Zpravodaj EDA cz, z. ú.

20/2016

Obsah
Změna názvu organizace (namísto úvodníku) … 3
infoservis

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci

Aby se o nás vědělo... … 4

Vizuální komunikační strategie v autismu … 21

Až se jaro zeptá – aneb zimní přemítání
o jarním pobytu … 5

Skvělá zkušenost s programem PlayWisely … 23

Další odbornice linky EDA na telefonu i e-mailu … 8

Rodinné centrum Slunečnice – centrum
komplexních prorodinných služeb … 25

EDA hledá nové prostory … 9

Dřevěná stavebnice s druky … 26

Hračky nám pomáhají růst … 10

Létající talíř … 27

Konzultace k pohybovému vývoji … 11

Robomedúza … 28

EDA získal zápis v knize rekordů … 12
Nabídka canisterapie v Trojické … 14
Vánoční pomoc poputuje k EDOVI … 15

Nejen pro sourozence
Kytice z ovoce … 29
Kalendárium … 31

Setkání rodičů a dětí v Mořském světě … 16
Pravidelná setkání rodičů a dětí v prostorách
EDA i jinde … 17
Rozhovor s poradkyní Dagmar Kukačkovou … 19

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016

obsah

2

Zme�na názvu organizace
(namísto úvodníku)
Přinášíme informace o změnách, které provázejí transformaci
naší organizace na novou právní formu. V souladu s platnou
legislativou dle nového občanského zákoníku jsme zvolili novou
právní formu, která nejlépe odpovídá naší činnosti, a to „zapsaný ústav“.
I nadále však zůstáváme nestátní neziskovou veřejně prospěšnou organizací, která pokračuje v činnosti Rané péče EDA s cílem pomáhat rodinám
dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Co se ještě mění?
Pracujeme na novém logu, dále na nových přehlednějších webových
stránkách www.eda.cz a všichni pracovníci mění emailové adresy
na jmeno.prijmeni@eda.cz.
Úspěšný rok 2016 přeje
Váš EDA

Se změnou právní formy jsme od 1. ledna 2016 přistoupili také ke změně
názvu organizace na EDA cz, z. ú. (dále jen „EDA“).
Proč jenom EDA?
K tomuto kroku nás vedlo především to, že již dále neposkytujeme pouze
službu rané péče. Naše činnost se rozšířila o další aktivity, například
o unikátní celorepublikovou krizovou Linku EDA 800 40 50 60 pro rodiny
dětí po těžkém úraze, onemocnění či postižení, která slouží především
jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize.
Nicméně naši službu lze i nadále označit za:
E edukativní, efektivní, erudovanou, etickou, ekonomickou
D dostupnou, důležitou, diferencovanou, dlouhodobou, do domu, důvěryhodnou
A aktivizační, aktuální, akutní, adresnou

