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Vážení,

dostává se Vám do ruky nulté číslo informačního časopisu o službách rané péče poskytovaných středisky 

pro ranou péči Liberec, Plzeň a Praha.

Chceme vám touto formou poskytnout základní informace o obsahu služeb, o tom, komu jsou určeny, 

jak se na nás zájemce může obrátit a co je možné od služeb rané péče očekávat. Chceme vás seznámit 

se sděleními rodin, které naše služby využívaly nebo stále využívají, s tím, co jim programy rané péče přinesly 

a co pro ně podpora poskytovaná středisky pro ranou péči znamená. Přinášíme vám i další články týkající se 

zajímavých pomůcek, informací, literatury atd.

Střediska pro ranou péči Liberec, Plzeň, Praha jsou samostatnými obecně prospěšnými společnostmi, 

které jsou registrovanými poskytovateli sociální služby raná péče. Tuto bezplatnou službu zajišťují rodinám 

s dětmi s postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje. Střediska byla do konce roku 2010 zřizována ob-

čanským sdružením Společnost pro ranou péči. Od 1.1.2011 Středisko rané péče SPRP Liberec, Středisko 

rané péče SPRP Plzeň a Středisko rané péče SPRP Praha změnily svůj název (nyní Středisko pro ranou péči 

Liberec, o.p.s., Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. a Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s.) a právní formu 

(nyní obecně prospěšné společnosti). Kromě jiné právní formy a názvu středisek nedošlo v této souvislosti 

k žádným změnám, které by měly vliv na poskytování služeb rodinám. Služby poskytuje stejný tým, sídla 

středisek a podmínky poskytování služby zůstávají nezměněny.

Věříme, že nulté číslo našeho nového časopisu Vám pomůže lépe se orientovat v poslání středisek a v jimi 

nabízených službách.

Mgr. Miroslava Bartošová

ředitelka Střediska pro ranou péči Plzeň o.p.s.

PaedDr. Alexandra Bečvářová

ředitelka Střediska pro ranou péči Liberec o.p.s.

Mgr. Petra Cihlová

ředitelka Střediska pro ranou péči Praha o.p.s.

Působnost a cílová skupina, které jednotlivá střediska poskytují 
služby rané péče:

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

Královéhradecký a část Ústeckého kraje – služby jsou poskytovány rodinám dětí se zrakovým a kombino-

vaným postižením od narození do 7 let.

Liberecký kraj – služby jsou poskytovány rodinám s dětmi se zrakovým, mentálním, pohybovým a kombi-

novaným postižením a rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra od narození do 7 let.

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

Plzeňský a Karlovarský kraj – služby jsou posky-

továny rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením od narození do 7 let.

Středisko pro ranou péči Praha,o.p.s.

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, část Ús-

teckého a Pardubického kraje – služby jsou posky-

továny rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením od narození do 7 let.

Praha

Plzeň

Liberec
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„Moje dcera Eliška se narodila s oboustrannou 

kataraktou, kombinovanou ještě dalšími očními va-

dami. Má za sebou již 9 očních operací... Já za sebe 

vím, jak nám terapeuti rané péče pomohli, abychom 

se s problémem na začátku lépe vyrovnali... Kom-

binací péče motolských lékařů a terapeutů z rané 

péče se podařilo zajistit, aby start do života byl pro 

Elišku mnohem radostnější, než se na samém po-

čátku zdálo. Po narození měla vidění 5 %. Byla by 

bez pomoci schopná rozeznat jen světlo a tmu... 

Jsem přesvědčená, že jen kombinací péče lékařů 

a terapeutů z rané péče (kteří dojíždějí přímo do do-

mácností, pomáhají rozvoji dětí a zajišťují psychic-

kou podporu celých rodin) je možné docílit efektivně 

dobrých výsledků.“

Jana Moravová, okres Praha – východ, klientka 

Střediska Praha

 „...jelikož i já jsem se stala matkou postiženého 

dítěte, vím, co to obnáší. Pracovnice z centra rané 

péče vám ale dokáží poradit vlastně skoro se vším, 

jak si hrát s takovým dítětem, jak cvičit zrak, sluch 

i hmat. Můžou vám půjčit i hračky pro takto posti-

žené děti, abyste věděli, co takovému dítěti pořídit, 

a nemuseli kupovat zbytečnosti, neb pořízení těch-

to hraček je velice nákladné. Nemusíte za nimi ni-

kam docházet, protože oni sami za vámi přijedou až 

domů...“ 

Dana Horáčková, klientka rané péče Liberec

„Bohužel jsem se pro tuto službu rozhodla vel-

mi pozdě. Neměla jsem jasnou představu a myslela 

si, že nám nemají co nabídnout. Raná péče mi ale 

pomohla otevřít oči, přestat se dívat na svou posti-

ženou dceru jako na miminko a začít s ní pracovat 

dle jejích možností. Za tu krátkou dobu se podaři-

lo dcerku v mnoha oblastech rozvinout. Raná péče 

nám též ukázala, jakou cestou jít dál ve vzdělávání 

naší dcerky...“ 

rodina Novotných z Liberce

„Naše dcera udělala díky spolupráci s ranou péči 

obrovský pokrok. V rané péči byli schopni již u čtyř-

měsíčního dítěte vyšetřit, jak funguje zrak. Bohužel 

bylo zjištěno, že dcera reaguje na jedno oko pouze 

na světlo. Začali jsme ve spolupráci s ranou péči in-

tenzivně provádět stimulaci zraku. Dnes, po téměř 

20 měsících, dcera rozpoznává obrázky o velikosti 

cca 5 cm... Jsem přesvědčena o tom, že tato služba 

je velmi efektivní i z ekonomického hlediska. Bez-

prostředně navazuje na práci očních chirurgů, kteří 

při vynaložení nemalých fi nančních nákladů dokáži 

bezvadně odoperovat u novorozenců šedý zákal. 

V případě, že by raná péče nefungovala, docháze-

lo by k tomu, že odoperované oko by neprovádělo 

stimulaci zraku, a tím by se z něj stalo „oko pro ži-

vot nepoužitelné“... Mám také vrozený šedý zákal. 

Jelikož před 35 lety neexistovala raná péče a nebyl 

nikdo, kdo by rodině poradil, jak s dítětem pracovat, 

nevidím na jedno oko téměř nic. Moje dvouletá dce-

ra vidí dnes díky rané péči lépe než já.“ 

Jana Sedláčková, klientka Střediska Praha, okres 

Benešov

„Jsem prostě moc ráda, že vůbec taková or-

ganizace existuje. Pomohla naší rodině v hledání 

lékařů – specialistů i v úředních záležitostech. Ná-

vštěva v rodině je výborný nápad, protože je dítě 

ve svém prostředí a dobře spolupracuje. V nepo-

slední řadě je velká výhoda v zapůjčování různých 

pomůcek i hraček, o kterých jsem se dozvěděla jen 

díky rané péči.“

Pižlovi, klienti rané péče Liberec

„Středisko rané péče Liberec...pomáhá nejen ra-

dou, zapůjčením literatury, prověřenými tipy na léka-

ře-poradny, ale i osobními konzultacemi v rodinném 

prostředí, pořádáním odborných seminářů a kultur-

ních akcí pro děti... Kdykoliv potřebuji radu, není 

problém komunikovat po telefonu nebo PC.“ 

Cýrusová Pavla

„Musím přiznat, že na návštěvy naší poradkyně 

z liberecké rané péče se vždy vyloženě těším. Jsme 

přesvědčeni, že poradkyně ví přesně, o čem mluví. 

Je naprosto skvělá ergoterapeutka, protože si s Alicí 

dokáže moc hezky a hlavně účelově hrát a povídat. 

Velmi mi vyhovují i návštěvy přímo v rodině nebo 

například půjčování hraček a pomůcek, které jsou 

vhodné pro rozvoj dcery... Když to prostě shrnu, 

raná péče nám moc pomáhá. Navíc mám pocit, že 

nikoho svými požadavky a dotazy neobtěžuji...“

Lucie Langová 

„Vyšetření ranou péčí u nás doma bylo klidné 

a přínosné. Ihned jsme dostali zpětnou vazbu, jak 

a co Janička vidí, co a jakým způsobem můžeme 

cvičit, postupně jsme využívali několik vhodných 

pomůcek, které jsme při každé návštěvě obměňo-

vali, aby měla Janička stále dost podnětů. Při první 

návštěvě jsme se také domluvili na předpokládané 

délce poskytované péče. Velmi mě uklidnilo, když 

jsem se dověděla, že nejsme žádný složitý případ. 

OHLASY
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OHLASY

V dalších návštěvách jsem měla možnost projít 

a lépe pochopit lékařské zprávy, naše „poradkyně“ 

nám dodávala i psychickou podporu před operací 

oka, kterou Janička na 9 měsících podstoupila. Našli 

jsme na doporučení rané péče lékaře, který se nám 

výborně věnuje.

V Janiččiných brýlích už jsme vyměnili mnoho 

skel. Teď jsou jí dva a půl roku, ale rozhodně nelituji, 

že jsem se v tom nejobtížnějším období, kdy jsem 

jako matka netušila, co nás čeká, mohla opřít o kva-

litní a včasnou pomoc. Určitě pro nás platilo, že když 

byla klidná maminka, děťátko lépe prospívalo a celá 

rodina byla spokojenější.“

Bývalí klienti liberecké rané péče z Hradce Králové

„...středisko vás pomůže nasměrovat, oprav-

du poradit, kam se obrátit... po dobu návštěv, kte-

ré jsou dle možností cca 1x za měsíc, dítě sledují 

a vědí, k jakým změnám dochází. Středisko nám 

taky půjčuje plno hraček, které pomáhají zdokonalo-

vat motoriku a další. Jelikož musíme všude dojíždět, 

bydlíme na vesnici cca 25 km od Liberce, poradkyně 

nám sdělila, že si můžeme zažádat o auto a částku 

na benzín..výsledek se dostavil a my si po půl roce 

přivezli auto. S mužem máme nízké příjmy a k tomu 

ještě zdravou dceru, tak jsme i za tento přínos vděč-

ni...Je také přínos, že se mohu svěřovat se svými 

pocity, vypovídat se a seznámit se s jinými lidmi 

s podobnými problémy.“

Jaroslava Kopecká 

„Raná péče pro nás představuje se svým profe-

sionálním a vstřícným týmem průvodce. Stála u nás 

krátce po narození našeho handicapovaného syna. 

Její pracovnice nám vždy dobře radily, jak ho po-

souvat ve vývoji. Půjčují nám hračky, které rozvíjejí 

jeho psychomotorické dovednosti. Tyto specializo-

vané pomůcky by nás bez jejich odborné rady nejen 

nenapadly, ale ani bychom na ně neměli dostatek 

peněz. Pravidelné konzultace rané péče nám dávají 

sílu bojovat s větrnými mlýny.“

Rodina Šimice, Liberec

„Díky naší poradkyni jsme obdrželi spoustu in-

formací a kontaktů, které bychom sami jen těžko 

získali. Velice oceňujeme, že za námi poradkyně 

dojíždí a poskytuje nejen hračky pro Emmičku, ale 

také možnost probrat naše starosti a dotazy ohled-

ně dalšího postupu léčby či rehabilitace dcery. Také 

nám poskytuje informace ohledně sociálních věcí... 

Zkrátka raná péče pro nás představuje pomocnou 

ruku, která nás nasměruje, kam potřebujeme...

Opravdu nám ze všeho nejvíc pomohla rehabilitace, 

stimulace a raná péče.“

Klienti rané péče Liberec

„Jsme rodiče dnes již sedmiletého Jakuba Jůna, 

který je od svých deseti měsíců, po závažném selhá-

ní organismu, těžce zdravotně postižen. Po prvotní 

bezmoci a obrovském obratu v životě naší rodiny 

jsme v jeho třech letech dostali kontakt na Středis-

ko rané péče v Plzni. Z návštěvy jsme byli nadšeni. 

Služby byly poskytovány především v místě byd-

liště. Péče byla zaměřena na zlepšení Jakubových 

zrakových a sluchových funkcí, mobilitu, přijímání 

potravy a celkovou jeho obslužnost, s cílem rozví-

jet jeho vnímání a zkvalitnit jeho život... Celá pomoc 

byla směrována nejen k Jakubovi, ale k celé naší 

rodině... přístup k řešení našich problémů byl vždy 

vysoce profesionální a lidský... Děkujeme vám, va-

šim sponzorům a všem těm, kteří nám a ostatním 

obdobně postiženým rodinám pomáhají snáze pře-

konávat realitu všedního života.“ 

Zdeněk a Květoslava Jůnovi, syn Jakub, dcery 

Terezka a Adélka

„ Se Střediskem rané péče v Plzni jsme spolupra-

covali dva roky. Z široké nabídky jejich služeb jsme 

využívali především konzultační návštěvy pracovni-

ce Střediska u nás doma a půjčování hraček. V po-

čátcích naší spolupráce jsme především potřebovali 

podnítit u syna zájem o okolní svět a podpořit hlaso-

vý projev. Později jsme se zaměřili na rozvoj pozná-

vacích schopností a motivaci k hrám... především 

jsme ocenili vstřícný, individuální přístup a dobrou 

komunikaci.“ 

Lenka a Pavel Šmídlovi.

„Od naší bezvadné paní poradkyně máme spous-

tu informací, jak s chlapci pracovat, co více rozvíjet, 

kde jsou již dobří. A hlavně je to krásný pocit, že cí-

tíme souznění a víme, kam se obrátit pro radu či po-

moc. Každý měsíc se těšíme na její příjezd a máme 

velikou radost, jaký pokrok chlapci dělají.“

Tokárovi, klienti RP Liberec

„Raná péče Liberec nám pomohla v tom, jak pra-

covat s postiženým dítětem. Jak si s ním hrát a sna-

žit se ho zapojit do života. Seznámila nás s rodina-

mi, abychom si mohli pomáhat a radit. Jsem moc 

ráda, že takové služby jsou, protože nám hodně 

pomáhají.“ 

Novotná Dita s rodinou
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s puntíky a počítání políček není dost zábavné. 

V „Nezlob se, človíčku“ děti házejí kostkou s obráz-

ky a pak hledají stejný obrázek na ploše hry. Tam 

postaví svou fi gurku. Hra je vhodná nejen pro malé 

dětí nebo děti s autismem, je výbornou pomůckou 

i pro děti se zrakovým postižením, s tupozrakostí. 

Zejména na procvičování práce s detaily, vyhledává-

ní stejných obrázků, orientace na ploše, koordinace 

oko-ruka. 

