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Úvodník
obrátit zdarma telefonicky (800 40 50 60), nebo prostřednictvím chatu
každý pracovní den od 9 do 15 hodin.

Vážení a milí čtenáři,
věřím, že i v předvánočním shonu si najdete pár chvil na přečtení našeho
dalšího Zpravodaje. Tentokrát ho pro vás připravila naše poradkyně
a konzultantka pohybového vývoje Lucie Gregorová, která převzala pomyslnou štafetu po dlouholeté redaktorce a poradkyni Alici Pexiederové.
Zpravodaj vám tak pod jejím vedením bude nadále přinášet mnoho užitečných tipů, nápadů a informací. Tímto děkuji oběma dámám – Alici za její
pečlivost a vytrvalost, Lucii za odvahu a chuť pustit se do neznámých vod.
Koncem září proběhla v EDOVI Open party, kterou jsme oficiálně zahájili
svou činnost v nových prostorách. V krásném letním počasí se na nás
přišlo podívat přes 200 dospělých a dětí, mezi nimi klientské rodiny, dárci,
dobrovolníci nebo spolupracovníci. Užili jsme si krásné odpoledne a večer.
Velké poděkování za přípravu a realizaci patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům z Primagasu a z řad rodinných příslušníků našich zaměstnanců.
Za sebou máme také již čtvrtý ročník benefičního koncertu „S brejlema
nebo bez brejlí“, který se konal 29. listopadu v Jazzdocku. Výtěžek z letošní
benefice poputuje na podporu naší krizové Linky EDA, na kterou se můžete
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Letošní poslední číslo Zpravodaje vám přináší mimo jiné užitečné tipy
na výrobu domácích smyslových hraček nejen pro nejmenší, nebo návod, jak vybrat dobré boty. Dozvíte se také více o pomůcce GoTalk pro
alternativní komunikaci, kterou si můžete zapůjčit z naší půjčovny. Začíst
se můžete i do příběhu klientské holčičky Kristýnky, který vypráví o její
léčbě v zahraničí.
Zpravodaj je ale také nabitý informacemi. Ať už o účasti našich poradkyň
na odborných konferencích, o nabídce nové služby pro vás nebo o nových
projektech. Dozvíte se také o novinkách v EDOVĚ e-shopu, a pokud vám
ještě chybí nějaký ten dárek pod vánoční stromeček, věřte, že u nás si určitě vyberete. Uděláte tak dvojí radost. Obdarovanému a také EDOVI, který
z výtěžku financuje další odborné služby, které vám pomáhají, nebo třeba
vzdělávání poradkyň rané péče a konzultantek Linky EDA.
Za všechny zaměstnance EDY Vám přeji poklidné Vánoce strávené v kruhu
rodiny a do nového roku 2019 vykročte tou pravou!


Příjemné počtení
Petra Mžourková, ředitelka
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EDA je clenem profesní organizace 		
		
rané péce

EDA je jedním ze dvou nejstarších pracovišť rané péče v ČR, brzy budeme (určitě i s vámi) slavit kulaté výročí… Ještě si pamatujeme dobu,
kdy náš obor byl úplně nový a poradkyň rané péče bylo v naší republice
velmi málo. Proto jsme od počátku aktivním členem profesní organizace
pracovníků rané péče, kterou jsme před asi 15 lety spoluzakládali.
S kolegyněmi z dalších členských pracovišť se na půdě Asociace rané
péče ČR scházíme při společném vzdělávání, sdílíme zkušenosti z nejrůznějších komplikovaných situací, které nás mohou při podpoře rodin
potkat, podporujeme se při jednání s úřady, kraji, spolupracujícími organizacemi. V posledních dvou letech byly ředitelka EDY Petra Mžourková
a vedoucí služby rané péče Jana Vachulová aktivní v rámci projektu profesionalizace této jediné střešní organizace rané péče u nás – Asociace
rané péče ČR. Aktivity a výstupy projektu i další zajímavosti, kterými náš
obor žije, jsou pro zájemce k nalezení v Bulletinech ARP:
https://www.arpcr.cz/dokumenty/

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Velmi důležitou součástí členství v Asociaci rané péče ČR je pravidelné hodnocení kvality naší práce nezávislým supervizorem. Výsledkem
podrobného posouzení souladu námi poskytované služby se standardy,
principy, etikou a odborností rané péče je udělení Garance kvality služby
raná péče. S radostí sdělujeme, že EDA 2. června 2018 tuto garanci již
poněkolikáté získal, nyní dle nových pravidel s platností na další tři roky.

Jana Vachulová, metodik rané péče EDA
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Seminár o centrálním postizení zraku
		 (CVI)

Dne 14. října 2018 jsem se v prostorách společnosti EDA cz, z. ú., zúčastnila semináře „Dívám se, ale nevidím” týkajícího se problematiky
centrální poruchy vidění (CVI). Lektorka, paní Markéta Skalická, nejprve
přehledně vysvětlila, v čem vlastně problém CVI spočívá, v které části
mozku k poškození dochází a jaké to má nebo může mít následky. Po
úvodní teoretické části následovala videa s konkrétními dětmi s tímto
postižením, z nichž bylo zřejmé, jak se CVI projevuje a jak tyto děti svět
kolem sebe vidí, resp. vnímají. Tato část byla rovněž jednou z nejzajímavějších, protože chování dětí a problémy, se kterými se musí dennodenně vyrovnávat, byly ve videích jasně vysvětleny jejich rodiči i odbornými
lékaři. Pro mne původně těžko představitelný koncept „dívám se, ale
nevidím” jsme pak měli možnost ještě lépe pochopit takříkajíc sami na
sobě díky připraveným zrakovým iluzím a cvičením na trénování zraku
a mozku, kdy jsme se mohli docela dobře vcítit do pocitů dítěte postiženého CVI a pochopit strategie, jimiž se tyto děti učí tento hendikep překonávat. Na závěr samozřejmě nechyběly podrobné rady a doporučení,
jakým způsobem s dítětem s CVI pracovat tak, aby se s touto poruchou
dovedlo v mezích svých možností vypořádat a na základě zkušeností lépe
zvládat každodenní situace ve školce, škole, doma, na ulici apod. Celkově
mohu prohlásit, že seminář byl pro naši rodinu jednoznačně přínosný.
Paní lektorce i EDOVI patří velký dík za možnost se s touto problematikou takto podrobně seznámit.

Maminka Ondry:
V neděli jsme byli celá rodina na semináři paní Skalické k CVI a bylo
to plné informací, které nám pomohou do budoucna. Většinu času jsem
měla pocit, že se mluví přímo o Ondráškovi. Nechápala jsem totiž, že se mě
poleká, když k němu přijdu potichu, a přitom je schopný při bližším kontaktu najít pramen vlasů, který mi trčí z hlavy :) Teď už chápu :)
Tatínek Adámka:
Překvapilo mě, že máme úplně stejné problémy s orientací mezi vzory jako
lidé s CVI, akorát v menší míře (třeba na obrázku se schovanými písmenky).
Zaujalo mě poznání, že děti s CVI odvracejí zrak, aby si dokázaly zpracovat,
co viděly. To může znamenat, že Adama zajímáme, i když většinou kouká
úplně do háje, a to je povzbudivá myšlenka.
Seminář byl moc fajn, díky, že jsem se mohl zúčastnit.

