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Úvodník

EDA je s vámi stále
EDA v běžných dobách pravidelně dojíždí do více než 200 klientských
rodin. Teď pomáhal po dlouhou dobu pouze dálkově. A podle vašich reakcí
to vypadá, že nám to společně šlo – právě proto, že se vzájemně tak dobře
známe. Víme, v jakých podmínkách vaše rodiny žijí, a můžeme i mailem,
telefonicky a přes video poskytovat informace a nápady k vývoji dítěte.
A snažíme se nezanedbat ani sdílení nejistot, obav a těžších chvilek…
A vy zase víte, v čem všem se na nás můžete obracet. V tom nám pomáhá
i Linka EDA.

Co nás hodně těší, je i intenzívní kontakt se zájemci, které jsme už nestihli
před vyhlášením nouzového stavu u nich doma navštívit – to, jak nám
rodiny důvěřují, i když jsme se ještě nepotkali tváří v tvář. Těšíme se, že už
to zanedlouho bude možné v plném rozsahu.
O postupném nabíhání běžného režimu ambulantních i terénních služeb
vás budeme průběžně informovat. Vždycky půjde z naší strany o nabídku,
EDA bude určitě respektovat vaše individuální možnosti. Co však platí, je,
že se na vás a vaše děti už opravdu těšíme!

Za EDA tým Jana Vachulová, metodik služby
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Jak nám do toho koronavirus „ hodil
vidle“ – a jak jsme se spolecne
s vámi nevzdali

EDA rád všude zdůrazňuje, že poskytuje službu rané péče na míru každé
jednotlivé rodině. I v běžných dobách se snažíme, aby konzultace poradkyň v rodinách byly v takové frekvenci a s takovým obsahem, aby to
odpovídalo potřebám právě vaší rodiny a vašeho konkrétního dítěte.
K tomu nám i vám slouží „Individuální plán spolupráce“ (někdy také
nazývaný „modrý papír“). Ten by ale neměl rozhodně sdílet osud mnoha
jiných „papírů“, kterými jen uspokojujeme byrokratického molocha… cíle
a k nim vedoucí jednotlivé kroky mají odrážet to, jak EDA a vy spolupracujete na pozitivních změnách pro vaše dítě i rodinu jako celek.
A pak nám do toho krásného plánování a plnění vpadl koronavirus
a stav nouze…
Tým rané péče EDA ještě nikdy podobnou situaci neřešil. Naštěstí jsou
naše vedoucí pracovnice i poradkyně velmi tvořivé; navíc jsme v tom nebyly samy, protože EDA je s další dvacítkou raných péčí součástí Asociace
rané péče ČR. Společně jsme tedy hned na začátku oslovili Ministerstvo
práce a sociálních věcí a vyžádali jsme si potvrzení, že to, co právě děláme (distanční poskytování služby rodinám pomocí mailů, telefonů,
videokomunikace…), je zcela v souladu s legislativou.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020

Téměř dva měsíce jsme se tedy s vámi neviděli tváří v tvář, ale snažili
jsme se s vámi neztratit kontakt a dál pokračovat ve spolupráci na tom
všem, co v „modrých papírech“ stojí. Máme proto představu, kde a jak
jste trávili nouzový stav a jak se případně vaše potřeby a potřeby vašeho
dítěte proměnily. Hodně nám v tom pomohlo, že se s většinou z vás díky
terénní formě rané péče známe opravdu dobře.
Co jsme ale nemohli vymyslet za vás, to byl způsob blížícího se návratu
do původních „předkoronavirových“ kolejí. A proto jsme se na vás koncem dubna obrátili s dotazníkem, abychom vám i nadále po oficiálním
u končení nouzového stavu mohli poskytovat ranou péči na míru.
Děkujeme, že jste nám téměř všichni v rekordně krátkém čase odpověděli. Vaše poradkyně teď přesně vědí, kdo si ještě přeje z mnoha důvodů
zachovat větší opatrnost, kdo ještě vydrží s dávno půjčenými hračkami,
kdo se naopak těší na nové nebo plánuje se s námi uvidět v EDOVI,
případně u sebe doma na zahradě nebo v parku. A také kdo musí s jakýmikoli kontakty počkat na svolení zdravotníků…
Kromě zaškrtávacích odpovědí jsme vám dali možnost v závěru dotazníku poslat EDOVI osobní vzkaz. Děkujeme za všechny. Jejich množství,
pestrost a pozitivní vyznění nám dělá velkou radost. O některé bychom
se rádi podělili – seskupili jsme je podle toho, co jste v nich vyjadřovali.
Děkujeme!


Tým rané péče EDA
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Jak se s EDOU můžete/chcete zase vidět
„V tomto korona čase zintenzivnila komunikace s dětmi a navzájem se učíme
toleranci. Neberte moji odpověď jako negativní, že o vás nestojíme, ale nějak
jsme si zvykli být co nejvíce jen v rodinném kruhu – s ohledem na starší
členy rodiny, nechceme je vystavovat riziku koronaviru.“
„Za naši rodinu čím dříve, tím lépe. Porod dalšího člena rodiny nepočká
a moooc se těšíme.“
„Budeme rádi, pokud se budeme moci potkat u nás na zahradě během
června. Zahradu máme malou, ale pro „distanční setkání" je jako stvořená“.
„Konzultaci s naší poradkyní uvítáme od května, kdykoliv u nás doma, na
dvoře, v parku, jen my nechceme zatím jezdit mezi větší kolektiv.“
„V současné době se nachází naše rodina v Rakousku a je pro nás prakticky
nemožné se do ČR a zpět do Rakouska dostat, resp. pouze za dodržení čtrnáctidenní karantény na obou stranách. Proto volím srpen, kdy již bude rodina
v ČR nastálo.“
„…moc děkuji za zájem. Bohužel, u nás konkrétně je situace asi trošku jiná
než u dětí, co jsou v rodinách… pokud návštěvy povolí a paní doktorka nás
tam pustí, tak klidně jsem hned pro červen.“
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„…vzhledem tomu, že začínáme mít hezké počasí, tak budu převážně s dcerou
na chatě a u rodičů, tudíž osobní konzultace uvítám spíše od září. Do té doby
budeme doufat, že se celá situace dá aspoň trochu do pořádku.“
„V této situaci upřednostňujeme konzultace ve svém prostředí. Čím méně
cestování a návštěv "cizích prostor", tím pro malého lépe.“
„…květen jako nejbližší termín, ale vůbec nespěcháme, dejte přednost novým
nebo potřebnějším klientům.“
„Naše přání je v nejbližší době posoudit zrakové funkce v prostorách EDY,
které jsme měli v plánu, ale karanténa nám to zatrhla.“
„Momentálně jsme mimo domov na delší dobu, až se situace uklidní, jsme
domluveni s poradkyní, že se zkontaktujeme.“
„ Nevidím zatím nutnost využít za dané situace návštěvy poradkyně a ohrožovat zejména ji při cestě MHD.“
„Rádi se přizpůsobíme dle možností, návštěva, i když bude samozřejmě vítána, není určitě prioritní, klidně s ní počkáme.“
„Konzultace po telefonu/e-mailu je pro mne za této situace postačující.
Děkuji.“

infoservis
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Jak spolupracujete s poradkyněmi, co s nimi na dálku řešíte
„…cítím se bezpečně, když vím, že se mohu kdykoli na L. obrátit. Poslala jsem
i videa s Justinem, obratem odpověděla, poradila.“

„Určitě moc děkujeme za veškeré zprávy a informace, které nám stále sdělujete i v této nepříjemné situaci, která nás všude obklopuje.“

„…naše spolupráce i v rámci korona situace je více než uspokojivá, jak píšete
v dotazníku.“

„Moc děkuji za informace o nadacích starajících se o "potřebné" v době pandemie a informace ohledně vyřízení různých věcí na ministerstvech
a úřadech státní správy. Jste jediní, kdo se o klienty takto stará i v době největší krize.“
„Chci všem v EDOVI poděkovat za inspirace na webu, facebooku a instagramu.“

„Poradkyně nám i v této době hezky pomáhá i po telefonu a prostřednictvím
emailu. Děkujeme, že paní J. pro našeho Daníka máme.“
„ Moc děkuji naší poradkyni paní S. za videohovory, které v tuto chvíli považuji za skvělé řešení.“
„Děkujeme paní D. za půjčení pomůcek a vstřícnost v době koronaviru. Jsme
s ní spokojení a syn jí má rád. Je to náš poklad.“
„T. posílala moc milé e-maily, tipy, i během karantény jsme si půjčovali
hračky…“