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016

infoservis

3

Aby se o nás ve�de�lo...
Tak jako v roce 2015, i letos pokračujeme v informační kampani,
zaměřené na problematiku rané péče obecně a na propagaci
Linky EDA. Naše projekty jsou podpořeny Nadací Sirius (projekt
„Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit“) a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (projekt „Zůstat s mámou – Podpora dětí se zrakovým a kombinovaným postižením“).
Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří naše trhací bločky a plakátky předali „svým“ pediatrům, neurologům, rehabilitačním pracovníkům a dalším odborníkům ve zdravotnictví i v sociálních službách nebo
školských zařízeních. Vedle materiálů zaměřených výhradně na dospělé
příjemce máme nyní k dispozici také bločky s obrázky z aplikace EDA
PLAY: kočička, vláček nebo lodička zpříjemní návštěvu ordinace dětem,
druhá strana letáčku představí rodičům službu rané péče. Budeme velmi
rádi, když náš obrázkový bloček (případně i další tiskoviny) s sebou vezmete na některou z příštích návštěv lékaře, který má vaše dítě v péči. Z reakcí lékařů, se kterými jsme se setkali na pediatrických kongresech, víme,
že podobných obrázků pro děti není nikdy dost a že ty naše se jim moc
líbí. Máte-li chuť rozšiřovat povědomí veřejnosti o rané péči spolu s námi,
obraťte se na svoji poradkyni nebo přímo na koordinátorku osvěty.
Jana Ježková, koordinátorka osvěty, jana.jezkova@eda.cz, 730 872 845
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Az� se jaro zeptá - aneb zimní
pr�emítání o jarním pobytu
Stejně jako paní učitelky ve škole či školce s napětím zjišťují, jestli
se jim na školu/školku v přírodě přihlásí tolik dětí, aby s nimi
mohly vyrazit ven a připravit pro ně užitečný program, tak si i my
– poradkyně rané péče - každoročně klademe otázku: „Stojí klientské rodiny
o to, abychom zorganizovaly týdenní pobyt?“ A proto jsme se letos rozhodly,
že se s vámi podělíme o toto přemítání.
Čím je třeba začít?
Možná by vám připadalo nejlepší se nejdříve ze všeho dotázat vás, zda
pojedete, a pak teprve začít pobyt zajišťovat. Jenže v současném světě to
není tak jednoduché. Vhodné a cenově únosné ubytování není snadné
najít – proto jsme už při loňském odjezdu z Lučkovic objekt předběžně
opět zamluvily; volna už moc neměli, slíbili nám termín 15.—21. května
2016. Vycházíme z téměř stoprocentní spokojenosti účastníků – viz
vyjádření jedné rodiny v závěrečném dotazníku: „Stravu dětem, které to
potřebují, vzorně mixovali, kdo chtěl, mohl se svým dítětem cvičit na rehabilitačním stole, a nemalou výhodou byla také téměř úplná bezbariérovost
objektu. Mobilní signál byl sice jen někde uprostřed louky, zato však byl
neustále nablízku někdo, s kým se dalo povídat, přemýšlet nahlas nad
různými tématy, vymýšlet nové věci atd.“
A pak se někdy v září naše paní ředitelka zeptala poradkyň, jestli si
opravdu, ale opravdu myslí, že naše klientské rodiny o pobyt budou stát.
A my se tváříme sebejistě a citujeme z článku, který napsala účastnická
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rodina Tomáškových po loňských Lučkovicích do Zpravodaje č. 18: „Na závěr bych ráda poděkovala paní ředitelce Rané péče Eda Petře Mžourkové
a všem, kteří se na přípravě a realizaci pobytu podíleli.“ A paní ředitelka se
zapýří a nechá se přesvědčit a už někdy v říjnu napíše projekt na Světlušku...
Proč je třeba na pobyt zvlášť shánět peníze?
Je to tak, že na „běžné“ poskytování rané péče nám stát a obce dají cca
60 % nákladů, ale pobyt není považován za standardní součást služby rané
péče. Proto musíme sehnat finance nejen na ubytování poradkyň, na jejich stravné a jízdné, ale i na zaplacení jejich času věnovaného přípravě
a provedení programů, kterých se na pobytu zúčastňujete. Kromě toho se
snažíme, aby ani pro vás a vaše děti nebyla tato akce příliš drahá... A v tom
nám především Nadační fond ČR ze sbírky Světluška pomáhá dlouhodobě
a spolehlivě.
Takže nyní sice ještě neznáme částku, kterou nám na akci přispěje, ale
věříme, že to opět výrazně pomůže.
Jaké bude další dějství zimního příběhu o jarním pobytu?
Jakmile budeme znát finanční situaci, pošleme vám všem předběžné
informace o pobytu včetně přihlášky. Potom budeme čekat, zda se přihlásí
dostatek rodin – budeme mít na zřeteli, že to není jednoduché rozhodování, ale zde je další loňský vzkaz od Tomášků: „Chtěla bych povzbudit ty,
kteří se letos ještě neodhodlali vyrazit se svými dětmi z bezpečí svého domova do nejistoty pobytu v neznámém prostředí s neznámými lidmi. Není
lehké tyto obavy překonat – to vím z vlastní zkušenosti – ale rozhodně to
stojí za to.“
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A pak, pokud vás odhodlaných bude dost, začneme připravovat pestrý
program. Poradkyně rané péče jsou od přírody tvořivé a hravé a pobyt
nám umožňuje se věnovat nejen vám rodičům, ale i vašim dětem trochu
intenzivněji a soustředěněji, než to lze při běžných konzultacích. Mnohé
hračky, hry a činnosti, kterými se vás snažíme inspirovat při běžných konzultacích, vznikly původně pro programy na pobytech.
Tvůrcem programu je každý účastník
Představme si, že se vás přihlásí tolik, abychom obsadili objednané
rekreační středisko. V Trojické ulici propukne velké balení a nakládání,
do Lučkovic jako první dorazí poradkyně, které za pomoci dovezeného
vybavení vykouzlí z holých heren příjemné prostory pro týdenní scházení.
Sjedou se rodiny – často včetně sourozenců, tatínků, babiček,... Obsadí
bungalovy a pomalu se rozjede připravený program. Ale od té chvíle už
jej nebudeme mít v ruce pouze my, poradkyně rané péče, ale jeho spolutvůrci se stávají všichni účastníci. Co k tomu píše paní Tomášková? „Jako
velmi obohacující vnímám příběhy a osudy ostatních rodin. Co všechno
zažili před/ při/ po narození dítěte s postižením, jak se k tomu postavila
rodina, přátelé, známí, ale i rodiče sami či sourozenci, jak kdo musí bojovat
s úřady a institucemi (školky, školy,…), kde se daří spolupráce, jaké mají
plány do budoucna... Ptáte se, jaká témata jsme probírali? Byla to taková
všehochuť: od problematiky nestandardního vývoje našich dětí, přes různé
tipy a rady od ostatních rodičů, poradkyň či dalších přítomných odborníků
až po velká – a pro některé z nás velmi aktuální – témata jako např. skloubení zaměstnání s péčí o dítě s postižením či možnosti respitních pobytů.
Dostala jsem od ostatních také spoustu užitečných tipů...“

Ptejte se poradkyň
Od této chvíle bude každá poradkyně určitě připravena si s vámi
na konzultaci podrobněji popovídat o tom, jak pobyt vypadá, co můžete
od programu očekávat, jaké je vybavení objektu atd. Také si můžete říci
o kontakt na účastnici z loňska paní Tomáškovou, která v jednom ze Zpravodajů napsala: „Kdybyste se chtěli zeptat ještě na nějaké podrobnosti,
klidně mi napište – vaše poradkyně vám určitě mou emailovou adresu
ráda zprostředkuje.“
A na závěr – proč považují účastníci pobyt za užitečný?
(čerpáno z dotazníků na konci pobytů)
Některé důvody jistě zazněly už v předchozích odstavcích, zde tedy podrobněji:
ê možnost navázání kontaktů mezi rodinami
ê aktivity s dětmi, na které doma není čas (ani na aktivity, ani na děti:-)
ê odpočinek od vaření
ê první společná dovolená celé rodiny
ê inspirace, nové činnosti
ê čas na „velká“ témata
ê možnost poznat práci jiných poradkyň
ê zajištěný program pro sourozence
ê výměna zkušeností
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A proč jej považují za užitečný poradkyně?
ê díky vybočení ze stereotypu se „vyhecujeme“ k přípravě nových nápaditých aktivit pro děti a zajímavých programů pro rodiče
ê bližší kontakt a více společně stráveného času může dle našich zkušeností prohloubit a zefektivnit běžnou ranou péči v zúčastněných
rodinách
ê jako tým se více vzájemně vidíme a inspirujeme při činnostech s dětmi
i rodinami, což chybí při individuálních konzultacích
ê rodiny mají možnost se poznat prakticky s celým naším týmem, získají
o nás jasnější představu
ê rodiny často naváží trvalejší kontakty, které je obohacují a posilují
Jana Vachulová, poradkyně rané péče, metodička a vedoucí služby raná péče
Doplnění aktuální dobré zprávy po uzávěrce:
Nyní už víme, že se týdenní pobytový kurz pro klientské rodiny v Lučkovicích bude určitě konat, protože jsme získali podporu Nadačního fondu
Českého rozhlasu z jejich dlouhodobého projektu Světluška.
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Další odbornice linky EDA
na telefonu i e-mailu
V návaznosti na minulé číslo Zpravodaje, kde jsme psali o telefonických konzultacích s odbornými lékaři , a na Zpravodaj č. 17,
kde jsme informovali o jednotlivých specialistech, doplňujeme
další informace o lince.
Linka EDA má další dvě odbornice:
Mgr. Lenka Hušnerová, DiS., fyzioterapeutka a výživová poradkyně
Po absolvování gymnázia vystudovala obor Diplomovaný fyzioterapeut.
Od roku 2003 se včetně soukromé praxe věnovala výuce rekvalifikačních
kurzů akreditovaných MŠMT ČR a MZ ČR.
V roce 2009 úspěšně dokončila magisterské studium speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově se zaměřením na logopedii a zdravotní
tělesnou výchovu. Od roku 2011 se kromě praxe fyzioterapie věnuje také
výživovému poradenství.