G. Sedlmayerová, Liberec

Molitanový svět 

Jedna klientská rodina objevila šikovný interneto-

vý obchod, v němž je možné zakoupit nápaditý náby-

tek pro děti, několik variant sestavitelného bazénku 

s míčky, různé velkorozměrné molitanové stavebnice 

a prolézačky, velké pěnové skládačky a další. Mimo 

jiné nabízejí také cenově dostupný sedací vak, plně-

ný polystyrénovými kuličkami. Celou nabídku najde-

te na adrese: http://www.molitanovysvet.cz

K. Čechlovská, Liberec

Hmatové loto se zvířátky

Ve Zpravodaji Asociace rodičů a přátel dětí ne-

vidomých a slabozrakých v ČR jsme našli tip na za-

jímavou hračku. Jde o „Zvířátkové loto dotekové“, 

cena 400 - 500 Kč, najdete např. na http://www.

kalendaresnapadem.cz/index.php?page=shop.pro-

duct_details&fl ypage=garden_fl ypage.tpl&product_

id=92&category_id=5&option=com_virtuemart&Ite-

mid=21&vmcchk=1&Itemid=21

Hra obsahuje kulatou destičku polepenou různý-

mi povrchy, s roztáčecí ruletovou šipkou uprostřed. 

Děti šipku roztočí, ohmatají si, ke kterému povrchu 

míří, a pak vyberou mezi kartičkami příslušné zví-

řátko podle heboučkého bříška nebo chlupatého 

kožíšku.

Hra neslouží vyloženě k poznávání zvířat, ale pře-

devším k procvičování hmatu. Je užitečná jak pro 

děti nevidomé, tak pro ty, které potřebují k rozlišení 

obrázků další vjemy, ne pouze ty zrakové. 

Jana Vachulová, Středisko Praha

Houbičkové barvy 

Pro vaše malé začátečnické malíře se vám mož-

ná bude hodit speciální barva Agáta s pěnovým 

aplikátorem. Jde o nejedovatou barvu naplněnou 

v malé válcovité lahvičce. Po odstranění uzávěru se 

odkryje molitanová houbička; dítě stlačováním lah-

vičky vytlačuje barvu do houbičky a tou přímo ma-

luje. Barva je rychleschnoucí, vypratelná. Po použití 

je nutné houbičku vyjmout a řádně ji vypláchnout 

horkou vodou. Cena jedné barvy je kolem 90,-Kč, 

seženete je v prodejnách výtvarných potřeb nebo 

např. na http://www.dapp.cz/?p=10&e=110.

Na malování těmito barvami je dobré dítěti po-

skytnout balicí papír nebo jinou velkou plochu.

Jana Vachulová, Středisko Praha

Hra „Nezlob se, človíčku“

Určitě všichni znáte hru „Člověče, nezlob se“. 

V obrázkové verzi je výbornou stolní hrou i pro děti 

s autismem nebo i jiné děti, pro které házení kostkou 

POMŮCKY, HRAČKY
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POMŮCKY, HRAČKY

místa, přitom má vysoký sací výkon. Je vhodná pro 

odsávání v jakékoliv poloze. A co je důležité, je plně 

hrazená VZP. Jinak je dostupná v ceně 3080 Kč. 

Technické údaje :

Rozměry: 114 x 180 x 55 mm

Hmotnost: 143 g

Objem sací nádobky: 250 ml

Sací výkon: 30 ml/1 stlačení

Max. sací podtlak: 550 mm Hg

Min. sací podtlak: 400 mm Hg

klientka libereckého střediska

Rašelinový termofor

V lázních dostávala dcera rašelinový zábal 

na záda a moc se jí to líbilo. Tak jsem se rozhodla 

koupit ho i domů. Jedná se o rašelinový sáček, kte-

rý se ohřívá v mikrovlnce nebo ve vodě (nesmí se 

vařit) a pak se přikládá na různé části těla, které se 

prohřejí až po dobu 3 hod. Sáček uvolňuje svalstvo 

a pomáhá od bolesti. Je to velice příjemné, termofor 

může používat celá rodina. Vhodný je pro spastické 

děti. Po nahřátí se lépe cvičí, protože tělo je krás-

ně uvolněné. Já jsem sáček objednala na adrese 

bublinkashop@seznam.cz za cenu 299,-Kč. Sáček 

je velký 21x16 cm, ale na internetu je toho mnohem 

více a různé velikosti. Jmenuje se to „rašelinový ter-

mofor“. Vřele doporučuji.

Jana Čichovská s dcerou Verunkou

Razítka pro děti

Předškolačka Adélka z jedné pražské klientské 

rodiny dostala od rodičů velice šikovná razítka, 

která vidíte na přiložené fotografi i. Balení obsahu-

je 10 kusů velkých razítek s vyjmutelným držátkem. 

Adélčina sada (http://www.sevt.cz/produkt/velka-

razitka-fantazie-1-10-ks-42401400/) obsahuje ra-

zítka ve tvaru srdce, zámku, želvy, komety, květiny, 

motýla, spirály, berušky, hvězdy a deštníku. Dosta-

tečně velká razítka (průměr 7 cm), se kterými mohou 

pracovat již děti od 3 let, mají snadno uchopitelné 

a vyjmutelné držátko, které se dá přidělat ke zvole-

nému motivu; průhledná vrchní část umožní dětem 

Náš Light Box – prosvětlovací deska

Posíláme foto doma vyrobeného Light Boxu 

(na fotkách je ještě polotovar). Náš šikovný tatínek 

se rozhodl pro sofi stikované řešení. Výrobek má 

nejen svítit a prosvětlovat, ale má také možnost 

měnit intenzitu a barvu světla a mít možnost připo-

jení externích ovládacích prvků. Konstrukce není 

nejlevnější a nejjednodušší, ale myslím, že šikovné 

české ručičky to zvládnou. Potřebujete tzv. „bastlí-

ře“ – elektrotechnika, řekla bych, že mezi dědečky/

strýčky se hojně najdou. A pak ještě někoho, kdo 

vyrobí estetické pouzdro, což bývá tatáž osoba. 

Konstrukci je možné ještě zjednodušit, takže stavbu 

zvládne opravdu téměř kdokoliv. Budou-li někoho 

zajímat technické podrobnosti, dáme v blízké době 

dohromady návod. Cena takového zařízení se sklá-

dá z následujících položek:

– Rám a podložka – zbytky z dílny (nebo Bauhaus 

cca 150 Kč)

– Plexi – MKplexi – www.plexi.cz (35 cm x 35 cm 

cena cca 320 Kč)

– Světelný zdroj – používáme dražší LED diody, 

jako náhradu můžete použít levnější zářivky.

Doufáme, že popis bude ostatní inspirovat.

S pozdravem Kamil Ptáček, Iva Tůmová a Týna

Odsávačka

Pokud máte dítě, kterému musíte často odsávat 

hleny, a nevíte, jak na to venku, na cestách – vřele 

doporučuji vyzkoušenou ruční odsávačku. Je to typ: 

Res-Q-Vac. Je lehká, snadno přenosná, zabere málo 
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a praktický šuplíček na drobnější věci. V případě, že 

stolek nepoužíváte, nožičky zaklopíte a deska je vy-

soká pouze 5 cm. Vyrobeno z přírodního lakovaného 

bambusu s rozměry: 55 x 35 cm, výška stolku 24 cm, 

nastavitelné až do výšky 33 cm. Cena 795 Kč.

V případě zájmu mě můžete kontaktovat na la-

risa.r@seznam.cz nebo na 776776734. Ráda vám 

poskytnu jakékoliv informace

Larisa Tulejová

Variabilní polohovací set SÁRKA

Ráda bych se s Vámi podělila o novinku v polo-

hovacích pomůckách. Jedná se variabilní polohova-

cí set Sárka, který nově vyrábí fi rma Tara – Zdravotní 

a relaxační výrobky z Rychnova nad Kněžnou.

Některé naše klientské rodiny už si set objednaly 

a jsou s ním velice spokojené. Hodí se pro děti s růz-

ným typem postižení, ale velmi dobře využitelný je 

pro děti s kombinovaným postižením. Veliká výhoda 

tohoto výrobku je jeho variabilita. Jednotlivé části 

se dají různě poskládat a pospojovat díky suchým 

zipům, a přizpůsobit tak potřebám klienta. Povlaky 

jsou zhotoveny z tkaniny s nešpinivou a vodoodpu-

divou úpravou. Vnitřní části jednotlivých dílů setu 

jsou ze 100% bavlny a jsou opatřeny zipy pro snad-

nou regulaci náplně podle požadavků zákazníků. 

Čištění potahových látek lze buď pěnováním jako 

u koberců, dále otíráním nebo eventuelně vypráním 

povlaku do 30 °C.

Tyto polohovací sety se vyrábějí ve dvou velikos-

tech, pro děti je určen polohovací set SÁRKA a pro 

dospělé polohovací set TOMÍK.

Polohovací set Sárka obsahuje: 1 ks tvarova-

né podložky opatřené suchým zipem, 9 ks válečků 

vidět při činnosti tvar, který tisknou, tudíž jej mohou 

snadněji otisknout správným směrem a přesně. Tato 

průhledná část také může zabránit umazání ruky při 

namáčení razítka na polštářku s barvou. Celé razítko 

je snadno omyvatelné. 

Pokud by někdo chtěl raději jiné tvary, lze najít 

např. dopravní prostředky: http://www.agatinsvet.cz/

skladem/sada-razitek---dopravni-prostredky.html

Jana Vachulová, Středisko Praha, foto A. Kruisová

Říkadla a hry pro nejmenší 

Tato kniha plná říkadel je velmi bohatě ilustrována 

jednoduchými obrázky. U každé říkanky rodiče najdou 

inspiraci, jak ji lze propojit s pohybem, ukazováním 

a jak ještě více rozvinout dovednosti svých ratoles-

tí. Najdeme zde notoricky známé říkanky, ale i méně 

známé či zcela nové. Na konci knihy najdeme i několik 

úkolů zaměřených na orientaci v obrázku. Tuto kníž-

ku můžete zakoupit na nejrůznějších internetových 

stránkách, např. na www.postizenedeti.cz v sekci ob-

chod - knížky pro děti. Cena knížky se pohybuje okolo 

180,- Kč, autorem je Vladimíra Gebhartová.

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

Sklopný stolek 

Chtěla bych vám představit velice užitečnou po-

můcku, kterou jsem zakoupila u společnosti Dedra. 

Jedná se o pěkný, cenově přijatelný polohovatelný 

stolek, na kterém se náš syn skvěle zabaví. Rádi si 

na tomto stolku prohlížíme obrázky s použitím svě-

telného panelu, kreslíme, čteme knížky, ale záleží 

jen na Vás, jaké možnosti využití vymyslíte. Dedra 

tento stolek nabízí jako stolek na notebook i snída-

ni do postele s možností nastavení výšky nožiček. 

U desky se také nabízí vodorovný odkládací prostor 
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Dcera se jinak velice rychle vzdává, jakmile jí něco 

nejde. Při malování vodovými pastelkami vydrží 

dlouho a má pocit úspěchu ☺. Tužky jsou dobře 

uchopitelné, protože jsou oproti běžným pastelkám 

tlusté. Jsou cca o rozměru tužkových lepidel. Proč 

jsou vodové? Doplňují se jen vodou a tolik nešpiní. 

I proto je mám ráda. Pro některé z nás není Němec-

ko daleko. Síť obchodů Lidl je ale široká a pastelky 

se určitě objeví i v českém Lidlu. 

klientka libereckého střediska

Vypínačový přístroj

„Vypínačový přístroj“ vypůjčený od kamaráda 

nás nadchl už na první pohled. Díky několika typům 

použitých vypínačů je výbornou hračkou k procvičo-

vání prstíků. Navíc má několik barevných světýlek, 

která se rozsvítí, když se podaří vypínač správně 

zmáčknout. Stroj je záludný v tom, že ne všechny 

vypínače jsou funkční.Přístroj je tedy ideální pomůc-

kou k procvičování motoriky, ale i paměti a barev.

Rodina Kašparova-Šindelářova

Želva

Někdy stačí drobná úprava, aby se obyčejný 

plyšák stal velmi zajímavou hračkou, která láká děti 

k dotyku a ke zkoumání.

Jak se to podařilo babičce v rodině Turkových, 

vidíte sami.

Alice Pexiederová, Středisko Praha

různých velikostí, 3 ks podkov různých velikostí, 2 ks 

pásků se suchým zipem v různých délkách, 1 ks 

podhlavníčku.

K tomuto polohovacímu setu je možno přikoupit 

i omyvatelný stoleček. Celková cena polohovacího 

setu SÁRKA včetně stolečku je 23 245 Kč.

Tento výrobek si můžete objednat na adrese: 

TARA Zdravotní a relaxační výrobky, Českých bratří 

282, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, www.polstar-

kytara.cz

Jana Doležalová, Liberec

Vodové pastelky 

V německém Lidlu jsem objevila úžasné vodové 

pastelky. V balení byly tři barvy. Dcera s nimi ráda 

kreslí. Nechávají tlustou čáru, jsou zakončené kulič-

kou (jako u deodorantů roll–on). Je snadné se trefi t 

i při různém naklonění tužky, což značně omezilo 

„naše“ záchvaty vzteku během tvůrčích okamžiků. 
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CANISTERAPIE A ASISTENČNÍ PSI 

PRO OSOBY S AUTISMEM – PŘEDNÁŠKA 

V RANÉ PÉČI LIBEREC

Liberecké Středisko rané péče dne 6. 12. 2010 

pořádalo pro rodiče z klientských rodin přednášku 

na téma Asistenční psi pro osoby s autismem, kterou 

vedla terapeutka paní Andrea Tvrdá. Paní Tvrdá se 

věnuje canisterapii už mnoho let a v poslední době 

se začala specializovat na práci s lidmi postižený-

mi poruchou autistického spektra. Dochází se psy 

za těmito lidmi do několika zařízení v Liberci a okolí 

(škola v Zeyerově ulici, škola a školka v Jedličkově 

ústavu, škola a školka pro neslyšící v ul. Elišky Krás-

nohorské, speciální školka v Jablonci u přehrady 

atd.), kromě skupinové canisterapie se věnuje i in-

dividuálním konzultacím a je schopná rodině po-

moci i při pořízení a výcviku psa určeného pro dítě 

s PAS.

Do střediska rané péče dorazila paní Tvrdá 

s manželem a se dvěma psy, setkání bylo vedené 

formou diskuse a volného výkladu přerušovaného 

ukázkami. Dělala jsem si poznámky (možná občas 

lehce chaotické), ale bylo to celé velmi zajímavé. Tak 

pár poznatků:

Canisterapii dělá člověk, a nikoliv pes. Pes je 

pouze nástrojem v rukou terapeuta. Pes po určité 

době výcviku (po cca 5 letech) ví, co má dělat, do-

káže okamžitě vycítit „nejslabšího člena smečky“, 

který se chová jinak, a ví, že právě za ním jde. Pes 

„harmonizuje“ nálady lidí automaticky, není to něja-

ká speciální vlastnost.

Nejdůležitější na canisterapii je vědět, čeho jí 

chceme dosáhnout, jaký je CÍL, co chce klient. 