Seminář proběhl za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky
Světluška.

Lenka Mikulcová, maminka 2,5 letého Ríši
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Nová sluzba pro klienty rané péce

Od září 2018 může EDA díky projektu Včasná pomoc dětem nabídnout
novou službu pro všechny klientské rodiny z Prahy a blízkého okolí.
Jedná se o nabídku Videotréninku interakcí, zkráceně VTI.
Co je to ta interakce?
Dobrá interakce je to „kouzlo“, které způsobí, že je nám s někým v komunikaci dobře.
Pocit, že cítíme, že nám někdo rozumí a že my rozumíme jemu – často
beze slov.
Když interakce probíhá správně, říkáme, že nám to s někým „klape“.

„ Ráno nemůžeme odejít do školky bez vzteklé scénky mezi dveřmi. A přitom vím, že se do školky moc těší!“
• Rodičům, kteří chtějí podpořit zdravé vztahy a komunikaci v rodině.
„Chtěla bych, aby nám bylo spolu dobře, ale někdy jako bychom každý
mluvili jinou řečí…“
Pokud máte chuť naši novou službu okusit nebo se o ní jen dozvědět víc,
požádejte o kontakt na videotrenéra svou poradkyni rané péče.
Stejně jako běžné konzultace poradkyně rané péče je i tato služba poskytována bezplatně a přímo u vás doma.
Na spolupráci s vámi se těší
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče

Pro koho je videotrénink určen? Komu může pomoci?
• Rodičům, kteří chtějí porozumět chování svého dítěte a chtějí pomoci
s jeho projevy.
„Vždycky musí být po jeho! Vzteká se, dokud mu nevyhovím.“
„Mám pocit, jako by dělal naschvál to, co nemá. A pak čeká, jestli se rozčílím.“
• Rodičům, kteří chtějí více porozumět projevům zdravého sourozence
dítěte s postižením.
„Od té doby, co se mu narodil mladší sourozenec, jako by se proměnil
v jiné dítě. Mysleli jsme si, že je to jen žárlivost prvorozeného, ale trvá to
už tak dlouho! A zdá se, že se to nelepší…“
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Setkání rodicu

Po delší pauze se 5. 11. 2018 uskutečnilo dopolední setkání rodičů, tentokrát na téma Sourozenci.
Co je typické pro prvorozené a druhorozené dítě a co pro benjamínky?
Jaké charakteristiky jsou dítěti vlastní a jaké souvisejí spíše s jeho rolí
v rodině? Můžeme zařídit, aby se sourozenci měli rádi? Co dělat, když
spolu soupeří? Můžeme být úplně spravedliví? A především – jak se sourozeneckými vztahy zamíchá narození dítěte s postižením? Co můžeme
od zdravého sourozence očekávat a co už je „přes míru"? Na tyto a další
otázky jsme hledali odpověď společně s PhDr. Ivou Jungwirthovou.

Další setkání, tentokrát Mikulášské, proběhlo 4. 12. 2018 od 13.30 do
16 hod. Účast rodin byla opravdu veliká. Rodiče i děti si pochutnaly na
občerstvení a odnesly si drobné dárečky, které nám zajistili, stejně jako
loni, naši přátelé z Primagasu.
Kdybyste měli nápady na další témata, budeme moc rádi, když nám je
sdělíte. Zkusíme je nabídnout při dalších setkáních.
Na shledání s vámi se těší
Mgr. Lucie Donátová (tel. 724400826)
a Mgr. Dagmar Kukačková (tel. 730872846)

Setkání naplnilo mé očekávání a doufám, že se líbilo deseti našim klientským rodinám, které svou účastí podpořily i některé poradkyně rané
péče EDA.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Vzdelávání v EDOVI

Díky podpoře z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se
naše poradkyně rané péče mohou účastnit vzdělávacích kurzů důležitých
jak pro jejich práci s klienty, tak i pro péči o sebe.
Práce s rodinami v náročných životních situacích, které rodiny pečující
o dítě s těžkým postižením dlouhodobě prožívají, vyžaduje dobrou orientaci nejen v oblasti zdravotní, ale i v oblastech přesahujících základní
kvalifikaci poradkyně. Pět našich kolegyň má možnost se seznámit s tématy doprovázení při umírání a truchlení, zvládání akutních i dlouhodobých krizových situací, manipulativní komunikace a práce se stresem. Prostřednictvím akreditovaných odborných kurzů v oblastech,
s nimiž se při práci setkávají, získají naše pracovnice jistotu a kvalifikaci
pro těžké životní situace, v nichž rodiny doprovázejí.



Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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VI. kongres v Litomyšli
		
- Trendy v detské oftalmologii
			a strabologii

Letošní podzim pro nás proběhl ve znamení vzdělávání se v oblasti
oftalmologie; ve dnech 26.–27. října jsme se zúčastnily dalšího významného setkání odborníků v oblasti dětské oftalmologie. V Litomyšli se
konaly již tradiční VI. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii.
V krásných prostorách litomyšlského zámku jsme si mohli vyměnit zkušenosti s dětskými oftalmology, zrakovými terapeuty, ortoptistkami
a kolegyněmi z raných péčí pro děti se zrakovým postižením z celé
České republiky.
Samozřejmostí při takové příležitosti je prezentovat svou práci: Markéta
Skalická připravila příspěvek na téma Centrální poruchy zrakové percepce – diagnostika a zraková terapie, Eva Makovcová představila téma
achromatopsie (spojeno se světloplachostí) u svých dětských pacientů
a klientů, Martina Herynková prezentovala zkušenosti na téma Centrální postižení zrakových funkcí u čtyřletého dítěte jako následek úrazu
v raném věku.

Účast i pobyt tří zrakových terapeutů z našeho pracoviště rané péče
EDA byly hrazeny z projektu, který realizujeme díky podpoře Nadačního
fondu Českého rozhlasu Světluška, za což Světlušce moc děkujeme.
Jsme rádi, že konference se za naše pracoviště zúčastnily i Martina Králová z rané péče a současně vedoucí SPC EDA a také paní ředitelka EDY
Petra Mžourková.
Pro nás všechny to byl velmi užitečně a příjemně strávený čas.



Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Martina Herynková, zraková terapeutka
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XXVI. výrocní sjezd Ceské
oftalmologické spolecnosti

Ve dnech 13.–15. 9. 2018 jsme se zúčastnily XXVI. výročního sjezdu
České oftalmologické společnosti, který se tentokrát konal v Praze.
Pro nás je to vždy příležitost zorientovat se v novinkách v oboru oftalmologie, vyměnit si zkušenosti s lékaři, zrakovými terapeuty i kolegyněmi
z ostatních raných péčí, které pracují s dětmi se zrakovým postižením.
Letos jsme pro tento kongres připravily prezentaci na téma Následná
péče po operaci jednostranné katarakty v dětském věku (autoři Markéta
Skalická, Martina Herynková), kde jsme shrnuly své zkušenosti s touto
problematikou ze dvou pracovišť: Centra zrakových vad v Praze a rané
péče EDA.
Náš příspěvek zazněl po prezentaci MUDr. Hložánka z nemocnice v Motole. Pan doktor mluvil o screeningu vrozené katarakty v České republice, takže jsme měly takto možnost téma katarakty doplnit a rozšířit.

Kromě autorek prezentace se sjezdu zúčastnily z našeho týmu i Eva Makovcová a Martina Králová.



Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Martina Herynková, zraková terapeutka
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Projektové novinky

Mezi těmi, kdo dlouhodobě a stabilně podporují činnost naší organizace, je i Nadace Agrofert. V rámci výzvy Podpora dětí hendikepovaných
mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají letos a v příštím
roce realizujeme projekt zaměřený na rozšíření kapacity služeb rané péče
v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji. Další podpořenou aktivitou je
série setkání rodičů s odborníky například nad problematikou sourozeneckých vztahů nebo s tématem logopedie.
Nadace Agrofert v letošním roce podpořila také Speciálně pedagogické
centrum EDA – poskytnutý příspěvek nám umožnil zakoupit nákladné
kamerové lupy Ruby a lupy Coil, které usnadňují cestu ke vzdělání malým klientům SPC EDA.

Speciálně pedagogické centrum EDA jsme ve Zpravodaji představovali
mnohokrát, pravidelní čtenáři si tedy již mohli udělat představu, jak
naše SPC funguje. Možná si ale neumíte představit, jak obtížné je financování provozu soukromého školského poradenského zařízení, zvláště
takového, které ve svém poslání navazuje na ranou péči a chce poskytovat služby stejně kvalitní a komplexní, na jaké jsou klienti rané péče EDA
zvyklí. Jsme velmi rádi, že Nadace rozvoje občanské společnosti ocenila tento náš přístup a podpořila ze sbírky Pomozte dětem náš projekt
Umím to už lépe! Poskytnutá částka umožnila uhradit část mzdových
nákladů speciálních pedagogů z SPC EDA, zakoupit kvalitní polohovací
zařízení LECKEY EDS, které pomáhá správně napolohovat děti s kombinovaným postižením při konzultacích, a pořídit nový iPad, který při práci
s dětmi pedagožky z SPC EDA často využívají.
Období projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019
Poskytnutý příspěvek: 293 000 Kč


Jana Ježková, koordinátorka osvěty

Období projektu: 6. 6. 2018 – 30. 4. 2019
Příspěvek poskytnutý RP EDA: 70 000 Kč
Příspěvek poskytnutý SPC EDA: 39 980 Kč

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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EDA – E-Shop
V e-shopu najdete také různé hračky pro děti jako je pexeso, ať už papírové nebo dřevěné. Je možné si objednat krásné pohlednice s různou tématikou. Zásobit pohledy se můžete na blížící se Vánoce. Určitě tím uděláte
radost babičkám nebo kamarádům svých dětí.
Někomu by mohl udělat radost dárkový balíček: káva Coffeeda s hrnkem
s motivy kačenky nebo pejska, které prodáváme dokonce za zvýhodněnou
cenu. Dále máme úžasnou soupravu vykrajovátek ve tvaru panáčků EDY,
které se hodí skvěle například na pečení vánoční perníkové rodinky.
E-shop EDA funguje úspěšně více než půl roku. Od té doby jsme již vychytali všechny technické nedostatky a stále přidáváme nové produkty. Budeme rádi, pokud si u nás objednáte něco pro radost nebo např. jako dárek
pro někoho blízkého. Možná vám udělá radost naše novinka v podobě
dárkových poukázek. Vyřeší vám situaci, když chcete někoho obdarovat
a nejste rozhodnuti, co by mu udělalo větší radost. Poukazy máme v hodnotě 300 a 600 Kč. Na všech našich produktech najdete motivy z aplikací
EDA PLAY, objevují se na nich nejrůznější zvířátka – od žáby přes šneka až
po psa. Obrázky vytvořené štětcem Lukáše Urbánka, ilustrátora dětských
knih, jsou na pruhovaném pozadí a mají za cíl upozornit na potřebu stimulace vidění a rozvoje zrakových dovedností u dětí. Vybírat můžete ze široké
nabídky pruhovaných a barevných triček jak dětských, tak i pro dospělé.
Oblíbené jsou také náušnice. Aktuálně jsme rozšířili nabídku pruhovaných
ponožek – ty můžete vybírat ve velikosti 22 až 45. Oblíbené jsou také naše
zrakově stimulační batohy a tašky z pruhované kolekce.

Nákupem na našem e-shopu můžete udělat radost nejen sobě, ale i naší
neziskové organizaci EDA. Jedná se o možnost přímo finančně příspět na
službu rané péče: na 1 cestu za klientskou rodinou v hodnotě 150 Kč, na
konzultaci poradkyně v hodnotě 500 Kč a pomoc psychologa v klientské
rodině v hodnotě 1000 Kč.
Těšíme se na návštěvu našeho e-shopu na https://eshop.eda.cz/.


Zuzana Malá, asistentka marketingu a Lenka Dobešová, PR specialistka

Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší; pro miminka jsou k dispozici bílá
body s různými zvířecími motivy v několika velikostech. Určitě potěšíme
ty z vás, kterým chyběly větší velikosti – doplnili jsme je pro batolata ve
věku 12 – 18 měsíců a 18 – 24 měsíců. Do Vánoc by tato body měla být
na skladě. Všechny naše produkty jsou ze 100 % bavlny.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Open party EDY v nových
prostorách na prazském Chodove