(www.soft-os.cz), založila organizaci Hnízdo (www.hnizdo.info). Aktuálně
spolupracuje s Integračním centrem Zahrada na Praze 3.
Někteří rodiče se s ní již měli možnost seznámit osobně během praktického semináře v Rané péči EDA v roce 2013.
Další novinkou je také možnost s odborníky konzultovat prostřednictvím e- mailu: odborník@eda.cz
Informace o lince EDA jsou k dohledání také na našich webových stránkách http://www.eda.cz/cz/co-delame/krizova-linka/

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Mgr. Veronika Vítová, ergoterapeutka
Pracovala v Centru komplexní péče pro děti s poruchami vývoje FN
Motol, na dětském neurologickém oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice, v Jedličkově ústavu a pro lůžkové a ambulantní pacienty dětské
části FN Motol, dále také v o. s. Prev-Centrum. Od roku 2004 je registrovanou ergoterapeutkou, může vykonávat praxi bez odborného dohledu,
je členkou profesní organizace České asociace dětských Bobath terapeutů
(www.cadbt.cz) a profesní organizace rodinných terapeutů SOFT
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EDA hledá nové prostory
Naše organizace hledá nové prostory, které bychom chtěli
využívat po skončení našeho stávajícího pronájmu od MČ
Praha 2, který končí na konci roku 2016. V současnosti
využíváme plochu cca 413 m2. Pro naše potřeby hledáme nové zázemí;
tak, abychom naše služby mohli stále ve stejné kvalitě poskytovat
a nadále se rozvíjet. S vaší pomocí bychom rádi nalezli prostory, které by
se daly případně upravit na částečně bezbariérové, ve kterých vytvoříme
kanceláře pro přibližně 20 zaměstnanců, samostatné místnosti pro
ambulanci, místnosti pro krizovou linku, zasedací místnosti, místnosti
pro speciálně pedagogické centrum, čekárnu pro klienty, dětský koutek,
dvě místnosti určené pro sklad hraček a pomůcek, alespoň dvě toalety,
čajovou kuchyň a místnost pro úklid.
Pokud byste věděli o místě, které splňuje naše požadavky, velice
rádi bychom jej využili k dlouhodobému pronájmu. Budeme rádi
za doporučení, případně kontakt, na koho se konkrétně obrátit.
Upřesňující informace jsme připraveni poskytnout jak osobně, tak
i na telefonním čísle +420 603 572 419, případně na emailové adrese
petra.fibirova@eda.cz.
Děkujeme za vaši pomoc.
Petra Fibírová, asistentka ředitelky
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Hrac�ky nám pomáhají ru�st
V průběhu roku 2015 jsme realizovali rozsáhlý projekt,
jehož hlavním cílem bylo poskytnout dětem se zrakovým
a kombinovaným postižením prostřednictvím hry motivační
prostředky, a tím dosáhnout jejich co největšího rozvoje a zvýšit kvalitu
jejich života.
Konkrétní aktivity projektu ovšem obnášely mnoho práce a úsilí mnoha
pracovníků z EDY. Vzhledem k narůstajícímu počtu klientských rodin,
jejich zvýšeným potřebám zapůjčit si ty nejvhodnější pomůcky a hračky
pro své dítko a nevyhovujícím skladovým a evidenčním podmínkám jsme
se rozhodli pořídit nové skladové regály, které nám umožnily lépe využít
místo pro všechny pomůcky. Současně jsme zavedli nový evidenční
systém, kdy se nám pomocí čárových kódů zjednodušil a zpřehlednil
celý proces výpůjček. Stále ovšem trvá, že na výběru pomůcek se rodiče
domlouvají individuálně se svou poradkyní. Poradkyně však získá díky
evidenci větší přehled a snad do budoucna, až se všechny poradkyně
zaběhnou ve fungování softwaru, bude vše probíhat hladce a rychle.