Správný terapeut potřebuje informace – od klienta, 

rodičů, personálu, potřebuje vědět, co zrovna teď 

se s klientem řeší, a podle toho určuje, jaká meto-

da by mohla pomoci, jakou techniku zvolit, aby pes 

mohl klientovi pomoci zvládnout problém. Např. – 

canisterapie se dá využít na trénink jemné motoriky: 

kromě obligátního hlazení psa se cvičí např. sebrání 

a uchopení vodítka (pro děti velmi lákavé), pes má 

na zádech speciální brašny a kapsičky s knofl íky, 

druky a zipy, které se děti učí otevírat, rozepínat, dítě 

může sbírat hračky a podávat je psovi apod. Dal-

ší oblast – dítě s ADHD, nácvik zklidňování, udržení 

pozornosti – to se nedá dělat tím, že pes lítá po po-

koji, ale že se se psem klidně a standardně pracuje 

a dítě to zajímá a bedlivě to sleduje.

Canisterapie NENÍ, že pes běhá okolo, děti si ho 

hladí, příp. se po něm válejí. Byť si to právě tak větši-

na lidí (a bohužel někdy i canisterapeutů) představu-

je. Řada lidí pojímá canisterapii jako: „mám hodného 

psa, má rád děti/staré lidi, tak s ním budu chodit 

do dětského domova a děti budou mít radost“. Je 

pravda, že to asi děti potěší, zasmějí se, ale asi jim 

to moc nedá. Spolupráce s klientem nebo jiným do-

spělým je ke správné terapii nezbytná, cílem není 

„aby dítě mělo psa rádo“, ale aby pes pomohl dítěti 

v něčem, co mu nejde.

Pro lidi s autismem je pes velmi „čitelný“ – chová 

se za všech okolností stejně, když má radost, vrtí 

ocasem, když chce vystrašit, štěká apod. Na psa 

se používají jednoduché, srozumitelné a čitelné po-

vely, nic se nekomplikuje, to mají lidé s autismem 

rádi. Možná by se to dalo použít i pro rozvoj řeči 

u nemluvícího dítěte – povzbuzování k povelu, dítě 

také vidí na vlastní oči interakci, komunikaci, že 

pes na slovo reaguje, a to vždycky stejně. Canis-

terapeuté používají u autistických dětí i piktogramy 

a obrázky – součástí připravených pomůcek je velký 

kbelík, plný předmětů a jim odpovídajících piktogra-

mů. Autistické dítě se zpravidla do terapie zpočátku 

nijak nezapojuje, terapeutka pracuje se psem, dítěte 

si nevšímá, to si ale pokradmu všímá jí a psa, vše 

sleduje jaksi mimochodem. Terapeutka vyndává 

z kbelíku obrázky, hlasitě je pojmenovává, ukazuje 

psovi (a nenápadně i dítěti), dává k tomu vždy stejné 

povely – např.

– Hřeben: nejprve obrázek – to je hřeben. Pak 

předmět: tady je hřeben. Češe psa – bude krás-

ná, ano, krásná.

– Míček: obrázek míčku, pojmenovat, vytáhnout 

míček, stejně pojmenovat. Pak činnost: Pes má 

míček. Hodím míček. Přines. Hodný pejsek.

– Medvídek: obrázek, předmět. Pes ho chce – pes 

zlobí. Lehni. Hop. Přines. Hodný. Lehni.

– Granule: bonbonek pro psa. Pes chce. Pes je 

hodný. Pes chroupe. Uklidíme.

Je velmi vhodné, když rodiče nebo personál (uči-

telé ve školce, zdravotníci) spolupracují s terapeu-

tem, probírají s ním cíle a dávají mu zpětnou vazbu. 

Nepoučení lidé totiž terapii nemusí správně chápat, 

domnívají se, že „je to k ničemu, terapeut si tam hra-

je se psem, s dětmi nepracuje, děti koukají okolo, 

nehladí psa“. Ale děti přitom moc dobře vědí, co se 

děje, potřebují si ale na přítomnost psa zvyknout, je 

to nová, nezvyklá situace.

Děti zpravidla reagují později, takže třeba na dal-

ších lekcích už vědí, co se bude dít, předvídají, 

a když se objeví míček, už křičí „Hop míček, přines“. 

Do kbelíku se dá dát cokoliv, co dítě odmítá a co 

by bylo potřeba ho naučit – např. dítě s autismem 

odmítá červenou pastelku - pes může najít pastelku, 

vzít pastelku do tlapy, terapeutka s ní může nama-

lovat psa.

Pes u dětí s autismem by měl být standardně vy-

chovaný, musí poslouchat, nesmí lítat, štěkat, není 

nutné, aby byl kontaktní, nepředpokládá se, že cílem 

je, aby dítě psa hladilo a sahalo na něj. Bylo by to 

INFORMACE
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i nebezpečné, zafi xovalo by si to a pak 

by chtělo hladit každého psa, kterého 

potká. Některé děti s autismem ostatně 

hmat vůbec nezajímá, anebo je zajímá 

jen jako např. zdroj zvuku – když se 

sáhne na tuhle věc, dělá to tohle. Pro 

takové dítě má třeba pes u obojku za-

věšenou rolničku – pro tohle dítě s PAS 

dělá pes nikoliv haf, haf, ale cililink. Rol-

nička u obojku je navíc poměrně bez-

pečná, pes (jakýkoliv, i ten z ulice) zpra-

vidla obojek nosí, ví, že lidé na obojek 

sahají, takže po nich nevyjíždí.

Co může pes dítě naučit? Dítě např. 

odmítá napodobovat rodiče, bojí se 

určité věci, určitého pohybu. Po psovi 

však opakuje, je to jiné. Dítě např. dlou-

hou dobu neumělo chodit po schodech 

a skákat, terapeutka hodila psovi míček 

a řekla HOP. Pes vyskočil, dítěti se to 

líbilo, pobavilo ho to. Napodruhé řeklo 

HOP dítě, potřetí řeklo HOP a vyskočilo 

samo.

Vycházky se psem – dítě, které od-

mítá opustit oblíbené trasy, které ne-

chce chodit za ruku, dítě, které díky fascinaci ně-

kterými předměty (dopravní značky, kanály) odmítá 

jít daným směrem. Dítě má speciální ledvinku s ka-

rabinou nebo postroj, kšandy, event. jakési potítko 

na ruku, pokud se ostatních předmětů bojí; je tak při-

poutáno propojovací šňůrou k psovi. Je to gumová, 

pérovací šňůra, která se používá při sportu, většinou 

je prověšená. Psa vede na vlastním vodítku vodič, 

NIKDY NEJDE PES SÁM S DÍTĚTEM. Pes má tzv. 

psí ohlávku, která stahuje tlamu v případě, kdy pes 

neposlouchá. Velmi funkční věc, pes chápe velmi 

rychle, že tahat se nemá, není nutný žádný stahova-

cí obojek, navíc si ostatní lidi myslí, že to je náhubek 

a jsou spokojení, že pes není nebezpečný. Rodič 

mluví na psa, ne na dítě, pes reaguje na pokyny, 

dítě reaguje na psa a jde s ním v pohodě, nevzteká 

se, u oblíbených předmětů se zastaví, ale jen na pár 

sekund, pes jde dál, dítě taky. Pes navíc chápe, že 

má někoho na šňůře, šňůra je tu kvůli bezpečnosti 

a slouží jako brzda. Na procházky je nutný těžší pes, 

např. labrador nebo bernský salašnický pes, který 

dokáže dítě svou vahou zastavit.

Speciální pokyn pro krizové situace, na který 

musí pes zalehnout, děj se co děj – vybráno s ohle-

dem na rodiče, aby nemusel ve chvíli, kdy se dítě 

řítí do vozovky, přemýšlet nad pokynem. Klidně 

i „ježíšmarjá“.

Pes vhodný na canisterapii, resp. na asistenci:

– Nepelichá

– Nezpůsobuje alergii

– Váhově těžší

– S volnou prověšenou kůží (kvůli příp. nesprávné-

mu úchopu)

– Ne bojové plemeno

Jak na nesprávný úchop (dítě chytne psa za chlu-

py na hlavě a odmítá pustit)?

– Nekřičet, nejančit, nepanikařit

– Chytit dítěti jemně ruku

– Chválit psa (uklidňovat ho)

– Ruku dítěte přitlačit k psovi

– Dítě pustí

– Pokračuje hlazení

– Pokračuje chválení psa i dítěte

– Nekomentovat, podpořit korektní chování

– Kdyby to trvalo dlouho – převést pozornost na jiný 

předmět (mít připravenou oblíbenou hračku)

Výhoda označeného asistenčního psa – lidí vidí, 

že dítě není nevychované, ale že má nějaký problém. 

Reagují vstřícněji, tolerantněji.

Vyhledávání dítěte – pes dokáže rychle po čichu 

najít ztracené dítě (případy, kdy se dítě např. zavře 

ve skříni v obchodním domě s nábytkem a neozývá 

se; ztracené dítě s autismem, které nereaguje - noč-

ní můra všech rodičů).

Nutné dávat pozor na špatné pochopení sou-

vislostí – nevystavovat dítě „nevhodným“ situacím 

– např. na cvičáku nácvik kousání do rukávu – dítě 

by si mohlo myslet, že je to normální, a nastavovat 

psům ruku. Podobně – ňafání psovi u obličeje, které 

vidělo u nějakého známého psa – u ostatních psů by 

mu to neprošlo. Ani asistenční pes by tohle neměl 

vidět, je nutné s ním včas odejít ze cvičáku.

V případě uvažování o pořízení psa k dítěti  - 

vhodné konzultovat s canisterapeutem. Paní Tvrdá 

je např. schopná:
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s občanským sdružením Svítání Jablonec n. N., 

které provozuje hiporehabilitaci v Liberci, Horním 

Hanychově. 

Pro rodiče, kteří se přednášky nemohli zúčastnit, 

nabízím pár poznámek. 

Hiporehabilitace je zastřešující název pro aktivity, 

kde hlavní roli hraje na jedné straně kůň a na druhé 

člověk se zdravotním postižením. Hiporehabilitace 

se ofi ciálně dělí na hipoterapii, aktivity s využitím 

koní, terapie s využitím koní pomocí psychologic-

kých prostředků a parajezdectví.

Aktivity s využitím koní – metoda speciální/

sociální pedagogiky a práce, využívá prostředí jez-

decké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce 

s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělá-

vání lidí se specifi ckými potřebami. Provádějí ji oso-

by s odborným vzděláním, které prošly praktickým 

výcvikem – pedagog, speciální/sociální pedagog, 

sociální pracovník apod.

Terapie s využitím koní pomocí psychologic-

kých prostředků - jedná se o metodu psychoterapie, 

kterou zabezpečuje odborně proškolený personál 

v čele s psychoterapeutem, psychologem, psychi-

atrem apod.

Parajezdectví (původně sportovní ježdění handi-

capovaných) – sport pro osoby se zdravotním posti-

žením, založený na aktivním ovládání koně klientem. 

Klient se učí, za použití speciálních pomůcek nebo 

změněné techniky, voltižním cvikům, jízdě na koni 

nebo jeho ovládání v zápřeži. S ohledem na stupeň 

zdravotního postižení se klient může také zúčastnit 

sportovních soutěží. Existují různé disciplíny – pa-

radrezura, paravoltiž apod.

Rodiče, kteří spolupracují s ranou péčí, se 

ve svém životě asi nejčastěji setkávají s hipoterapií. 

Defi nice této terapie je poměrně složitá – fyziotera-

peut/ergoterapeut využívá trojrozměrného pohybu 

koňského hřbetu v kroku k ovlivnění neuromuskulár-

ní funkce klienta. Pohyb koňského hřbetu se přenáší 

přes pánev klienta na jeho trup a vyvolává pohybo-

vý vzor, který je stejný jako při lidské chůzi, lezení, 

plazení. V tomto směru je tato rehabilitační metoda 

jedinečná a nenahraditelná. 

Hipoterapie probíhá tak, že kůň je veden v kro-

ku, klient je na koni různě polohován tak, aby bylo 

dosaženo terapeutického cíle. Klienta jistí terapeut 

(fyzioterapeut nebo ergoterapeut se specializací 

na hipoterapii) z jedné strany, ze druhé pak asistent 

nebo poučený a proškolený rodič, koně vede vodič. 

V některých případech je možné, aby klient seděl 

na koni s terapeutem v tzv. asistovaném sedu, nikdy 

by však na koni s dítětem neměl být rodič nebo te-

rapeut neproškolený v ovládání koně. Klient je vždy 

zařazen do programu na základě písemného dopo-

ručení lékaře. Dalším kritériem pro přijetí je souhlas 

s pravidly, pro klienty starší 7 let schopnost sedět 

na koni a váha nižší než 70 kg. Až na odůvodněné 

výjimky je také nutné očkování proti tetanu. 

– Poradit s vhodností plemena – vzhledem k dia-

gnóze, věku dítěte, rodinné situaci.

– Doporučit vhodného chovatele (u štěňat), dopo-

ručit dospělé zvíře a posoudit, zda se hodí.

– Doporučit rodině, jak se k psovi chovat, nau-

čit rodinu (a potažmo psa) povely vhodné pro 

canisterapii.

– Konzultovat problémy.

Základní výcvik psa (aby poslouchal a fungoval) 

je ale na rodině, vycvičený pes není dodáván jako 

kusové zboží, pes bude členem rodiny a ta se o něj 

musí postarat (výcvik, jídlo, veterinář atd). Ve většině 

případů je pes v rodině přínosem nejen pro dítě, ale 

i pro ostatní členy rodiny.

Více informací o společnosti Elva Help, o.s.: 

http://www.elvahelp.estranky.cz/ ¨

Autismus a pes: http://www.autismusapes.est-

ranky.cz/ 

Na závěr jsme se ještě věnovali zooterapii obec-

ně – existují i terapie prostřednictvím jiných zvířat 

než psů – např. kočky (felinoterapie), papoušci (or-

nitoterapie), prasátka apod. Zatím moc nevyužívaná 

oblast, ale s velkým potenciálem.

Hana Kubíková, Liberec

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT 

O HIPOTERAPII – Z KLUBU RODIČŮ

V pondělí 7.2.2011 se v nových prostorách Stře-

diska pro ranou péči Liberec uskutečnila přednáška 

pro rodiče na téma „Hiporehabilitace“. Tuto před-

nášku vedla fyzioterapeutka paní Ing. Věra Lantel-

me-Faisan, této disciplíně se věnuje od roku 1999, 

působila několik let v Saudské Arábii jako specialis-

ta na hipoterapii. Paní Lantelme úzce spolupracuje 
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zároveň fyzioterapeut, aby procesu rehabilita-

ce rozuměl a třeba uměl doporučit vhodného 

koně podle toho, co je u daného pacienta třeba 

podpořit

– dané sdružení musí mít vedenou dokumentaci – 

pravidla, řády, zápisy apod. 

