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Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

zdravíme vás v novém roce 2018, do kterého vám přejeme hodně energie 

na zvládání všeho, co potřebujete.

Těší nás, že s námi, pracovníky z EDY i s dalšími rodiči, sdílíte nápady 

a zkušenosti v tomto Zpravodaji i časopise (K)Oukej.

Tentokrát vybíráme z obsahu: mimo jiné přinášíme informace o promě-

nách v legislativě v sociální oblasti v tomto roce a také o vzniku spolku 

Péče bez překážek, který pracuje na mapování respitní péče a vzniku fóra, 

na kterém si rodiče dětí s postižením mohou vyměňovat informace, dělit 

se o zkušenosti a diskutovat. Významnou roli při vzniku tohoto spolku 

sehrála raná péče, setkání rodičů a pobyty pro klientské rodiny. To byly 

aktivity, díky nimž se zakladatelky více seznámily a navázaly na formální 

setkávání svými vlastními neformálními akcemi.

Navazujeme na téma posledního časopisu, který byl věnován zraku, 

a to hlavně centrálnímu postižení zraku (CVI). Čeho přesně se týká a jak 

se projevuje právě u vašeho dítěte s diagnózou CVI, si můžete zmapovat 

pomocí dotazníku, který jsme pro vás přeložili.

Časté téma, které s vámi na konzultacích řešíme, je lázeňská péče a orto-

pedické boty, proto jsme tato témata více rozpracovali i na tomto místě.

Jistě víte, že jsme spolu s vývojáři ze studia Sugar and Ketchup vyvinuli již 

čtyři edukativní aplikace pro tablety, které jsou určeny pro podporu zra-

kových dovedností dětí. Naposledy, na konci loňského roku, jsme jednu 

z nich (EDA PLAY TOBY) rozšířili o další složitější úkoly a vytvořili jsme 

pracovní listy, které mohou využít nejen vaše děti doma, ale kdokoli, 

například děti ve vaší mateřské škole či stacionáři. Jsou ke stažení zdarma 

ve formátu A4 i A3. K čemu vám mohou být moderní technologie a jak 

se dozvědět více, i když nejste technologičtí maniaci, rekapitulujeme 

v tomto čísle Zpravodaje.

 Příjemné a inspirativní čtení přeje 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a redaktorka

Těšíme se na vaše ohlasy.
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Zmeny v legislative 2018

Jaké nás letos čekají za změny v legislativě?

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Zcela se ruší dokazování majetku společně posuzovaných osob při žá-
dostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. V případě, že 
žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 
10% spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných 
osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku.

Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky 
u její ceny, a to z 24 000 Kč na 10 000 Kč.

Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla
U příspěvku na nákup motorového vozidla bude příjem i nadále testo-
ván, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že 
automobil je využíván pro všechny členy rodiny. Četnost a důvod dopra-
vy a celkové sociální a majetkové poměry již nebudou zkoumány.

Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla 
z 10 let na 7 let. Přičemž toto snížení počtu let se bude vztahovat i na 
přiznané příspěvky po roce 2012.

Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle pří-
jmu společně posuzovaných osob tak, že u společně posuzovaných osob 
do 8násobku životního minima činí příspěvek 200 000 Kč. Při příjmu, 
který překračuje 9násobek životního minima, se příspěvek snižuje na 
180 000 Kč. Takto je příspěvek na nákup motorového vozidla postup-

ně snižován při rostoucí výši násobku životního minima. Nejméně však 
bude příspěvek činit 100 000 Kč. Zabrání se tím takovým excesům, kdy 
příspěvek na nákup motorového vozidla byl přiznán například ve výši 
10 000 Kč.

O příspěvek na zvláštní pomůcku (nejen motorové vozidlo) lze požádat 
až 12 měsíců zpětně.

(Životní minimum – ŽM jednotlivce je 3 410 Kč. V případě posuzování 
více osob je ŽM pro první dospělou osobu 3 140 Kč, pro každou další 
dospělou osobu 2 830 Kč, pro nezaopatřené dítě do šesti let věku 1 740 
Kč, ve věku 6-15 let 2 140 Kč a ve věku 15-26 let 2 450 Kč. 
Za příjem je považován příjem zaměstnance, příjem OSVČ, příjem z dů-
chodu, z nájmu, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměst-
nanosti, výživné, přídavky na děti, rodičovský příspěvek i příspěvek na 
živobytí. 
Mezi příjmy se nepočítá příspěvek na péči, nadační příspěvky, příspěvek 
na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku apod.)

Příspěvek na mobilitu
Od 1. 1. 2018 se zvyšuje příspěvek na mobilitu ze 400 Kč na 550 Kč za 
kalendářní měsíc, tj. 6 600 Kč za rok. Poskytuje se těm, kteří mají nárok 
na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. K navýšení 
částky dojde automaticky.

Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek je možno čerpat rychleji. Celková částka příspěvku 
zůstává 220 000 Kč. Zrušilo se současné omezení horní hranice výše čer-
pání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž je umož-
něno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství, 
tj. až 32 640 Kč. Celá částka rodičovského příspěvku tedy bude moci být 
vyčerpána za mnohem kratší dobu než v současnosti (až 6 měsíců).
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Ti, kteří v současnosti nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, 

a čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby 

až do čtyř let věku dítěte, budou moci nově volit čerpání až do výše 

7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se pře-

devším o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané. 

Rodiče dvojčat a vícerčat mohou čerpat vyšší rodičovský příspěvek, na-

místo současných 220 000 korun nově 330 000 Kč, což se týká i rodičů 

dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky. Musí ale 

podat novou žádost o rodičovský příspěvek. 

Pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu volby výše 

čerpání rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy lze provést 

kdykoli od 1. ledna 2018, bez ohledu na datum, kdy ji měnili naposled. 

Bez podání žádosti o změnu volby nebude výše rodičovského příspěvku 

změněna a od ledna 2018 bude vyplácena ve stejné výši, jaká náležela za 

prosinec 2017. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy 

bude zachována dosavadní možnost měnit ji jednou za tři měsíce.

Možnost změny volby rodičovského příspěvku se bude týkat všech rodi-

čů, tedy i těch, kterým se dítě narodilo před účinností novely zákona, 

a to samozřejmě za předpokladu, že budou splňovat podmínky náro-

ku na příspěvek (pokud např. limit na příspěvek nevyčerpají ještě před 

účinností novely zákona atd.).

Přídavek na dítě
Rozšiřuje se okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě, 

zvyšuje se hranice příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima (ŽM 

a příjmy viz výše). Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 Kč pro 

děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze zá-

vislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento 

příjem). Nově bude přídavek na dítě činit 800, 910 a 1 000 Kč měsíčně 

podle věku dítěte. Rodiny, které uvedené příjmy nemají, budou nadále 

pobírat přídavek na dítě v dosavadních (základních) částkách. O navý-

šení dávky není třeba žádat. Při splnění podmínek Úřad práce ČR zvýší 

dávku po doložení Dokladu o výši čtvrtletního příjmu automaticky. 

Zvyšuje se zároveň daňová úleva na první dítě.

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Zavádí se s účinností od 1. února 2018.

Cílem otcovské je zejména umožnit otcům podílet se v době krátce po 

porodu na péči o novorozené dítě a zároveň tak významně pomoci matce 

v obtížném období krátce po porodu. 

Nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž 

nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. 

Nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí v období šesti 

týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže dítě 

nedosáhlo sedmi let věku. 

Výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu a výplata náleží za 

dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení. 
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Podat žádost o dávku a nastoupit na otcovskou bude možné sice 

od 1. února, nárok na dávku však od tohoto dne vznikne i v těch přípa-

dech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem, 

tj. 21. prosince 2017 nebo později.

Vícerčata
U vícerčat je celkový objem rodičovského příspěvku stanoven na 

330 000 Kč, přičemž se navyšuje i daňová úleva o 150 Kč a činí od počát-

ku roku 2018 částku 15 204 Kč za rok. Změny v příspěvcích lze realizovat 

již před účinností novely zákona, při splnění nároku na příspěvek.