Velké díky patří koordinátorce projektu Heleně Špačkové a poradkyním
rané péče Lucii Magerové a Anně Kubeschové. Tyto tři dámy se nejvíce
na celém projektu podílely a bez jejich nasazení by všechny aktivity
neproběhly tak hladce. Díky také patří dobrovolníkům, kteří se podíleli
na evidenci a „okódování“ jednotlivých pomůcek.
Tento projekt byl realizován prostřednictvím projektu Pomozte dětem,
organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí,
a prostřednictvím nadace Lyoness.
Petra Mžourková, ředitelka

Třešničkou na dortu celého projektu byla možnost zakoupení nových
pomůcek a hraček za 200 tisíc korun. Měli jsme tak možnost nakoupit
pomůcky, které slouží k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, k rozvoji
pohybových dovedností nebo jemné motoriky. S některými pomůckami
jste se, milí rodiče, měli možnost seznámit na pobytovém kurzu
v Lučkovicích nebo při setkáních rodičů. Většina pomůcek byla puštěna
do oběhu mezi rodiny a třeba máte některou zrovna zapůjčenou doma.
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Konzultace k pohybovému vývoji
„Vůbec jsem netušila, že by měla mít u jídla fixované nožičky
a jak by vůbec měla sedět, krmila jsem ji na klíně…,“ říká
maminka dvouleté dcery. Díky Nadačnímu fondu J&T jsme mohli
rozšířit služby poradkyně pohybového vývoje Lucie Donátové.
Lucie navštěvuje naše klienty v jejich domácím prostředí na přání rodiny
po domluvě s poradkyní. „Paní Lucie nám také pomohla s výběrem
vhodného speciálního kočárku, nabídka prodejců je široká a my si
nevěděli rady. Netušili jsme, jak se v tom zorientovat. Každý chce
samozřejmě prodat ten svůj.“
Tématem konzultace s Lucií bývá nejčastěji cvičení dle Vojty nebo v rámci
Bobath konceptu, polohování, podpora krmení a polykání nebo právě
výběr vhodných zdravotních pomůcek. Témata zní obecně, ale přístup
k nim je velmi individuální. Co je vhodné pro jednoho, nemusí nutně
vyhovovat někomu jinému.
Jestli i vy řešíte podobné problémy, určitě se obraťte na svoji poradkyni,
konzultaci s Lucií pro vás ráda domluví.
Ještě více o konzultacích k pohybovému vývoji se dočtete v čísle 2/2015
časopisu „Raná péče“ na str. 6.
Děkujeme Nadačnímu fondu J&T za finanční podporu projektu „Rozvoj
pohybového vývoje u dětí s kombinovaným postižením.“
Lenka Bártová, fundraiserka

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016
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EDA získal zápis v knize rekordu�
Ve středu 16. prosince se v pražském klubu Jazz Dock konal koncert
pro EDU pod názvem „S brejlema nebo bez brejlí" na podporu
včasné pomoci rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným
postižením. Večer moderovala herečka Jana Plodková
a moderátorka Karla Mráčková. Záštitu nad akcí převzala ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová a starosta Prahy 5 Radek Klíma.
Součástí programu byla snaha všech účastníků o zápis do České knihy
rekordů o největší počet lidí v brýlích na jednom místě. Na správný
průběh osobně dohlížel komisař z agentury Dobrý den. Rekord se podařil
díky 203 účastníkům, kteří přišli na koncert v brýlích. Odměnou pro
každého účastníka vedle skvělého hudebního zážitku byl také dobrý pocit
z pomoci druhým. Na charitativním koncertu se totiž vybralo 54 030 Kč.
Veškerý výtěžek z prodeje vstupenek bude použit na nákup nového vozu
pro naše poradkyně.
Charitativní koncert by se nemohl uskutečnit bez skvělých hudebníků:
Petry Ernyei, Juwany Jenkins, Ille a United Heads a dalších partnerů,
kteří nám poskytli zdarma nebo za symbolické částky své služby nebo
produkty. Prostor pro konání koncertu zajistil sponzorsky klub Jazz Dock.
Projekt dále podpořili:

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016
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Irena Kolafa, specialistka na PR a marketing

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016
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Nabídka canisterapie v Trojické
Co můžete očekávat?
ê polohování s nejmenšími dětmi (individuální domluva 			
polohování i pro větší děti)
ê rozvoj komunikace
ê rozvoj zrakového vnímání
ê rozvoj jemné motoriky
ê koordinace pohybu
ê podpora chůze
S kým: Tobišková Kateřina, DiS., canisterapeutka
Kde a kdy: V prostorách EDA, z. ú., Trojická 2/387, Praha 2, vybrané
středy dopoledne (viz kalendárium)
Za kolik: 170,-Kč až 200,-Kč za dvacetiminutovou jednotku (dle
obsazenosti)
Přihlášení: na tel. č. EDA cz, z. ú. 724 400 820 nebo přes poradkyni
Odhlášení: V případě, že se nebudete moci na objednaný termín dostavit,
je nutné se omluvit do 15:00 hodin den předem. Jinak vám budeme
nuceni naúčtovat plnou cenu.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016
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Vánoc�ní pomoc poputuje k EDOVI
Zaměstnanci České pojišťovny a pojišťovny Generali měli
možnost vybrat jednu z neziskových organizací, které pomohou
o loňských vánočních svátcích. K našemu velkému překvapení
tentokrát jejich volba padla právě na EDU, jenž obdržel šek na 1 milion
korun pro poskytování služeb rané péče a provoz krizové linky EDA.
„Za celou existenci organizace se nám nestalo, že bychom od firmy
získali dar v takovéto výši; ceníme si ho o to víc, že si EDU zvolili sami
zaměstnanci,“ říká ředitelka organizace Petra Mžourková.
Šek slavnostně předal při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku
na dobročinném jarmarku sám ředitel České pojišťovny Marek Jankovič.
Díky tomuto daru budou moci naše poradkyně pomáhat více rodinám,
než tomu bylo doposud. Část peněz použijeme na provoz krizové Linky
EDA 800 40 50 60, která slouží rodinám dětí po těžkém úrazu, po zjištění
závažné diagnózy, ale i v dalších náročných situacích v životě rodiny, která
pečuje o dítě s postižením.
Irena Kolafa, specialistka na PR a marketing

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016
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Setkání rodic�u� a de�tí v Mor�ském sve�te�
Krásný říjnový den připadl na setkání rodičů a dětí ve spolupráci
s Ranou péčí EDA. Pozvání do Mořského světa v Holešovicích
nešlo odmítnout, tak jsem s dětmi vyrazila z podbrdské vesničky
přímo do víru velkoměsta. Chtěli jsme poznat další děti a rodiče, kteří se také
potýkají se zrakovým handicapem, zeptat se na jejich zkušenost a zároveň
si užít zajímavý program. Důležité pro mě bylo, že jsem mohla vzít všechny
své děti (6, 4 a 1,5 roku), strávit hezký čas při zkoumání mořské fauny a flory
a své starší děti učit větší vnímavosti a citlivosti vůči potřebám ostatních
dětí s postižením.
Byl to pro nás velmi příjemný výlet se zajímavou náplní a jsme vděční, že
jsme tuto možnost dostali. Díky.
Markéta Marková s dětmi