– zdraví koně – kulhavý kůň přenese na klienta 

vzorec kulhání

– zajištění bezpečí: proškolený personál, bezpečné 

prostředí, bezpečnostní pomůcky (přilba, rampa 

pro snadnější nasedání apod. )

G. Sedlmayerová, Středisko Liberec

„HROŠÍ KNIHA“

Putování Hrocha 

aneb od dvou do pěti 

(básničky a pohádky 

pro děti)

První vyloženě dětská 

knížka autora knížky Pu-

tování Hrocha. Básničky, 

kterých tu je 53, vznikly 

z velké části před mnoha 

lety. Psal je pro syna Hon-

zu, kterému byl tehdy je-

den rok – v roce 2009 byl 

plnoletý. K těmto básničkám Hroch dopsal deset po-

hádek a děti (na základě vyhlášené soutěže) doma-

lovaly obrázky, které jsou zároveň i omalovánkami.

Ukázka z knihy:

Lochneska

Na Matějské pouti,

lochneska se kroutí.

Ač se tváří tajuplně,

směje se jí každé mrně.

Za korunu jedna jízda,

točíme se, jen to hvízdá.

Potom druhá a pak třetí,

na lochnesce čas jen letí.

Putování Hrocha (poutníka Petra Hrocha Bindera) 

je způsob, jak pomáhat neziskovým projektům a or-

ganizacím. Putování Hrocha pomáhá i Středisku pro 

ranou péči Praha o.p.s. Setkat jste se s ním mohli 

na zahradní slavnosti pořádané Střediskem Praha 

na Habrovce loni před prázdninami. Vystupoval zde 

se svým divadelním představením.

Více informací o aktivitách Putování Hrocha na-

jdete na: www.putovanihrocha.cz.

Alice Pexiederová, středisko Praha

Výběru koně pro hipoterapii musí být věnována 

mimořádná pozornost. Hipoterapie není posledním 

útočištěm vysloužilých a nemocných koní. Kůň ne-

smí mít vady chůze (bude-li kůň kulhat, bude kulhat 

i dítě). Kůň musí být v dobré psychické i fyzické kon-

dici, správně živený, trénovaný na zvuky a vyrušení, 

ovladatelný. Kůň se vybírá klientovi na míru podle di-

agnózy, bere se v úvahu povaha koně, šířka hřbetu, 

délka kroku, plynulost chůze. Je proto vhodné, aby 

středisko mělo k dispozici koní více. 

Hipoterapii v Liberci poskytuje občanské sdruže-

ní Svítání, jízdárna se nachází v Horním Hanychově. 

Díky kryté jízdárně je zde možný celoroční provoz 

s výjimkou prázdnin, kdy se tu konají intenzivní tý-

denní kursy. Sdružení disponuje čtyřmi koňmi pro 

hipoterapii. Celý areál jízdárny je bezbariérový, při 

nasedání klientů se používá nástupní rampa. Cena 

za jednu terapeutickou lekci klienta, která trvá 20 mi-

nut, je 180 Kč. Klient zpravidla absolvuje ucelený 

10-12 týdenní výcvik, většinou je však hipoterapie 

záležitostí dlouhodobou, několikaletou.

Více informací najdete na stránkách České hipore-

habilitační společnosti – http://hiporehabilitace-cr.cz 

a občanského sdružení Svítání www.os-svitani.cz.

V Liberci, Hana Kubíková

Ještě několik zajímavostí:

– Kůň má o jeden stupeň vyšší teplotu než člověk, to 

pomáhá k uvolnění například dětem s hypotonií.

– Jízda na koni pomáhá vylučování: dítě se pohy-

buje (pomocí koně), kůň ho zahřívá. 

Cíle, s jejichž realizací Vám hipoterapie může 

pomoci: 

– vývoj a zlepšení kontroly hlavy a trupu, vývoj 

a zlepšení obranné, posturální a rovnovážné re-

akce, pohyblivost a koordinace, stimulace vývo-

jových stadií, mechanismus a vzor chůze, lezení, 

plazení, normalizace svalového napětí, protažení 

zkrácených tkání, aktivace pasivních svalů, mo-

bilizace osových a periferních kloubů, 

– zlepšení senzorické funkce jako prostorového 

uvědomění, oboustranné integrace a motorického 

plánování, citlivost na dotek a porucha hlubokého 

vnímání, zlepšení krevního oběhu a dýchací funk-

ce, stimulace komunikace, mluvy a rozvíjení řeči, 

– zlepšení kognitivních funkcí – pozornosti, pamě-

ti, řazení, následování pokynů a řešení problémů, 

zlepšení sociálních schopnosti a způsobu života, 

zážitek legrace, budování důvěry a sebedůvěry, 

soběstačnost, učení motivací.

Na co si máme dávat pozor při výběru hipo-

terapie: 

– vzdělaný personál – ujistit se, jestli osoba, kte-

rá tyto služby nabízí, má kurz hiporehabilitace 

(klidně si vyžádat osvědčení), musí to být také 
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INTEGRACE NEVIDOMÉHO DÍTĚTE 

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE – POHLED DO (NEDÁVNÉ) 

HISTORIE, ANEB „JE DOCELA V POŘÁDKU 

UDĚLAT CHYBU“

Následující rozhovor vedl redaktor zvukového ča-

sopisu pro lidi s postižením zraku „Naše šance“ Jiří 

Mayer cca před pěti lety s jihlavskou paní učitelkou 

Jiřinou Kalabisovou. Tato paní učitelka je pamětnicí 

počátků integrovaného vzdělávání u nás a také no-

sitelkou medaile Jana Amose Komenského za celo-

životní pedagogickou práci. O svých zkušenostech 

s integrací napsala knihu fejetonů „S kloboukem 

na nepřítele“, kterou v roce 2004 vydalo sdružení 

Okamžik (www.okamzik.cz). Části rozhovoru uvádí-

me tak, jak je přepsala a nám poskytla Pavla Kovaří-

ková. Zaměřili jsme se hlavně na téma pedagogické 

asistence a Braillova písma. Možná bude pro vás 

užitečné zjistit, jak to fungovalo v době, kdy asistent 

nebyl samozřejmostí a počítačové vybavení s tiskár-

nou Braillova písma také ještě nebylo na základní 

škole běžné.

„Jak jste zjišťovala, jaké speciální dovednosti se 

Lucie potřebuje naučit, a jak jste sama tyto doved-

nosti získávala?

Měla jsem moc dobrých pomocníků. Jednak mě 

nasměrovali z našeho jihlavského speciálního centra 

na školu Jaroslava Ježka v Loretánské ulici, kam jsem 

rok jezdila, abych se naučila Braillovo písmo a ales-

poň základy orientace s holí. Tam mi půjčili učebnice, 

ale ty někdy nesouhlasily s těmi našimi. Takže jsme 

ze začátku s pomocí Luciiny maminky přepisovali 

učebnice. Pomůcky jsme vyráběli sami, aby Lucinka 

měla všechno hmatově. A věděla jsem, co asi potře-

buje, protože psychologie je stejná u každého dítě-

te, ať vidí nebo nevidí. Hodně jsem taky četla, abych 

zjistila, jaká specifi ka má člověk nevidící od naroze-

ní, v čem se může přece jenom lišit, jestli v nějaké 

větší přecitlivělosti nebo třeba v obavách a tak dál. 

Lucinka je například alergická na větší hluk. Vždycky 

byla ráda, když děti nebyly příliš hlučné, protože to 

dráždí nervovou soustavu. Takže ony se naučily být 

takové jemnější. Lucinka musela být o každé změ-

ně ve třídě informovaná, o každé rozestavěné židli, 

ale zase když někde šla a narazila, tak to nebývalo 

nikdy nebezpečné a ona to brala velice sportovně. 

Ale děti se jí strašně snažily tyto podmínky usnadnit.

Ve třídě jsem neměla asistenta, protože se na něj 

nepodařilo sehnat peníze. Tenkrát před deseti lety 

nebylo v menších městech samozřejmostí, že by 

se asistent sehnal. A vůbec nebylo samozřejmostí, 

že by do běžné třídy (začínali jsme s dvaceti dětmi) 

přišel úplně nevidomý. Takže to byla spíše taková 

výjimka, a proto ten asistent v první třídě nepřipadal 

v úvahu. Nikomu bych to ale nepřála. Bylo přeci jen 

trošku složitější na přípravu, abych všechny děti za-

městnala. V první třídě zatím neumí číst, neumí psát 

a jeden jediný je odlišný psaním a čtením. Ukazovala 

jsem dětem, jak nevidomí píšou písmena, jak se píše 

šestka, jednička, jak pětka. Lucii jsem naše znaky ze 

začátku lepila z lepenkového papíru, aby je také zna-

la. Děti jí také špendlíkama vypíchávaly naše písme-

na, až se všichni naučili číst. A pak už to bylo lepší.

Po těch zkušenostech si myslím, že by to s asisten-

tem bylo určitě lepší Ve třetí třídě jsem dostala asi-

stentku, která chodila třikrát týdně na dvě hodiny. 

Jednou za čtrnáct dní měla Lucie rehabilitační den, 

kdy chodila do speciálního centra a do bývalé ma-

teřské školy na výtvarnou výchovu a na rehabilitaci. 

A ten jeden den jsem zase mohla využít na dobrá-

ní látky s dětmi. Ale jinak už to potom ve vyšších 

třídách nebylo tak náročné. V první třídě toho bylo 

nejvíc. A v páté třídě už měla asistentky-vysokoško-

lačky, které se po půl roce střídaly. To bylo už denně 

třeba na tři nebo čtyři hodiny a přinášelo to velké 

ulehčení pro všechny.

Nemyslíte si, že by se přítomností asistenta mohl 

narušit spontánní kontakt mezi žákem a učitelem 

a hlavně mezi ním a ostatními dětmi?

Je to přesně tak, jak říkáte. Později jsme přijali 

Denisku, která byla imobilní, ale viděla. Nebyla v mé 

třídě, ale u mladé kolegyně, která začala integraci 

taky fandit. Ta měla vynikající asistentku už v první 

třídě. Vymezily té dívence velice pěkný koutek, jenže 

v tom koutku byly vlastně segregované. A potom se 

přišlo na to, že závislost mezi asistentkou a Denis-

kou byla tak silná, že se ztrácela vazba na učitelku 

a na spolužáky. Potom se to ale napravilo. Takže se 

ptáte přesně - ano, to by se stalo, kdyby komunikace 

probíhala jenom přes asistenta. Ale nevidomá Lucie 

byla velice temperamentní, zvídavá, všechno ji zají-

malo, takže komunikace probíhala s celou třídou.

Nedávno jsem sledoval televizní pořad o jedné 

dívce, která také byla integrovaná. Nepřipadala mi 

ale – alespoň jen na poslech – až natolik integrova-

ná. Třeba podle toho, jak mi bylo popisováno, jak 

v deseti letech jí, nebo jak pomaloučku píše na Pich-

tově stroji. Rodiče říkali, že ona má ve své čtvrté tří-

dě asistentku, ale že neví, co bude a jestli seženou 

asistentku na druhý stupeň a potom na střední ško-

lu. Chci se vás po těch zkušenostech zeptat, do jaké 

doby si myslíte, že by nevidomý člověk, když nemá 

žádnou další vadu, měl asistenta nutně mít?

Podle mých zkušeností se mi to zdá velice nut-

né při přechodu z prvního stupně na druhý. Protože 

šestá třída, to je přechod sám o sobě pro všechny 

děti - trošku jiná metodika práce, střídají se učitelé, 

děti si musejí zvykat na víc samostatné práce. Lu-

cie v šesté třídě spolehlivou asistentku měla. V sed-

mé třídě měla problémy s geometrií. Byl tam mladý 

učitel a trvalo mu, než pochopil, že ona nemůže tak 

přesně narýsovat čtverec, i když jí ty body vyznačí 

a ona je nahmatá... Takže zase potřebovala asistent-

ku. V osmé třídě Lucie měla dvojnásobnou operaci 

nohy a nestačila dohnat všechno učivo. Protože se 

ale chtěla dostat na střední školu, domluvili jsme se 
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s rodiči, že by bylo lepší, kdyby přešla na speciální 

školu, kde jsou vybavené kabinety chemie a fyziky. 

U nás neměla tolik možností si všechno prohlédnout 

tak, jako ve speciální škole. Takže potom šla opa-

kovat ze zdravotních důvodů osmou třídu do Brna 

na Hlinky, velice dobře se tam po určité době zapra-

covala, vyšli jí tam hodně vstříc a myslím, že to byl 

dobrý krok. Devátou třídu tam dodělala, teď úspěš-

ně složila zkoušky na sociálně právní školu speci-

ální a velice se na ni těší. Tak si myslím, že se ještě 

bude muset do budoucna dopracovat druhý stupeň. 

Na prvním stupni se nestřídají učitelé, a tak když se 

pro integraci rozhodne jedna učitelka, je tím o dítě 

postaráno do páté třídy. Ale od šestky nahoru se 

učitelé střídají a tam třeba nikdo Brailla neumí.

Nemyslíte si, že by se ty situace, kdy třeba pan 

učitel nevěděl, jak s ní pracovat pří rýsování, daly 

zvládnout, kdyby dobře fungovalo speciálně peda-

gogické centrum, které to může učitelům vysvětlit? 

A druhá otázka: já se hrozím toho, když mi říkáte, že 

na druhém stupni učitelé neuměli Braillovo písmo. 

Protože vím, že na druhém stupni přicházejí poměr-

ně složité věci, třeba vzorečky v chemii, zaznamená-

vání chemických prvků, v matematice rovnice. Já si 

moc neumím představit, jak by se dítě mohlo správ-

ně naučit v Braillu psát, když tam není nikdo, kdo by 

to zkontroloval.

Začnu tím posledním. Rovnice jsme psali už 

v páté třídě, ty Lucie řešila velice dobře, takové ty 

jednodušší. Ale fakt je ten, co říkáte, že každý učitel 

tam musí být poučený. A speciální centrum (naše 

jihlavské) skutečně dělalo, co mohlo. Pomohlo mi 

moc, v čemkoli, co jsem potřebovala, mě odkázalo 

na správnou adresu. Potom jsme ještě moc dobře 

spolupracovali s paní Dvorskou z Olomouce z Ty-

fl oslužeb. Byla ovšem velká nevýhoda, že nyní už 

existuje velké množství učebnic a není předepsané 

určité nakladatelství. A tak jsme nikdy nedostali to, 

co měly ostatní děti. Ale třeba v literatuře, zeměpisu, 

dějepisu se to dalo nějak zkoordinovat.

Já vám přesto nedám pokoj. Jakým způsobem 

se Lucie učila třeba právě ty chemické značky, zápis 

chemických vzorců na druhém stupni?