Dlouhodobé ošetřovné
Zavádí se s účinností od 1. června 2018.

Tato dávka má pomoci rodinám s péčí o jejich nemocného člena, a to po 

jeho propuštění z nemocnice, kde pobyl minimálně 7 dní, a při potřebě 

celodenní péče o něj doma po dobu minimálně 30 a maximálně 90 dní. 

Vše se řeší prostřednictvím ošetřujícího lékaře, včetně potvrzení pro 

zaměstnavatele.

Pečující osobě bude po dobu poskytování této péče přiznána a vyplácena 

náhrada mzdy z nemocenského pojištění ve výši 60 % denního vyměřo-

vacího základu, a to bez ohledu na to, zda je zaměstnanec či živnostník. 

Legislativa jistí takovému pečujícímu to, že mu nemůže zaměstnavatel 

dát výpověď a také návrat na původní pozici s původní náplní práce.

Pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé 

ošetřovné náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřovaného (rodičům, 

prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale 

například i strýci nebo manželce synovce.

U ošetřujícího bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění mu-

selo u zaměstnance trvat v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, 

OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících.

Ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výděleč-

nou činnost.

V průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně střídat v ošetřování. 

Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí 

12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče.

 Alena Cikánková, poradkyně rané péče, tč. na rodičovské dovolené
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 Péce bez prekázek, z. s.
aneb z neformální svépomocné skupiny zapsaným spolkem

O naší neformální svépomocné skupině jste možná četli v časopise věno-

vaném tomuto tématu (Nikdy v tom nejsme sami, (K)Oukej 1/2016). 

Vyzývala jsem tenkrát k tomu, abyste se nebáli navštěvovat setkání rodi-

čů či se vydat na pobyt pro rodiny. I dnes si myslím, že stojí za to sezná-

mit se s rodiči dětí s podobným postižením i jinak než jen přes sociální 

sítě. Alespoň v našem případě to totiž rozhodně stálo za to.

Seznámili jsme se roku 2012 na pobytovém kurzu, který EDA organizoval 

pro klientské rodiny. Vzájemně jsme si padli do noty a od podzimu roku 

2012 jsme se začali pravidelně scházet již nezávisle na EDOVI. Postupem 

času se naše skupina rozrostla z původního počtu tří rodičů na skoro 

trojnásobek.

Na podzim roku 2017 u nás došlo k výrazné změně. Z neformální bezejmen-

né rodičovské skupiny se stal spolek Péče bez překážek. Jak k tomu došlo? 

Nejpalčivější a stále se opakující téma našich setkání byla v poslední době 

malá dostupnost respitní péče. Bylo nám jasné, že s tím budeme muset 

něco udělat, ale nevěděli jsme, jak začít. A do tohoto našeho rozpoložení 

přišla výzva Nadačního fondu Avast „Spolu do života“, která cílila právě na 

svépomocné rodičovské skupiny. Sepsali jsme projekt, zúčastnili se výběro-

vého řízení a čekali, jak to všechno dopadne. Velmi nás pak potěšilo, že jsme 

se dostali mezi organizace, které Nadační fond Avast finančně podpořil.

Nyní nás čekají minimálně dva velké úkoly: vytvořit informační web 

s diskuzním fórem pro rodiče dětí s postižením (rádi bychom navázali 

na web postizenedeti.cz) a zmapovat zařízení, která poskytují pobytové 

respitní služby (prozatím v Praze a Středočeském kraji). Chceme dosáh-

nout toho, aby poskytování odlehčovacích služeb bylo pro jednotlivá 

zařízení a organizace méně komplikované a pro nás pečující naopak více 

dostupné. Držte nám, prosím, palce!

 Magdalena Tomášková 
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 Nautis  
 -  Národní ústav pro autismus, z. ú. 

(bývalá APLA Praha) 

Aktuální nabídka nácviků pro děti s podezřením nebo s diagnosti-
kou PAS (poruch autistického spektra)

Nautis, z. ú., zajišťuje prostřednictvím Střediska včasné intervence po-
dle nové nabídky individuální nácviky zaměřené na komplexní rozvoj 
dítěte s důrazem na podporu nejvíce deficitních oblastí – program se 
zaměřuje na oblasti, jako jsou: sociální dovednosti, komunikace, hra, 
schopnost trávit volný čas, smyslové vnímání, abstraktní myšlení, 
grafomotorika a další.

Další nabídkou je kurz Trénink dovedností potřebných k učení 
– je to nacvičování chování a dovedností, které jsou klíčové pro učení 
a spolupráci při řízených aktivitách. Doporučuje se mít vyzkoušen 
kurz Komplexní rozvoj dítěte, viz výše.  Zde už se jedná o podporu 
např. početní představivosti, pracovních návyků, cvičení pozornosti 
apod.

Poslední současnou nabídkou v této sekci je program: Rozvoj komu-
nikace na principu metod PECS/VOKS pro děti s nerozvinutou nebo 
málo rozvinutou řečí.  Cílem je rozvoj funkční komunikace, podpora 
spontánní iniciativy, rozšiřování možností použití výměnného komu-
nikačního systému samotným dítětem.

Všechny tyto programy probíhají na dvou pracovištích: Brunnerova 3, 
Praha 6 − Řepy nebo Českolipská 26, Praha 9 − Prosek.  Dle referencí 
rodičů jsou tyto nácviky velmi úspěšné.

Dle odborníků přímo z organizace Nautis je možné vyzkoušet nácviky 
i s dítětem se zrakovou vadou.

Dle našich zkušeností není třeba přihlašovat na nácviky pouze děti 
s autismem nebo s PAS, odborníci se pokusí poradit i s dítětem s po-
ruchou chování, ADHD, dysfázií či s kombinovaným postižením.

Podmínkou není diagnóza PAS.

Ceny za lekci se pohybují mezi 500-1500 Kč.

http://www.praha.apla.cz/komplexni-rozvoj-ditete-s-pas.html

 Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče
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 CVI – centrální postizení zraku

 

S kolegyní Markétou Skalickou jsme v červnu 2017 absolvovaly konfe-
renci Vision 2017, která se konala v holandském Haagu: http://www.
vision2017.org/.

Měly jsme tak vzácnou příležitost potkat se s kolegy z celého světa 
a získat přehled o aktuálním dění v oblasti péče o lidi se zrakovým po-
stižením všech věkových kategorií, ale i představit výsledky naší práce 
v podobě již čtyř aplikací EDA PLAY pro iOS systém.

Naše pozornost byla zaměřena hlavně (ale nejen) na děti. Jedním za 
zajímavých témat prezentovaných na konferenci bylo centrální po-
stižení zraku: kolegové z některých zemí Evropy a Kanady aktuálně 
pracují na vytvoření jednotného vyhodnocovacího nástroje, který by 
mohli používat i např. lékaři, učitelé, případně odborníci z jiných pro-
fesí, kteří s dítětem pracují.

V současné době jsou realizovány dva projekty. První z nich „CVI 
project” sdružuje odborníky z Francie, Belgie, Nizozemí, Quebecku, 
Španělska a Chorvatska: http://www.cviproject.eu/en/cvi-project/pre-
sentation/ (web anglicky a francouzsky), zatím jsou  k dispozici spíše 
obecné informace o cílech projektu.

Druhý projekt „Teach CVI” realizují kolegové z Islandu, Irska, Skotska, 
Anglie, Švédska a Belgie a již v tuto chvíli přináší web množství infor-
mací o problematice – a rozhodně si zaslouží pozornost: https://www.
teachcvi.net/project (web anglicky).