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016
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Pravidelná setkání rodic�u� a de�tí
v prostorách EDA i jinde
Jednou do měsíce se v EDA koná setkání rodičů a dětí. Termíny
setkání najdete ve Zpravodaji a na webu www.eda.cz. Také se je
můžete dozvědět od svých poradkyň. Setkání probíhají nejčastěji od 9,30
do 12,30 hod.
Během setkání zajišťujeme hlídání vašich dětí, abychom umožnili více klidu
pro rodiče na sdílení a vyrábění či jiný program.
19. 1. a 17. 2. 2016 jsou naplánovaná setkání pro rodiče, které zajímá, jak
dobře napsat životopis a jak se prezentovat u pohovoru.
Jak dobře napsat životopis pod vedením zkušené personalistky Zory
Kusnjerové
Kurz povede zkušená personalistka; jejíma rukama prošly stovky, možná
i tisíce životopisů. Pracuje v největší personalistické agentuře Grafton.
Posledních několik let se specializuje rovněž na rodiče, kteří se vracejí
po mateřské/rodičovské dovolené zpět do práce, a pomáhá jim najít nové
uplatnění. Poradí vám, co do životopisu nepsat, a naopak – co tam nesmí
chybět. Jak vykouzlit i z mála reprezentativní životopis.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016

Doplnění po uzávěrce:
Kurz měl obrovský úspěch, lektorka všechny účastnice opečovala radami
a povzbuzením a na závěr nabídla okomentovaní CV jednotlivých účastnic
po e-mailu.
Dále poskytla informaci, že na internetových stránkách www.genixa.cz, se
můžete zdarma přihlásit na dvouhodinové školení o tom, jak napsat životopis,
aby zaujal zaměstnavatele.

infoservis
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Jak se prezentovat při pohovoru pod vedením zkušené lektorky Ireny
Swiecicki

8. 6. 2016 proběhne Zahradní slavnost na Habrovce v Praze 4, jako tomu
bylo v uplynulých pár letech. Opět ve spolupráci s GE Money Bank.

Kurz povede lektorka a koučka Irena Swiecicki, která se roky živila jako
divadelní režisérka. Proškolila tisíce lidí z celých Čech i ze zahraničí, z toho
stovky rodičů po mateřské či rodičovské dovolené. Umí vás naučit, jak dobře
zapůsobit, jak se zbavit trémy před pohovorem, co o sobě říci a hlavně jak,
abyste dobře zapůsobili. Každý účastník získá osobní doporučení. Irenina
podpora dodává účastníkům odvahu a sebedůvěru.

Snad se nám podaří zrealizovat ještě jedno setkání rodičů s výjezdem
za něčím zajímavým, jako byla v minulém roce návštěva Mořského světa
nebo předtím návštěva ZOO ve Dvoře Králové.

22. 3. 2016 bude Velikonoční setkání ve spolupráci s GE Money Bank
s dárečky pro děti, s možností popovídat si a vyrobit si něco pro radost.
19. 4. 2016 plánujeme milé klábosení o různých tématech, která si
přinesete s sebou. A vytvoření něčeho malého k tomu.

Plánujeme také setkání s dentální hygienistkou.
Setkání pro vás připravuje Lucie Donátová a Dagmar Kukačková a budeme
moc rády, když přijdete s nápady na výlety i nápady na vyrábění drobností.
Případně s připomínkami, co vylepšit a změnit k vaší větší spokojenosti.
Těším se, že přijdete!
Lucie Donátová, poradkyně rané péče
Setkání rodičů je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016
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Rozhovor s poradkyní
Dagmar Kukac�kovou
Ptá se ředitelka Petra Mžourková, se kterou jste si rozhovor mohli
přečíst v minulém čísle Zpravodaje.
Dádo, prozraď nám něco o sobě.
Narodila jsem se v Plzni. Při studiu na gymnáziu jsem se jako dobrovolník zúčastnila integračního dne ve speciální škole. Tato zkušenost mě nasměrovala
při výběru oboru na vysoké škole, začala jsem studovat speciální pedagogiku
v Praze. Ještě před absolvováním jsem si na rok odskočila do Amsterdamu,
pracovala jsem jako au-pair a zdokonalovala se v cizím jazyce.
Jak ses dostala k práci poradkyně rané péče?
Po škole jsem nastoupila jako vychovatelka do ÚSP Zbůch. Práce s dětmi
i dospělými mě velmi bavila, ale cítila jsem, že sebelepší ústavní péče nenahradí péči rodinnou. Hledala jsem tedy zaměstnání, kde bych se mohla
zaměřit na podporu nejen dětí s postižením, ale i jejich rodin, aby děti
nemusely končit v ústavech.
V EDOVI pracuješ teprve jeden rok. Jsi vlastně nejmladším členem týmu…
Jaký ten rok pro tebe byl?
Byl to krásný rok. Ozvláštněný tím, že jsem se mohla zúčastnit a podílet
na doprovodných akcích, které se konaly v rámci oslav 25 let rané péče
v ČR.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016

To, že jsem nejmladším členem týmu, si občas moc užívám, např. i na vánoční besídce s kolegyněmi, kdy jsem díky tomu mohla dělat „Ježíška“.
Jinak nemám pocit, že bych byla nějak utlačovaná, naopak je pro mě
úžasné učit se od těch nejlepších.

rozhovor
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Co tě na tvé práci nejvíce baví a co naopak??

Práce poradkyně rané péče je psychicky náročná, jak dobíjíš baterky?