Na druhém stupni se její asistentka, která si teď 

ještě dodělává vysokou školu, mimo jiné obor tyfl o-

pedie, Brailla učila současně s ní. Byla velice schop-

ná a Luciina maminka taky velice dobře Braillovo 

písmo znala a podle těch učebnic vlastně studovala 

s ní. Ale už to nebylo na jedničky, měla třeba troj-

ky nebo slovní hodnocení, ale tvrdím, že inteligentní 

byla, ale bylo toho na ni potom dost.

Jak probíhala potom na druhém stupni kontrola 

jejích písemných prací nebo domácích úkolů? To 

všecko kontrolovala asistentka, která Brailla uměla?

Částečně ona, přepsala to pak latinkou. A také 

Luciina maminka, která pod to, co napsala Lucie 

jako domácí úkol, napsala černotiskem, o co jde. 

A vždycky jsem radila, aby to nechala i s chybami, 

aby učitelka věděla, na co se má zaměřit třeba z čes-

kého jazyka. Ale ona to většinou mívala dobře.

Když si vzpomenu na své děti a na jejich úkoly, 

které dělají, tak já mám vždycky tendenci jim při tom 

úkolu pomáhat, aby úkol donesly do školy s co nej-

méně chybami. Kde máte zaručeno, že takhle nepo-

stupovali i rodiče Lucky nebo třeba i ta asistentka? 

Vždyť i ona asi chtěla, aby Lucka dosáhla co nejlep-

ších výsledků.

Od šesté třídy nemám přehled. Ale já mám trošku 

opačný názor: vedu děti k tomu, aby se nebály udělat 

chybu a aby se na sebe spolehly, sami na sebe, a ne 

na souseda nebo na maminku. A rodičům vždycky 

od první třídy říkám: „Ano, ze začátku dohlédněte 

na děti. Ale potom, až budou v osmé deváté třídě, 

třeba té fyzice a chemii nebudete ani rozumět, tak-

že nechte děti, ať jsou samostatné. Co stačí, stačí, 

a když budou potřebovat, tak jim poraďte, ale ne-

seďte u nich, protože pak si dítě nevěří.“ A do života 

si dítě, zvlášť s handicapem, potřebuje věřit. A musí 

vědět, že je docela v pořádku udělat chybu. Ale když 

na ni přijdu, tak mám zase povinnost s tou chybou 

něco udělat.“

Z rozhovoru s Jiřinou Kalabisovou vybrala Jana 

Vachulová, Středisko Praha

„MÁME DÍTĚ S HANDICAPEM“

Kniha MÁME DÍTĚ S HANDICAPEM PhDr Iva-

ny Fitznerové vychází z vlastní autorčiny zkuše-

nosti. Sleduje krok za krokem cestu k přijetí dítěte 

s handicapem, snaží se 

nabídnout i určité způso-

by, jak může rodič pomoci 

sám sobě, aby měl dost sil 

překonat počáteční zkla-

mání a bezmoc. Dotýká se 

i problémů hledání ade-

kvátní péče, komunikace 

s lékaři a v neposlední 

řadě i těžkostí, které kvůli 

handicapu vlastního dítěte 

nutně nastávají ve vztahu 

k blízkým i v manželství, 

případně v partnerském 

vztahu. 

Kniha osloví rodiče dětí s handicapem. Cenné 

podněty v ní najdou také zástupci pomáhajících pro-

fesí, kteří pracují s rodiči handicapovaných dětí (po-

radenští psychologové, lékaři, zdravotníci…) a též 

učitelé dětí s postižením.

PhDr. Ivana Fitznerová vystudovala Pedago-

gickou fakultu UK a Konzervatoř Jaroslava Ježka. 

Pracovala jako lektorka francouzského jazyka, ko-

rektorka a redaktorka, v současné době je na rodi-

čovské dovolené.
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to asi shrnout tak, že nás možná o něco víc baví ten 

neobyčejně „obyčejný“ život.

Rozhovor s autorkou knihy si můžete poslech-

nout z archivu ČR 6 z 25.07.2010 19:30 v pořadu 

„Hovory o vztazích“. Tématem je, jak děti se zvlášt-

ními potřebami proměňují život svých nejbližších. 

Připravila Eva Labusová.

http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv

shromáždila

Alice Pexiederová

Středisko Praha

ADHD – PORUCHA POZORNOSTI 

S HYPERAKTIVITOU (M. GOETZ, P. UHLÍKOVÁ)

RECENZE KNIHY

ADHD – co to vlastně je? 

Možná slýcháte na tuto otázku různé odpovědi. 

Možná i sami máte na tuto poruchu různé názory 

a napadají vás různé myšlenky. Nevíte, jestli to, jak 

přistupujete k vlastnímu synovi/dceři, je správné… 

Vaši výchovu hodně ovlivňuje i okolí, širší rodina. Ur-

čitě jste často dostali radu, že syn nebo dcera jsou 

jen nevychovaní, že pomůže jen „rákoska“ a podob-

ně. Vy přitom ze zkušenosti víte, že jakýkoli zákaz, 

bití nebo kritika jen zhoršuje negativní chování va-

šich dětí. 

Jak se v tom vyznat? Co je správné? 

Odpovědi najdete v knížce Goetze a P. Uhlíkové: 

„ADHD- porucha pozornosti s hyperaktivitou“ (Ga-

lén, 2009). 

Je to skvělá příručka pro rodiče i učitele (a nejen 

pro ně), která uvádí na pravou míru některé polo-

pravdy a mýty o této poruše. Také nám pomáhá zo-

rientovat se v tom, zda chování dítěte vyplývá z au-

tismu nebo právě z hyperkinetické poruchy. Některé 

příznaky ADHD jsou často „připisovány“ autismu, 

jde však o odlišné diagnózy.

Z knížky se dozvíte, že hyperaktivita, porucha 

soustředění a impulzivita mohou být projevy nemo-

ci (výše zmíněné poruchy ADHD) a že je možné je 

účinně léčit. 

Autoři shrnuli v knížce všechny moderní poznat-

ky o poruše pozornosti s hyperaktivitou. 

Přesvědčují nás o tom, že dobrá informovanost 

o ADHD může předejít mnoha nedorozuměním mezi 

dítětem a rodiči a později mezi dítětem a učitelem. 

Srozumitelným jazykem nás seznamují se vším, 

co s hyperkinetickou poruchou souvisí, vysvětlují její 

příčiny, to, proč vzniká, čím naopak způsobena není. 

Podrobně popisují různé příznaky a jak se tyto pří-

znaky mění s věkem. Na co se rodiče mají připravit 

a čemu se mají snažit předejít. Jaké odborníky a kdy 

mají vyhledat, jak se na vyšetření připravit a jak ta-

kové vyšetření probíhá. Popisují možnosti léčby, 

ale i podrobný terapeutický program, který vychází 

Více na http://obchod.portal.cz/produkt/mame-

dite-s-handicapem/

Z rozhovoru s autorkou:

Knížka vychází z Vaší vlastní zkušenosti, jste 

maminkou holčičky s handicapem. Většina lidí si 

asi dokáže představit, že musí být těžké vyrovnat 

se s takovou situací, ale málokdo by našel odva-

hu o tom napsat knihu. Co Vás vedlo k tomuto 

rozhodnutí? 

Původní záměr byl napsat náš příběh pro mě sa-

motnou, abych si pomohla znovuprožít, a tím i uza-

vřít některá traumata, která jsem s dcerou zažila. 

Jsem ale duše hloubavá, a tak mě některé problémy 

začaly víc a víc zajímat i obecněji. Sepsala jsem dvě 

stránky nápadů na téma život s dítětem s handica-

pem a poslala své kamarádce. Ta se shodou náhod 

zrovna ten den sešla s paní redaktorkou Marií Tětha-

lovou z nakladatelství Portál, která o podobně kon-

cipovanou knihu projevila zájem. Mluvily jsme spolu 

o tom, že teorií je na toto téma řada, ale odžitý pří-

běh teoreticky promyšlený by mohl najít své čtenáře. 

Při psaní jsem vycházela z toho, co mě trápilo a co 

bych si já sama v určitých obdobích ráda od někoho 

jiného v ten správný moment přečetla.

Byla bych potěšená, kdyby kromě informací kni-

ha přinášela čtenářkám a čtenářům i určitou inspira-

ci a úlevu v tom smyslu, že se to celé dá zvládnout. 

A nakonec i si užívat. Možná také čtenář pocítí, že to 

vše nežije sám na pustém ostrově, že je nás zkrátka 

víc a přes sdílení vlastního příběhu si můžeme na-

vzájem pomáhat.

Říká se, že i těžké životní situace mohou být 

pro člověka přínosné, mohou ho posílit, ukázat 

mu novou cestu, nové hodnoty apod. Souhlasila 

byste, na základě své vlastní zkušenosti, s tímto 

tvrzením? 

Ano, určitě jsem díky tomu, co jsme si všichni 

tři jako rodina prožili, dnes mnohem lépe vybave-

na pro život. Už mě jen tak něco nerozhází, pevně 

nás to všechno i přes určité krize stmelilo. Vždycky 

ale říkám, že starost o děti je jen jedna, bez ohledu 

na to, jak „velká“ nebo „malá“ se může při pohledu 

zvenčí zdát. Přesto zkušenost, že jsme museli spo-

lečně s lékaři u Káji bojovat nejdřív o to, aby moh-

la chodit, a poté dlouho např. o to, aby dokázala 

v řeči spojit dvě slova, přestože dobře rozuměla, mě 

vnitřně poznamenala. Vnímám u sebe i u dcery tro-

chu posunutou hranici toho, kdy se cítíme šťastné, 

a naopak. Dodnes třeba vnímám krátkou procház-

ku s Karolínkou, kdy si jen tak podle jejích možností 

jdeme, ukazujeme a vyprávíme, jako něco celkem 

mimořádného. Nedávno jsme třeba zvládly spolu 

poprvé cestu do nemocnice a zpátky tramvají a bez 

zdravotního kočárku. Všechna tato poprvé si hod-

ně užívám a neberu je jako samozřejmost. Celkově 

jsem také zpomalila své životní tempo. Dalo by se 
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prošvihla. Tyto podněty navíc přicházejí z anglosas-

kých zemí, které mám pocit, že jsou v těchto věcech 

spíše napřed a mají větší možnosti.

http://www.youtube.com/watch?v=YntKTaa3ciw

Moc děkuji za Váš názor a přeji krásný zbytek 

Vánoc.

Vše nejlepší do nového roku přeje Petra S. 

Dobrý den, tak zdravím na nové adrese a přeji, 

aby to byla změna k dobrému! 

To video mne moc potěšilo. Já sama jsem za-

stáncem toho, že se dětem má dát hůl do ruky hned, 

jakmile jsou ochotné ji vzít. Máte určitě pravdu, že 

u nás to tradici nemá, v nejprestižnějším kurzu pro-

storové orientace nevidomých u nás se vždycky ří-

kalo, že děti mají začínat používat hůl ve čtvrté třídě, 

když už jsou schopny to dělat rovnou přesně podle 

návodu. Ale mně to připadalo podobné, jako kdy-

by děti měly dostat pastelky až ve chvíli, kdy budou 

schopné je bezchybně držet a namalovat koně:-) 

Ovšem vaše obavy, že už je pozdě, rozhodně 

nesdílím; další názor na toto téma, který mi připadá 

k zamyšlení, říká, že nevidomé dítě by se mělo učit 

se přirozeně spoléhat na svoje celistvé vnímání okolí 

- sluch (zvuky stíněné překážkou, zvuky vydávané 

okolím, zvuky, které vydávám já sám a které se mi 

vrací...), vnímání tepla, průvanu, větru..., v případě 

z dlouholeté praxe odborníka na ADHD, psychologa 

Russella Barkleyho. 

Kniha je psaná dostupným, srozumitelným jazy-

kem. Nepřináší jen názory a suché teorie odborní-

ků, ale naleznete zde i několik kazuistik rodičů dětí 

s ADHD. Jedná se o zkušenosti jiných rodin, kte-

ré jsou často k nezaplacení, a kniha se tím stává 

věrohodnější. 

Za důležité ještě považuji zmínit se o kapitole: 

„Něco pro rodiče – jak se starat o sebe“. Pro dušev-

ní zdraví rodičů představuje život s dítětem s ADHD 

vážnou zátěž. Velmi důležitá je proto pro ně preven-

ce dlouhodobého stresu. Uvedené techniky ocení 

samozřejmě i ostatní rodiče dětí s problémovým 

chováním či dětí s autismem.

M. Sedlmayerová 

SRP Liberec

ORIENTACE V PROSTORU ANEB 

KORESPONDENCE V RANÉ PÉČI

Dobrý den, Jano,

doufám, že jste strávila krásné Vánoce. My jsme 

se měli báječně, konečně trochu rodinné pohody!

V rámci času, který jsem měla, jsem narazila 

na toto video. Docela mě to překvapilo a začala jsem 

si klást otázky, které vedly k tomu, že bych chtěla 

své dceři také pořídit bílou hůlku. Holčička na videu 

ji dostala již v 8 měsících a vede si docela úspěš-

ně. Mám pocit, že pokud ještě nemá úplně správný 

úchop, tak ho jistě časem vypiluje (jako jízdu na ly-

žích nebo tenis), ale mám pocit, že jí to dává hrozně 

moc jistoty a svobody pohybu.

Říkám si, že kdyby Naděnka hůlku používala, 

možná by i mnohem dříve získala jistotu v samo-

statném pohybu. Umí sice hezky chodit samostat-

ně za mým hlasem, jezdí ráda s vozíčkem, ale stále 

nemá potřebu se přemisťovat samostatně z místa 

na místo, a tedy se ráda nachává vozit a nosit. Mys-

lím, že tohle by stejně jako ostatní věci hravě zvlád-

la, když se tomu budeme věnovat. Cokoliv ji začnu 

aktivně učit, se poměrně rychle naučí sama (leze 

sama po žebříku, chodí sama po schodech nahoru 

i dolů, umí dát váleček do kulatého otvoru v domeč-

ku, domeček si otevřít, váleček v něm najít a opět ho 

hodit do domečku, točí kličkou hrací skříňky, hraje 

si s modelínou, snaží se po zvuku hledat míček...). 

Musím ale vědět, co ji mám učit, a nechci nic zane-

dbat. Chtěla bych znát v první řadě Váš názor, pro-

tože Váš názor respektuji. Vím, že u nás se dětem 

v předškolním věku hůlka nedává, ale není čas toto 

přehodnotit? Jaká jsou pro a jaká jsou proti? Já za-

tím vidím velmi mnoho pro a velmi málo proti ... Ta 

otázka mě trápí, protože mám pocit, že jsem něco 
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STIMULACE ZRAKU A ZRAKOVÝ TRÉNINK

Co obsahuje pojem „metody rozvoje zrakové-

ho vnímání“, co je stimulace zraku a co zrakový 

trénink?

– Stimulace zraku je rozvíjení postiženého zraku dí-

těte v raném věku pomocí úpravy prostředí.