Přeložili jsme první výstup:

Screening list for children with suspicion of Cerebreal Visual Impair-
ment (CVI) (Dotazník pro děti s podezřením na centrální zrakové 
postižení):  

Základní informace, vztah k dítěti (rodič, učitel, zdravotník, jiné):
•  Informace o dítěti (jméno, datum narození, věk, pohlaví)
•  Těhotenství a porod (délka těhotenství, hmotnost, obvod hlavy, více-

četné těhotenství, problém během těhotenství)
•  Porod (vaginální, SC, použití speciálních medicínských postup 

– vakuum extraction, problémy během porodu)

Medicínská a/nebo vývojová témata:
•  Je dítě v lékařské péči kvůli ADHD, PAS (poruchy autistického spekt-

ra), epilepsii, problémům s motorikou, problémům s růstem, jiná?
•  Má dítě nějakou terapii zaměřenou na léčbu tohoto problému?
•  Má dítě nějakou medikaci?

Zrakové problémy:
•  Má vaše dítě nějaký známý zrakový problém?
•  Jestliže ano, bylo vyšetřeno oftalmologem, ortoptistou, optometris-

tou?
•  Jestliže ano, co problém způsobuje: zraková ostrost oka pravého, 

levého, ztráty v rozsahu zorného pole, šilhání, amblyopie/líné oko, 
refrakční vada, jiné.

•  Má dítě předepsány brýle? Jestliže ano, specifikuj proč.
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Seznam otázek mapujících CVI:

Prosíme, odpovězte na každou otázku a důvěřujte svému instinktu:
1 Nikdy          2 Příležitostně    3 Pravidelně    4 Vždy

•  Má oční kontakt.
•  Má potíže s díváním se na objekt.
•  Má potíže s díváním se na lidi.
•  Naklání hlavu, aby se na něco podívalo.
•  Má potíže při sledování pohybujících se objektů.
•  Má potíže při sledování pohybujících se lidí.
•  Zírá do světelných zdrojů (světlo nebo okna).
•  Padá přes jasně viditelné objekty.
•  Při chůzi má sklopenou hlavu.
•  Lehce naráží do věcí.
•  Věnuje pozornost jen objektu, který je před ním/ní.
•  Používání zraku může být proměnlivé.
•  Zdá se, že nepořádek v místnosti ovlivňuje vizuální pozornost.
•  Aby vidělo objekt, je nutno jej přiblížit.
•  Při manipulaci s objektem se dívá jinam.
•  V cizím nebo neznámém prostředí (obchod, ulice aj.) reaguje nepříznivě.
•  Má potíže s rozlišením známých a neznámých obličejů.
•  Reaguje nepříznivě na zvuky dopravy a jiné náhlé zvuky.
•  Reaguje nepříznivě na děti, cyklisty nebo auta, které ho/ji míjejí.
•  Má potíže rozlišit známé a neznámé obličeje v davu.
•  Má potíže nalézt cestu v neznámém prostředí (restaurace, obchodní dům).
•  Nepoznává běžné objekty.
•  Nepoznává běžné obrázky/zobrazení.
•  Poznává běžné objekty, jen když jsou barevné.
•  Lidi poznává podle hlasu, oblečení a postoje spíše než podle obličeje.
•  Má potíže, když se změní rozestavění nábytku ve třídě.
•  Oblíbenou hračku najde lehce, i když je mezi jinými hračkami.
•  Je pro něj obtížné chytit balón.
•  Je ztraceno v přelidněných objektech (nákupní centrum, velká skupi-

na dětí).

•  Je schopno najít objekt nebo zobrazení objektu na komplikovaném 
pozadí (židle v pokoji plném nábytku, detail v komplexním obrázku).

•  Má potíže umístit objekt do konkrétní polohy v prostoru (stůl před 
židli, míček na židli, panenku na pravou stranu židle).

•  Má potíže s vysvětlením komplexních kreseb (přehled v obrázku, 
v situaci na obrázku).

•  Má potíže se sledováním řádku při čtení.
•  Při čtení má potíže s přechodem na další řádek.
•  Umí psát v řádce.
•  Při psaní má potíže s přechodem na další řádek.
•  Má potíže s poznáváním hodin.
•  Má potíže s vizuální reprezentací (časová linie, časový rozvrh, rozvrh 

týdenních aktivit).
•  Má potíže s chůzí ze schodů.
•  Váhá při změně povrchu podlahy (z dřevěné podlahy na koberec, 

když narazí na schody).
•  Váhá, když se změní vzor nebo barva podlahy (při přechodu z černých 

dlaždic na bílé).
•  Rád hraje kolektivní hry (fotbal, basketbal).
•  Má potíže s vnímáním pohybujících se objektů (auto, míč).
•  Má potíže vnímat pohyb lidí.
•  Zdá se, že kompenzačním mechanismem dítěte je nadměrné mluvení.

Výše uvedené otázky či tvrzení nám mohou pomoci, když přemýšlíme 
o tom, jak a proč se někdy dítě chová.

Takto pohromadě je toho mnoho, ale můžeme se při pročítání dotazní-
ku postupně zamýšlet, jestli se takto naše dítě někdy projevuje. Pokud 
si nejsme některou odpovědí jisti, dává nám tak dotazník námět na to, 
co můžeme u svého dítěte sledovat.

 Martina Herynková, poradkyně rané péče a instruktorka stimulace zraku
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 Spolupráce s Nadací J&T

Jednou z priorit naší organizace je zachování stávající multidisciplinarity 

týmu. Zdánlivě složitý termín popisuje něco, co naši klienti dobře znají: 

na jednom pracovišti jim můžeme nabídnout informace a praktickou 

pomoc hned v několika oborech. Vedle poradkyň rané péče se rodinám 

v EDOVI věnují instruktorky stimulace zraku a konzultantky pohybo-

vého vývoje, v případě potřeby si mohou rodiče vyžádat také návštěvu 

krizového interventa nebo konzultaci týkající se sociální problematiky. 

V letošním roce můžeme tyto nadstandardní služby poskytovat i díky 

štědré podpoře Nadace J&T, která nám v rámci projektu Zkvalitnění 

služeb rané péče prostřednictvím zvýšení multidisciplinarity týmu přispěla 

částkou 150 000 Kč. 

Nadace J&T (dříve Nadační fond J&T) podporuje činnost naší organizace 

již delší čas a nás velmi těší, že koncem loňského roku došlo mezi nadací 

a EDOU k podpisu smlouvy o dlouhodobé spolupráci. Jaké budou její 

výsledky, to se dočtete v některém z dalších čísel zpravodaje.

 Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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 Okolo sveta
EDOVY propagační předměty na cestách

S propagačními předměty EDY jste se mohli například potkat i v Nepálu. 

Tam v říjnu dovezla naši zrakově stimulační kravičku na tričku a ovečku 

na batohu vyvětrat i naše kolegyně Petra Fibírová.

Pokud i vy máte nějaké fotky z cest, na kterých jste vyfocení v našem 

tričku, s batohem či taškou, budeme moc rádi, pokud nám je zašlete na 

mail: alice.pexiederova@eda.cz nebo svým poradkyním.

 Lenka Holubcová, koordinátorka dobrovolníků a vyhledávání nových zdrojů
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 Zmena distributora pomucek 
Leckey

Letošní začátek nového roku přináší změny také v oblasti dětského pro-

gramu. Od 1. 1. 2018 je distributorem produktů Leckey pro ČR firma 

Medicco. Na webových stránkách http://www.medicco.cz/special-pages/

search-results?searchtext=Leckey&searchmode=anyword můžete zjistit, 

o které konkrétní produkty se jedná. Zároveň na webových stránkách mů-

žete vyhledat konzultanta k výběru vhodných pomůcek pro vaši oblast.

 

Firma Medicco přebírá se začátkem roku i závazky spojené se servisem 

již dodaných pomůcek od původního distributora Otto Bock ČR s. r. o. 

Podrobnější informace naleznete v oficiálním sdělení firmy Otto Bock ČR 

s. r. o. na jejich webu: https://mujvozicek.cz/zmena-distributora-pomu-

cek-leckey-pro-cr-9197/.

V současné době již plynule probíhá zaměřování a objednávání pomůcek 

přes firmu Medicco. Stačí tedy vyhledat nové kontakty a můžete vybírat.