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020

Jak hodnotíte zájem o celou rodinu
„…moc ráda bych poděkovala touto cestou naší poradkyní, že i takto na
dálku a v tak složité době si pro nás najde čas a byť jen přes telefon se snaží vymýšlet podněty pro našeho Kryštůfka i se zapojením starší dcery.“
„I v této době naše poradkyně funguje skvěle – vždy poradí a myslí i na
zdravého sourozence. Moc nám pomohla zvládnout tuto dobu.“

infoservis
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Jak to máte s pomůckami
„Ne že nemám zájem, ale pomůcek od vás máme půjčených spousty a stále
Jessicu neomrzely, tudíž si s nimi stále hrajeme“.
„Pro pomůcky si mohu klidně dojet…“
„Když paní M. přijde, vezme pomůcky s sebou. Když nebude moci, přijedu do
EDY.“
„Kdyby bylo potřeba vrátit některou pomůcku, kterou máme v současné době
půjčenou, může vám ji manžel předat v sídle EDY cestou z práce. Stačí zavolat a domluvíme se.“
„Pomůcky máme ještě z minulé návštěvy, a pokud další návštěva proběhne
dle plánu v květnu, tak nám stačí.“

„Děkuji za vaši práci! Moc oceňuji, jak pracujete i v této ztížené situaci.“
„Děkuji paní K. za starost o našeho syna Matouška. Ještě jednou děkuji za
vaši práci.“
„Děkujeme za dosavadní péči, všechny pomůcky a paní S. za velmi profesionální a empatický přístup.“
„Děkujeme za snahu a ochotu poskytovat službu rané péče i v nezvyklých,
pro všechny zcela nových podmínkách.“
„Moc děkujeme, že tu EDA pro nás stále je a i přes aktuální situaci dostáváme spoustu informaci a pomoci.“

Co EDOVI přejete a vzkazujete

„Přejeme vám hodně zdraví, ať už je tohle období brzo za námi.“

„Přejeme celému týmu z rané péče hodně síly a zdraví a brzy se těšíme na
setkání s vámi.“

„Pevné nervy, hodně zdraví všem! A děkujeme za podporu!“
„Děkujeme moc za vše a těšíme se, až se lépe poznáme.“

„Jsme rádi za vaše služby a přejeme nám všem, aby se vše mohlo co nejdříve vrátit do starých kolejí.“

„Díky, že na nás stále myslíte.“
„Děkujeme!!!“

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020
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Rozhovor s reditelkou AVPO
			Monikou Jindrovou

V minulém roce se o EDOVI rozpovídala do Katolického týdeníku
ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Monika
Jindrová. Rozhovor s ní přinášíme také Vám.
EDA je již několik let držitelem Značky spolehlivosti. Co to pro potencionální dárce a veřejnost znamená?
Značka spolehlivosti je zárukou, že nezisková organizace poctivě vynakládá získané finanční prostředky a že náklady vydané na provoz organizace
jsou v přiměřené výši. EDA je jednou z pětadvaceti českých neziskových
organizací, kterým se zatím podařilo Značku spolehlivosti získat.
Proč má smysl podporovat EDU?
Služby EDY může potřebovat kterákoli rodina, která má ve svém středu
dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Nikdy nevíme, kdy
taková zkouška může potkat každého z nás. Organizace EDA má dlouhodobou tradici a mnoho zkušeností, které z ní dělají předního odborníka
v oblasti rané péče. Je držitelem i Značky spolehlivosti, dárci tak nemusí
mít obavy, že by jejich dary nebyly správně využity. Myslím, že dalších
argumentů není třeba.

EDA je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která sdílí
svoje znalosti a dovednosti. Proč je pro neziskovou organizaci důležité
vzdělávat se a sledovat trendy – tedy i pro EDU?
EDA je jedním z lídrů v ČR v oblasti rané péče. Taková organizace se již nezabývá jen sama sebou, ale jde jí o to, jak se rozvíjí její obor jako celek, jaké
jsou nové trendy. EDA šel ještě dál a je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR od jejího založení. Má tak příležitost připomínkovat
zákony týkající se neziskové sféry a podílet se na nich, setkávat se
s ostatními, sdílet s nimi svoje zkušenosti. Neziskovky, které se chtějí dále
rozvíjet jako EDA, mají v AVPO ČR možnost se inspirovat, učit se, získávat
důležité kontakty a informace a také neopakovat chyby ostatních.
Příští rok EDA slaví 30 let od založení služby rané péče, co byste mu popřála do dalších let?
Bude to znít možná divně, ale především co nejméně klientů, kteří EDU
budou potřebovat… Stále více lidí se dozvídá, co znamená „raná péče“,
a uvědomují si její potřebnost. Přeji EDOVI samozřejmě i to, aby mu i díky
Značce spolehlivosti rostly finanční prostředky a počty dárců.


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020

Michaela Poláková, PR specialistka
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EDOVY prítelkyne z celého sveta
…o
 patrujte svá přátelství. Jsou důležitá i pro vaši psychickou 		
pohodu.

EDA má přítelkyně téměř z celého světa, protože v Praze od roku 1991
působí organizace IWAP – The International Women’s Association of
Prague, která se od svého vzniku věnuje charitě. Naše organizace měla
tu čest, že v průběhu celého roku probíhaly akce na podporu naší činnosti. Díky benefičním aktivitám a díky všem individuálním darům
členek obdržel EDA fantastický dar ve výši 95 000 Kč!
Asociace pomáhá najít přátelství ženám z celého světa, které pocházejí
z více než 35 zemí. Členkami jsou ženy, které se většinou z pracovních
nebo osobních důvodů ocitly bez přátel v Praze a chtějí se zapojit do
mezinárodní komunity. Setkávání probíhá při jednorázových nebo pravidelných akcích nepřeberného množství zájmových skupin
https://www.iwa-prague.com/interest-groups/.
Lze se zapojit a procvičovat konverzaci v angličtině, češtině, němčině,
italštině nebo francouzštině. Sportovat můžete ve skupině walkingu,
tenisu, golfu. Umění se věnují zájmové skupiny akvarelu, fotografování, tvůrčího psaní, večerního kina, knižního klubu, pletení a háčkování.
Najdete i skupinu, která se věnuje gurmánství.
Nás nejvíce zaujala skupina hraní hry Mah – Jong https://www.iwa-prague.com/mah-jong-group/.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020

Velké díky dámám z IWAPU za všechna milá, inspirativní setkání a podporu.
Speciální díky paní Barbaře Woodard za její energii!
THANK´S

Lenka Holubcová, fundraiserka
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EDA pomáhá vcas, kvalitne
					a komplexne

Přesně takto zní název dvouletého projektu, který EDA realizuje v rámci
grantového programu Včasná pomoc dětem, vyhlášeného Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s The VELUX Foundations. Pro projekt je třeba vymyslet krátký a výstižný název a my věříme,
že právě slova VČAS, KVALITNĚ a KOMPLEXNĚ vystihují podstatu naší
práce. Víme, jak důležité je být rodině k dispozici co nejdřív od chvíle,
kdy zjistí, že něco není v pořádku. Díky grantové podpoře dojedeme
k více rodinám v Praze a Pardubickém kraji, tedy v regionech, kde je služba rané péče dlouhodobě podfinancována. Rovněž můžeme realizovat
osvětovou kampaň v čekárnách pediatrů, kde budou k dispozici letáčky s informacemi o rané péči a Lince EDA 800 40 50 60 a také novinka
v historii naší osvětářské činnosti – elektronický animovaný leták.
Jedním z faktorů, které přispívají ke zvyšování kvality našich služeb, je
bezesporu vzdělávání. V projektovém období 2019-2021 jsme se rozhodli zaměřit na problematiku dětí s poruchami autistického spektra.
Kurz s přední českou odbornicí na PAS Kateřinou Thorovou jsme naštěstí
stihli absolvovat těsně před vyhlášením nouzového stavu, výhledově nás
čekají ještě dvě setkání s kolegyněmi z libereckého střediska rané péče,
které mají s problematikou autismu u dětí dlouholeté zkušenosti.