Práce poradkyně mi umožňuje potkávat zajímavé lidi, je pestrá a všestranná.

To záleží i na ročním období, v zimě jsem nejraději zalezlá s knížkou, jakmile se oteplí, užívám si procházky.

Nejraději mám samotné konzultace s klienty a setkávání pro rodiče, které
připravujeme s Luckou Donátovou. To je vždycky moc fajn. Nejméně mě
baví „úředničina“, která ale k naší práci patří.

S kamarády máme takový spolek Milovníků radosti a dobrodružství, takže
podnikáme výlety, ať do přírody nebo za kulturou. Ráda chodím do kina,
divadla, na výstavy a koncerty.

Pořád tě vidím usměvavou a v dobré náladě, jak to děláš?

Vím, že léto je ještě daleko, ale stejně se tě chci zeptat. Kde letos plánuješ
strávit dovolenou?

Děkuji, Petro. To bude tím, že nemusím chodit do práce na šestou. Nesnáším brzké vstávání.
Chtěla by sis v EDOVI vyzkoušet práci na jiné pozici? Třeba být
fundraiserem, pracovat v marketingu nebo být ředitelkou?
Jsem spokojená se svou pozicí poradkyně. Když je možnost, baví mě
služby rané péče představovat veřejnosti; marketing ani ředitelování mě
neláká.
Pocházíš z Plzně, kde je mnoho možností kulturního vyžití. Najdeš čas si
město svého dětství užít?
Najdu, je to blízko, Plzeň je od Prahy hodinku cesty, aspoň jednou za měsíc se tam objevím. Navštívím rodinu a kamarády.
A jaké je pro tebe žít v Praze?
Není to pro mě takový rozdíl žít v Praze nebo v Plzni, protože i v Praze
mám kamarády a část rodiny, a nyní, když bydlím na Praze 6, jsem maximálně spokojená.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016

Když vidím, jak venku padá sníh, plánuju dovolenou někde v teple
a u moře.
Děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Naši nejmladší kolegyni Dagmar Kukačkovou jsme do týmu na pozici
poradkyně rané péče přijali díky realizaci projektu Včasná pomoc dětem
organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti, jenž je financován
z prostředků VELUX Foundations. Dagmar tak může dojíždět za více rodinami v Praze a Ústeckém kraji.
Velmi si vážíme této podpory, jelikož získat finance na mzdy je tou nejtěžší
fundraiserskou disciplínou. Tento projekt je realizován v období leden 2015
– prosinec 2016.

rozhovor
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Vizuální komunikac�ní strategie
v autismu
Andy Bondy, Lori Frost, Grada, 2007
Recenze publikace a praktické kontakty
Kniha se snaží pomoci rodičům dětí s komunikačními obtížemi. Může
být publikací, která pomáhá i odborníkům pracujícím ve školství
nebo v sociálních službách. Kniha je sice zaměřena na děti s poruchou
autistického spektra a uvádí příklady z praxe, které se jich týkají, ale
uvedené komunikační strategie mohou podle mého názoru využít
i rodiče dětí s problémy s vyjadřováním či jinými specifickými poruchami
– s poruchou expresivní či receptivní řeči, s mutismem, s dysfázií,
s opožděným psychomotorickým vývojem apod.
Uvádíme krátký příklad z knihy: Ríša
nerozumí mluvené řeči. Nebo se alespoň
tak chová. Když na něj rodiče volají
„Pojď se koupat“ nebo „Pojď do vany“,
Ríša nechápe a ani se neotočí. Ve chvíli,
kdy otec nebo matka otočí kohoutkem
od vany, Ríša okamžitě ví, co má dělat,
všeho nechá a jde do koupelny. Chlapci
velmi pomohla komunikační kniha.
Obrázek kohoutku a tekoucí vody ho
ujišťuje v tom, co se bude dít. Chlapec si
časem o koupání pomocí komunikačního
obrázku začal říkat sám.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016

Používání vizuálních strategií ke zlepšení komunikace je dnes již
známou věcí. Autoři kladou důraz zejména na porozumění instrukcím
v komunikaci. Popisují, proč je porozumění řeči tak důležité a jak
v tom pomoci vizualizací. V knize je spousta příkladů z praxe, je zde
popsáno mnoho známých komunikačních přístupů – např. VOKS
(výměnný obrázkový komunikační systém), techniky AAK (alternativní
a augmentativní komunikace) a mnohé další – s tím, že se zde zdůrazňuje
možnost kombinovat více strategií. Uvádí se zde, jakým způsobem
může ovlivnit porucha komunikace celkový psychický vývoj dítěte a vést
k poruchám chování.
To se jistě netýká jen dětí s autismem. S vizuálními komunikačními
strategiemi nejen u dětí s autismem pracují u nás například:
Nautis, dříve APLA, http://www.praha.apla.cz/
Centrum pro alternativní a augmentativní komunikaci Praha 2,
http://www.saak-os.cz/
Centrum terapie autismu CTA Praha 2, www.cta.cz
AUT centrum Praha 5, http://www.aut-centrum.cz/
Raná péče Čechy (dříve Středisko rané péče Tamtam),
http://www.tamtam-praha.cz/
Dalším zajímavým odkazem pro ty, kdo využívají iPady, jsou stránky
http://www.i-sen.cz/clanky/media/vhodne-obrazky-do-aplikaci
Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Alternativní komunikací se zabývají i některé semináře sdružení
Medvídek v rámci rodinného centra Slunečnice v Berouně:
http://www.rcslunecnice.cz/course/klub-autistu/
Kdo je na facebooku, má možnost zapojit se do skupiny Alternativní
a augmentativní komunikace, na FB je i sdružení Dysfa, kde můžete získat
metodické rady : DYSFA (www.dysfa.cz)
Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016
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Skve�lá zkušenost s programem
PlayWisely
Naše dcera Mariana bude mít v květnu 2016 tři roky. Má vrozenou
oční vadu – nystagmus. Na české lekce PlayWisely docházíme
zhruba jeden rok. Teď jsme se rozhodli, že budeme navštěvovat
lekce v angličtině, zdá se, že k tomu dcera dozrála. (Program je možné
absolvovat v češtině i angličtině.)
Když jsem hledala nějaké vhodné aktivity pro dceru, oslovilo mě, že je to
vhodné i pro děti s handicapem.
Napadlo mě, že to nebude pro tenkrát téměř dvouletou dceru zátěž, ale
„další pomoc“ v rozvoji.
Na stránkách www.playwisely.cz je dobře vysvětleno, v čem program
spočívá. Díky výborné osobní zkušenosti s tímto programem několik
zajímavých informací ze stránek „vyjmu“.
Proč je PlayWisel®y tak výjimečné?
PlayWisely® představuje podnětnou zážitkovou hru, která podporuje
optimální rozvoj mozku dítěte v čase kritického období formování
nervových drah od 4 měsíců do 5 let.
PlayWisely® rozvíjí u dětí zejména zrakové a jazykové dovednosti – řeč,
hlas a sluch a schopnosti spojené s učením se – pozornost, poznávání
a paměť. Dále se metoda zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností hrubou a jemnou motoriku, vizuomotoriku, koordinaci pohybů, orientaci