 Martina Králová, poradkyně rané péče a vedoucí SPC EDA
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 Seminár Raná péce: 
vzájemná inspirace 2017

V úterý 7. listopadu loňského roku proběhl v příjemném prostředí 
výzkumné agentury Ipsos nedaleko Jindřišské věže seminář Raná péče: 
vzájemná inspirace 2017. Akci pod záštitou Asociace pracovníků v rané 
péči uspořádala naše organizace s cílem podpořit komunikaci a sdílení 
profesních zkušeností mezi pracovníky organizací poskytujících ranou 
péči. Setkání se zúčastnili zástupci 12 organizací z celé České republiky, 
mezi nimi byly jak poradkyně rané péče, tak pracovnice Speciálně peda-
gogických center. Co bylo na programu?

Po krátkém seznámení s výsledky výzkumu na téma raná péče, který pro 
EDU agentura Ipsos uskutečnila v roce 2017, jsme se věnovali převážně 
novinkám ze zahraničí. 
Příspěvek našich poradkyň Alice Pexiederové a Martiny Vaňkátové nás 
zavedl na mezinárodní kongres ICEVI (organizace, která sdružuje jednot-
livce i společnosti, zabývající se rehabilitací, vzděláváním a přípravou na 
povolání osob se zrakovým postižením), který se v červenci 2017 usku-
tečnil v belgických Bruggách. Kolegyně ze zlínského střediska EDUCO 
nám přiblížila bělehradskou konferenci Eurlyaid (Evropská asociace pro 
ranou péči) a představila systém rané péče v Nizozemí, kam se poradky-
ně z EDUCA vydaly na stáž. Kutnohorské středisko rané péče Na Sioně se 
za vzděláním a inspirací vydaly do Norska a zkušenosti, které tam načer-
paly, zaujaly všechny z přítomných, kdo pracují s dětmi s PAS. Odpolední 
program zpestřilo vystoupení Petry Tomalové z Centra provázení, které 
sice nepatří mezi přímé poskytovatele rané péče, ale úzce s nimi spolu-
pracuje – nabízí rodinám dětí se závažnou diagnózou podporu přímo 

v nemocnici a staví tolik potřebné mosty mezi zdravotnictvím a sociální 
oblastí. Závěr setkání pak patřil našim instruktorkám stimulace zraku 
Markétě Skalické a Martině Herynkové a novinkám převážně z oblasti 
problematiky CVI, které načerpaly na konferenci VISION 2017 v Haagu.

Seminář se uskutečnil s laskavou podporou Nadačního fondu Avast 
a agentury Ipsos, kterým děkujeme za možnost setkat se s kolegyněmi 
z jiných pracovišť nad odbornými tématy, ale i v přátelském rozhovoru 
o přestávkách při šálku kávy.

 Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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 Prima Mikulášská besídka 
pro rodiny s detmi se vydarila 
díky Primagasu

Mikulášská besídka s dárečky pro Edovy děti se vydařila díky návštěvě 

nejhodnějšího Mikuláše v Praze a jeho andělsko–čertovské družině, 

která nás navštívila v našich kancelářích přímo v Trojické.

Tuto vzácnou návštěvu nám pomohla zajistit společnost Primagas, která 

dlouhodobě podporuje náš projekt Pomoc nových technologií při roz-

voji komunikace dětí s kombinovaným postižením. Máme velkou radost 

z darů hmotných, ale i těch nadpozemských.

Srdečné díky dobrovolníkům Tereze, Pavle a Tomášovi, kteří nejen skvěle 

plnili úlohy Mikuláše a jeho společníků (včetně zajištění pěkných kostý-

mů), ale zajistili i bohaté občerstvení pro všechny účastníky mikulášské-

ho setkání.

 Lenka Holubcová, koordinátorka dobrovolníků a vyhledávání nových zdrojů
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 Rozhovor s PaedDr. Janou 
Vachulovou, vedoucí sluzby rané 
péce, metodickou a poradkyní rané 
péce 

Po roce 1989 ses podílela na vytváření nové sociální služby rané péče. 
Jak to probíhalo?  Jak jsi získávala informace k poradenské činnosti?  
Celá historie vzniku rané péče začíná již několik let před rokem 1989; 
byla jsem u toho asi od roku 1983, společně s několika dalšími studenty, 
pedagogy, rodiči… Bylo by to na dlouhé povídání, něco jsem už zpracovala 
na naši webovou stránku: http://www.eda.cz/cz/o-nas/historie-rane-pece-
-v-ceske-republice. 
 
Jak bys zhodnotila současný stav rané péče?  
Současný stav rané péče by se dal zhodnotit z několika hledisek – fi-
nančního, legislativního, společenského, profesního... Asi se omezím 
na zhodnocení rané péče jako profese – připadá mi jako nádherný obor, 
který vyžaduje velmi všestranně vzdělané a lidsky kvalitní osobnosti. 
Samozřejmě, že se poradkyně rané péče „nerodí“, ale postupně roste, 
a k tomuto růstu jí určitě pomáhají všechny rodiny, do kterých je během 
své profesionální cesty zvána. Jako velké štěstí vnímám to, že legislativa 
zatím tento celistvý charakter profese výrazně neomezuje (když pominu 
to, jak nás poradkyně unavuje nárůst povinné administrativy…).
Mrzí mne, že přes nárůst kvality Asociace pracovníků rané péče, která 
je střešní organizací pro pracoviště, která tuto službu poskytují, stále 
nejsou jejími členy všichni. Jednotná Asociace by mohla s mnohem větší 
autoritou vystupovat v zájmu rané péče. 

 

Tvůj manžel pracuje v Klárově ústavu, kde se starají o nevidomé klienty. 
Je to výhoda, že se oba zabýváte dětmi se zrakovým postižením? Probírá-
te doma profesní záležitosti?  
Práci v podobném oboru cítíme oba jako něco, co nás stmeluje a oboha-
cuje náš vztah. Takže když jeden z nás potřebuje něco pracovního pro-
brat, je to pro toho druhého normální. Mám také ráda občasná nečekaná 
setkání, která z naší podobné práce vyplynou. Před vánoci u nás doma 
přespal před víkendovým turnajem v bowlingu nevidomých manželův 
student, kterého jsem znala jen podle křestního jména. A během povídá-
ní u večeře jsme najednou zjistili, že jsem před patnácti lety jezdila k nim 
do rodiny jako poradkyně rané péče…
Jinak se profese a osobní život u nás hodně prolíná, mezi naše nejlepší 
přátele patří mnoho lidí se zrakovým postižením. Musím říci, že tohle 
vnímám jako přirozenou integraci – kamarádit se s těmi, s nimiž jsem 
něco prožila, kvůli něčemu si jich vážím, sedneme si osobnostně jako 
lidé – bez ohledu na počet dioptrií.
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Máš možnost uplatňovat v péči o klienty inspiraci od svého životního 
partnera?  
V oboru práce s dětmi s postižením zraku jsme začínali společně – de-
setiletým vedením letních táborů pro nevidomé, které dosud probíhají 
v podobném duchu v rámci Tyfloturistického oddílu (www.tyfloturistak.
info/). Společně jsme v roce 1987 zpracovali knihu her pro nevidomé děti 
(s týmem kamarádů), naším společným dílem bylo i první hmatové lepo-
relo pro nevidomé „O dvou princích“. Největší inspirací je pro mne jeho 
vytrvalost, důkladnost a smysl pro detail – což jsou vlastnosti, které mně 
naopak chybí… 
 
Je na tobě vidět, že tě práce poradkyně rané péče stále těší; bylo někdy 
období, kdy jsi chtěla změnit profesi? 
Nechtěla jsem ji měnit nikdy, ale v jednu chvíli to vypadalo, že to asi jinak 
nepůjde. Naštěstí ta chvíle rychle pominula…  
 
Jak se ti daří relaxovat po náročném dni v práci? 
Čtu si, sejdu se s rodinou nebo kamarády, zajdu ke své mamince, po-
mazlím se s vnoučaty. Když mám na relaxaci víc času, ráda cestuji trochu 
dobrodružnějším způsobem. Tradiční relaxací pro celou naši rodinu je 
každoroční táboření v teepee s vařením na ohništi uprostřed stanu – tuhle 
dovolenou jsme za 34 let našeho manželství vynechali jen dvakrát. Je moc 
fajn, že nás to baví všechny – důkazem může být, že předloni tábořila už 
i nejmladší vnučka, které bylo právě měsíc. 
 