Naše organizace nedávno změnila místo působnosti a v novém sídle
uspořádala ve čtvrtek 20. 9. uvítací party, na kterou přišli klienti, příznivci a přátelé EDY. Akce se účastnili významní hosté – starosta Prahy 11
Petr Jirava a patronky organizace herečka Jana Plodková a zpěvačka
Juwana Jenkins. Ta na oslavě i zazpívala, a tak podpořila atmosféru
umocněnou i příjemnou zahradou kolem sídla EDY. Jana Plodková se
zajímala o to, jak se organizaci daří; o tom se nejvíce dozvěděla od Petry
Mžourkové, ředitelky organizace. Ovšem hovořila i s poradkyněmi rané
péče a setkala se také s dětmi z klientských rodin.
Děkujeme našim milým patronkám, že se naší akce zúčastnily.
O zábavu na oslavě nebyla nouze, kromě Juwany Jenkins zazpíval a zahrál
zpěvák Ondřej Galuška. Součástí akce byl také táborák, na kterém si
každý mohl opéct buřty. Klientské děti se svými sourozenci se vyřádily
na skákacích hradech, trampolíně a při dalších aktivitách, které byly pro
děti různých věkových kategorií připraveny. Dospělí hosté se seznámili
s novými prostorami a se všemi službami organizace, vyzkoušeli si zrakově stimulační pomůcky a brýle simulující zrakové vady. Přítomní si také
mohli zakoupit charitativní předměty EDA včetně triček, batohů a tašek
z pruhované kolekce, které jsou dostupné na https://eshop.eda.cz/. Na
oslavě až do večera panovala dobrá nálada, kterou podpořilo také krásné
a slunečné počasí babího léta.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Všem, kteří se na organizaci podíleli, moc děkujeme; nejvíce naší sousední neziskovce Hornomlýnská. Jsme vděčni za květiny od firmy Kytky od
Pepy. Děkujeme za chutné občerstvení Proficateringu a dobrovolníkům
z Primagasu, panu Kukačkovi za lahůdky a také klientským maminkám
za to, že napekly úžasné dorty a sladké dobroty. Krásné fotky nám nafotil Radek Cihla. Hračky pro naše klientské děti nám darovali sympatičtí
zaměstnanci z Anheuser-Busch. SANU BABU děkujeme za pěkný dárek
a v neposlední řadě M-Ocean za ozvučení.
zdroj foto: Radek Cihla


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Lenka Dobešová, PR specialistka

infoservis

14

Charitativní koncert
S brejlema nebo bez brejlí
		
podporil Linku EDA

Benefiční akci S brejlema nebo bez brejlí uspořádala nezisková organizace
EDA 29. listopadu v pražském klubu Jazz Dock. Na charitativním koncertě
nechyběla zábava ani dobrá hudba. Koupí vstupenky návštěvníci koncertu
podpořili provoz krizové Linky EDA, kterou bezplatně využívají rodiny se
závažným onemocněním dětí. Pro přátele a příznivce EDY zahrály skupiny Hm a United Heads, podle jejichž songu S brejlema nebo bez brejlí se
celá akce jmenuje. Koncertem provázela moderátorka a zpěvačka Genny
Ciatti. Akci podpořily také obě patronky organizace – známá herečka Jana
Plodková, s kterou se publikum pobavilo v první části večera, a zpěvačka
Juwana Jenkins se svou kapelou, která rozproudila zábavu v druhé části
večera. Během koncertu bylo možné vyhrát atraktivní ceny v tombole, jejíž výtěžek pomůže financovat krizovou Linku EDA. Přítomní si také mohli
zakoupit charitativní předměty z e-shopu EDA.

Foto: Radek Cihla

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Rádi bychom poděkovali všem, kdo naši akci podpořili:
vedle Jany Plodkové, Juwany Jenkins a dalších účinkujících jsou to mediální partneři akce Radio 1 a Český rozhlas. Také bychom rádi poděkovali
všem našim příznivcům a podporovatelům EDY, těší nás, že na koncert přišli. Akce by se neobešla bez návštěvníků, kteří si koupili vstupenku a lístky
do tomboly. Děkujeme všem, kteří se na organizaci koncertu se podíleli
a také všem, co darovali výhry do tomboly (Antiaging studio – Lucie Rákosová, Louskáček, vánoční sen, BeerGeek, Dermacol, Energy, HBO, Ipsos,
Kafe na dřevo, kapela Hm, Labyrint, Lukáš Urbánek, Metronome festival
Prague, Parfemland, Sanu Babu, Sephora, Supraphonline, Tesco – Nákupní
centrum EDEN, Thai Fit, Ve skle, vydavatelství Polí5 a za občerstvení pro
účinkující A-MASO).
Těšíme se na další ročník koncertu S brejlema nebo bez brejlí, který pro vás
už nyní začínáme připravovat!


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Lenka Dobešová, PR specialistka
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Prišel podzim a s ním
		
dobrovolníci RSTS

Studený podzim přišel do EDY přesně v úterý 23. 10. 2018. V tento den
přišli poprvé pomáhat dobrovolníci Raiffaisen STAVEBNÍ SPOŘITELNY
(https://www.rsts.cz).
Díky jejich celodennímu snažení v opravdu chladném počasí se podařilo
v areálu Filipovka očistit zahradu od plevele, který ničí chodníky a spáry na
vydlážděných plochách. Máme také nově zalaminovaná zrakově stimulační pexesa, vyčištěné pomůcky pro podporu pohybu. Dobrovolníci se stačili seznámit s celým areálem a s činnostmi a službami, které klientským
rodinám poskytujeme. Pomoc nás v chladném počasí zahřála a už teď se
těšíme, že se dobrovolníci z RSTS přijdou ohřát na oplátku bylinkovým
čajem ze zahrádky, o jejíž vybudování se přičinili.
Velké díky Centru pro dobrovolnictví – HESTIA, www.hest.cz, které k nám
dobrovolníky přivedlo. Děkujeme také řediteli areálu Filipovka panu
Roman Muchovi http://www.hornomlynska.cz, který celou akci podpořil
technickým zajištěním venkovních prací a zapůjčením zahradního náčiní.
Srdečně děkujeme i celé rodině individuálních i firemních dobrovolníků
EDY, kteří nám pomáhají dlouhodobě i krátkodobě. Díky, že nejsme sami.
„Sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu. Ale oceánu by
něco scházelo, kdyby tam ta kapka chyběla." – Matka Tereza


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Lenka Holubcová, fundraiserka
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Podpora naší cinnosti 					
v Pardubickém kraji

V letech 2015 – 2018 bylo poskytování služeb rané péče naší organizací v rámci Pardubického kraje financováno z projektu Rozvoj sociálních
služeb v Pardubickém kraji. Díky poskytnutým dotacím jsme mohli v roce
2016 nabídnout naše znalosti a zkušenosti v 21 rodinách, v roce 2017
a stejně tak letos poradkyně navštěvovaly 25 rodin. Přestože zmíněný projekt letos končí, EDA bude pomoc a podporu rodinám v Pardubickém kraji
poskytovat i nadále.
Pardubický kraj:
Dotace na zajištění služeb sociální prevence na období 2016 – 2018 v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji je financovaný
z Operačního programu Zaměstnanost.
Dotace celkem: 1 821 750 Kč


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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Rozhovor s Helenou Špackovou,
		

stavební inženýrkou, která dbá na funkční a bezpečné 		
zázemí EDY a bez které by se chod EDY neobešel