A co se skrývá za pojmem komplexní? To, že rodinám v EDOVI pomáhají nejen poradkyně rané péče, ale i zrakové terapeutky, konzultantky
pohybového vývoje a pracovníci psychologické podpory, už všichni
bereme jako samozřejmost – a jsme rádi, že nám jejich práci nadace jako
NROS pomáhají financovat. Děkujeme NROS a The VELUX Foundations
za podporu, bez které by pro nás bylo mnohem složitější být tam, kde je
nás třeba.
Název projektu: EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně
Období trvání: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021
Jana Ježková, vedoucí služby rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020
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Linka EDA oslavila 5 let své existence

Přesně 4. března 2015 se poprvé rozezvonily telefony na pracovišti Linky EDA. Od té doby se mohou lidé v obtížné situaci obracet na naše konzultantky. Naše služba, určená pečujícím o děti se závažnou diagnózou,
ohrožením vývoje či postižením, je v Česku jediná svého druhu. Každoročně se na ni formou telefonického hovoru nebo chatu obrací několik
stovek klientů, zejména rodičů. Stále častěji jsou to ale i lidé, kteří sami
potřebují pomoc. EDA proto plánuje službu do budoucna rozšířit.
Od prvního dne, kdy krizová linka EDA zahájila provoz na chatu a na
telefonním čísle 800 40 50 60, konzultanti řešili na 3000 hovorů a chatových konverzací. V prvních dvou letech se počty pohybovaly v nižších
stovkách, poté se počet klientů linky ustálil na zhruba 700 ročně. „Klienti nás kontaktují v těžkých životních situacích. Impulsem pro zavolání
může být pomyslná poslední kapka při dlouhodobé zátěži a nebo akutní
událost. V tomto roce bychom rádi oslovili také pacienty ARO, JIP a dalších
pracovišť s urgentními příjmy a nabídli jim své služby,” upřesňuje vedoucí
linky EDA Andrea Nondková, v jejímž týmu pracují speciální pedagogové,
psychologové či sociální pracovníci.

Za rok 2019 konzultanti linky EDA řešili 699 hovorů. Nejčastěji se na
linku obracely ženy (521). Průměrná délka hovorů na telefonu byla 22
minut a na chatu 41 minut. Nejčastějšími tématy přitom byla osobnostní a existenciální problematika (227), kdy klienti s konzultanty probírali
například témata jako únava a vyčerpání, smysl života, reakce na traumatizující událost nebo sebevražedné myšlenky.
„Na krizovou linku EDA se pro své zacílení na problematiku péče o dítě se
zdravotním problémem či postižením obrací především rodiče. Nejsou ale
sami. Občas zavolají i lidé, kteří neřeší problém s nemocným dítětem, ale
svůj vlastní. Ani ty neodmítáme. Naopak plánujeme působnost linky rozšířit tak, abychom mohli pravidelně poskytovat krizovou intervenci i těmto
klientům,” dodává Petra Mžourková, ředitelka organizace EDA, která
krizovou linku provozuje.
Zájemci se mohou na Linku EDA obrátit bez jakýchkoliv obav, protože je
zcela anonymní. Služba je poskytována zdarma. Kromě telefonické linky
800 40 50 60 je k dispozici chat na webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Na webových stránkách www.eda.cz mohou klienti využít také
emailové poradenství na adrese linka@eda.cz.
Michaela Poláková, PR specialistka

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020
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Záby nejsou v EDOVI na prameni, 		
				ale ve skladu!

Současnou pandemickou situaci doporučujeme vyřešit podle hesla:
To chce klid a nohy v teple!
Teplo vám zajistí naše bavlněné pruhované ponožky se svěžím motivem
zelené žáby! A pokud se Vám líbí, tak k nim přiobjednejte i loňský motiv
psa a předloňský motiv kačenky. Ponožky jsou k mání ve všech dětských
i dospělých velikostech! Můžete pořídit nový žabí model pro všechny
členy své rodiny.
A víte, že máme k dispozici žabí trička?
Jestli se vám naše žáby líbí, splňte všechny úkoly s obrázkem žáby na našich pracovních listech, které jsou ke stažení zde: https://www.edaplay.
cz/cz/tipy/aktivity.
Pravidelný relax potřebuje každý!
Na krátké i dlouhé výlety do přírody za žábami můžete vyrazit v tričku
s elegantní zrakově stimulační spirálou. Pro děti máme červené tričko se
spirálovým šnekem. Všem doporučujeme neokoukanou novinku, kterou
je naše černá spirálová taška i batoh.
Letos nás bohužel citelně zasáhlo zrušení účasti Edovy kolekce na několika velikonočních trzích, máme plný sklad.
Pomůžete nám jej vyprázdnit? ANO / NE
Pokud jste zvolili ANO, klikněte na https://eshop.eda.cz/.

www.eda.cz • www.edaplay.cz

Lenka Holubcová, fundraiserka
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020
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Rozhovor s Magdalénou 				
					Kosteleckou

Jaké byly důvody k tomu, že ses rozhodla začít pracovat v rané péči EDA?
Pomáhající profese mě lákala již odmalička. Během studia na univerzitě jsem se dozvěděla něco víc o službě rané péče a nadchl mě způsob,
jakým propojuje terénní práci se speciálně pedagogickým poradenstvím.
Zaujala mě jedinečná možnost pracovat s dětmi prakticky od narození
a v prostředí jejich domova. Konkrétně o EDOVI jsem také slyšela již na
škole. Když jsem zjistila, že hledá novou poradkyni, brala jsem to jako
skvělou příležitost získat nové zkušenosti po boku lidí, kteří jsou ve svém
oboru velmi uznávaní. Přestože původně jsem mířila trochu jinam, dnes
jsem moc ráda, že jsem se tenkrát odhodlala odepsat na inzerát.
Jaké bylo tvé předchozí působiště?
Před nástupem na rodičovskou dovolenou (a z části i během ní) jsem
pracovala v Diakonii, konkrétně pro Lifetool. Tehdy to byla poradna pro
alternativní komunikaci a asistivní technologie, dnes je to již sociálně aktivizační služba. Má práce spočívala v hledání možností komunikace, ovládání počítače a jeho prostřednictvím jejich bezprostředního okolí pro osoby,
které v těchto oblastech potřebují podporu. Většinou se jednalo o osoby
s kombinovaným postižením, s trvalými následky po úrazu nebo například cévní mozkové příhodě. Dále jsme se také snažili o rozšíření využívání
iPadů a interaktivních technologií v domovech pro seniory a ve speciálně
pedagogických zařízeních.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020

Vidíš nějaké možnosti propojení těchto oblastí?
Naše cílové skupiny a oblasti podpory se částečně překrývají. Stejně jako
Lifetool i my nabízíme pomoc v hledání vyhovujícího způsobu komunikace, pracujeme s iPady a využíváme informační technologie k zlepšení
kvality života našich klientů. Lifetool se snaží hledat inovativní řešení
a držet krok s rychlým technologickým rozvojem, je proto dle mého názoru pro nás v rámci vzájemné spolupráce přínosným partnerem. Rozhodně
si také umím představit, že některé naše klientské děti později využijí
služeb Lifetoolu při hledání alternativního způsobu ovládání počítače.

rozhovor
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Co ti udělalo v práci v poslední době radost?
Možná to bude znít divně, ale udělal mi radost fakt, že si s kolegyněmi
z rané péče navzájem chybíme, když se teď nemůžeme kvůli nouzovému
stavu potkávat v kanceláři. Je skvělé pracovat v prostředí, kde kolektiv
neznamená jen skupinu lidí, kteří mají pracovní stoly vedle sebe.
Co ráda děláš ve svém volném čase? Co tě baví?
Jsem docela velká fanynka filmů, seriálů, komiksů a knih. Hodně (prakticky kdykoliv mám možnost) poslouchám hudbu, především metal.
Můj manžel je vášnivý cyklista, takže se ho většinu léta snažím dohnat
na kole, letos poprvé mě asi předjede i náš syn. Mojí největší zálibou je
ovšem pole dance, který teď ale bohužel ze zdravotních důvodů nějakou
dobu nemůžu trénovat. Začínám se také nově věnovat překladu anglických titulků k seriálům.
Jak zvládáš současné kombinování práce z domova a rodinného života?
Asi jako každý, kdo se v této situaci nachází. Snažíme se doma udržet
alespoň minimální režim, dobře si rozplánovat práci a péči o domácnost.
Rozhodně vnímám pozitivum toho, že nemusím ráno brzy vstávat kvůli
dojíždění do práce. Obecně se snažím především v této době hledat pozitiva. Jsem ráda, že minimálně prozatím máme oba s manželem zaměstnání, všichni jsme zdraví a máme větší možnost trávit čas společně
(a v rámci domu i odděleně).

Na co se teď těšíš nejvíce?
Loni na podzim jsme se s rodinou přestěhovali do rodinného domu
s poměrně velkou zahradou, takže se opravdu těším na to, co všechno se
nám na ní letos (a jistě i v dalších letech) podaří vybudovat. V létě mě
také čeká oslava třicetin, kde se snad potkám s celou rodinou a většinou
přátel.

