a homologaci
jsme museli platit. Výsledkem je vysoce kvalitní homologovaná
autosedačka, která má navíc velkou výhodu – je neuvěřitelně
skladná. Tomu odpovídá také cena.
Naši autosedačku nemůžete srovnávat s asijskými výrobky, je
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to ryze český výrobek. Protože víme, že cena je důležitá, neustále monitorujeme výrobu a při sebemenší možnosti zlevnit to
uděláme.“

Z dalších informací výrobce:
„Autosedačka BEDI má v zadní části opěrky černý nafukovací
ventil. Odklopíte čepičku ventilu, přiložíte ventil k ústům a foukáte,
dokud vzduch nezačne unikat z kulatého přetlakového ventilu na
přední straně. Není to nic těžkého, fyzicky průměrně zdatné ženě
netrvá nafoukání autosedačky ústy déle než jednu minutu.
Tlak vzduchu v sedačce BEDI je udržovaný pomocí přetlakového
ventilu (černé kolečko na přední straně). Tento ventil zajišťuje
odfouknutí přebytečného vzduchu. Nafukovací autosedačka funguje pomocí fyzikálních zákonitostí - pokud si na sedačku sedne
někdo těžší, přebytečný vzduch je odfouknut ventilem.
Pokud máte sedačku v autě přes den, kdy je vysoká teplota, vzduch
v sedačce nabude na objemu a přebytečný vzduch odejde
přetlakovým ventilem ze sedačky. Přes noc se ochladí a vzduch
v sedačce má menší objem, sedačka je ráno měkčí na omak.
Vyndejte ji z auta a dofoukněte ji.
V případě nárazu vozidla opět zafunguje přetlakový ventil a odfoukne přebytečný vzduch. Že sedačka nepraskne v případě nárazu, zaručuje „Protokol ze zkušebny pasivní bezpečnosti DEKRA
Automobil, a.s.“.
Jako každý nafukovací výrobek, i nafukovací autosedačka se dá
propíchnout. Předpokládáme ale, že si dítě nehraje v autě s os-
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trými nástroji (nůž, nůžky, jehly apod.). Tyto věci přece dětem
do rukou nepatří, takže pokud dítěti nedáte nebezpečné ostré
předměty, autosedačku BEDI nepropíchne.
Autosedačku neperte. Její povrch však očistíte velice snadno
houbičkou a vlažnou vodou s přídavkem mýdla nebo saponátu.
Pokud se často stává, že dítě sedačku ušpiní, můžete si pořídit
potah na autosedačku. Potah prodáváme všude tam, kde koupíte
autosedačku BEDI. Potah můžete prát v pračce na 40 °C.“
Nafukovací autosedačka BEDI je vyráběna v modré, tmavě
červené a signálně oranžové barvě (která zaručí, že dítě v autě
nikdo nepřehlédne; pro slabozraké dítě je i dobře nalezitelná v
interiéru auta). Na nafukovací autosedačku se vztahuje záruční
doba 24 měsíců, ale celková životnost nafukovací autosedačky je
podle výrobce při dodržení doporučeného ošetřování a návodu
k použití zcela srovnatelná s pevnými autosedačkami.
Sedačka je k dostání v husté síti prodejen Gumotexu po celé
republice nebo přes internet.
Zpracovala Jana Vachulová,
více na http://www.gumotex.cz/gumotex-rescue-systems

Akce absolvované

Kalendárium

1.8. Zahájení veřejné sbírky - Standardní příspěvek na účet musel být vždy spojen s příslušnou smlouvou a nesl s sebou soustu
papírování. Rozhodli jsme se, že vám papírování usnadníme, a
založili jsme veřejnou sbírku.
13.8. Den pro ranou péči I. v restauraci Šlechtovka - výtvarná
dílna pro děti i dospělé (viz článek).
17.9. od 14,00 den pro ranou péči II. v restauraci Šlechtovka; od
14:00 jsme pro vás připravili zajímavý program plný ukázek naší
činnosti.
20.9. Metropol TV- v pořadu Super máma představíme naše
Středisko.
26.9. 9,30 -12-30 dopolední setkání rodičů s hlídáním dětí

Akce chystané
20.10. 18,00 -20,00 večerní setkání rodičů s kruhovými tanci –
bez dětí
20.10. Metropol Tv – v pořadu Super máma bude rodina, která je
naším klientem.
10.-14.11. Tactus – finále mezinárodní soutěže hmatových
knih, 13. – 14. 11. výstava hmatových knih v prostorách našeho