Líbil se mi tvůj úvodník v časopise Raná péče Mějte rádi sami sebe, kde jsi 
psala „měj rád druhé jako sebe, péčí o sebe projevujeme vztah i ke svým 
blízkým“. Daří se ti uplatňovat tuto ideu u sebe?  
Ale ano – vydržím hodně dlouhý pracovní „zápřah“, ale když už to nejde dál, 
určitě si dokáži vymezit své hranice a odpočinek si užít s čistým svědomím. 
 

Připadá mi, že jsi takový renesanční člověk, kromě několika pozic v za-

městnání překládáš také knížky z angličtiny, školíš a přednášíš, jsi zastupi-
telkou Prahy 15. Kde bereš energii na všechny své činnosti? 
To je takový životní dar, který jsem dostala shůry a neměla bych si ho 
nechat pro sebe.  A střídání činností také pomáhá k tomu, aby toho člověk 
zvládal víc. Důležitý je pro mne zároveň pocit smyslu – dělat něco, co je 
užitečné. A také je pro mne základem všeho rodinné zázemí, na které se 
můžu doopravdy spolehnout. Doma je to manžel a v těsné blízkosti bydlí 
i rodiny našich tří dětí. Opravdu bych byla dost smutná, kdyby se některá 
rodina odstěhovala třeba do zahraničí – cestování je určitě vynikající, ale 
kořeny může člověk mít jen doma, vztahy se na dálku udržují obtížně. 
 
Máš pět vnoučat, čerpáš z nich také energii?   
Máme už jich právě teď skoro šest – nejmenší holčička se má narodit za 
měsíc. Už jsem zmínila, že možnost pomazlit se s nimi nebo společně 
tábořit v teepee je pro mne důležitým odpočinkem a formou nabírání 
sil. Pravidelně k nám domů chodí nejméně tři vnoučata každé úterý na 
„babičkovou školku“ – snížila jsem si o jeden den úvazek, aby mi dětství 
vnoučat neproteklo mezi prsty… Vidím na sobě, že s nimi mám mnohem 
větší  trpělivost, než jsem mívala s našimi třemi dětmi – tak se dětem 
omlouvám. 
 
Je něco, čemu by ses chtěla věnovat, ale ještě nebyla příležitost, ať se již 
jedná o práci, vnoučata, zálibu či sport?   
Napadá mne, že kdysi jsem hodně toužila umět šít patchwork – takové 
ty sešívané deky. Ale dosud nebyl čas a obávám se, že bych to teď už asi 
nezvládla – nemám tolik trpělivosti ani tak šikovné ruce. S manželem jsme 
celý život schovávali loutkové divadýlko, s tím, že „jednou“ budeme hrát 
vnoučatům. Tak doufám, že si brzy troufneme… Jinak bych ráda pokračo-
vala v cestování; doufám, že ještě budeme mít dobrou kondici.
A také by mne bavilo „na stará kolena“ dělat někde dobrovolnici – třeba 
i v rané péči.
 Děkuji za rozhovor.
 Ptala se Lenka Dobešová, PR specialistka
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 Zvetšovací lupa s osvetlením

V prodejnách Lidl a na e-shopu této prodejny jsem objevila zvětšovací 
lupu s osvětlením.

Výrobek se jmenuje LUPA s LED, má čočku 68 mm s 5ti násobným zvět-
šením. Lupa obsahuje LED-osvětlení, které je zapínatelné / vypínatelné. 
Zapnuté osvětlení se samo vypíná cca po 10 minutách. V praxi výrobek 
plní svůj účel, zvětšuje, umožňuje lepší kontrast, může pomoci lidem se 
zrakovou vadou, je určitě možné vyzkoušet i s dětmi s těžším zrakovým 
postižením.

 Má speciální pouzdro, je skladná, dobře se přenáší. Stojí 299 Kč.  
Není to jediná zvětšovací optická pomůcka v tomto řetězci, posílám tedy 
ještě odkaz na e-shop, kde najdete i další přístroje na bázi lupy. 
K nahlédnutí viz níže.

https://www.lidl-shop.cz/search?query=lupa

Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče a instruktorka stimulace zraku
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 Hacka

Dětskou závěsnou „houpačku” Hacku si zamilovala Emma i my. Pomáhá 
na usínání i zklidnění stresových stavů, kterými trpí. Zároveň je možné 
na dřevěný rozporný rám houpačky zavěsit hračky či jiné stimulační po-
můcky (například i světelný řetěz „na baterky”), které rozvíjí zrak i hmat.
Více informací na www.babyvak.cz.

Mohu jen doporučit.

Helena Břeňová

Ráda bych přidala ještě další důležitou zkušenost se závěsnou kolébkou 
(existují velikosti pro kojence i pro starší děti). Nejlépe se oběma sou-
rozencům usíná, když se pohupují na pružině vertikálně (tedy nahoru 
dolů). Zkrátka pověšení na pružině dělá z této houpačky jedinečnou 
pomůcku, v níž se dětem líbí.

Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče
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 Eazyhold

Náhodou jsme na internetu objevili tuto jednoduchou pomůcku pro 
úchop různých praktických věcí i hraček.

Podívejte se na stránky pomůcky i na video: 
https://eazyhold.com/
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=Q9jjTb-3iV8

Stejný účel splní plochá nebo silnější kulatá gumička, které zakoupíte 
v galanterii v mnoha barvách. Na koncích gumičky vytvoříte očka, do 
kterých můžete navléknout lžíci, paličku na bubnování, lahvičku s pitím 
či cokoli dalšího, co si vaše děti zatím neumí přidržet samy, ale o co stojí-
te, aby už zkoušely. Podpoříte tak jejich samostatnost a dobrý pocit.

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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 RAKETA detem

Časopis RAKETA je podle tiráže určený dětem od 5 do 10 let, ale jak se 
shodují jeho dvě šéfredaktorky Johana Švejdíková a Radana Litošová, 
hravost nelze striktně limitovat věkem. Obsah jednotlivých čísel časo-
pisu hledá rovnováhu mezi zábavou a vzděláváním v graficky a obrazově 
přitažlivé podobě.

Unikátnost dětského časopisu RAKETA, který vydává spolek RAKETA 
dětem ve spolupráci s nakladatelstvím LABYRINT již třetím rokem, tkví 
v tom, že nabízí inteligentní a zábavnou alternativu ke klasickým ko-
merčním dětským časopisům. Časopis charakterizuje zcela původní 
tematický obsah, striktní absence jakékoli reklamy a jedinečné výtvarné 
zpracování, na němž se podílí široký kolektiv především mladých autorů 
z Česka i ze zahraničí.

Činnost našeho spolku RAKETA dětem nekončí u vydávání RAKETY. 
S časopisem dále pracujeme jako s živým médiem, které je možné použít 
nejen jako nástroj ke vzdělávání, zvyšování čtenářské a vizuální gramot-
nosti, ale i k překonávání společenských tabu. Naše první celostátní dob-
ročinná akce DARUJ RAKETU – proběhla během jara a léta 2017 – si dala 
za cíl přivést malé čtenáře k dobročinnosti. Naučit je pomáhat druhým 
a iniciovat je k dárcovství, ke vnímání potřeb svého okolí a ke kritickému 
myšlení. Rozhodnutí, kdo se stane obdarovaným, bylo jen na dětech. 
A díky jejich spolupráci, kreativitě a schopnosti obhájit vlastní volbu se 
nám podařilo úspěšně věnovat více než tisíc výtisků nového čísla časopi-
su RAKETA dětem do nemocnic, psychiatrických léčeben nebo dětských 
domovů.