– Zrakový trénink je aktivní nácvik používání za-

chovaných zrakových schopností.

Komu jsou tyto metody určeny?

Jsou určeny všem dětem, které mají vážné po-

stižení zraku od narození nebo k němu došlo brzy 

po narození. U většiny dětí nelze stanovit s diagnó-

zou okamžitě i stupeň postižení zrakových funkcí. 

Odborníci se shodují v tom , že je vhodné, aby sti-

mulace zraku byla umožněna všem dětem, u kterých 

nelze prokázat úplnou nevidomost.

Proč je potřeba rozvíjet zrakové vnímání dětí 

se zrakovým postižením včas?

Vědecké výzkumy i praktické zkušenosti ukázaly, 

že zrakové schopnosti se nejvíce vyvíjejí v prvních 

třech letech života. Zvláště v průběhu prvního roku 

lze stimulací podporovat vývoj mozkových center 

a zpracování zrakových vjemů. Proto je vhodné začít 

se stimulací zraku dítěte hned po zjištění zrakového 

postižení.

Co je cílem metod rozvoje zrakového vnímání 

a dovedností?

Podpořit u dítěte maximální rozvoj zrakových 

funkcí, učit je schopnosti kombinovat je s jinými vje-

my a dovednostmi a využívat je v běžném životě. 

I malé zbytky zraku pomohou dítěti rozeznat např. 

zdroje světla, tmavý objekt nebo překážku. 

Kde a jak se stimulace zraku a zrakový trénink 

provádí? 

Doporučení rozvoje zrakového vnímání u kon-

krétního dítěte vychází z diagnózy lékaře a z funkč-

ního vyšetření zraku, které provádí instruktor stimu-

lace zraku na pracovišti rané péče. Zjišťuje aktuální 

Naděnky i stíny a světlo - to všechno je velice uži-

tečné, ne pouze narážení do překážek, ať už tělem 

nebo pomůckou. Tudíž to chce kombinovat postup-

ně vše. Je totiž nebezpečí, že při držení hole v ruce 

se dítě soustředí právě jen na ni, na to, jak ji drží, 

a na očekávání, jestli se hůl něčeho dotkne - a jaksi 

zapomene celistvě vnímat veškeré podněty, které 

mu z okolí přicházejí.

Když jsem na začátku napsala, že se má dát dítěti 

do ruky hůl, nemyslím tím nutně jen klasickou sle-

peckou bílou hůl – v principu je dítěti jedno, jak ta po-

můcka vypadá, jde o pochopení toho, že něco narazí 

do překážky dřív, než já sám. Tudíž stejnému účelu 

mohou postupně nebo zároveň sloužit i různé ná-

kupní dětské vozíčky, trakářky, kočárky pro panen-

ky, koneckonců v lese nalezené klacky apod. V těch 

anglosaských zemích, které zmiňujete, se používají 

i podomácku dělané tzv. „precane“  (česky překlá-

dáno otrocky jako „předhole“, jiný výraz tu nemáme). 

Obrázky předholí jste viděli v brožuře „Dosahování, 

lezení, chůze“, kterou jste měli půjčenou v dubnu 

loňského roku - ale už jsem si ji přichystala, že ji vez-

mu příště, až se domluvíme na termínu – myslím, že 

předtím to ještě pro vás nebylo tak aktuální.

Když jsem psala, že je dobře dát dětem hůl 

do ruky tehdy, když jsou ochotné ji vzít, má to ještě 

jeden nezanedbatelný aspekt – musí tu být rodiče, 

kteří jsou ochotni mu ji do ruky dát...A určitě si sama 

uvědomujete, že to také chce svůj čas, že to nemů-

že způsobit, „nařídit“ ani načasovat někdo zvenčí, 

poradce rané péče apod., ale že je to prostě vývoj, 

kterým si procházíte vy za sebe.

Tak doufám, že jsem to napsala srozumitelně, 

a moc se těším, jak si to s Naděnkou v roce 2011 

všechno vymyslíme :-) 

Zdraví Jana V.

Dobrý den, Jano,

moc děkuji za Vaši vyčerpávající odpověď, tro-

chu jsem se tím uklidnila... stejně bych to ale chtěla 

zkusit, ať už úspěšně nebo neúspěšně. Dá se tedy 

taková precane někde pořídit, třeba i v Anglii, nebo 

je to čistě na nás, abychom si ji vyrobili?

 Teď si Naděnka hraje s takovým tím mlýnkem 

na tyčce, s vozíčkem nebo nákupním košíkem, takže 

zkušenost s narážením do překážek už má... Vždyc-

ky je krásné pozorovat, jak jí to poznání čehokoliv 

v hlavě najednou doklapne. Onehdy si hrála s metr 

a půl dlouhou zakončovací lištou a jak s ní manipu-

lovala, tak s ní pořád někde narážela na zeď jedním 

nebo druhým koncem...

Je fajn, že jste tu Vy a že se Vás vždy mohu ze-

ptat, když tápu, jinak bych byla úplně v koncích! :-)

Zdravím, Petra S.
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I při sezení dětí u stolečku myslíme na správné 

úhlové nastavení dolních končetin. Opora dolních 

končetin je velice důležitá pro kvalitní a jistý sed, ať 

už ve speciálních židličkách nebo s rodiči u jednoho 

stolu. Jakmile je dítě jisté a dobře zajištěné v sedu 

s oporou nohou, určitě půjde lépe i krmení, případně 

samostatné jídlo nebo hra.

Těším se na vás u dalšího povídání o poloho vání.

Lucie Donátová – fyzioterapeutka, Středisko pro 

ranou péči Praha

VAŠE DÍTĚ MÁ DOWNŮV SYNDROM

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA: POŽEHNÁNÍ 

NEBO PROKLETÍ? 

(Ihr Kind hat Down-Syndrom Pränataldia-

gnostik: Segen oder Fluch?/ Anita Read /2009 / 

Německo / 28 min.)

Dokument od německé autorky Anity Read pro-

vází životem rodiny, které se narodilo dítě s Downo-

vým syndromem. Poté, co překonají počáteční šok 

a vše zapadne do každodenních kolejí, přichází dal-

ší těhotenství. Tentokrát plné obav a strachů. Lékaři 

mají jasno a doporučují prenatální diagnostiku. Birte 

s Matthiasem si moc dobře uvědomují, že negativní 

výsledky mohou přinést neřešitelný morální konfl ikt, 

zda má opravdu každé dítě právo na život.

Film běžel v kině Světozor v rámci Normálního 

festivalu 2010, který je hlavní kulturní akcí pořádanou 

úroveň zrakového vnímání dítěte, např. na jaké hrač-

ky dítě reaguje, z jaké vzdálenosti… Spolu s rodiči 

navrhne plán stimulace zraku. 

Stimulace zraku a zrakový trénink zahrnuje:

– úpravu prostředí, ve kterém dítě vyrůstá,

– cvičení zrakových funkcí a dovedností,

– využívání speciálních pomůcek a hraček.

Na stimulaci se podílí zejména rodiče při každo-

denní péči a hrách s dítětem, poradci rané péče, 

kteří dojíždějí do rodin, instruktoři stimulace zra-

ku, se kterými mohou rodiče a poradci rané péče 

konzultovat. Metoda stimulace zraku a zrakové-

ho tréninku je postavena na spolupráci s dětským 

oftalmology.

Markéta Skalická a Martina Herynková, instruktor-

ky stimulace zraku, Praha

TYPY SEDŮ

Po malé odmlce pokračujeme povídáním o polo-

hování, tentokrát o různých typech sedů.

Na obrázcích vidíme několik druhů sedů, které 

můžeme různě kombinovat a upravovat podle toho, 

jak máme velké dítě a co vše již zvládne. Sed v rohu 

místnosti nebo rohu sedačky s nataženými dolními 

končetinami může být vhodný u dětí, které jsou ješ-

tě nejisté, které mají strach z otevřeného prostoru 

nebo u dětí, které zvládají hůře tento sed pro zkra-

cování svalů v podkolení (diparetická forma DMO). 

A samozřejmě u dalších a dalších dětí.

Při sedu na balónu či na válci je dobré dodržovat 

pravý úhel v kyčlích a v kolenou. Využití balónu či 

válce je u dětí velice oblíbené a na těchto pomůc-

kách se dá vymyslet velké množství cviků a poloh.

Velmi oblíbené jsou také sedy u rodičů na klíně. 

Na jedné noze rodiče; u rodiče, který sedí v turec-

kém sedu a dítě je opřeno o jeho hrudník a ještě má 

opřené nohy o zem; sed zády k rodiči s nataženýma 

nohama před tělem apod.
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krátkými básničkami a části textu se pravidelně 

opakují. 

I kdyby kniha bezradným rodičům nepomohla 

v nočníkovém tréninku, věříme, že by se u ní alespoň 

dobře pobavili.

Michala Prošková, Liberec

občanským sdružením Inventura (www.inventura.

org) od roku 2006. Cílem festivalu je představovat 

českému publiku kvalitní domácí i zahraniční umě-

leckou tvorbu inspirovanou lidmi, kterým jdou někte-

ré věci trochu pomaleji, vytvořenou jimi samotnými 

a ve spolupráci s nimi. 

Film je díky Berndu Thomasovi z německé orga-

nizace spolupracující z Inventurou nyní i v půjčovně 

pro rodiče Střediska Praha.

Ke shlédnutí doporučuje Alice Pexiederová, Stře-

disko pro ranou péči Praha

VÍŠ, CO MÁ V PLÍNCE MYŠ? 

(Guido van Genechten, překlad Hynek Vilém)

Pro rodiče, kteří už nevědí, jak by ještě mohli při-

mět své dítě k chození na nočník, máme jeden tip. 

Knížka „Víš, co má v plínce myš?“ humornou for-

mou navádí k tomu, že chození na nočník je vlastně 

úžasná věc. Zvířátka dosud používají plenky. Myška 

se postupně každému podívá pod plínku a je hodně 

překvapená, někdy až zděšená z toho, co vidí. Zví-

řátka jsou tedy zvědavá, co skrývá v plínce myška. 

Jsou velmi překvapení, když v plínce nic neobjeví. 

Myška tak ostatní zvířátka naučí chodit na nočník. 

Na závěrečné ilustraci už všechna zvířátka spokoje-

ně sedí na svém nočníku.

Kniha je po všech stránkách ideální už pro 

nejmenší děti. V knize jsou velké ilustrace zvířá-

tek. Obrázky mají silné kontury a výrazné barvy. 

Zvířátkům lze odklopit plenku, aby bylo vidět, co 

v ní vlastně skrývají. Ilustrace jsou doprovázeny 
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ODVOLÁNÍ PROTI VÝŠI PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 

Pro ty, kteří ještě neměli možnost si přečíst náš 

příběh o tom, jak se pro svého syna Bartoloměje se 

vzácným genetickým postižením (Williamsův syn-

drom) a mentální retardací snažím získat příspěvek 

na péči, přináším odkaz na náš blog (http://bartolo-

mej.mujblog.info) a krátkou rekapitulaci:

V lednu 2010 jsme zažádali o příspěvek na péči, 

po pěti a půl měsících byl syn shledán jako lehce zá-

vislý a byl mu přisouzen 1.stupeň příspěvku na péči. 

Vzhledem k tomu, jak na tom náš syn je a kolik úko-

nů nezvládá, jsme se odvolali a v září 2010 jsme 

předstoupili před odvolací komisi ministerstva práce 

a sociálních věcí v Praze. Byl to pro mě tak nesku-

tečně nepříjemný zážitek (viz právě předchozí člá-

nek), že jsem se rozhodla, že to tak nemůžu nechat 

a budu ve svém úsilí pokračovat. 

Nastudovala jsem si, co a jak se správní žalobou, 

našla si pár rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 

konzultovala s rodiči, kteří procesem již prošli – a při 

té příležitosti dostala nápad, jak to ještě jednou zku-

sit zvrátit. Napsala jsem na magistrát (ještě před tím, 

než vydal konečné rozhodnutí), že podle mého ná-

zoru nemohou být na základě takového posouzení 

zdravotního stavu, které předvedla posudková ko-

mise MPSV, schopni rozhodnout. Dané posouzení 

vykazuje řadu chyb formálních i obsahových, že ho 

nemůžu považovat za objektivní a že je žádám, aby 

nás nechali posoudit ještě jednou a nejlépe někde 

jinde než na pracovišti v Podskalské ulici. Z ma-

gistrátu se mi ozvali s tím, že bez mého souhlasu 

se k podkladům posudku nemohou dostat a jestli 

souhlasím s tím, aby si je vyžádali. Souhlasila jsem. 

Posudek byl opravdu příšerný (i na magistrátní úřed-

níky) - na začátku bylo třeba napsáno, že jsme se 

s Bártem dostavili, na poslední stránce pak bylo, 

že se rozhodovalo bez účasti posuzovaného (inu, 

však to měla paní doktorka už připravené dávno 

dopředu...). Nebo tam bylo fakt napsáno, že u čtyř-

letého dítěte se neposuzuje, zda dokáže 30 minut 

sedět. No prostě, magistrát naší žádosti vyhověl 

a požádal detašované pracoviště MPSV v Ústí, aby 

Bárta znovu posoudil s tím, že je žádají, aby nás při-

zvali. V lednu 2011 přišla do mé datové schránky 

pozvánka k posouzení. 

Jak to v Ústí nad Labem probíhalo? Diametrálně 

odlišně, než při podobné příležitosti v září v Praze. 

Tentokrát jsem z toho totiž měla dobrý pocit… V ko-

misi seděli lidé s tou správnou odborností – před-

seda komise byl pediatr, jeho kolegyně pak měla 

specializaci na dětské lékařství a dětskou neurologii. 

Do ordinaci jsme šli všichni, nikdo neměl problém 

s tím, že by tam snad otce dítěte nechtěl. Předse-

da komise vysvětlil, co se bude dít – nejprve mám 

možnost se vyjádřit a příp. poukázat na nějaká nová 

vyšetření, pak se nás budou ptát a nakonec by paní 

doktorka Bartoloměje ráda vyšetřila. V pohodě. 