Co jsi, Helo, studovala?
Gymnázium Na Zatlance na Praze 5 a Stavební fakultu ČVUT na Praze 6.
Jak ses dozvěděla o EDOVI?
Do EDY mě přivedla moje Edí kolegyně Lucka Magerová, která měla
pocit, že humanitně vzdělaný ženský kolektiv potřebuje také někoho
s alespoň trošku technickým myšlením.
Co Tě na práci v EDOVI baví?
Různorodost. Teď aktuálně je to např. přezouvání pěti aut. Když jdu ráno
do práce, obvykle nevím, co mi ten den přichystá, jaké aktuální úkoly mě
překvapí. Snažím se, aby technika v kancelářích fungovala, aby poradkyně mohly v klidu jezdit do rodin a po příjezdu je čekalo bezproblémové
zázemí. Pracoviště také zásobuji provozním materiálem.
Cestuješ ráda?
Ano. Mojí oblíbenou destinací jsou slovenské hory, do kterých se musím
téměř každoročně vracet. Lásku k cestování a dobrý smysl pro orientaci
v terénu jsem asi podědila po svém tatínkovi, který tady v EDOVI dělá
dobrovolného korektora většiny vydávaných textů.
Kdy jsi byla na dovolené nejdéle?
Nejdéle jsem byla 9 let na mateřské „dovolené“. Ale pokud se ptáš na čas
strávený odpočinkem, pak nejdelší dovolenou jsem mívala v dobách
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

studií, kdy jsem v průběhu léta strávila doma jen pár dní, protože jsem
třeba byla tři týdny v kuse v bulharských horách a pak jsem hned sjížděla
Hron. Batohy jsme si nechávali uložené na nádraží a doma jsme se vůbec
nezastavili.
A kde nejdále?
Nejdále? Ve studentských letech jsem prochodila a projezdila Krétu, kam
jsem se pak ráda s rodinou ještě jednou vrátila.
Co Tě baví a z čeho máš radost?
Mám radost a naplňuje mě, když energie po léta vkládaná do mých dětí
se mi vrací v jejich úspěších a schopnostech.
Baví mě chodit po horách, čím výše, tím lépe! Miluji velké výhledy a rozhledy. Jsem nadšená, když vidím do dálky. Také ráda hraju deskové hry
a řeším logické či logistické problémy.
Mám radost, že se nám v tomto roce podařilo zrekonstruovat nové prostory pro EDU a bez větších potíží se přestěhovat.
rozhovor
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Jaké jsi provozovala sporty?
Jako dítě jsem jezdila jachting, pak jsem 13 let závodila v biatlonu, který se
zpočátku tady v Československu nazýval Sokolovský závod branné zdatnosti – v zimě – a Dukelský závod branné zdatnosti – v létě.
Teď už mi z biatlonu zbyly jen běžky. Jinak ráda jezdím na kole, občas hraji
badminton nebo jezdíme na sjezdovky.

Máš nějaký nesplněný sen?
Mám. Island! Ale pojedu ráda i jinam, když mi přijde do cesty letenka
zdarma.
Jaké bys chtěla být zvíře?
O tom jsem nikdy nepřemýšlela, mám ráda volnost a rozhled, nejspíše
nějaký pták, co na všechno vidí z výšky a sám není vidět … třeba špaček…. (pozn. kolegyně Holubcové)
Máš raději léto nebo zimu?
Asi zimu. Ale nesmí být -30.
Na co se právě teď těšíš nejvíce?
Teď se nejvíc těším, až zase vyjedeme s dětmi na lyže.
Máš nějaké životní motto?
Ani ne. Žiju život a dlouze nad ním nebádám.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018



Děkuji za rozhovor.



Ptala se Lenka Holubcová, fundraiserka

rozhovor
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ČCernobílé hracky

Když se mi před deseti měsíci narodila holčička, netušila jsem, že jí za
pouhé dva měsíce bude diagnostikována zraková vada. A právě tehdy
jsem se dozvěděla o tom, jakým způsobem novorozenci vidí náš svět,
a o důležitosti černobílých hraček. Jelikož i úplně zdravá miminka zpočátku vidí černobíle a neostře, je dobré pro jejich stimulaci pořídit hračky kontrastní.
V kamenných obchodech jsem neuspěla, a tak jsem tedy doma sedla
k internetu a hračky jsem začala usilovně hledat. Narazila jsem na českou firmu Šapitó, která vyráběla originální hračky, s nimiž jsme já i moje
dcerka velmi spokojeny. Hračky z dílny Šapitó již momentálně nejsou
vyráběny, ale stále je lze zakoupit v různém barevném provedení. Myšlenku (nejen) zrakového rozvoje dětí však tato firma neopustila, spíše
naopak. Můžete se o tom sami přesvědčit na webových stránkách
www.sapito.cz, kde po zadání slevového kódu ve tvaru RANAPECEEDA
získáte 3% slevu.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Jestli stále trochu tápete ve výběru ideální černobílé hračky, ráda bych
vám touto cestou předala své zkušenosti. Miminko víc zaujme vzorovaná
hračka než hračka, kde se barvy střídají v plochách, např. černé tělo, bílé
končetiny. Ze vzorů jsou pak pro oko zajímavější proužky, terče, případně
i kostky. V případě, že se vám černobílá hračka zdá „smutná“ a chcete ji
oživit nějakou veselejší barvou, pak bych volila červenou či žlutou. Tyto
dvě barvy miminka rozeznají jako první, z čehož červenou mívají o něco
raději.
A pokud přece jen chcete svým malým miláčkům dopřát svět plný barev
již od narození, nic se neděje, jen si budou muset na jeho plné vychutnání nějakou dobu počkat.
Bára Hladká, maminka

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Chrastítko špendlík – aneb s cím si
		
hrály uz maminky

Při výběru hraček na webu Šapito narazili Martínkovi rodiče na českou
tradiční hračku v netradiční černobílé úpravě.
Téměř každý z nás se v rodině už setkal s chrastítkem ve tvaru zavíracího špendlíku. Jde o hračku určenou dětem od novorozeneckého věku
– dobře padne do ručičky, při zatřepání vydává výrazný chrastivý zvuk
a oblé tvary jsou pro děti bezpečné. Kdysi bylo možné špendlík koupit
pouze jednobarevný a v pastelových barvách, o nichž se myslelo, že se
k tomuto věku hodí – bleděmodrá, růžová, světle žlutá. V současnosti
je špendlík na trhu i v mnoha veselejších barevných verzích a většinou
je dvoubarevný. Po rozšíření znalostí o stimulaci zraku miminek už toto
chrastítko existuje i v černobílé variantě:
https://www.sapito.cz/chrastitka/cernobile-chrastitko-spendlik-02/

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Prodejce Šapito upozorňuje, že chrastítko je z neměkčeného, zdravotně
nezávadného plastu, tudíž je křehčí a na povrchu náchylné k poškrábání.
Také jej nelze mýt ve vroucí vodě. Pokud jej však vyhradíme pouze pro
hru miminka, špendlík jistě bude svoji stimulační úlohu plnit dlouho.



Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Doma vyrobené hracky

Ráda bych vám napsala pár řádků o hračkách, které sem tam vyrobím
pro svého syna.
Už v těhotenství jsem věděla, že bych ráda pro své dítě (nenechala jsem
si říct, jestli to bude holčička nebo kluk) sem tam vyrobila nějakou hračku, která by měla prvky Montessori a dítě by rozvíjela.
Našla jsem blog http://slaskoumama.cz/, kde je pěkná inspirace pro rozvoj dětí již od narození.
Syn dlouho měl a ještě sem tam má pěstičky, a tak jako první jsem vyrobila smyslové rámečky. Syna velmi zajímají a rád si je prohlíží.
Další smyslová věc, která mě napadla, bylo vytvoření smyslové Activity
board, kde je více povrchů najednou a jsou tam i prvky, se kterými se dá
hýbat, šroubovat. Jedná se o víko od krabice od bot a vše je přichycené
tavnou pistolí.
Poslední věc, kterou jsem vyrobila, je ušitý muchlínek. U syna jsem si
poslední dobou všimla, že u některých hraček i jiných věcí cucá cedulky.
Tak jsem mu ušila jednoduchého muchlíka a na něj přišila různé cancourky, které může cumlat – opět má každý z nich jiný povrch.
Určitě bych časem chtěla ještě vytvořit Quiet book a lepší activity board.

Zuzana Hulíková, maminka šestnáctiměsíčního Matýska
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Svetelná krychle

V liberecké rané péči pro děti se zrakovým postižením LIRA jsme s kolegyněmi viděly zajímavou pomůcku, kterou bychom rádi pořídily i do
EDY, do naší pracovny stimulace zraku. Jedná se o svítící krychli o délce
hrany 38 cm, krychle je původně určena jako svítidlo do záhonu:
https://www.e-light.cz/martin1-1x23w-e27led-25w-0305-venkovni-svitidlo-do-zahonu-krychle-18041505
Velikost krychle je tak akorát pro děti, které začínají obcházet nábytek,
a jedná se o poměrně stabilní objekt.
Dítě stojící u krychle nebo ji obcházející může současně sledovat různé
průsvitné objekty položené na ploše krychle, může si s předměty hrát.
Sledování zrakově zajímavého výrazného podnětu a snaha dosáhnout na
něj může dítě motivovat ke zvednutí se do stoje, případně ke zvládnutí
náročnější manipulace s objektem v nové vzpřímené poloze.
Nejedná se ovšem o hračku, proto vždy v těchto případech jedním dechem dodáváme, že je třeba být dítěti nablízku.


Martina Herynková, zraková terapeutka

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Tabulkový komunikátor GoTalk

Již několik let je na našem trhu pomůcka pro alternativní a augmentativní komunikaci – tabulkový komunikátor GoTalk. Komunikátor je tvořen
dotykovou tabulkou, která je rozdělena na několik čtvercových polí
(4, 9 nebo 20). Do těchto polí se dají vložit obrázky zastupující určité
fráze. Obrázky je možné vytvořit v různých programech. V rané péči EDA
máme k dispozici program Boardmaker, na kterém můžeme vytvořit obrázkové komunikační tabulky na různá témata.
Existují 3 typy komunikátorů dle tabulek – GoTalk 4, 9 a 20. Komunikátor má několik úrovní, na které je možné namlouvat fráze k příslušným
obrázkům nebo fotkám. Komunikátor je přenosný a funguje na tužkové baterie.V půjčovně rané péče EDA máme k dispozici komunikátory
GoTalk 4, které jsou vhodné pro děti raného věku s potřebou podpory
v komunikaci.


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Klára Janečková, poradkyně rané péče
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Vyrábení leporel

Paní Straková mi na návštěvě v rodině u jejího desetiměsíčního syna ukázala
vlastnoručně vyrobená zrakově stimulační leporela. Vytvořila je z prázdných
leporel z kartonu, která máme k dispozici na vyrábění u nás, v rané péči
EDA.
Při výrobě leporela můžete použít různé druhy materiálů, které seženete
nejen v papírnictví (barevné, vlnité, třpytivé nebo zrcadlové papíry, různé
odstřižky látek a koberečků, kuličky, korálky, provázky apod.). Leporela můžete vyrábět i tematicky (jídlo, hračky, dopravní prostředky, příroda, roční
období atd.). Do výroby je možné zapojit i další šikovné členy rodiny.
Děkujeme za tip.
Klára Janečková, poradkyně rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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E-book „ Jak vybrat správné boty
			
od prvních krucku”

Jediný e-book na českém trhu, který je komplexním průvodcem pro
všechny rodiče, kteří chtějí své děti správně obouvat
• Proč je správné obouvání důležité?
• Kdy začít děti obouvat?
• Jak vybrat první (i další) boty?
• Desatero správného obouvání
• Nejčastější vady nohou
• Důsledky neřešených patologií
• Jak vybrat vhodné boty, pokud má dítě valgózní paty nebo plochonoží?
• Je potřeba obouvat děti doma?
• Jak vybrat správnou velikost bot?
• Nejčastější dotazy rodičů

Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v e-booku, který napsala fyzioterapeutka Bc. Lenka Tichá. Lenka je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, oboru Fyzioterapie.
http://www.rcmozaika.cz/novinky/e-book-jak-vybrat-spravne-boty-od-prvnich-krucku-42


Lucie Magerová, poradkyně rané péče

To jsou otázky, které si klade asi každý rodič, který ví, jak důležité je
vybrat správnou obuv pro své dítě.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Ponozkoboty – aby nás dospelé 		
		
nebolely nohy

Ponožkoboty Skinners – Co to tedy je?
Když jsem byla letos v létě „trekovat“ po Krétě, potkala jsem tam paní,
která, kdykoliv jsme sešli z kamenitého terénu do trávy, písku nebo na
rovnější cestu, přezula se do ponožek. Dost nedůvěřivě jsem na ni koukala a říkala si, že každý jsme nějaký, a pokud někdo chce chodit v ponožkách, asi k tomu má důvod. Po pár dnech, když jsme se víc poznaly,
jsem pochopila, že to nejsou ponožky, ale tzv. ponožkoboty. Pochopitelně jsem si je chtěla hned vyzkoušet a zjistila jsem, že se v nich výborně
chodí, zvlášť po delší chůzi v pevných botách, když jsou nohy a hlavně
chodidla unavená. Velmi příjemně uvolňují svaly chodidla a nutí aktivovat svaly, které drží podélnou a příčnou klenbu nožní. Kromě sportu jsou
velmi dobře využitelné pro posílení nožní klenby či jiných ortopedických
problémů jako jsou např. bolesti zad a kloubů.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Ponožka má ochrannou vrstvou speciální směsi gumy na spodní části, která je velmi odolná a chrání vaše nohy. Skinners jsou ideální hlavně
na použití venku, ale i uvnitř – využití je takřka neomezené. Další výhodou (alespoň pro mne) je fakt, že se jedná o český vynález a výroba
probíhá 100% v České republice. Ponožkoboty podporují správné držení
těla a zapojují při chůzi svaly, které v botách nepoužíváme.
Přeji vám všem zdravé chození.
 Lucie Gregorová, poradkyně rané péče a konzultantka pro pohybový vývoj

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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O lécbe v zahranicí
a moc vnímavé miminko. Začali jsme chodit do kurzů plavání pro kojence a na fyzioterapii (cvičili jsme některé cviky z Vojtovy metody na
protažení a uvolnění svalů).