Loni na podzim jsme se rozhodli na akci DARUJ RAKETU navázat. Víme, 
že má smysl dětem pomáhat v delším časovém horizontu, a proto nyní 
věnujeme roční předplatné několika stovkám rodin dlouhodobě ne-
mocných dětí. Jsme moc rádi, že v rámci projektu RAKETA dětem, mů-
žeme udělat radost také dětem se zrakovými a kombinovanými vadami, 
které podporuje EDA.

Pokud chcete i vy patřit mezi nové čtenáře RAKETY, řekněte si o ni své 
poradkyni.

Více o časopisu RAKETA najdete na: www.raketa-casopis.cz.

Projekt RAKETA dětem se těší podpoře nadačního fondu AVAST.

 Petra Nováková, RAKETA dětem, z .s./Labyrint

21Zpravodaj EDA cz, z. ú. 28/2018 Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci

http://www.raketa-casopis.cz


 Jak se dostat na rehabilitacní pobyt  
 hrazený zdravotní pojištovnou

 

Často se nás ptáte, jak si zařídit pobyt v lázních či léčebně, kdo a jak vám 
ho může předepsat a jak to funguje, když třeba potřebujete takový pobyt 
absolvovat v konkrétní roční době a podobně. Následující řádky by měly 
poskytnout přehledné informace, jak na to.

V současné době je možno absolvovat pobyty v rámci komplexní lázeň-
ské péče, tj. plně hrazené pojišťovnou, či v režimu odborného léčebného 
ústavu (OLÚ). Rozdíl mezi oběma typy je především v délce pobytu.

Lázeňské pobyty jsou omezeny indikačním seznamem na 28 dní s mož-
ností prodloužení na návrh ošetřujícího lékaře a lze je opakovat.

U OLÚ toto omezení neplatí, pobyt může trvat až 3 měsíce a není sta-
noven limit, kolikrát ročně ho lze opakovat. Intenzita péče je stejná jako 
při lázeňském pobytu, absolvovat jej může jakýkoliv pacient, který jezdí 
na lázeňský pobyt, jen vám lékař vyplní jiný formulář. Návrh na umístění 
dítěte v odborném léčebném ústavu je ke stažení na internetu.

Postup při vyřizování formulářů pro pobyt

1.  Odborný lékař – např. neurolog, ortoped, rehabilitační lékař (dále 
mohou předepsat specialisté z oborů: endokrinologie a diabetologie, 
foniatrie, pneumologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, 
rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie, ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí, neurochirurgie) napíše do zprávy 
z vyšetření doporučení na lázeňský pobyt nebo na pobyt v OLÚ. Podle 
našich zkušeností je jedno, zda tam bude OLÚ nebo lázně, protože ten 
správný formulář vypisuje až pediatr.

2.  S tímto doporučením zajdete za pediatrem, který vyplní formulář. 
POZOR! Formulář na rehabilitační lůžka je odlišný oproti lázeňskému. 
Každé zařízení sice na svých stránkách nabízí vlastní formuláře, ale ty 
se odlišují pouze tím, že již mají vepsán název zařízení. U dětí mladších 
šesti let se v případě OLÚ o doprovod nežádá, je schvalován automa-
ticky. U lázeňského pobytu schvaluje doprovod revizní lékař. Pozor, je 
třeba zkontrolovat, zda je doprovod napsán ve formuláři! 
U dětí starších šesti let je potřeba mít potvrzeno ve zprávě od psycho-
loga, že dítě pobyt samostatně nezvládne absolvovat. V případě OLÚ 
žádají o doprovod i u dětí starších šesti let přímo léčebná zařízení. 
Patřičný formulář vyplní váš pediatr, vy ho podepíšete a lékař ho zašle 
na zdravotní pojišťovnu, stejně jak zasílal návrhy na lázeňský pobyt. 
V případě, že léčebné zařízení poskytuje lázeňské i OLÚ pobyty, je 
vhodné, aby lékař dopsal do formuláře že, „ambulantní rehabilitace 
je pro pacienta nedostatečná a o OLÚ žádáte z toho důvodu, že délka 
lázeňského pobytu je pro léčbu nedostatečná“. V současné době jsou 
ale již OLÚ pobyty standardní a problémy by se vyskytovat neměly.
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3.  Tímto pro vás práce končí a budete čekat, až vám zdravotní pojišťovna 
oznámí, že váš návrh byl schválen a poukaz byl odeslán do léčebného 
zařízení.

4.  Jakmile vám bude určen termín pobytu, léčebné zařízení Vás kon-
taktuje. Po zrušení regulačních poplatků je třeba počítat s  poměrně 
dlouhou dobou čekání na termín. Pokud léčebné zařízení nestihne 
dítě odléčit v době platnosti poukazu (3 měsíce od schválení), máte 
dvě možnosti. Buď si necháte váš poukaz přeložit do jiného zařízení, 
kde vás odléčit stihnou, nebo vrátí poukaz pojišťovně a vy si za něja-
kou dobu zažádáte znova.

Lázeňské pobyty či pobyty OLÚ – příklady:

SLL Janské Lázně
Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Sanatoria Klimkovice
Lázně Teplice
 
14 denní rehabilitační pobyty – příklady:

Dětské centrum Znojmo
Arpida
Centrum Hájek
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
Alka o.p.s
 
Soukromé kliniky – příklady:

Axon (3-4 týdny)
Rehabilitační centrum Spirála (1-3 týdny)
Sarema Liberec s. r. o.

A např. v Janských lázních je možné si za poplatek 1000 Kč rezervovat 
termín pobytu a je také možná placená rezervace (také 1000 Kč) fyziote-
rapeuta /maséra/ ergoterapeuta pro klienty, kteří v Janských lázních již 
byli a chtějí být v péči pracovníka, se kterým již mají zkušenost.

Zeptejte se na takové služby i jinde, třeba mají tuto nabídku další lázeň-
ská a léčebná zařízení.

Lucie Gregorová, poradkyně rané péče a konzultantka pohybového vývoje
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 Ortopedické boty

Poukaz na ortopedické boty předepíše na základě diagnózy ortoped nebo 
rehabilitační lékař. Poté si ještě musíte tento poukaz nechat schválit 
u revizního lékaře ve vaší zdravotní pojišťovně. Teprve po schválení si 
můžete obuv objednat.

Na sériovou ortopedickou obuv máte nárok třikrát za rok a příspěvek 
pojišťovny je do výše 1 000 Kč na jeden pár.

Na dětskou individuálně zhotovenou obuv máte nárok jednou za 
4 měsíce. Úhrada pojišťovny je nejvýše 2 000 Kč.

Poukaz na obuv platí 3 měsíce od data vystavení.

Na ortopedické vložky dětské individuální máte nárok jednou za 
6 měsíců, úhrada pojišťovny je 300 Kč.

Lucie Gregorová, poradkyně rané péče, konzultantka pohybového vývoje
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 Patron detí - nový projekt Nadace   
 Sirius, šance pro klientské deti 
 i jejich sourozence 

 
 

Projekt „Patron dětí“ je další aktivitou Nadace Sirius (www.nadacesirius.cz). 
Nadaci již znáte z našeho Zpravodaje díky tomu, že její významná podpo-
ra byla poskytnuta i EDOVI.

„Patron dětí“ není určen pro organizace, ale pro jednotlivce. Cílem je 
poskytnout konkrétnímu dítěti pomoc v jedné ze čtyř následujících 
kategorií:
•  sportovní a vzdělávací pomůcky pro dítě, 
•  zájmové a vzdělávací aktivity pro dítě ,
•  zdravotní pomoc dítěti,
•  pomoc rodině s dětmi v nouzi.