Vzhledem k tomu, že si lékařskou dokumentaci (ce-

lou naši složku) vyžádali u naší doktorky a já jsem 

jim své vyjádření poslala poštou, tak do úvodu jsem 

toho moc neměla. Pak se lékařka ptala na různé věci 

– kdy jsme se dozvěděli diagnózu, kdy začal Bárt 

chodit, jestli jsme rehabilitovali, jak je na tom Bárt 

s mluvením, jak je na tom se sebeobsluhou, jestli 

je pravák nebo levák, jak zvládá chůzi po schodech 

nahoru a dolů, jestli rozpozná na obrázku kočku 

od psa atd. Doktor se zase ptal na školku a asis-

tenci, na to, ke komu chodíme na neurologii. Potě-

šilo mě, že na nás byli připravení, tzn. že ty lékařské 

zprávy opravdu četli, anebo si to minimálně ujasnili 

před naším příchodem (zaslechla jsem, jak se baví 

o mentální retardaci a diagnóze). Bárt mi v mezidobí 

seděl na klíně a byl docela hodný. To se ale změnilo 

poté, co jsme se měli přesunout vedle do ordinace 

a svléknout ho. To už tušil… A začal brečet. Rýma 

mu tekla, začal se škrábat, navíc se ukázalo, že má 

na zádech nějakou vyrážku..! Nevím, jestli jsme vy-

padali jako kompetentní rodiče, když jsme říkali, že 

tohle ráno určitě neměl, že to má možná z toho, jak 

seděl hodinu a půl v autosedačce… (Mimochodem, 

večer doma už žádnou vyrážku neměl, obávám se, 

že je to jeho stresová reakce na bílý plášť…) Paní 

doktorka zkoumala, jak Bárt fi xuje očima pohybující 

se předmět, klepala mu na kolínka, pak ho nechala 

plačícího jeho nejistou chůzí přejít ordinaci ke mně 

a podat mi hračku. Nakonec se odhodlala k tomu, 

změřit mu obvod hlavy – díky tomu si asi udělala jas-

nou představu o tom, jak vypadá reálná spolupráce 

s Bártem. Ke změření hlavy bylo zapotřebí 4 osob: 

já jsem ho kopajícího kolem sebe držela v náručí 

a uklidňovala ho, Tomáš se snažil chytat ruce, kte-

rými kolem sebe Bárt mlátil, pan doktor se pokoušel 

fi xovat hlavu a doktorka se snažila měřit. No nevím, 

jestli se jí to nakonec povedlo… Pak nás nechali ob-

léknout a poslali do čekárny s tím, že nás zase za-

volají. Bartolomějovi otrnulo, takže začal na chodbě 

houkat, dupat, smát se a hlasitě křičet ANO apod., 

no prostě choval se jako vždycky. Nakonec jsme se 

vrátili ke komisi, podepsali protokol o účasti (Barto-

loměj, celý rozradostnělý z toho, že už na něj nikdo 

nesahá, se rozběhl po místnosti a pokoušel se pustit 

si vodu a zapumpovat tekutým mýdlem) a dozvě-

děli se, že komise verdikt posílá magistrátu, který 

rozhodne.

Jak Bartoloměje lékaři posoudili, tedy prozatím 

nevíme, každopádně já jsem spokojená. Měla jsem 

pocit, že někoho zajímáme, že náš obsáhlý spis ně-

kdo opravdu četl, že Bárta posuzoval lékař (pediatr, 

dětský neurolog), který má představu o tom, co umí 

OD RODIČŮ
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Vojtovku Elinka nikdy nepřijala, a tak jsme po roce 

dřiny bez výsledku cvičily jen ráno a večer, bylo víc 

času na zábavu. Když jsem začala být unavená, 

přišla skvělá nabídka od kamaráda na roční pobyt 

v Thajsku. Měla jsem mu hlídat jeden resort. Po po-

radě s lékaři, kteří nám pobyt v teple a v zemi plné 

úžasných lidí doporučili, jsme odletěly. Bylo to tam 

úžasné a mně to moc pomohlo srovnat si myšlenky. 

Tam se mě nikdo neptal, kdy bude Eli chodit a kdy 

mluvit. Každého tam berou takového, jaký je. A Elin-

ku milovali. S naší poradkyní jsme byly v kontaktu 

dál, a to po telefonu a emailu.

Teď už jsme 3 roky doma, Elinka chodí do Pa-

prsku do školky a dělá pokroky, jezdíme do lázní 

Košumberk a cvičíme Bobatha, máme nový bezba-

riérový byt a auto z příspěvku na motorová vozidla. 

Jednou týdně k nám chodí skvělá asistentka, abych 

si taky mohla vyběhnout do společnosti zarelaxovat. 

A jsme spolu šťastné. Elinka pořád nechodí a ne-

mluví, ale všechno si hodně užívá, hodně se směje, 

miluje plavání a muziku, všechny lidi a hlavně děti, 

ježdění na koni, na bruslích (na těch jedu já, Eli chytá 

v kočárku vítr). Už se zbavila i bolestí bříška (nejedna 

lékařka nám tvrdila, že jí bříško bolí a málo chodí 

na toaletu, protože je hypotonická, a že bude mít 

vývod) a kaká normálně :-D.

Pravidelné návštěvy poradkyně jsou pořád pro-

spěšné – při výběru speciální školy, speciálního pe-

dagogického centra, při alternativní komunikaci ... je 

toho pořád hodně. 

Jsem ráda, že Elinku mám, hodně jsem se pod 

jejím vlivem změnila k lepšímu. Člověk si uvědomí, 

že řešil hrozné blbosti. Nad tím, jak to bude za 10 let, 

nepřemýšlím.

Když jsem se ptala Thajců, jaké budou druhý den 

vlny, koukali na mě jako na blázna a říkali: Proč? 

Dneska vidíš, jaké jsou, a jaké budou zítra, uvidíš 

zítra.

Lenka Bártová, klientka pražského střediska

OD RODIČŮ

a má umět dítě ve 4 letech. A že Bárta někdo doo-

pravdy viděl při jeho běžném chování – Bárt opravdu 

neměl ani špatný, ani nijak zvlášť dobrý den, pro-

stě normálně. Potěšilo mě, že celé to jednání bylo 

velmi profesionální a lidsky slušné, díky za to. A nic 

víc jsem vlastně nechtěla. Jsem přesvědčená, že 

jsem pro svého syna udělal maximum, a nechám se 

překvapit, jak to celé dopadne. Přeji všem rodičům 

postižených dětí, aby se i oni setkávali jen s tako-

vými posudkovými lékaři, kteří jsou profesionály jak 

ve svém oboru, tak v jednání s klienty. 

Hana Kubíková, Liberec

PŘÍBĚH LENKY S ELIŠKOU

„Když jsem otěhotněla, byla jsem moc šťastná, 

měla jsem přítele, práci, peníze. Oba jsme byli zdra-

ví. V 5.měsíci těhotenství přítel odešel, vzal s sebou 

práci (měli jsme ji společnou), tím pádem i peníze. 

Přesto, a nebo právě proto, jsem se na dceru těšila 

ještě víc. Narodila se v termínu, pěkně hlavičkou asi 

za 20 minut, 3,5 kg, 50 cm. Takhle by to mělo vypa-

dat, řekla paní doktorka.

Okolo 3.měsíce věku jsem si všimla, že Elinka 

předměty nefi xuje, je taková hadrová a nemá ráda 

světlo. Ožívala vždy až za tmy. Naše pediatrička mi 

s úsměvem sdělila, že přeháním, když říkám, že nic 

nevidí. Když jsem trvala na podrobném vyšetření, 

pořádně ji prozkoumala a tentokrát bez úsměvu pra-

vila, to bude nádor na mozku nebo je slepá.

Samozřejmě jsem okamžitě našla jinou lékařku, 

která nás poslala na podrobné vyšetření do Krče 

na neurologii, kde jsme strávily týden. Vyšetření 

magnetické rezonance bylo: dysgeneze corpus cal-

losum (špatné propojení pravé a levé hemisféry). To 

zní jistě zajímavě, ale co dál? Co z toho vyplývá? Je 

nějaká prognóza?

Naštěstí mi dali kontakt na Středisko rané péče 

Praha, kde jsem konečně dostala odpovědi na hro-

madu otázek. Naší poradkyni paní Štvrtňové 

jsem se poprvé začala svěřovat se svým stra-

chem z budoucnosti, o Elišku, jestli to zvládnu. 

Díky rané péči jsem zjistila, že nejsem jediná, 

kdo má zdravotně znevýhodněné dítě, a na se-

tkání rodičů si mohla vyměňovat zkušenosti. 

Paní doktorka Zobanová zjistila nedovyvinutí 

očního nervu, k tomu má Eli silnou svalovou 

hypotonii a různé potravinové alergie. A začal 

klasický koloběh – cvičení (Vojtovka), zrako-

vá stimulace, plavání, úprava slintání, učení 

kousání atd... Do toho měla dcera velké bo-

lobříšky, jen co jsem přestala s kojením. Bylo 

toho dost a navíc bez peněz a bez manžela. 

Ale na druhou stranu mám perfektní přátele, 

ranou péči, hormon štěstí vrozený geneticky 

a nikdo mi do toho nekecal :-) .
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STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI LIBEREC, O.P.S.

Co proběhlo:

6. 12. 2010 Klub rodičů 

Přednáška paní A. Tvrdé ze společnosti ELVA 

HELP o.s. na téma „Možnosti využití canisterapie 

u jednotlivých typů postižení včetně autismu“.

7. 2. 2011 Klub rodičů 

Přednášku na téma „Hipoterapie“ vedla fyziote-

rapeutka Ing. Věra Lantelme – Faisan

21. 3. 2011 Klub rodičů 

7. 5. 2011 Klub rodičů 

– téma bude upřesněno. 

Co se chystá:

Letní setkání pro rodiny 

se uskuteční v červnu. 

STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI PLZEŇ, O.P.S.

Co proběhlo:

19. 3. Logopedický seminář pro rodiče 

s Mgr. Láfovou.

7. 4. Seminář 

Střediska pro ranou péči Plzeň,  o.p.s., Rané 

péče Diakonie ČCE Stodůlky a střediska rané 

péče Tamtam Praha ve spolupráci s Plzeňským 

krajem – „Raná péče – terénní sociální služba 

v Plzeňském kraji“ 

Co se chystá:

3. 9. Letní setkání rodičů

STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI PRAHA, O.P.S.

Co proběhlo:

6. 12. Mikulášské setkání rodičů

31. 1. Setkání rodičů 

– workshop rodičů na téma „Grafomotorika“

21. 2. Setkání rodičů 

mj. i s fyzioterapeutkou a natáčením ČT

5. 3. Seminář 

„Nevidomé dítě v běžné mateřské a základní 

škole – možnosti asistence, pomoc speciál-

ně pedagogického centra, zkušenost rodičů 

i dítěte“ 

24. 3. 9.30-17.00 Den otevřených dveří

28. 3. Setkání rodičů 

– nejen práce s fyzioterapeutkou

14. 4. Podvečerní setkání rodičů 

na téma výchovy „Respektovat a být 

respektován“

Co se chystá: 

23. 5. Setkání rodičů 

jarní vyrábění

9. 6. 10-17 Zahradní setkání rodičů 

na Habrovce, Praha 4

15. 6. Benefi ční koncert 

na Habrovce, Praha 4, hrají: Neočekávaný dý-

chánek a Rudovous

ZPRÁVY ZE STŘEDISEK
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NOVÝ ČASOPIS – SOUTĚŽ O ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 

Milí rodiče, časopis, který bude od letošního roku vycházet ve spolupráci pražského, plzeňského a libe-

reckého Střediska pro ranou péči, o.p.s., v současné době teprve získává svou podobu. Nový časopis by měl 

výhledově vycházet čtyřikrát ročně.

Protože chceme, aby časopis splňoval především vaše představy a přinášel vám informace, které od něj 

očekáváte, prosíme vás o jakékoli nápady, náměty a tipy týkající se jeho náplně či rubrik.

Současně hledáme pro časopis i výstižný název. Nápad již máme, ale rozhodli jsme se oslovit i vás – tímto 

vypisujeme SOUTĚŽ O ROČNÍ PŘEDPLATNÉ, které můžete získat, pokud vyhraje zrovna Váš návrh. 

Své návrhy na název časopisu i všechny podněty k jeho obsahu zasílejte nejpozději do 30. 5. 2011 

na  e-mailovou adresu casopis@ranapece.eu nebo písemně prostřednictvím své poradkyně. Těšíme se 

na vaše nápady!

Redakce časopisu

ÚNOROVÉ SETKÁNÍ RODIN VE STŘEDISKU PRO RANOU PÉČI V PRAZE 

(pondělí 21. 2. 2011)

Na samém začátku, po přivítání, jsme si jako obvykle řekli, co od dnešního setkání očekáváme a co by-

chom si rádi odnesli. Většina z nás přichází pro určitý způsob odpočinku a odreagování od nekonečných stále 

se opakujících starostí a prací, pro posilu, protože společně sdílená starost a bolest se přece jen lépe nese, 

a také pro poučení – jak od odborných lektorek (lektorů), tak zvláště osobní výměnou vlastních zkušeností.

Zacvičili jsme si s fyzioterapeutkou Mgr. Janou Kollertovou. Snad skoro každý potřebujeme alespoň občas 

provést pár cviků pod odborným vedením. Navíc jsme se dozvěděli mnoho zajímavých souvislostí o příčinách 

některých bolestí a poruch (např. bolí-li koleno, příčinou bývá vada v páteři) a celou řadu dalších poznatků 

a informací.

Pak už naše schůzka probíhala v obvyklém duchu. Někdo při čaji, někdo při kávě, začalo obvyklé nabízení 

z domova přineseného občerstvení a jeho posuzování, a proč bychom si nepřiznaly (toto se týká výhradně 

nás žen), že největší radost nám udělá, když o nabízené pochoutky je zájem mezi dětmi a mizí v dětských 

pusách. Souběžně jako vždy se ozývala i další debata, které říkáme výměna zkušeností a kde si vzájemně 

radíme.Ti zkušenější méně zkušeným, hlavně se však jedná o sdílení a vzájemné předávání jak strastí (co 

se komu z nás nepovedlo), tak také radostných sdělení o dosažených úspěších a zlepšeních u našich dětí, 

mnohdy i na základě rad a poučení získaných při našich minulých setkáních. 

NOVÉ PROSTORY STŘEDISKA V LIBERCI

Od ledna 2011 byl zahájen provoz v rozšířených prostorách Střediska 

v objektu domu Matoušova 453. 

Nové prostory poskytují soukromí 

pro individuální jednání s rodiči, 

k dispozici máme místnost s her-

nou na společná setkávání, kluby 

rodičů a semináře a v neposlední 

řadě konečně i samostatnou míst-

nost pro zrakovou stimulaci, která 

bude sloužit k vyšetření zraku dí-

těte a ambulantním konzultacím. 

Na nové adrese se budou tedy nadále konat všechna jednání s rodiči, 

včetně vstupního jednání o potřebách rodiny, kontrolních funkčních vyšetření zraku i všech dalších ambulant-

ních služeb. 

Pro pobavení ještě fotka z úpravy nových prostor – mytí oken v husté chumelenici.

K. Čechlovská, Liberec
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 Mezitím také bylo možno pestře si vybarvit a zalaminovat kruhový ornament – mandalu, abychom získali 

malý dáreček, který budeme moci dát ratolestem při odchodu.

Zvláštností tohoto setkání byla přítomnost televizních kamer v jedné z místností střediska. Během setkání 

probíhalo natáčení a následujícího večera jsme již mohli vidět zpracované ukázky z našeho posezení v tele-

vizních novinách ČT1.