Naše Kristýnka se narodila s microftalmem na levém očku, tzn. že má
levé očko nedostatečně vyvinuté, malé. Vývoj očka se údajně přerušil
někdy mezi 4. a 8. týdnem těhotenství. V případě Kristýnky to znamená,
že na levé očko nevidí. Zrak zcela přebírá očko pravé, které je naštěstí
zdravé. Vedle smyslové funkce je microftalmus vadou negativně ovlivňující souměrný růst celé tváře a správný vývoj mimických svalů. Postupně
jsme se dozvěděli, že stažení svalů ve tváři má vliv na všechno, stažení
se mohou projevit i jinde (z této logiky vychází i cvičení podle Vojtovy
metody). A konečně malé očko nevypadalo vůbec dobře; nebylo jasné,
zda tam očko vůbec je, víčka a řasy byly vpáčené dovnitř, celá oblast očka
byla zapadlá. Pro nás to bylo těžké, byli jsme překvapení a neštastní
a nevěděli, co dělat. Byl začátek ledna.
Informace od lékařů pro nás nebyly srozumitelné. Jediné, co bylo jasné, bylo, že jde o vzácnou vadu a že zkušenosti a možnosti navrhované
léčby v Česku jsou dost omezené. Připadalo v úvahu nechat naši holčičku tak, jak je, popř. v budoucnu vkládat přes očko expandér. Nebo se
v budoucnu rozhodnout pro operaci, a to náhradu jejího očka pevným
implantátem; ten by se ale zřejmě musel později vyměňovat tak, jak dítě
poroste. Všechny možnosti pro nás znamenaly čekat a nevědět, co bude
dál. Navíc se nám všechny zdály špatné, neslibovaly uspokojivý výsledek.
Mezitím Kristýnka výborně prospívala a byla velmi spokojené, milé
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Na doporučení jsme se brzy obrátili na ranou péči EDA a setkali jsme
se s naší paní poradkyní. Konečně jsme měli někoho, kdo se v situaci
orientoval, s kým bylo možné vše v klidu probrat, kdo nám odpovídal
na otázky a usmíval se. A naše paní poradkyně na každé návštěvě řekla
něco, co mi pak stále znělo v uších, mj. že „rodiče se za svoje dítě a jeho
léčbu vždycky musí prát“. Začali jsme zjišťovat, jak se malé očko řeší
v zahraničí, jestli s tím někde mají větší zkušenost, především v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Protože jde o vzácnou vadu, stále jsme hledali
a hledali, ale např. na internetu jsme nenašli skoro nic. Nakonec jsme
náhodně dostali článek od pana profesora z Rostocku, který se zabýval
léčbou podobné vady, a napsali jsme mu. Pan profesor hned odpověděl
a nasměroval nás už na správné místo, na univerzitní kliniku v GÖttingenu, která se léčbou microftalmu zabývá a se svou minimálně invazivní
metodou je jediná na světě. Právě proto mají se svojí léčbou velké zkušenosti, odkazují se k více než 100 dětských pacientů. S lékařem s GÖttingenu jsme si vyměnili mnoho emailů, než jsme začátkem června přijeli
na kliniku na konzultaci. Bylo potvrzeno, že léčba danou metodou je
pro Kristýnku vhodná, a hned jsme domluvili termín operace na začátek
srpna. Na doporučení lékaře z GÖttingenu jsme se hned setkali ještě
s protetikem a domů Kristýnka odjížděla už s parádním expandérem přes
očko. Vypadala nádherně. Expandér je skleněný a zůstává stále v oku;
běžně se nevyjímá, jen v případě kontroly nebo při potížích. Konzultaci
v GÖttingenu i s protetikem a expandér jsme zaplatili sami. Nyní jsme
měli dva měsíce na řešení platby za plánovanou operaci s hospitalizací.
Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Obrátili jsme se na zdravotní pojišťovnu. K žádosti o zaplacení léčby
v zahraničí je třeba doložit doporučení od lékaře z české oční kliniky
o tom, že zahraniční léčba je jedinečná a pro Kristýnku vhodná. Doporučení jsme nakonec dostali a revizní lékař z pojišťovny doporučení potvrdil. Pojišťovna tak platbu schválila, dostali jsme tzv. formulář S2 a mohli
jsme jet. Rozhodnutí pojišťovny nám velmi usnadnilo situaci, ale také
potvrdilo, že námi zvolený postup je ten správný.
Kristýnka zvládla operaci dobře. Do prostoru za malým očkem jí injekcí
vpravili hydrogelové kuličky v suchém stavu, což si vyžádalo jeden steh
a 15 minut pod celkovou narkózou. Během dalších dvou dnů hospitalizace materiál nasákl vodou téměř na výsledný objem a začal tlakem
působit na očnici. Přes očko dostala tenkou kontaktní čočku s duhovkou.
Hydrogelový materiál bude nadále nahrazovat chybějící objem oční koule a bude stimulovat růst očnice a tváře. V Německu jsme nabyli dojmu,
že cestovat za léčbou do zahraničí v dnešní době vůbec není divné, naopak je namístě využít zkušeností, pokud je mají jinde, zvlášť jde-li
o ojedinělou léčbu. Není čeho se bát.
Nyní je Kristýnce deset měsíců. Je tři měsíce po operaci a obě tváře jsou
už téměř symetrické. Svaly v očním okolí začaly správně pracovat. Přes
malé očko má nový expandér od německého protetika, větší dostane už
v prosinci.

Chtěli bychom využít této příležitosti a poděkovat všem, kdo nám pomohli, moc si toho vážíme. A Kristýnka nám přináší velikou radost – jen
tak dál, Kristýnko!


Dana Jacková, maminka Kristýnky

Věříme, že se do budoucna neobjeví žádné komplikace. Nicméně do
Německa budeme jezdit dále na občasné kontroly a za protetikem, každá
návštěva vydá na 1000 km, které většinou zvládneme odjet v jednom
dni. Kristýnka je pohodová cestovatelka. Na běžné oční kontroly chodíme nadále v Praze.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Transplantace rohovky

Nyní desetiměsíční Jonášek absolvoval v srpnu unikátní operaci, transplantaci rohovky. Tato operace se u dětí v České republice zatím často neprovádí.
Navíc Jonášek měl bohužel komplikovaný nález, se kterým zde nebyly zkušenosti. Rodiče dostali doporučení na Moorfields Eye Hospital v Londýně,
kde se jim povedlo zařídit vyšetření v celkové narkóze, které proběhlo
v květnu. Rodiče s Jonáškem se tedy vydali do Londýna, kde Jonáška vyšetřili a doporučili provést tento zákrok, který se nakonec uskutečnil v srpnu.