Děkuji za rozhovor.
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S Magdou si povídala Eva Makovcová

rozhovor

14

Nápady, jak pomoci zvládat
centrální postizení zraku

Pokračujeme 5. částí nápadů, jak pomoci dětem zvládat centrální postižení zraku. Náš nápadník se inspiruje knížkou „My child has CVI“ od holandských autorek Minette Roza, Katinka Bakker, Irmgard Bals, vydanou
v Bartiméus, organizaci věnující se dětem se zrakovými vadami. Zároveň
navazuje na vydání brožury o centrálních poruchách zraku „Dívám se,
ale nevidím“, kterou si můžete stáhnout z webové stránky www.eda.cz.
První 4 díly našeho nápadníku najdete ve Zpravodaji č. 32, 33, 34, 35.
Téma: Podpora samostatnosti
Když se děti učí nové dovednosti a aktivity:
Děti bez zrakového postižení se učí mnoho dovedností tím, že se dívají,
co dělají lidé v okolí, a napodobují je. Děti s CVI také přirozeně napodobují činnosti druhých osob, ale učení, založené jen na sledování zrakem,
je pro ně obtížné. Některé děti s CVI mají obtíže s představou o prostoru
kolem sebe, je pro ně těžké pochopit, co je nahoře – nad, co je dole
– pod, co je vpravo či vlevo. Také může pro ně být obtížné osvojit si určité úkony ve správném pořadí. Tím, že činnosti provádíte spolu s dítětem,
pomáháte mu porozumět posloupnosti jednotlivých činností.
Když chcete učit své děti novým dovednostem, je třeba dbát na několik
podmínek a opatření:

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020

1) Osvětlení:
Dobré osvětlení místnosti a všech předmětů pomůže dítěti soustředit se
na dané objekty a na to, co právě dělá.
2) Zapojení všech smyslů a poskytnutí dostatečného času:
Než začněte dítě učit nějakou činnost, dejte mu dost času na prozkoumání předmětů, se kterými bude pracovat. Například budete chtít naučit
vaše dítě pít z hrnečku – na začátku ho motivujte, aby si hrnek dobře
prohlédlo. Nechte je ohmatat hrnek plný, hrnek prázdný. Pak mu nechte čichnout, jak voní šťáva, jak voní mléko. Nechte je poslechnout zvuk
nalévání tekutiny do hrnku: „Slyšíš, jak teče pití do hrnku?“
3) Provádění činnosti společně:
Pro dítě je důležité vyzkoušet nové činnosti a dovednosti spolu s někým
dalším. To mu poskytne vhled do průběhu činnosti, kterou se má naučit.
Např. jíst chleba nespočívá jen v tom, že vsuneme kousek chleba do
úst. Jde také o to natáhnout se pro krajíc, uchopit jej či ho kousek napíchnout na vidličku, pak jej donést nejkratší cestou do úst. Následně
je třeba vyndat vidličku z úst a nachystat se na nabrání dalšího sousta.
Můžete pomoci dítěti tím, že položíte jeho ruku na svoji, a pohyb ruky
tak vedete spolu. Když už dítě pohyb trochu zvládá, můžete mu dopomáhat vedením za zápěstí, později za loket. Pak ho necháte poslední část
úkonu dokončit samotné. Pokud se mu daří tento poslední krok, necháte je dělat samostatně i předchozí krok, až postupně celý úkol zvládne
samostatně.
4) Slovní doprovod, komentování činnosti:
Používejte jednoduchá slova. Řekněte dítěti, co má dělat a co od něj očekáváte. Dle možností používejte pro pojmenování předmětů a činností
vždy stejné výrazy. Např.: „Podívej Péťo, tady je tvoje bunda, pověs ji přes
židli“. I když je důležité dítěti říci, co má dělat, někdy je také dobré mlčet.
Dítě s CVI může být tak významně rušeno vaší řečí, že v tom okamžiku
je schopno jen poslouchat, co mu říkáte, a nemůže se soustředit na nic
jiného.

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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5) Uspořádání věcí, stálý pořádek:
Když chcete, aby bylo vaše dítě samostatné, a chcete jej učit praktickým
dovednostem, je nezbytné, aby všechny věci v jeho okolí měly stabilní
místo, aby je dítě snadno našlo s využitím své paměti.
6) Opakování:
Děti s CVI potřebují hodně opakování a cvičení konkrétní dovednosti na
konkrétním místě ve stejném čase. Důležitá je automatizace dovednosti,
která umožní aktivitu zvládnout, i i když je dítě vyrušeno nějakým zrakovým či sluchovým podnětem. Když si dítě nacvičí, zautomatizuje určitou
dovednost v konkrétních podmínkách, můžete jej začít učit zvládnout
tuto dovednost i za jiných podmínek, např. když pospícháte či když se
ocitnete v neznámém prostředí.
A. Jídlo a pití
Nácvik samostatnosti v jídle a pití může být pro děti s CVI náročný z různých důvodů. Děti mohou mít tendenci dívat se na věci jen letmo nebo
se dívat celkově na prostor a nevidět konkrétní věci. To může komplikovat samostatnost v jídle. Když vaše dítě dobře nevidí, co má na talíři,
tak také neví, co nese do úst. To ho může vylekat a pak to může vypadat,
že mu něco nechutná či že nechce jíst. Můžete mu pomoci tím, že mu
řeknete, co má na talíři, a dáte mu čas, aby si mohlo k jídlu přivonět. Některé děti raději jedí rukama, protože přes hmat dostávají více informací
o jídle. Jiné děti dávají přednost určité konzistenci jídla, jako je krémovitá nebo naopak tuhá. Když dítě netuší, že v jídle jsou kousky, může být
zaskočeno a kousky plivat.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020

Navíc pro dítě může být obtížné sledovat věci, pokud jich je moc najednou. Např. může být na stole a vedle něho příliš mnoho věcí, ubrus
může mít komplikovaný vzor, dítě může mít talíř s obrázkem.
Pokud je v okolí hodně hluku, dítě se nedokáže soustředit na sledování
věcí před sebou. Některé děti dokáží dělat jen jednu činnost v daném
čase. Když je okolo hodně rušivých vjemů, nemůže se cíleně dívat a sledovat. Snažte se odstranit rušivé vzruchy z okolí dítěte. Vypněte televizi
či rádio a ztište svůj telefon. Vyhněte se rozhovorům poblíž dítěte.
Některé děti s CVI mívají problém s odhadem vzdálenosti předmětů,
a tak mívají často drobné nehody. Např. uchopení hrnečku, aniž by ho
zvrhlo, je pro dítě těžkým úkolem. Nejlépe dítěti pomůžete, když budete
v klidu a nebudete se rozčilovat, pokud dítě hrnek srazí. Je dobré dávat
hrnek vždy na stejné místo a pohlídat, aby hrnek byl ve výrazném barevném kontrastu k povrchu stolu. Výrazný barevný kontrast hrnku
a stolu pomůže dítěti odhadnout vzdálenost, v které hrnek stojí.
Pro některé děti je nemožné propojit aktivitu – sahání po něčem
– a zároveň sledování věci zrakem. Tak může být pro ně velkým problémem napíchnout sousto na vidličku či nabrat jídlo na lžíci. Je možné mu
to usnadnit tím, že na talíř dáte jen několik kousků jídla. Pro nabírání
jídla je také vhodné použít hluboký talíř či misku. Můžete mu pomoci
vést ruku při nabírání jídla, aby cítilo pohyb a zapamatovalo si jej. Jakmile si dítě nacvičí, zautomatizuje nabírání na lžíci či vidličku, bude zvládat
lépe i současné sledování obsahu talíře.

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Některé úkony kolem jídla a pití mohou být pro dítě náročné, např. mazání pomazánky na chleba nebo loupání banánu. Pro nácvik takových
dovedností dítě potřebuje speciální nácvik v klidném prostředí bez přítomnosti dalších členů rodiny okolo a aktivit, které by se kolem něho děly
a odváděly jeho pozornost. Jakmile si dovednosti nacvičí, bude schopno je
provádět, i když budou ostatní členové rodiny sedět kolem stolu a jíst
a pít. Dětem je často dovoleno vybrat si a vzít si něco, co je na stole.
Například pomazánku na chleba či jejich oblíbené ovoce umístěné v míse.
Pro dítě s CVI bývá problémem vybrat si. Je pro ně obtížné v míse rozlišit
a najít oblíbené ovoce, protože je umístěné jedno přes druhé a často je
z nich vidět jen malá část. Svému dítěti můžete pomoci tím, že mu dáte
vybrat ze dvou kusů ovoce. Např. umístěte mandarinku a banán před
ně na stůl a vyzvěte je, aby si vybralo. Když si dítě vybírá pomazánku na
chleba, ujistěte se, že ji má dostatečně blízko, aby ji vidělo, mohlo po ní
sáhnout a zároveň cítilo její vůni.