Pomoc dítěti (rodině) nepřichází přímo od Nadace Sirius. Jejím prostřed-
nictvím se na pomůcku, kroužek, tábor, léčbu skládají jednotliví dárci, 
kteří se s příběhem dítěte seznámí přímo na stránkách nadace, případně 
díky sdílení na sociálních sítích.

Pokud jste zákonným zástupcem dítěte, jehož příběh chcete do projektu 
přihlásit, budete  muset Nadaci Sirius poskytnout údaje týkající se celé 
situace, kvůli které vaše rodina pomoc potřebuje  (jen část údajů se pak 
objeví ve zveřejněném příběhu s fotografií dítěte). Před zveřejněním bu-
dete ještě potřebovat doporučení od patrona – člověka, který vás a vaši 
rodinu zná, a zaručí se tak za pravost a důvěryhodnost vašeho příběhu. 
Na stránkách „Patrona dětí“ (https://patrondeti.cz/) je vidět, že tako-
výmto patronem příběhu může být rodinný přítel nebo třeba někdo, kdo 
s dítětem nebo rodinou pracuje jako terapeut. Rozhodně není nutné, 
aby patronem byla veřejně známá osobnost – celebrita!  Patron poskytne 

ke zveřejnění své jméno, informaci o své práci a pár vět o tom, jak se zná 
s rodinou dítěte z příběhu.

Pokud se rodina sama necítí na to, aby „Patrona dětí“ sama oslovila, 
může to udělat kdokoli z jejího okolí. Nadace Sirius však nakonec bude 
v každém případě kontakt se zákonným zástupcem dítěte potřebovat.

Projekt „Patron dětí“ funguje od podzimu 2017. A proč o něm píšeme ve 
Zpravodaji EDY? Protože umožňuje dárcům pomoci dětem s postižením. 
Ale také proto, že pomáhá i dětem, které „pouze“ potřebují materiální 
podporu, aby mohly dělat to, co je baví a rozvíjí. Jsme přesvědčeni, že to 
je často právě situace sourozenců dětí s postižením – pro samé nezbytné 
výdaje s léčbou a rehabilitací brášky nebo sestřičky už nezbývají finance 
na kroužky, tábory, náročnější studijní pomůcky a aktivity pro ostatní 
děti v rodině.

Neváhejte se na stránky projektu podívat a nebojte se dát vědět o po-
třebách svých dětí – budete se možná divit, kolik je na světě ochotných 
dárců.

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Nové technologie, nové moznosti,   
    jak zaujmout díte s postizením 
  - iPady nejsou jen pro     
  technologické maniaky

 
 
Zjistěte, kde najít informace o aplikacích, které pomohou s rozvojem do-
vedností dětí s postižením.

Připravili jsme pro vás souhrn zdrojů, kde je možné čerpat zajímavé 
a užitečné informace nejen v souvislosti s našimi aplikacemi z rodiny EDA 
PLAY, ale i moderními technologiemi a jejich využitím pro hru s vašimi 
dětmi a podporu jejich vývoje.

1.  Web a Facebook 
Informace o aplikacích EDA PLAY, EDA PLAY TOBY, PAULI a ELIS na-
jdete na webu www.edaplay.cz, každá hra má svoji vlastní podstránku. 
Můžete si zde přečíst popis jednotlivých aplikací a také vidět ukázky 
úkolů, které v aplikacích najdete. 
 
Pokud chcete poslat odkaz na informační zdroj někomu do zahraničí, 
můžete odkázat na www.edaplay.com, kde jsou informace o aplikacích 
v angličtině. 
 
Sledovat můžete i facebookovou stránku neziskové organizace EDA, 
kde zveřejňujeme upozornění na novinky z dění kolem rodiny aplikací 
EDA PLAY, nebo i aktuality týkající se různých setkávání a vzdělávacích 
akcí. Na Facebooku stačí vyhledat Raná péče EDA nebo EDA cz, z. ú.: 
https://www.facebook.com/ranapeceeda/, nebo se podívat přes hlavní 
stránku EDA cz, z. ú., o tom jsme psali v minulém čísle Zpravodaje na 
straně 10. 

 

Informace o aplikacích najdete také na webu neziskové organizace EDA: 
na www.eda.cz navštivte sekci Pro rodiče a pak zvolte EDA PLAY 
(www.eda.cz/cz/pro-rodice/eda-play/).

2.  Objevování světa hraním na tabletu a mimo něj – tipy a inspirace 
Poradkyně rané péče z naší neziskové organizace EDA pravidelně 
navštěvují klientské rodiny a rodičům pomáhají zjišťovat, jaké hračky 
a pomůcky jejich dítě zaujmou. Proces hry a samotné hraní si, ať už na 
něco nebo s něčím, považujeme za důležitou součást rozvoje dítěte. 
Inspirace od našich specialistek na podporu rozvíjení dovedností dětí 
s postižením najdete na www.edaplay.cz/tipy. Zde můžete najít ná-
pady k tomu, jak pomoci dítěti poznat svět prostřednictvím hry, jak 
doplnit virtuální hru na tabletu o úkoly v realitě. 
 
Na www.edaplay.cz/tipy najdete inspirace a nápady, jak si hrát s aplika-
cemi EDA PLAY i mimo tablet.

3.  Záznamy z živého vysílání o zkušenostech rodiče dítěte s postižením 
a používání iPadu jako vzdělávací pomůcky 
Na jaře i na podzim loňského roku jsme pro rodiče i pedagogy uspo-
řádali čtyři semináře na téma iPad jako vzdělávací pomůcka pro děti 
se zrakovým a kombinovaným postižením. V závěru roku jsme na 
YouTube živě vysílali prezentace na stejné téma, s dovětkem: Nové 
technologie, nové možnosti, jak zaujmout dítě s postižením. Záznamy 
z živého vysílání můžete kdykoli sledovat na Youtube kanálu EDA 
a webináře. Každá prezentace trvá zhruba hodinu, poslechnout si mů-
žete životní zkušenosti Lenky Bártové, maminky holčičky s kombino-
vaným postižením, o tom, jaké to bylo pořídit první iPad, jak se rozho-
dovala o výběru aplikací, jak lze zapojit iPad do procesu vzdělávání ve 
škole a jak jej lze využít i doma. 
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      „V minulosti jsme s dcerkou Eliškou byly klientskou rodinou neziskové 
organizace EDA, raná péče mi pomohla zorientovat se v tom, co moje 
dcerka potřebuje, aby hrou a zábavou získávala nové dovednosti a zdo-
konalovala to, co už umí. iPad používá už několik let doma i ve škole. Její 
způsob hry - jako dítěte s centrálním postižením zraku - se stal inspirací 
pro aplikaci EDA PLAY ELIS", upřesňuje Lenka Bártová a dodává: „Eliščin 
proces poznávání nových věcí je pomalý, mám trpělivost a snažím se 
využít vše, co je dostupné k tomu, aby ji učení se novému bavilo, abych 
získala její pozornost. Ráda se s vámi podělím o zkušenosti, jak použít in-
teraktivní pomůcku iPad k tomu, abych dceři pomohla chápat reálný svět, 
který ji obklopuje. Žádný učený z nebe nespadl. Učila jsem se postupně 
já i Eliška. Postupně jsem zjišťovala, jak s tabletem zacházet, kde hledat 
vhodné aplikace pro moji dceru, jak aplikace používat tak, aby pomohly 
s rozvojem konkrétní dovednosti. 
O své zkušenosti jsem se ráda podělila při živém vysílání a pokud jste ne-
stihli sledovat živě, na Youtube kanálu EDA a webináře si můžete kdykoli 
pustit záznam." 
 
Youtube kanál EDA a webináře, kde můžete sledovat 1. díl online prezen-
tace s názvem: „První roky a pokroky s iPadem" a také volně navazující 
2. díl: „Přes iPad do reality", najdete zde: https://www.youtube.com/cha-
nnel/UCB5aE2dL4ae2TDiuQv9U8Rg. 
Pokud si chcete přečíst více o tom, proč a kdy jsme webináře vysílali, na-
vštivte www.edaplay.cz/webinar a můžete zjistit podrobné informace.