Od té doby rodiče i odborníci pozorují pozitivní změny v Jonáškově zrakovém vnímání. Jonášek nyní dochází každý týden na kontrolu k oftalmologovi
v Praze. V blízké době ho čeká kontrola také v Londýně. V následujících několika měsících je pro Jonáška velmi důležitý rozvoj zrakového vnímání. Proto s ním rodiče provádějí každý den zrakovou stimulaci. Zároveň chodí také
na ambulantní lekce zrakové stimulace ke zrakovým terapeutkám v Praze.
Děkujeme rodině za sdílení.


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Klára Janečková, poradkyně rané péče
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Muzeme se tešit na zvýšení 			
		
rodicovského príspevku?

Nárok na rodičovský příspěvek má ten rodič, který zajišťuje dítěti celodenní a řádnou péči maximálně do dovršení věku čtyř let. V současné
době má balíček rodičovského příspěvku hodnotu 220 tisíc korun, v případě dvojčat nebo vícerčat je pak celková částka 330 tisíc korun.
Na jaře představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová návrh plánovaného navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun. Jednání teprve probíhají a zatím byly představeny dva návrhy. Nejprve vláda
plánovala navýšit rodičovský příspěvek ve dvou vlnách, v každé o 40 tisíc
korun, kdy první navýšení by mohlo proběhnout od července 2019.
Jelikož státní rozpočet, jehož základní schválení proběhlo na konci října
2018, s navýšením rodičovského příspěvku nepočítá, můžeme předpokládat schválení druhého návrhu, který počítá s navýšením příspěvku
najednou o 80 tisíc korun od ledna 2020.
Nárok na zvýšení příspěvku budou mít i ti, kdo už peníze vyčerpali
a vrátili se do práce dřív, než byly jejich dítěti čtyři roky. Budou si muset jen podat novou žádost o vyplacení navýšené částky rodičovského
příspěvku. Rodiče, kteří budou v aktuální době příspěvek pobírat, o jeho
navýšení žádat nemusí, celková částka se jim zvýší automaticky.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

V nejbližších době bude předložen vládní návrh ke schválení. Doufejme,
že se vládě podaří najít ve státním rozpočtu dostatek peněz, aby navýšení mohlo proběhnout co nejdříve. Samozřejmě vás budeme o výsledku
informovat.
Rodičovský příspěvek v roce 2018:
• Celková částka 220 000 Kč (resp. 330 000 v případě dvojčat či
vícerčat)
• Minimální doba čerpání 7 měsíců
• Maximální doba čerpání je 43 měsíců (po čerpání peněžité pomoci
v mateřství)
• Minimální měsíční částka 50 Kč
• Maximální měsíční částka 32 640 Kč (max. výše peněžité pomoci v mateřství)
• Každé tři měsíce si mohou rodiče měnit výši, dobu a osobu čerpání
příspěvku.
Alena Cikánková, poradkyně rané péče

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Krystalizujeme

Krystalizace je senzace a legrace! Ta nejobyčejnější s kuchyňskou solí je
také zábavná, ale na můj vkus trochu pomalá. Já jsem chtěla mít krystal
hotový rychle, nejlépe ihned. Proto jsem se rozhodla zahrát si na malého
chemika a vyrobit si krystaly z látky jménem Borax.

Jak bude horká voda postupně chladnout, začnou se tvořit krystaly. Po
dvou hodinách už můžete na drátku obdivovat takové krásné krystaly
jako mám já na fotce. Kdo nemá zrovna po ruce chlupatý drátek, může
do roztoku vložit hrubší kamínek a sledovat, jak mu na kamínku vyrostou
diamanty.


Anna Kubeschová, poradkyně rané péče

Kdo si chce hrát se mnou a trochu si zakrystalizovat, připraví si:
Sklenici na zavařování neboli „zavařovačku“, chlupatý drátek, jakoukoli
barvu rozpustnou ve vodě a to nejdůležitější – Borax.
Borax je chemická látka, používaná zahrádkáři nebo svářeči. Je to bílý
prášek podobný soli, který koupíte v hobby obchodech za 40 Kč, případně
přes internet zde:
https://www.drhoffmann.cz/borax-cisty-sacek-900g-id7.html
Jednodušší už to být nemůže:
Do zavařovačky nalijeme hrnek horké vody, vsypeme nebo vlijeme trochu
libovolné barvy, přidáme 4 kuchyňské lžíce Boraxu, dobře promícháme
a máme skoro hotovo. Teď už jen pokroutíme chlupatý drátek a vložíme
ho do roztoku tak, aby konec koukal z vody ven.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018
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Makedo – jak z mála vykouzlit 			
				hodne

Proč nakupovat drahé hračky, když každý máme doma spoustu kartonových a jiných krabic?
Makedo je dětská souprava pro výrobu naprosto čehokoliv z kartonu, papíru, obalů od vajíček, kelímků a podobného obalového materiálu, který
se v domácnosti najde.
Sada obsahuje spojovací nýty, šroubováček, pilku na papír a další. A pak už
jen zbývá zapojit fantazii a vyrábět krámek na prodávání, brnění, příšerky,
raketu, domeček pro panenky... My máme doma momentálně obchůdek-cukrárnu i s prodejním okénkem a boudu pro plyšového psa.
Děti zvládnou vyrábět už od poměrně nízkého věku samy – plastové
nástroje jsou bezpečné. S menšími dětmi je někdy třeba pomoci s „projektem“, ale velice rychle se to díky jednoduchosti naučí samy.
Sady se u nás dají koupit v některých hračkářstvích nebo přes internet.
K inspiraci můžete nahlédnout na www.make.do, kde jsou jak obrázky,
tak ilustrativní videa.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Přeji hodně zábavy a fantazie při vyrábění!


Eva Reitmayerová, krizový intervent

Nejen pro sourozence
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Moznost obedu zdarma pro deti

Projekt OBĚDY DĚTEM obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN pomáhá tam, kde se pečující rodiče ocitli v tíživé finanční situaci.
Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě
darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem
a nezkomplikovala se ještě více situace rodičů.
Více informací najdete zde: http://www.obedyprodeti.cz.

Lenka Holubcová, fundraiserka

			

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 31/2018

Zdroj foto: https://pixabay.com
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Kalendárium

Co proběhlo

Co se chystá

20. 9. 2018	
Openparty – na zahradě před okny našeho nového sídla
ve Filipově ulici

únor	 Setkání rodičů

14. 10. 2018	
Seminář pro rodiče na téma CVI

květen Pobytový kurz,
poslední týden – předběžně

5. 11. 2018	
Setkání rodičů, téma Sourozenci, lektorka Iva Jungwirthová
29. 11. 2018	
Benefiční koncert v Jazz Docku – S brejlema nebo bez brejlí
4. 12. 2018	
Setkání rodičů – Mikulášská

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