Co dalšího ještě můžete udělat?
Pokud chcete dítě učit pít samostatně z hrnku, začínejte naplněním hrnku
jen do půlky, někdy stačí i 1-2 loky. Kdyby to dítě vyprsklo, nebude to
taková pohroma. Takto po troškách si dítě úkon nacvičí a zažije úspěch při
zvládnuté dovednosti.

Když dítě nepozná krabičku s pomazánkou, je vhodné ji označit barevnou
nálepkou, aby ji snadno rozlišilo od ostatních nádob s máslem, další pomazánkou apod. na stole.

Příště budeme probírat oblékání a svlékání.

Učte dítě jíst z talíře. Talíř je ohraničená oblast, ve které snadněji najde své
jídlo. Ještě více mu samostatné jídlo usnadníte, když použijete hluboký
talíř či misku. Pokud bude mít talíř kontrastní barvu oproti povrchu stolu,
bude pro ně snazší ho na stole najít.
Zkuste se na věci dívat v úrovni očí vašeho dítěte, abyste si vyzkoušeli, jak
ono vidí věci kolem. Např. když se dítě dívá přes stůl k oknu, kde vidí projíždějící auta, může ho to rušit. Pak bude lepší umístit ho ke stolu tak, aby
se dívalo směrem k prázdné stěně a lépe se soustředilo na obsah stolu.



Markéta Skalická, zraková terapeutka

Učte dítě, aby si říkalo o podání věcí, které jsou na stole, a umístěte chleba
a pomazánky na tác, který umístíte vždy na stejné místo.
Asi od tří let děti rády pomáhají s prostíráním stolu. Dejte dítěti jednoduchý úkol, např. aby položilo svůj talíř, hrnek či máslo na stůl. Můžete ho
také pověřit, aby vyndalo něco ze skříně a přineslo to na stůl.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020
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ČSmysluplná zábava v dobe
						nouzové

V tomto čísle zpravodaje najdete mnoho inspirace k vyrábění a tvoření
hraček a pomůcek, které pro vás kolegyně připravily, včetně návodů, jak
pomůcky správně používat.
Doba nouzová přímo vyzývá k tomu stát se doma fyzioterapeutem,
ergoterapeutem, zrakovým terapeutem, ale i pedagogem, nebo dokonce
asistentkou pracujícího manžela.

Ale ani EDA není pozadu, díky našemu webu se dostanete k EDA pracovním listům, se kterými je plno zábavy, najdete tu omalovánky, vystřihovánky, spojovačky, bludiště: https://edaplay.cz/cz/tipy/aktivity
A nově i obličeje: https://edaplay.cz/cz/tipy/aktivity/pracovni-listy-obliceje
Nezapomínejme ale na sourozence, které není vždy jednoduché u domácí výuky udržet.
Naštěstí doba internetu myslí i na ně a všechny možné tipy podpor (například projekt UčíTelka nebo Khanova škola) shrnuje web koronápady,
který se věnuje nejen tématům vzdělávání: https://koronapady.cz/
A tak nám doba nouzová dává úžasnou příležitost přijít na to, kde jsou
naše skryté potenciály, aneb každý přeci dává dětem hlavně to, co mu
dává smysl.
Aneta Bučková, poradkyně rané péče

Existuje řada terapeutických center, která se rozhodla takto odvážné
maminky podpořit názornými videi.
Jedním z nich je facebooková stránka Play-Si, která podporuje maminky-ergoterapeutky: https://www.facebook.com/ErgoPlaySI/
Maminky fyzioterapeutky a ergoterapeutky dnes na dálku svými videi
podporuje Armandi therapy clinic: https://www.facebook.com/atc.life.cz/
Nezapomínejme ale ani na zrak, návody k výrobě domácích zrakově stimulačních pomůcek krásně zásobuje blog rané péče:
http://ranapece.blogspot.com/?view=flipcard
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Hracka domácí výroby
		
- aktivní krabicka od vajec

Potřebujeme:
krabičku od vajec, korálky, víčka, čtvrtky, fixy, nůžky, dále ne nezbytně
barevné papíry, hůlky nebo pinzetu.
Postup:
Z barevných papírů vystřihneme kolečka vždy do páru s barvou víček,
ze čtvrtky pak mřížky s okénky podle míst v krabičce od vajec (6 nebo
10); ty pak obarvíme opět do páru dle barev víček. Pak vystřihneme
kolečka s čísly. Dále můžeme zakreslit do koleček tvary a obrazce a k nim
do páru menší verzi.

Hra:
A) Dítě vkládá do krabičky víčka podle předložených koleček z barevných
papírů.
B) Dítě vkládá víčka podle předlohy – mřížky s předkreslenými kolečky
barev.
C) Dítě dává korálky nebo jiné drobnosti podle čísel a jako předloha mu
může sloužit mřížka s puntíky. (Můžeme hru ztížit použitím pinzety nebo
hůlky pro přemístění drobnosti.)
D) Dítě vkládá menší verzi stejného obrázku.
E) Obrázky pak můžeme nakreslit znovu a rozstřihnout na půl, dítě pak
může hledat půlku původního obrázku.
Co hra rozvíjí? Děti se učí barvy, tvary, hledat detaily, pracovat s předlohou. Rozvíjejí ale i jemnou motoriku, matematické dovednosti a zrakovou analýzu a syntézu.
Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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Pomucka domácí výroby
					- chrastítka

Tentokrát jsme si vzpomněli na pruhovaná chrastítka.
Chrastítka můžeme zavěsit na hrazdičku nebo je kutálet po podlaze
nebo je také využít jako hudební nástroj!
K výrobě nám stačí lahvičky od šumáků nebo od jogurtových nápojů
nebo také kovové lahve. Pak lepící tapety (ať už lesklé nebo černobílé)
a materiál k ozvučení (rýže, fazole, korálky, korky, materiál lze střídat…).
Nakonec stačí lahve polepit, naplnit a hra může začít!

S dítětem se také můžeme při chrastění střídat a vytvářet různé rytmy,
objevovat svět zvuků a navíc posilovat komunikační dovednosti (střídání
v chrastění posiluje dovednost vytvářet dialogické střídání v řeči).
Přeji mnoho zábavy!


Aneta Bučková, poradkyně rané péče

A k čemu všemu je tato pomůcka užitečná? Je-li lahvička zavěšená na
hrazdičce, dítě se učí sledovat pohybující se předmět. Díky pruhované
tapetě vytváříme zrakově stimulační prostředí a posilujeme koordinaci
oko-ruka, přičemž zvuk dodává dítěti okamžitou odpověď na jeho akci.
Lahvičku si můžeme pak s dítětem kutálet, a tím mu rozšiřujeme zorné
pole a motivujeme je k objevování prostoru a společné hře (k této aktivitě je kovový lesklý válec zvukově ideální a výměna různých materiálů
vede dítě k objevování pestrosti zvuků).
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Dalekohled - kukátko

Domácí dalekohled/kukátko lze využít k veselému hraní a zároveň trénování zraku. Velmi často ho využíváme k přípravě dítěte na oční vyšetření.
Zároveň ho lze použít pro orientaci v prostoru a k motivaci k pohybu.
Budeme potřebovat:
Ruličku od kuchyňských utěrek/ruličku od toaletního papíru
Lepidlo, nůžky
Barevné papíry, lepenku, barevné pásky
Případně barvy
Postup:
Ruličku očistíme od zbytků papíru, natřeme lepidlem a polepíme dle
vlastní fantazie barevným papírem. Použijte při výrobě kontrasty, lesklé
a výrazné barvy, které budou dobře viditelné.
Můžeme ji i pomalovat a dozdobit vystřiženými obrázky, nálepkami.
Pokud máte barevnou lepicí pásku (běžně sehnatelná jako elektrikářská
izolační páska – „izolačka“, dnes se dá stejný typ pořídit i v papírnictví).
Případně dobře poslouží samolepící tapety.
Čím je rulička veselejší, tím lepší! Důležité je, aby se dítěti líbila a chtělo
si s ní hrát.