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 20/2016

v prostoru, rovnováhu atd.; a to vše v souladu s psychomotorickým
vývojem dítěte.
Program najdete v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Karlových Varech,
Pardubicích, Hradci Králové, Plzni a na dalších místech v ČR
a na Slovensku.
Každá lekce trvá 30—45 minut dle věku dítěte a je rozdělena na několik
částí. Začíná se hrou s výukovými kartami, pokračuje částí pohybovou
a končí opět hrou s kartami. Lekce probíhají individuálně nebo
ve skupince 2, 3 nebo 4 dětí tak, aby byl zachován individuální přístup
ke každému dítěti. Děti se rozdělují do skupinek dle věku, schopností
a povahy dítěte. Lekce jsou vhodné i pro děti s určitým handicapem,
autismem či Downovým syndromem.“
Dovoluji si tímto poděkovat paní ředitelce Veronice Fílové (Centrum
PlayWisely® Praha, Hornomlýnská 1231, Praha 4-Kunratice, Veronika
Fílová: tel: +420606625000, e-mail: veronika.filova@playwisely.cz)
Můj osobní postřeh: zpočátku člověk nevidí u dítěte posun, je třeba
trpělivost. Pokud je ale dobrý pozorovatel, časem ho zaznamená.
Naše Mari se ráno ptá, zda jde dnes za Ditou nebo Míšou, což jsou pro ni
oblíbené lektorky, a hrozně se těší.
Doporučuji začít v češtině, klidně u ní setrvat.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Troufám si napsat, že PlayWisely rozhodně přispěje k rozvoji daného
dítěte. Důležité je si nejprve promluvit s poradkyní z rané péče EDA
o možnostech dítěte, poté s lektorem.
Pro představu přikládám fotografie, jsou z první anglické lekce. Mluví se
po celou dobu výhradně anglicky, včetně různých pokynů.
Přeji všem, kteří se pro totéž rozhodnou, aby byli spokojeni.
Kamila Konečná
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Rodinné centrum Slunec�nice
– centrum komplexních
prorodinných sluz�eb
Medvídek – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem
RC Slunečnice je nezisková organizace, poskytující možnosti
volnočasových aktivit pro celou rodinu a sídlící v Berouně. Slunečnice
nabízí kromě velké herny (kde mají otevřené dveře i děti se zdravotním
postižením) i zajímavé kurzy, semináře a workshopy pro rodiče či celé
rodiny. Je zde možnost využít poradenství v oblasti psychologické,
logopedické, finanční a právní.
RC Slunečnice poskytuje i zázemí pro specifické svépomocné skupiny
jako je například Medvídek – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem.
Naše klientské rodiny i tým poradkyň z EDY již měly tu možnost tam
navštívit některé přednášky. A další velmi zajímavé se chystají, např.
na témata „Genetika a autismus “ nebo „Podpora hry u dětí s PAS“.
Určitě navštivte jejich stránky, jistě se tam dají najít zajímavé semináře,
i když se vás přímo autismus nebo PAS netýká. Semináře jsou kvalitní
a jsou „za hubičku“. Vřele doporučuji.
http://www.rcslunecnice.cz/course/klub-autistu/
Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče
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Dr�eve� ná stavebnice s druky
Po několika desítkách let se na trhu opět objevila staronová
stavebnice, která může zabavit děti, povzbudit jejich
představivost a tvořivost a zároveň posílit jemnou motoriku
jejich rukou. Skládá se z jednoduchých dřevěných dílů,
opatřených kovovými druky o průměru cca 1,5 cm – podobnými, jaké
se používají třeba na bundách nebo taškách. Zde jsou pevně připevněny
do dřeva pomocí vrutů. Výhodou druků je, že jsou kulaté, takže pro
spojení dílů není třeba přesné vzájemné směrování. Zato je však třeba
určitá síla; některé děti budou zpočátku schopné spíše díly rozpojovat
(„rozepínat“), ale časem jistě jejich prstíky posílí natolik, aby je dokázaly
i spojovat. Velkou výhodou je, že spojené díly velmi pevně drží u sebe;
pokud si tedy dřevěné kostky takto spojí nevidomé dítě nebo dítě, které
má hůře koordinované pohyby, sestavy (auta, domečky) mu budou
dobře držet tvar i při náhodném shození nebo hmatovém prohlížení.
Stavebnici je možné zakoupit hotovou – viz odkaz:
http://www.klik-klap.cz/produkt/klik-klap-zakladni-sestava-i/
Pokud byste chtěli svému dítěti vyrobit pouze několik stiskacích tvarů,
lze využít jednotlivé dřevěné prvky zbylé ze starších klasických stavebnic
(krychle, válce, mosty, věže...) a opatřit je druky z galanterie pomocí vrutů.
Za inspiraci díky rodičům Vítka a Amálky z Prahy.
Jana Vachulová, poradkyně rané péče (jejíž – nyní již třicetileté – děti si také
kdysi s tímto systémem spojování dřevěných dílů hrály,
takže ve skutečnosti nejde o nic nového pod sluncem)
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Létající talír�
Nelétá, ale umí toho spoustu. Objevila jsem ho v rodině
Stýblových a je chytřejší obdobou klasického dětského
pianka. Kulatý tvar umožní natočit ho právě z té strany, kterou
potřebujete, a nestane se tak, že na některé klávesy dítě nedosáhne.
Na podlaze nebo na stole se dá krásně roztočit. Zároveň při točení svítí
a hraje – jen si to představte za tmy!
Navíc ho můžete přepnout na funkci, při které talíř přehraje krátkou
znělku a pak začne blikat pouze jedna barevná klávesa, která tak dítě
„nutí“, aby ji našlo, vybralo a stisklo.
Vyrábí ho firma Fisher Price a našla jsem ho třeba tady:
http://www.hracky365.cz/fisher-price-piano-se-svetly-letajici-talir-plast-baby/
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Robomedúza
Krásná robotická medúza se prohání u Sisáků, v akváriu na stole.
Nedalo mi to, abych se o ni s vámi nepodělila.
Medúza se sama aktivuje vhozením do vody a má
naprogramovaných 15 stylů pohybů. Vznáší se v akváriu nahoru a dolů,
točí se dokolečka, umí si sama vyplavat nad hladinu, „nadechnout se“,
znovu se potopit a vypustit bubliny!
Má zabudované LED světýlko, které dělá celou hračku ještě atraktivnější.
Kubu moc baví ji pozorovat hlavně navečer za šera.
Cena hračky mi připadá více než příznivá; rodina ji zakoupila v síti hraček
Bambule za 350 Kč, já jsem ji našla na internetu za 300 Kč. Vynikajícím
doplňkem pro ty, kteří zrovna nevlastní akvárium, je tato váza IKEA:
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/80150217/
Váza má pro medúzku ideální velikost a tvar a oproti velkému akváriu se s
ní snadno manipuluje.
Kdo si nepotrpí na medúzy, může si stejně tak dobře do akvária pořídit
robotické rybičky, pavouky nebo mořského koníka.
Hračky vyrábí firma Hexbug.
https://www.youtube.com/watch?v=fL9_DTF9cig
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kytice z ovoce
Je to jednodušší, než to vypadá, je to rychlejší, než jste si mysleli,
a je to levnější, než průměrná kytice k narozeninám.
Kytici jsem vyráběla společně s dětmi a netrvalo nám to déle než
hodinu (jestli ale máte tři děti předškolního věku, vynásobte čas raději
třemi :) Do ovoce jsem investovala 300 Kč, ale kromě výsledné kytice
nám zbylo ještě spoustu odřezků na ovocný salát. Kytice neměla šanci
zvadnout, protože se samozřejmě počítá s tím, že ihned po gratulaci tvoří
součást občerstvení!
Potřebujeme:
květináč nebo košíček (já jsem výborně pořídila v sociální firmě Košára
v Rybné ulici košíček z pedigu, za pouhých 87 Kč –
http://dom-os.cz/kosara/produkty-a-sluzby/)