4.  Informace od odborníků i rodičů – videa, časopis a elektronický 
Zpravodaj 
Výpovědi dalších rodičů o zkušenostech s aplikacemi EDA PLAY TOBY, 
PAULI nebo ELIS můžete sledovat ve videích o použití těchto interak-
tivních her. Ve videodokumentech zaznívají také názory specialistů 
na stimulaci zraku a rozvoj dovedností dětí s postižením z neziskové 
organizace EDA. 
Pravidelně vydáváme časopis (K)Oukej, který je vždy zpracován na 
jednotné zastřešující téma. Ukázky jednotlivých čísel najdete na webu 
organizace EDA cz, z. ú. 

Na této webové stránce najdete i starší čísla elektronického Zpravo-
daje, který jako čtenáři z řad našich klientských rodin nacházíte čtyři-
krát ročně ve své mailové schránce. 
 
Video-dokumenty najdete na Youtube kanálu EDA cz. Jde celkem o 4 
videa s názvy: O stimulaci zraku, Specialisté o aplikacích EDA PLAY, Jak 
použít aplikace EDA PLAY a Hrajeme v rodinách: https://www.youtube.
com/watch?v=SW4U5cENj6E. 
Na videa se také jednoduše prokliknete přes webovou podstránku www.
edaplay.cz/tipy, kde si vyberete jedno z videí a můžete pohodlně sledovat. 
Ukázky časopisů si můžete pročíst na: http://www.eda.cz/cz/co-delame/
publikujeme/casopis. 
Elektronické Zpravodaje si můžete stáhnout zde: http://www.eda.cz/cz/
co-delame/publikujeme/zpravodaj.

5.  Hry v tabletu a na papíře – pracovní listy 
Novinkou podzimu minulého roku jsou pracovní listy, které si můžete 
zdarma stáhnout a vytisknout z www.edaplay.cz/aktivity. Pracovní lis-
ty záměrně obsahují stejné ilustrace jako aplikace, aby se dítě mohlo 
seznámit s motivem jak v interaktivní hře, tak v dalších doprovodných 
úkolech, u nichž bude moct využít třeba pastelky a procvičit grafo-
motoriku nebo zapojit jemnou motoriku (např. vystřihování). Rodič 
nebo pedagog může vybrat z různých variant: s černým pozadím nebo 
černou konturou, které pomáhají zvýraznit motiv, na který se má dítě 
soustředit, nebo zrakově nejnáročnější obrázky s bílým pozadím. 
 
Pracovní listy v podobě omalovánek, vystřihovánek, úkoly s bludištěm 
nebo spojováním obrázků najdete na www.edaplay.cz/aktivity, kde si mů-
žete vybrat z mnoha variant zábavných úkolů, které pomohou s procvičo-
váním zrakové pozornosti, zrakového vnímání nebo jemné motoriky. 
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Pod dohledem odborníků na zrakovou stimulaci vyvíjíme v neziskové 
aplikaci EDA vlastní aplikace pro trénink zraku a jemné motoriky. 
V organizaci EDA iPad používáme dlouhodobě jako pomůcku pro pod-
poru rozvoje zrakového vnímání dětí v raném věku. První aplikaci jsme 
uvedli na trh v roce 2013, další v roce 2016 a 2017. V klientských rodi-
nách EDY používáme nejen tyto aplikace, ale i hry dalších vývojářů.

Tři z našich aplikací jsou dostupné jako hry placené (EDA PLAY, EDA 
PLAY PAULI a EDA PLAY ELIS). Finance získané z prodeje aplikací podpo-
rují poskytování služeb rané péče. Žádný jiný subjekt z výnosu aplikací 
nezískává. 

Jedna z aplikací, EDA PLAY TOBY, je dostupná jak pro iPady, tak pro 
Android tablety. Na konci loňského roku jsme do této hry přidali nové 
úkoly: Dotkni se a zjisti, co se skrývá ve tmě a v krabici. Nové úkoly mo-
hou zabavit i děti, které vyžadují více akčnosti ve hře. Aplikace motivuje 
děti ke zrakové pozornosti a nové úkoly pomáhají s rozvojem zrakového 
vnímání a zrakových představ.

Dotazy nám můžete posílat na info@edaplay.cz, ať už otázky týkající se 
aplikací, jejich zakoupení, instalace a fungování, nebo vhodnosti vzhledem 
k věku a dovednostem dítěte.

 Ivana Bajgarová a Alice Pexiederová z týmu EDA PLAY
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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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 Sourozenecký kocárek 
 
 

V klientské rodině, kde se očekává v nejbližší době narození sourozence 
a starší dítě ještě nechodí, udělali rodiče velký průzkum kočárků pro dvě 
děti. Hledali takový sourozenecký kočár, který by uvezl obě děti, byl co nej-
užší kvůli používání ve výtahu a úzkých prostorech a hlavně by umožňoval 
každému z dětí individuální polohu. Nakonec našli kočárek téměř stoleté 
švédské firmy Emmaljunga, která působí i v ČR a nabízí kočárek Classic Dou-
ble Viking. 

Prohlédněte si jej na webu na odkazu: 
https://emmaljunga.com/cs/kocarky/classic/double-viking-735/
Kočárek rozhodně není levný, ale na stránkách firmy je i možnost stáhnout 
si návody ke starším typům, pokud si kočárek pořídíte v bazaru.

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče 
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 Lampicka na svátecní stul
 

Vánoční svátky už máme sice za sebou, ale o to to zábavnější bude vy-
kouzlit si sváteční atmosféru jen tak, třeba uprostřed pracovního týdne. 
Než maminka usmaží k večeři topinky s česnekem, stihneme vyrobit pro 
každého člena rodiny lampičku, která pak povznese talířek s topinkou na 
úplně jinou úroveň. 

Budeme potřebovat:
•  skleničku na víno
•  čajovou svíčku
•  potištěný transparentní papír (ke koupi ve výtvarných potřebách) nebo 

obyčejný svačinový papír
•  lepidlo
•  nůžky
•  tužku
•  pravítko
•  několik volných listů papíru A4
•  podle fantazie také ozdobnou děrovačku nebo fixy

Počet skleniček, svíček a listů papíru je samozřejmě závislý na počtů členů 
domácnosti. Ideální je, když má každý vedle svého talíře vlastní lampičku.

Postup:
•  Na volný list papíru si předkreslíme přibližný tvar stínítka. Já to udě-

lala tak, že jsem si vystřihla obdélník přes celou šířku papíru A4 a na 
obou stranách jsem ho zastřihla do oblouku, viz obrázek č. 2. Ten jsem 
pak přikládala na skleničku a zastřihávala konce tak dlouho, až stínítko 
sedělo „tak akorát“ a zbývaly okraje na slepení, asi 1 cm.

•  Takto nám vznikla šablona, kterou použijeme k vystřižení už koncového 
stínítka z transparentního papíru.

1

3

2

4
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•  Po zaschnutí lepidla vložíme do skleničky čajovou svíčku, zapálíme 
a nasadíme stínítko.

Variace:
Pokud se nám nechce utrácet za potištěný transparentní papír z výtvar-
ných potřeb a chceme si vystačit s tím, co máme doma, tím lépe. Použije-
me obyčejný svačinový papír a ten dekorujeme podle vlastní fantazie 
a nálady. Já jsem zkusila okraje proděravět ozdobnou děrovačkou se šneč-
kem, ale moc hezky vypadají i jen jemné barevné puntíky fixou. Určitě by 
šly vyzkoušet i foukací fixy nebo třeba samolepky.

 Anna Kubeschová, poradkyně rané péče

5
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Kalendárium

Co se chystá

22. 3. 2018 Setkání rodičů v Trojické

27. 5. - 2. 6. 2018        předpokládaný termín pobytového kurzu Lučkovice

Pro aktuální informace sledujete informace na webu www.eda.cz 
a naší facebookové stránce.
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