Jako pokaždé i dnes bylo výborně zajištěno hlídání a péče o děti v hernách střediska. Toto vědomí nám 

umožňuje opravdu hluboké velmi drahocenné uvolnění, a tím i chvíli nerušeného odpočinku k získání nových 

sil do dalších často nelehkých dnů.

 Proto považujeme za svoji povinnost za trvale výtečnou organizaci těchto posezení, která jsou pro nás 

rodiče (a jistě i naše děti) velmi důležitá a přínosná, poděkovat všem, kdo se na této práci podílejí, zvláště 

pracovnicím střediska paní Janě Štvrtňové a paní Alici Pexiederové.

Hana Veverková

SEMINÁŘ O INTEGRACI V PRAŽSKÉM STŘEDISKU

Na základě zájmu klientských rodin se v sobotu 5. 3. 2011 konal ve Stře-

disku pro ranou péči Praha seminář „Nevidomé dítě v běžné mateřské a zá-

kladní škole – možnosti asistence, pomoc speciálně pedagogického centra, 

zkušenosti rodičů i dítěte“. Vzhledem ke zcela specifi ckému okruhu zájem-

ců o tuto problematiku (rodiny s nevidomým dítětem ve věku okolo vstupu 

do mateřské školy) byl seminář otevřen jak pro klienty pražského střediska, 

tak pro klienty v péči středisek Plzeň a Liberec. Celkem se sešlo 13 rodin. 

V první části semináře se rodiny vzájemně představily a první z hostů, 

PaedDr. Terezie Kochová, je seznámila s činností a posláním Asociace ro-

dičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR. Paní Kochová je před-

sedkyní tohoto svépomocného občanského sdružení. Členy Asociace jsou 

většinou bývalí klienti služeb rané péče, Asociace má celorepublikovou pů-

sobnost a má mnoho aktivit týkajících se především rodin dětí vzdělávaných 

v běžných školách v místě bydliště (jmenujme čtyři hlavní aktivity – půjčovnu velmi kvalitních hmatových 

učebnic, pořádání společných pobytů rodin za účelem výměny zkušeností a informací, ale i např. sportovního 

vyžití nevidomých dětí, dále zprostředkování kontaktů na nadace, které mohou významně podpořit některé 

fi nanční náklady související s integrovaným vzděláváním, a vydávání informačně velmi hodnotného Zpravo-

daje). Účastníci dostali informační leták Asociace; kterýkoli zájemce o aktivity Asociace, případně i o členství 

v ní, se může informovat na stránkách www.asociacerodicu.estranky.cz. 

V odpolední části byli našimi hosty nevidomý druhák Lukáš Kubek ze Znojemska se svojí maminkou 

a s pedagogickou asistentkou a dvě pracovnice Speciálně pedagogického centra v Horáčkově ul. na Praze 

4, Mgr. Červenáková a Mgr. Vaňourková. Probrali jsme společně mnoho témat – od názorů na vhodný věk 

nástupu do předškolního zařízení přes různé typy učebnic v Braillově písmu a možnosti fi nancování asistentů 

pedagoga až po výhled na možná povolání dostupná nevidomým. Někteří rodiče si vyměnili kontakty, všich-

ni si odnesli zajímavá skripta „Integrace – hezká i těžká práce“ vydaná v rámci projektu sdružení Integrace 

(obsahující mnoho zajímavých příkladů z praktického 

fungování integrace nevidomých dětí po celé České 

republice) – blíže na www.inegraceos. 

Z reakce Lukášovy asistentky v mailu, který nám 

napsala ještě večer po návratu domů, jsme se dozvě-

děli, že i pro Lukášovy blízké byl seminář přínosný. 

Uvědomili si, co vše už mají za sebou a kam se již 

dostali. A všem účastníkům i dalším klientským ro-

dinám středisek přejí, aby se jim podařilo dobře se 

o vzdělávání svých dětí rozhodovat a na zvolené ces-

tě, která může pro každého být jiná, potkali ty správ-

né pomocníky.

Jana Vachulová, Středisko Praha
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Vážení a milí rodiče, přátelé a příznivci rané péče, 

chtěla bych vás informovat o situaci ve Středisku pro ranou péči Praha, o.p.s. Poskytování služeb rané 

péče pro 140 rodin z Prahy, Středočeského, Ústeckého a Pardubického kraje je z velké části fi nancováno 

z prostředků ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím jednotlivých krajů. Dotace přidělené na le-

tošní rok ohrožují existenci poskytování služby především v hl. m. Praze a Středočeském kraji. Služba rané 

péče je pro klienty ze zákona poskytovaná zdarma, tzn., že klienti nemohou poskytování služby spolufi nan-

covat, jako je tomu např. v domech pro seniory nebo v pečovatelské službě.

V hl. městě Praze nám bylo přiděleno pouze 31 % žádané částky. Chybí nám tedy cca 1.300.000,-Kč.

Ve Středočeském kraji je poskytnutá částka ve výši 46 % z částky žádané, a na provoz a mzdy nám tak 

ještě chybí cca 888.000,-Kč.

Pardubický kraj nám přidělil 42 % z žádané částky a i přesto, že nám na provoz a mzdy v tomto kraji fi -

nanční prostředky nedostačují, dokážeme pro stávající klienty zachovat alespoň terénní služby. Bohužel ale 

musíme v tomto kraji vyhlásit stav naplněné kapacity a nové klienty nebudeme moci přijmout do péče.

Poskytování služeb v Ústeckém kraji se nám podaří zachovat. Získaná dotace byla ve stejné výši jako 

v loňském roce (89% z žádané částky).

Naší snahou je vyjednat s kraji a MPSV možné dofi nancování v průběhu roku, také se snažíme získat 

fi nanční prostředky z jiných zdrojů (od nadací, fi rem a individuálních dárců) tak, aby služba mohla být pro 

všechny naše klienty poskytovaná po celý rok. 

Ráda bych poděkovala všem rodinám, fi rmám a individuálním dárcům za všechny jejich dary, ať již mate-

riální nebo fi nanční. Děkuji také všem za jejich nápady a podnětné připomínky, jak našemu Středisku pomoci. 

Seznam našich dárců si můžete prohlédnout na str. 26 – 27 tohoto časopisu.

Chtěla bych naše klientské rodiny ujistit, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom i nadále mohli 

poskytovat služby v plné míře.

Navštivte naše webové stránky www.ranapece.eu, které i přesto, že jsou ve výstavbě, nabízejí aktuální 

informace, a najdete zde i možnost, jak nám pomoci.

Petra Cihlová, ředitelka Střediska pro ranou péči Praha, o.p.s.

SVĚTLUŠKA NÁM POMÁHÁ

Stejně jako v minulých letech je i v roce letošním naším velkým přispěvatelem na poskytování služeb 

rané péče, především v oblasti zrakové stimulace, Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška.

Jejich dlouhodobá podpora je pro nás jakýmsi znamením, že naše služba má smysl; že i v neleh-

kém období, kdy se dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na státem garantovanou bezplatnou 

ranou péči snižují, máme dál vyvíjet snahu k získávání jiných fi nančních zdrojů, abychom službu mohli 

poskytovat i nadále.

Důležitý je pro nás i pocit, že nejen naše střediska jsou přesvědčena o potřebnosti pomoci rodinám 

v obtížné životní situaci, kdy se jim narodí dítě se zrakovým postižením. 

Děkujeme!

Projekty jednotlivých středisek:

STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI LIBEREC, O.P.S.

„Zajištění programu stimulace zraku pro děti se zrakovým postižením v rámci služeb rané péče poskyto-

vaných Střediskem rané péče SPRP Liberec“

Cíl projektu: Zkvalitnění a posílení programu stimulace zraku pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením v Libereckém, Královéhradeckém a části Ústeckého kraje. Cílem je zejména  posílení kapacity 

programu v oblasti diagnostiky zrakových funkcí a terénní práce instruktora v rodinách s dětmi se zrakovým 

postižením. Tohoto cíle chceme dosáhnout přijetím a vyškolením dalšího instruktora stimulace zraku a dovy-

bavením Střediska materiálem nutným pro práci dvou instruktorů.
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Očekáváme zvýšení dostupnosti a kvality programu stimulace zraku pro všechny děti se zrakovým posti-

žením z klientských rodin, zlepšení provázanosti práce poradce a instruktora v jednotlivých rodinách. Dojde 

ke zvýšení frekvence odborného sledování dopadu stimulace zraku na rozvoj zrakových funkcí dítěte, které 

umožní efektivnější  plánování dalších postupů stimulace zraku, a lépe tak podpoří rozvoj zrakových funkcí 

a využívání zraku u dětí se zrakovým postižením.

Příspěvek: 250.000,-Kč

STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI PLZEŇ, O.P.S.

„Přijedeme až k vám III“

Cíl projektu: Poskytovat komplexní program stimulace zraku rodinám s dětmi se zrakovým postižením – 

metody rozvoje zrakových funkcí u dětí s těžkým zrakovým postižením v raném věku.

Poskytovat v domácím prostředí odborné poradenství rodičům, příp. jiným zákonným zástupcům (kli-

entským rodinám střediska Plzeň), a posilovat je tak v jejich rodičovských kompetencích – podpora v jejich 

zodpovědné a zároveň velmi náročné situaci.

Prevence a náprava senzorické deprivace u dětí se zrakovým postižením v raném věku – nácvik využívání 

zbytků zraku, rozvíjení kompenzačních smyslů, především hmatu.

Příspěvek: 220.000,-Kč

STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI PRAHA, O.P.S.

„Ambulantní stimulace zraku doplněná o terénní konzultace instruktorem stimulace zraku se zaměřením 

na děti s centrální poruchou zrakového vnímání“

Cíl projektu: V naší praxi se stále více ukazuje, že existuje skupina dětí, které mají nejen špatnou zrako-

vou ostrost či jiné problémy v rozvoji zrakového vnímání dané stavem zrakového analyzátoru dle diagnózy 

oftalmologa. Tyto děti mají problémy s centrálním zpracováním zrakových informací, centrální postižení zraku 

(CVI – cortical visual impairment), které se projevuje specifi ckým způsobem. 

Kromě diagnostiky CVI bychom se chtěli věnovat i nácviku konkrétních dovedností, které by problémy 

těchto dětí v oblasti zrakového vnímání mohly zmírnit, případně nácviku kompenzačních dovedností.

Příspěvek: 280.000,-Kč

Tyto projekty jsou realizovány s pomocí nadačního příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu 

ze sbírky Světluška.

„PROJEKT SVÍTÁNÍ“

Společnost ŠkoFIN s.r.o. prostřednictvím Nadace Leontinka podporuje terénní práci služby raná péče pro 

rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR. Podporuje provoz automobilu pro poradkyně rané péče Středisek 

pro ranou péči Liberec, Plzeň a Praha, které tak mohou poskytovat poradenství nevidomým a slabozrakým 

dětem a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí.

Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka a společnosti ŠkoFIN
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STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI LIBEREC, O.P.S. DĚKUJE:

MPSV ČR

Krajské úřady:

Ústecký kraj

Královéhradecký kraj

Města a obce:

Dolní Branná

Jaroměř

Tanvald

Liberec

Jičín 

Nadace:

Nadace ČEZ – Vybavení prostor pro ambulantní programy a jednání s rodinami

Nadace Škola hrou – příspěvek na Letní setkání 

Nadace Českého rozhlasu – sbírka Světluška – projekt na zajištění 

programu stimulace zraku na rok 2011 ve výši 250 000 Kč

Tato služba je podporována projektem IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji

č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023

STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI PRAHA, O.P.S. DĚKUJE:

Za leden, únor, březen a duben 2011 se nám dostalo podpory od:

MPSV ČR

Firmy

Jikoterm (rodina Jirákova), www.jikoterm.cz

Neoluxor s. r. o., www.neoluxor.cz

SANU BABU (Jeny a Ivan), www.sanubabu.cz

Strojírny Chrášťany, www.strojchrastany.cz

Města, obce a kraje

město Unhošť obec Vlkov pod Oškobrhem

město Pečky obec Červený Újezd

obec Luštěnice obec Svojšice

Pardubický kraj město Komárov

obec Rohozec

PODĚKOVÁNÍ



29číslo 1/2011

Nadace

Nadační fond Českého rozhlasu – sbírka Světluška

Nadace Leontinka

Individuální dárci

Irena Swiecicki Zdeněk Beneš

MUDr. A. Hlavinková Zikmundovi

Milada Ticháčková Naděžda Brdičková

Růžena Poborská Bohdana Nováková

Ivan Ondřejka Tomasovi

Kateřina Bláhová Pavla Přikrylová

Marcela Blažková Ivana Kozáková a Jiří Kratina

Štěpánka Janušová Michal a Kristýna Kužníkovi

Michaela Kabrnová Sylva Blackburn

Chmelíková Petra Borůvková (zanícený příznivec organizace)

rodina Ejemových Mgr. Štěpán Kasal

Mudr. Jiří Krug

Trvalý měsíční příkaz:

Ing. Petr Filipec Marcela Vondráčková

Petr Binder Kateřina Kloučková

Kateřina Potužníková

V prosinci roku 2010 pak Středisku přispěli:

Medesa, s.r.o.

Martin Šídlo

Díky vašim darům můžeme rozvíjet poskytování rané péče.

STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI PLZEŇ, O.P.S. DĚKUJE:

MPSV ČR

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška – projekt 

na rok 2011 220 000,- Kč

Rodina Hrdých

Obec Vejprnice

Magistrát města Plzně – Odbor sociálních služeb

PODĚKOVÁNÍ
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Časopis Středisek pro ranou péči 
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Vydaly obecně prospěšné společnosti: 
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foto: titulní strana Otto Kouwen, archiv středisek

TIRÁŽ



Nakladatelství Neoluxor potěšilo 

naše malé klienty množstvím 

motivačních knížek. 

Obrázky v nich jsou velké, písmo je 

výrazné a plno z nich vydává i zvuky.

Rodině je knížka na měsíc zapůjčena 

a když si jí dítě oblíbí, mohou si jí 

u nakladatelství objednat. 

www.neoluxor.cz



www.ranapece.eu

Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s.

Trojická 2/387, 128 00 Praha 2

tel: 224 826 860, fax: 224 826 857, mobil: 724 400 820, e-mail: praha@ranapece.eu

bankovní účet vedený u ČSOB pod číslem: 241046261/0300

IČ: 24743054

Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

Tomanova 5, 301 00 Plzeň

tel./fax: 377 420 035, mobil: 724 400 811-815, e-mail: plzen@ranapece.eu 

bankovní účet vedený u ČSOB pod číslem: 240903241/0300

IČ: 29109663

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

Matoušova 406, 460 07 Liberec

tel.: 485 109 564, mobil: 724 400 831, e-mail: liberec@ranapece.eu 

bankovní účet vedený u ČSOB pod číslem: 240844675/0300

IČ: 28731191