Střediska.
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5.11. Pečení pro děti – Nákupní galerie Myslbek. Pomoc s
pečením a prodejem výrobků přislíbil pan Jaroslav Svěcený s dcerou.
Přijďte si koupit dobrotu a podpořit nás! Pořádá UNICEF.
24.11. 18,00 -20,00 večerní setkání rodičů – opět jako na jaře s
tématem výchovy a komunikace s druhými, inspirací je koncept
“Respektovat a být respektován” autorů Nevolová, Nováčková,
Kopřivovi - bez dětí
24.11. Metropol Tv – v pořadu Super máma se opět objeví naši
klienti
5.12. 9.30 -12.30 Mikulášská nadílka pro děti a předvánoční
setkání rodičů

Směs na bubliny

Tipy na pomůcky

Kdo jste byli na naší Zahradní slavnosti v červnu na Habrovce,
mohli jste zažít, jak vzduchem lítaly velké bubliny, někdy i jejich
provazce.
Směs nám vyrobila dle návodu (z webu nebo nějaké knihy
nápadů, který mi dlouho ležel nevyužitý v notýsku) studentka,
která u nás byla v té době na praxi, do velkého kanystru. Během
slavnosti bublinová tekutina zmizela do poslední kapičky a do té
doby stačila potěšit malé i velké.
Velmi jednoduše si ji také můžete vyrobit v jakémkoli množství a
užít si s ní babí léto nebo pěkné podzimní dny.
10 dílů destilované vody
3 díly Jaru
1 díl glycerinu (Glycerol 85%) – seženete v lékárně
Vše se zahřeje na 85 stupňů, zavře a nechá vychladnout,používá
se po 24
hodinách.
Pěknou zábavu přeje
Alice Pexiederová

Tipy na pomůcky
Jednoduché hračky vlastní výroby:
Hračka je vyrobena z obyčejné umělé misky, víčka z pet lahve,
zátky od piva, gumičky (silnější) a samolepící folie. Nejprve si
uděláme dírky do misky a pak provlékneme gumičku, na které již
máme připevněna víčka a zátky.
Můžete samozřejmě použít i jiné věci (záleží na vaší fantazii).
Dřevěné korálky jsou dobré také na zakončení. Vše viz foto. Takto si můžete ozdobit a připravit i kelímek od jogurtu, stačí polepit
samolepící folií a máte krásné hračky na cestování. Nezaberou
čas na výrobu a hlavně místo v tašce. Přeji všem, aby se nápady
osvědčily tak jako u nás.
Růžena Poborská

Okluze

Tipy na pomůcky

Tádovi byly v jeho roce předepsány brýle a také okluze. Dostali
jsme předepsanou klasickou lepící okluzi – Táda měl kolem oka
vyrážku a stále si okluze sundaval, nechtěl nosit ani brýle, které
bez okluze naprosto bez problémů toleroval. Dozvěděla jsem se,
že existují ještě filcové okluzory, jenže hodně drahé, tak jsme je
zakoupili – najednou bylo vše v pořádku a Táda okluzor toleroval
úplně v pohodě. V Motole jsme potom dostali kontakt na látkové
okluzory, které jsou stejně kvalitní jako okluzory filcové, lze jej
koupit velice levně (175 Kč) na www.okluzoryprodeti.cz – jsme s
okluzí naprosto spokojeni, Tadeáš s ní nemá nejmenší problém,
žádná vyrážka ani problémy s lepením a odlepováním – okluze se
nasadí na brýle a je to.
Tobišková Kateřina