Použití:
Přes ruličku na sebe s dítětem koukáme. Zkoušíme sledovat objekty
– blízké i vzdálenější. Můžeme i hledat drobnosti a detaily v knížkách.
Kutálením dalekohledu po místnosti trénujeme sledování pohybu
a orientaci v prostoru. Pokud si budete kutálet společně s dítětem, zároveň trénujete i jemnou motoriku dítěte (uchopování a kutálení). Zároveň
může dítě za kutálející se ruličkou lézt, plazit se, chodit.
Do ruličky lze vhazovat drobné kuličky či jiné drobné předměty – dítě
trénuje jemnou motoriku. Kulička může padat do lavóru, mísy, hrnce
– objevování různých zvuků. Nebo je možné nechat kuličku kutálet do
prostoru – trénink odhadu hloubky a vzdálenosti v prostoru, sledování
pohybujícího se objektu v prostoru
Ruličku lze využít i při podpoře mluvení – můžete přes ni něco šeptat,
použít ji jako hlásnou troubu, troubit do ní jako do trubky
Jana Jelínková, poradkyně rané péče
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EDA láhevů

Naše velmi oblíbená pomůcka, která s námi velmi často jezdí jako první
hračka do rodin. U dětí si našla své místo a má široké využití. Vyrobit si ji
je velmi snadné!
Potřebujeme:
Menší bílou plastovou lahev (od jogurtového pití, ledové kávy,
kefíru – většinou 0,5 litru)
Černou lepécí pásku (izolační elektrikářská páska – „izolačka“, případně
pásku z papírnictví)
Dvě korkové zátky (případně korálky, čočku, hrách, rýži)
Nůžky

Použití:
Použití je široké. Lze ji využít ke stimulaci zraku (zájem o ni podporuje
i neagresivní zvuk, který vydává díky kroku uvnitř). Díky kontrastu
a zvuku motivuje dítě k pohledu. Pokud budete s lahví pomalu posouvat
do různých směrů, motivujete je ke sledování pohybu. Zároveň můžete
lahev přibližovat z různých stran k dítěti. Cílem je, aby se za lahví otočilo.
Můžete ji kutálet po podlaze, kdy trénujete sledování pohybu a prostorovou orientaci. Zároveň může sloužit jako motivace při natahování ruky
za lahví, při plazení a lezení. Můžete jich několiki zavěsit i na hrazdičku,
na vystřídání s hračkami.
A určitě ji nechte dětmi prozkoumat – rozvíjí si tím jemnou motoriku
ruky. „Ochutnávání“ rozvíjí svaly kolem úst, které jsou později potřeba
k mluvení.

Postup:
Z lahve sundáme barevný obal, důkladně ji vymyjeme a necháme vyschnout. Následně lahev polepíme černou páskou. Rozestup mezi černými pruhy by měl být cca 1cm. Korkovém zátky vložíme dovnitř, zašroubujeme, páskou ještě obtáhneme víčko a EDA lahev je hotová.

Lahví si můžete vyrobit více – použijte různé barvy pásek – červená,
třpytivé barvy – a dovnitř zkuste dát různé přírodniny – hrách, čočku,
rýži; děti mohou zkoumat různé zvuky. Pokud máte velmi zručné děti,
doporučuji víčko kromě obtažení páskou ještě zalepit (lepidlo, tavná
pistole).
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Hulky aneb hracka domácí výrobyů

Máte rádi suši? Přebývají vám doma hůlky a nevíte, co s nimi? Pojďme si
vyrobit hračku!
Stačí papír, hůlky, fixy.
Na papír nakreslíme rámečky, do nich pak značky nebo barevné puntíky.
Ve stejném pořadí je zakreslíme na hůlky.
Dítě pak přiřazuje hůlky k řádkům.
Hra je výborná pro rozvoj vnímání detailů, pozornosti (zkontrolovat
zrakem celý řádek, než hůlku umístím) a paměti (zkoušela jsem už tuto
hůlku?).
Přeji plno zábavy!
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Trídící mrízkaů

Řadu smysluplných pomůcek a hraček lze vyrobit doma. Jednou z nich je
také mřížka pro třídění barev a tvarů.
K výrobě této pomůcky stačí víčka, fixa, pravítko, čtvrtka (možná i obyčejný papír vložený do eurofólie?) a tvorba může začít.
Na čtvrtku narýsujeme mřížku 5 x 5, do horních kolonek nakreslíme tvary, které bude dítě třídit, a do bočních sloupečků vybarvíme barvy, které
budeme přiřazovat.
Pomůcka je didaktickou hračkou. Děti se učí poznávání barev, tvarů, rozvíjejí schopnost kategorizovat, třídit. Děti se učí i orientaci v řádku
a sloupci (nahoře, dole, vlevo, vpravo).
Třídit na základě dvou kategorií může být pro některé děti náročné,
pomoci jim můžeme tím, že začneme nejdříve třídit zvlášť barvy a pak
zvlášť tvary. Pak můžeme dítěti postupně podávat po jednom řádku
nebo sloupci, začít třídit vždy jen jednu hromádku stejně barevných
tvarů a hromádky pak postupně přidávat.
Přeji plno zábavy!
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Svítící aromadifuzérů

Aromadifuzér kombinuje účinky vodní mlhy a esenciálních olejů.
Vytváří relaxační atmosféru nejen díky šetrnému uvolnění aromatických
olejů, alei díky barevnému podsvícení.
Odkaz na www aromadifuzéru.
Děkujeme mamince Matyáše za tip!
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Little roomů

Little room je speciální pomůcka, která je určená pro děti se zrakovým
i kombinovaným postižením. Tato pomůcka podporuje rozvoj více smyslů (zrak, hmat a sluch). Rozvíjí také jemnou i hrubou motoriku, koordinaci oko – ruka a vnímání prostoru. Pomůcka byla vytvořena v rámci
konceptu Aktivní učení dánské psycholožky Lilli Nielsen. Pokud vás
toto téma zajímá více, v časopise rané péče EDA (K)OUKEJ 1/2018 na
téma „Pojďte, budeme si hrát“, naleznete podrobný článek o principu Aktivního učení Lilli Nielsen a pomůcce Little room. Tuto pomůcku máme
také v půjčovně rané péče EDA. Naše klientské rodiny si ji tedy mohou
vyzkoušet i v domácím prostředí.
Little room se sestavuje z plastových tyčí, spojek, hmatových a zrakově
stimulačních desek, plexiskla a pomůcek na zavěšení. Hotovou konstrukci a desky na Little room vyrábí firma Rollpa. K této konstrukci je potřeba dodat plexisklo s vyvrtanými dírkami na pomůcky. Jako pomůcky
se využívají předměty denní potřeby (mycí houby, sítky, natáčky, klíče,
kelímky, mističky atd.), aby se s nimi mohlo dítě seznámit. Předměty se
věší na plexisklo symetricky po dvojicích, aby dítě mohlo nalézt stejný
předmět na pravé i levé straně. Dodávané desky jsou bez potisků, aby
si je rodina mohla upravit dle potřeby. Desky je možné polepit různými
fóliemi nebo jinými materiály. Je možné polepit fólií celou plochu desky
nebo z ní vystřihnout různé tvary a nalepit na černé nebo bílé pozadí.
Na plexisklo můžete položit také světelný panel. Mezi světelný panel
a plexisklo je možné umístit speciální fólie nebo obrázky určené ke zrakové stimulaci na světelném panelu.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 37/2020

Na e-mailové adrese firmy Rollpa je možné objednat konstrukci pomůcky Little room, podobnou, jako vidíte na fotografii. Zájemce o konstrukci
by měl od firmy dostat konkrétní nabídku.
rollpa@atlas.cz
Zde je možné zakoupit samolepící fólie jednobarevné, zrcadlové i hologramové na výzdobu desek:
https://hologram-vyroba.cz/samolepici-folie/?filter&append&sort=default&page=6
Děkujeme za inspiraci rodině Martínka!