Tipy na pomůcky

Koupání ve vaně

Tipy na pomůcky

Doma v Praze máme jen malý sprchový kout, ale u babičky na
Moravě, tam je pořádná vana. Letos v létě jsme si koupání v ní
pořádně užili, protože jsme tam byli celý měsíc.
Na dno dávám tlustý ručník a na něj polštářek do vany, který
jsem náhodou objevila v jednom obchodě. Polštářek má froté
obal na zip a vnitřek tvoří polystyrénové kuličky. Obojí se může
prát. Polštářek má dokonce i poutka, na která se dají navléknout
přísavky, aby držel přilepený na vaně. Nám to však nefungovalo,
přísavky se uvolňovaly, a tak používáme polštářek bez nich a taky
to jde.
Nejsložitější z celého procesu koupání je samozřejmě položení
do vany a pak vytažení z vany. Damián má asi 14 kg a jeho tělo je
dost bezvládné (hypotonické), ale zatím to zvládám. Při koupání
klečím u okraje vany. Na začátku je ve vaně jen trochu vody, a jak
Damiána umývám a sprchuji, vody přibývá. Když mu začne téct
do uší, je čas koupání ukončit.
Velmi nám pomáhá
babička, která mi
Damiánka vyvslečeného
přináší do koupelny a
pak čeká s osuškou, do
které ho po koupání
zabalíme a kterou ho
osušíme. Oblékání do
pyžamka pak následuje
na posteli, protože takovou vymoženost jakou
je přebalovák máme jen
doma v Praze:-)

Tipy na pomůcky

Legrační kolotoč

Kolotoč se nám osvědčil docela dobře jako pomůcka na ergoterapii. Je zapotřebí při hraní zapojit jemnou motoriku. Víčka krásně
cinkají o sebe a jsou to velice zajímavé zvuky. Náš Fanda si s tím
strašně rád hraje,už jenom proto, že to je připevněno na gumě. Je
pro něj velmi zábavné, když se mu hračka vrací a skáče nahoru a
dolů.
Na tento kolotoč je potřeba:
víčka od přesnídávek (lepší jsou ty na
jedno použití)
metalické samolepící folie
nůžky
kružítko
tužka
kloboučnické gumičky (různě barevné)
pěnové vyražené tvary(dostupné v papírnictví)
tavná pistole (na připevnění pěn.tvarů do
víčka)
základní kostra na kolotoč(nám zbyla z
kolotoče nad postýlku)
kuličky z automatů na překvapení.
Nejdříve polepíme víčka folií, pak
vlepíme pěnové tvary tavnou pistolí.
Uděláme dírky do víček a provlékneme jimi gumičky, 4 dírky
uděláme také do půlek z kuliček. Mně to vyšlo po 4ks do jedné
půlky z kuličky. Udělat uzel na konci - a takto pokračujeme,
dokud nemáme všechna víčka spotřebována. Navlékneme pak
všechno na kolotoč - viz foto. Je to trošku pracné, ale za tu srandu
a smích od vašeho robátka to určitě stojí.
Nápad od maminky Františka Poborského

Pomůcky na stimulaci zraku.

Tipy na pomůcky

Volant

Tipy na pomůcky

Je to levné a snadno dostupné. Je potřeba prázdné kotouče z
galanterie, ale pouze ty, které lze rozebrat.Samolepící folie, nůžky,
pravítko, tužka, kružítko. A samozřejmě nějaký ten nápad, co se
bude na kotouče lepit. Na stimulaci jsou dobré jednoduché tvary.

Volant jsem kupovala za 755 Kč v MOTHERCARE. U nás je to
nejoblíbenější hračka a Štěpík se na něm pěkně vyřádí.

nápad od maminky Františka Poborského

Markéta Feldová

A teď popis: volant s palubní deskou k přišroubování na kočárek.
Co volant umí: zapnutí klíčku v zapalování, svítí, vydává zvuky,
Záleží ale čistě na vaší fantazii a na vašich dětech, které znáte sami troubí, bliká, má řadící páku a zrcátka. Volant se musí nejprve
nejlépe a víte, na co dobře reagují. Zkusila jsem je položit i na
vyzkoušet na konkrétním kočárku, jelikož nejde připevnit na
světelný panel a funguje to také výborně.
každý.

Vertikalizační stojan z Luže

Tipy na pomůcky

Již několik let jezdíme do Hamzovy léčebny Luže-Košumberk.
Tento rok v červnu nám Eliška ,,dozrála“ na vertikalizační stojan.
Je jí šest let, ale nic se nedá uspěchat. Nejdříve si ho vyzkoušela
s rehabilitační sestrou, pak nám ho pan primář napsal a přímo
v léčebně do 3 neděl na míru vyrobili. Skvělé je, že si všechny
papíry vyřídili v léčebně, takže žádné poukazy 16 ks, žádné kopie
16 ks.
Elišce se v něm hodně líbí. Vaříme spolu, malujeme spolu,
třískáme lžící do hrnce spolu. Samozřejmě zatím zvládají její
hypotonické nožky 2x denně po půl hodince, ale pomalinku
přidáváme.

Září 2011