Klára Janečková, poradkyně rané péče
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ALBI - pexeso „ Dopravní 				
prostredky”ů

Jde o sadu pevných dřevěných kulatých kartiček s obrázky dopravních
prostředků.
Každá kartička po přiložení kouzelné tužky vydává velmi realistický zvuk
daného dopravního prostředku, tužka jej i pojmenuje a krátce slovně
představí.
Výborná hračka nejen pro rozvoj zraku, ale i pro rozvoj slovní zásoby
a vědomostí.
https://eshop.albi.cz/kc-hra-pexeso-dopravni-prostredky/
Z řady ALBI je nově také velmi oblíbená sada zvukových knih Zpívánky
https://eshop.albi.cz/kc-kniha-zpivanky-1-2-vydani/
Děkujeme mamince Matyáška za úžasný tip na jednu z hraček ALBI
– pexeso „Dopravní prostředky”.
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Ortopedická podlaha
pro celou rodinuů

Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost s používáním ortopedické
podlahy (www.muffik.cz) u nás doma. Jedná se o skvělou rehabilitační
pomůcku, kterou snadno rozložíte po podlaze a v případě potřeby zase
sklidíte. Jsou to různobarevné dlaždice z měkčeného PVC o rozměru
25 x 25 cm, které lze do sebe libovolně zapojovat, a tvořit tak senzomotorický chodník a báječnou hrací plochu nejen pro vaše nohy.
Chůze po chodníku umožňuje celkové uvolnění a zklidnění těla. Lze ji
použít pro jemnou masáž plantárních svalů. Uvolňuje zátěž z bolestivých
oblastí nohou a pomáhá snižovat jejich únavu. Slouží jako prevence plochých nohou. Zkrátka přináší skvělý relax i zábavu.
Podlahu jsme pořizovali jako jednu z dalších cvičebních pomůcek pro
naše dvě děti, ale nyní jej využíváme i my dospělí, a poskytuje tak úlevu
nohám celé rodiny i návštěvám.
Kromě skladnosti se mi líbí i snadná údržba podlahy, která je omyvatelná.
I přes vyšší pořizovací cenu mohu ortopedickou podlahu jedině doporučit! Doma ji využíváme denodenně.


Michalea Mocková, maminka malé Gábinky
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Chobotniceů

Chobotnice je jednou z prvních hraček, které jsme synovi koupili. Už
jako novorozeně na ni reagoval. Chobotnice v sobě má rolničku, takže
ji i slyšel. Rád chytá chapadla, ideálně, když má chobotnici nad hlavou.
Nebo se s ní „pere“, když zavěšená není. Rád ji „žužlá”. Je to hračka spíše
na aktivní hru než třeba na přitulení a usnutí.



Eliška Kaplanová, maminka syna Zachariáše
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Kreslící tabulkaů

Tabulka u dětí rozvíjí grafomotoriku, zrak a další kognitivní dovednosti
díky přidaným tabulkám, u kterých děti dokreslují, zkouší kreslit písmenka, ale i další zábavné hry.
Tabulku je možné sehnat například zde:
https://www.lyke.cz/p/3398487-kreslici-magicka-tabulka?gclid=EAIaIQobChMI4pq5jOi35wIVjLHtCh27mwhbEAQYBiABEgKyK_D_BwE
https://www.pepovasleva.cz/hracky/magic-pad-svitici-tabule-na-malovani/?gclid=EAIaIQobChMIxLbXiv3G5wIVA4fVCh1-FgdeEAQYAyABEgKJTvD_BwE
Děkujeme mamince Kryštofa za skvělý tip na magickou svítící kreslící
tabulku.
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Detské knízky ů

Knihy jsou určené dětem jakéhokoliv věku. Najdete tu knihy nejen černobílé, ale také hmatové, zvukové, knihy s pohyblivými okénky, knihy
o pocitech nebo s nálepkami a dalšími aktivitami.
https://usborne.com/
Děkujeme mamince Matyáška za tip na knihy firmy Usborne, které jsou
zajímavé nejen zrakově, ale i hmatově.
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Sdílíme tipy na smysluplné aplikace
pro detiů

Často se nás rodiče ptají, zda jim můžeme doporučit ke stažení do iPadu nějaké aplikace, vhodné pro jejich děti. Zvláště v této době je iPad
pomocníkem nejen v rámci cílené zrakové stimulace, ale i smysluplného
zabavení dítěte a podpory jeho celkového vývoje. Dali jsme tedy hlavy
dohromady a vytvořili seznam aplikací, roztříděných do kategorií podle
toho, jakou oblast dovedností rozvíjejí. Co v seznamu najdete?
• aplikace kontrastní a světelné, vhodné ke zrakové stimulaci
• aplikace zaměřené na rozvoj komunikace, včetně mluvících zvířátek,
která děti motivují k nápodobě a pomáhají jim začít mluvit
• aplikace zaměřené na vnímání detailů, hledání rozdílů a podobné aktivity, které dětem pomáhají zvládat okluzní terapii
• a mnoho dalších tipů ze světa užitečných aplikací.
Seznam aplikací najdete na našem webu:
https://eda.cz/cz/pro-rodice/aktuality/
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Smysluplné aplikace na iPad
EDA PLAY
• EDA PLAY: https://apps.apple.com/cz/app/eda-play/id633272369
• EDA PLAY TOBY: https://apps.apple.com/cz/app/eda-play-toby/
id1103173134
• EDA PLAY ELIS: https://apps.apple.com/cz/app/eda-play-elis/
id1195438515
• EDA PLAY PAULI: https://apps.apple.com/cz/app/eda-play-pauli/
id1103173015
ČERNOBÍLÉ, KONTRASTNÍ
• Infant+: https://apps.apple.com/us/app/infant/id1205547526
• Mommy Saver: https://apps.apple.com/us/app/mommy-saver/
id1097229852
• Sensory Shapes: https://apps.apple.com/cz/app/early-learning-sensory-shapes/id1243794980?l=cs
• Onni a Ilona: Happy animals: https://apps.apple.com/us/app/onni-ilona-happy-animals/id1137164555
• Black White Animals: https://apps.apple.com/sa/app/black-white-animals-for-babies/id1469870577
• Tap-n-See-Now: https://littlebearsees.org/cvi-ipad-app-tap-n-see-zoo/
https://apps.apple.com/za/app/tap-n-see-now/id491247565
• Visual stimulation: https://apps.apple.com/us/app/visual-stimulation/
id1218262463
• Baby View: https://apps.apple.com/us/app/baby-view-pocket/
id458511266
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• Baby View: https://apps.apple.com/us/app/baby-view-pocket/
id458511266
• My First: https://apps.apple.com/us/app/my-first-high-contrast-images/id1462927473
• Infant ZOO: https://apps.apple.com/cz/app/infant-zoo-lite-for-babies/
id677233768?l=cs
• Infant Faces: https://apps.apple.com/us/app/infant-faces-baby-fun/
id875002730
• Egg Head: https://apps.apple.com/us/app/egg-head-lite-peekaboo-baby/id608096357
ZRAK – ANALÝZA A SYNTÉZA
• My Mosaik 1: https://apps.apple.com/gb/app/my-mosaic-1/
id996852331?l=cs
• Shapes Jigsaw: https://apps.apple.com/gb/app/shapes-jigsaw-puzzles/
id1013593582?l=cs
• Polygrams – Tangram Puzzles: https://apps.apple.com/cz/app/polygrams-tangram-puzzles/id1403036309?l=cs
• Miffy: https://apps.apple.com/cz/app/miffy-educational-games/
id1252672478?l=cs
ZRAK – KATEGORIZACE
• Matrix Game 1: https://apps.apple.com/us/app/matrix-game-1/
id684669498
• Sort it Out 1: https://apps.apple.com/us/app/sort-it-out-1-for-toddlers/id501939025
• Match it up 1: https://apps.apple.com/us/app/match-it-up-1/
id421840435
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• Kouzelný vláček: https://apps.apple.com/us/app/kouzeln%C3%BD-vl%C3%A1%C4%8Dek/id1489337225?l=cs
• Music color: https://apps.apple.com/us/app/music-color/
id463416998
ZRAK – BLUDIŠTĚ
• Maze Game 2: https://apps.apple.com/cz/app/maze-game-2/
id550875334
• Miffy: https://apps.apple.com/cz/app/miffy-educational-games/
id1252672478?l=cs
ZRAK – DETAILY
• What Diff? https://apps.apple.com/us/app/what-diff/id1296183799
• What's Diff 2: https://apps.apple.com/app/whats-diff-2/id500644920
• Gallery: https://apps.apple.com/us/app/gallery-coloring-book-decor/
id1456596043
• Cooking Diary: https://apps.apple.com/cz/app/cooking-diary-restaurant-game/id1214763610?l=cs
• Moje kavárna: https://apps.apple.com/cz/app/moje-kav%C3%A1rna-restaurace/id1068204657?l=cs
• Tobík uklízí: https://apps.apple.com/cz/app/tob%C3%ADk-ukl%C3%ADz%C3%AD-hra-pro-d%C4%9Bti-v-%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B/id696011657
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ZRAKOVÁ STIMULACE – SVĚTÝLKA
• Fireworks: https://apps.apple.com/us/app/fireworks-arcade/
id435664934
• Art of glow: https://apps.apple.com/us/app/art-of-glow/id387680399
• Light+: https://apps.apple.com/us/app/light/id320172514
• Fluidity: https://apps.apple.com/us/app/fluidity-hd/id399403909
GRAFOMOTORIKA
• Peppa paintbox: https://apps.apple.com/ro/app/peppa-pig-paintbox/
id775991654
• Finger paint: https://apps.apple.com/us/app/finger-paint-with-sounds/id586598528
• Miffy: https://apps.apple.com/cz/app/miffy-educational-games/
id1252672478?l=cs
• Broom broom: https://apps.apple.com/us/app/broom-broom-for-ipad/id482548233
3D
• Polycolor: https://apps.apple.com/us/app/polycolor/id1189840103
• Polysphere: https://apps.apple.com/us/app/polysphere-art-of-puzzle/
id1440756080

MLUVÍCÍ ZVÍŘATA
• T alking Ginger 2: https://apps.apple.com/us/app/talking-ginger-2/
id623158699
• T alking Pierre: https://apps.apple.com/us/app/talking-pierre-the-parrot/id430152138
• T alking Angela: https://apps.apple.com/us/app/talking-angela/
id554936514
•M
 y talking Tom 2: https://apps.apple.com/us/app/my-talking-tom-2/
id1337578317
ZVUKY
•A
 wesome Xylophone: https://apps.apple.com/us/app/awesome-xylophone-lite/id499200401
•V
 ideo Touch: https://apps.apple.com/us/app/video-touch-animals/
id463417930
• S ound Touch: https://apps.apple.com/us/app/sound-touch/
id348094440
• S ound Touch 2: https://apps.apple.com/us/app/sound-touch-2/
id504519249

KOMUNIKACE
• Mluvídek: https://apps.apple.com/cz/app/mluv%C3%ADdek/
id824787217
• První slova – hry pro batolata: https://apps.apple.com/cz/app/prvn%C3%AD-slova-hry-pro-batolata/id1434506514?l=cs
• České výukové kartičky: https://apps.apple.com/cz/app/%C4%8Desk%C3%A9-v%C3%BDukov%C3%A9-karti%C4%8Dky/id593913803
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Ocean drum aneb bubínek se 			
zvukem morského príboje ů

EDOVĚ půjčovně hraček jde stále z ruky do ruky bubínek, na který se
nemusí hrát paličkami. Zvuk podobný šumění mořského příboje vzniká
pohybem drobných kuliček, které jsou uvnitř pod průhledným krytem
a dítě je rozpohybuje každou manipulací s bubínkem. Protože se některé
děti se zapůjčenou pomůckou těžko loučí, udělali jsme průzkum, kde se
dá opatřit.
Pokud si chcete samostatně vybrat z opravdu široké škály možností,
zadejte do vyhledávače „ocean drum“. Vykouknou na vás nabídky od
levnějších plastových verzí pro nejmenší až po drahé nástroje určené
profesionálním hudebníkům.
Pro ty, kteří si rádi dají poradit osvědčenou cestu, doporučují rodiče
Ondry ze Slaného e–shop Muzikant.cz (www.muzikant.cz), kde mají
výběr „mořských bubínků“ v dostatečné kvalitě pro děti.

Uvádíme i tip na dražší typ bubínku, který však na rozdíl od ostatních
umožňuje kvalitní podsvícení např. na světelném panelu:
Průhledný ocean drum
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Soutezů

Vážení rodiče,
ve spolupráci s našimi poradkyněmi rané péče jsme vydali další pracovní
listy, tentokrát na téma bludiště. Pomůžete spolu s dětmi najít prasátku
cestu k jablku? Ukažte, kudy půjde kočka, aby se dostala až k ježkovi.
Pracovní listy ke stažení a vytištění najdete na www.edaplay.cz/aktivity.
A s bludišti souvisí i nová soutěž!
Chcete vyhrát pár ponožek se zvířátkem z aplikací EDA PLAY?
1. Nakreslete, postavte ze stavebnic, nebo vytvořte z čehokoliv, co máte
doma, bludiště podle vlastní fantazie
2. pošlete nám fotku bludiště na info@edaplay.cz
3. na Mezinárodní den dětí, 1. 6., vybereme ta nejnápaditější bludiště
a odměníme je ponožkami z kolekce EDA
Přejeme hezkou zábavu dětem i vám,
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Cyrilovo pecení

Malinový cheesecake bez výčitek
Co bude potřeba:
balíček celozrnných grahamových sušenek (120 – 140 g)
3 lžíce mléka
400 gramů nízkotučného krémového sýra
2 hrnky řeckého jogurtu
5 lžic medu
2 vejce
2 lžíce kukuřičného škrobu
vanilkový extrakt
Ingredience, pokud cheesecake nechcete zas tak zdravý:
místo grahamových sušenek kupte máslové nebo klasické „Lotusky“
místo 3 lžíc mléka použijte 3 lžíce ohřátého másla
400 gramů plnotučného krémového sýra
2 hrnky smetany
5 lžic cukru
2 vejce
2 lžíce kukuřičného škrobu
vanilkový extrakt
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Jak na to:
1. Můžeme si předehřát troubu (pokud nejste úplně rychlí kuchaři, zapněte si ji později)
2. Nejdříve uděláme těsto. Grahamové sušenky musíme rozmixovat na
prášek, který použijeme jako spodek cheesecaku. Pokud nemáte mixér,
doporučil bych vám hodit všechny sušenky do nějakého uzavíratelného
pytlíku a rozmlátit je válečkem na těsto na drobný prášek.
3. Do prášku ze sušenek přidáme 3 lžičky mléka (případně másla), aby
vznikla trochu mokřejší hmota, která bude trochu více držet tvar. Přesto se
bude hmota pořád trochu drolit, ale to nevadí.
4. Vezmeme si ideálně formičku na cheesecake a vysteleme spodek formy
vzniklou hmotou. Neměla by být moc vysoká, spodní těsto cheesecaku je
vysoké jen pár milimetrů. Uhladíme těsto tak, aby bylo krásně rovné.
5. Dáme péct do trouby na 180°C na 15 minutek.
Tvarohová část:
6. V jedné nádobě postupně smícháme všechny zbylé suroviny: 400 gramů nízkotučného krémového sýra, 2 hrnky řeckého jogurtu, 5 lžic medu,
2 vejce, 2 lžíce kukuřičného škrobu, vanilkový extrakt.
7. Všechno smícháme do krásně hladkého krému, který nebude ani moc
tekutý, ale ani moc tuhý. Spodní těsto se nám mezitím krásně upeklo
a přesně na něj teď vylijeme celou světlou hmotu.
8. Dáme péct do trouby na 150°C asi na 60 minut.
9. Po hodině mrkněte, zda vršek cheesecaku už ztmavl a zda se trochu
nafoukl. To bude moment, kdy ho můžete vyndat z trouby.
10. Po vytáhnutí z trouby posypejte hotový dortík malinami a nechte ho
chvilku v pokojové teplotě odpočinout.
Hotovo!
Na upečený cheesecake samozřejmě nemusíte dávat maliny, ale třeba jahody či borůvky. Já použil rozmrazené maliny z Lidlu. Cheesecake chutná
nejlépe vychlazený. Proto ho hned po vychladnutí dejte do lednice a za
hodinku můžete mlsat.
Já jsem tento cheesecake upekl bráchovi k narozeninám a s rodinkou
jsme si velmi pochutnali.

Váš Cyril
Nejen pro sourozence

37

Kalendárium

Rok oslav k 30. výročí založení rané péče v Čechách

Co muselo být zrušeno

Co se chystá

28. 3 2020
		

Charity Battle for EDA – taneční soutěž breakdance
s výtěžkem pro EDU v Praze na Dobešce

září 2020	
Odpolední Zahradní slavnost ve Filipovce

7. 4. 2020

S etkání rodičů s možností vyzkoušet si Ozoboty a pracovní
listy EDA PLAY
14.30 – 16.30 hod

25. 4. 2020

 en oslav rané péče v Zemědělském muzeu v Praze
D
– 30. výročí založení rané péče v Čechách

podzim 2020 S etkání rodičů s možností vyzkoušet si aplikace EDA PLAY
a práci s iPady
říjen 2020	
Večery u Kapucínů, Benefiční koncert pro EDU
19. 11. 2020 Benefiční koncert v Jazz Docku

24. 5. – 30. 5. 2019	
Pobytový kurz v Lučkovicích, pozvánky vám
poradkyně budou posílat v půli března
17. 6. 2020

Zahradní slavnost ve Filipovce
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Pro aktuální informace sledujete zprávy na webu www.eda.cz
a naší facebookové stránce.

kalendárium

38

Zpravodaj EDA cz, z. ú.
Redakční práce: Lucie Gregorová | Korektury: Jana Vachulová
Grafický návrh: SKOBA (www.iskoba.cz) | Sazba, grafická úprava: Andrea Marková
4krát ročně vydává EDA cz, z. ú. | Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 – Chodov
www.eda.cz