Postup:
Nejprve přesypeme balíček rýže do igelitového sáčku a vložíme ho na dno
košíku. Tím si zajistíme jeho stabilitu a košík se nám nepřevrhne. Pak
zaplníme košíček až po okraj kusy nalámaného polystyrenu. Polystyren
pak zakryjeme listy salátu a uděláme si takové salátové „hnízdo“. Potom
už tvoříme jednotlivé květiny, které zapichujeme rovnoměrně do hnízda.
Zjistila jsem, že jsou v podstatě tři druhy ovocných zápichů:
vysoká květina – velký tvar (kytka, motýl, srdce) vykrojený z plátku
ananasu co největším vykrajovátkem, napíchnutý na špičku špejle
špíz – malé a dobře propíchnutelné kousky ovoce střídavě navlékané
na celou špejli (hroznové víno, jahody, kostičky ananasu a melounu)

kus polystyrénu

nízký zápich – malé ovoce, které nejde propíchnout „skrz“, a tak se
nabodne na konec párátka (hvězdička z mrkve, kulička lichi, plátek kiwi)

sáček rýže na zatížení

Ať žije MDŽ, svátek matek a všechny narozeninové oslavy!

špejle ořezané do špičky

Anna Kubeschová, poradkyně rané péče

párátka
vykrajovátka na vánoční cukroví
ovoce a zeleninu podle chuti a sezóny (já jsem použila ananas, jablka,
hroznové víno, mrkev, žlutý meloun, jahody, kiwi, lichi, salát a sušené
švestky, co mi zbyly od vánoc)
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Kalendárium

Co proběhlo

Co se chystá

1. 12. 2015 setkání rodičů – mikulášské setkání v kavárně Nudný otec

17. 2. 2016 setkání rodičů – Jak se prezentovat při pohovoru

16. 12. 2015 Jazz Dock – vánoční koncert pro EDU

24. 2. 2016 canisterapie

19. 1. 2016 setkání rodičů – Jak dobře napsat životopis
27. 1. 2016 canisterapie

2. 3. 2016 canisterapie
22. 3. 2016 setkání rodičů – velikonoční vyrábění
sobota v průběhu březen–duben 2016 seminář pro rodiče – příprava na
školu pro děti s CVI
6. 4. 2016 canisterapie
9. 4. 2016 (10.00–15.00) seminář pro rodiče na téma přípravy
dítěte s CVI na školu
19. 4. 2016 setkání rodičů
15.—21. 5. 2016 týdenní pobytový kurz pro rodiny s dětmi v Lučkovicích
28. 5. 2016 „traktorové setkání“ v Rohozci u Kutné Hory,
pořádá rodina Nešporova
8. 6. 2016 zahradní slavnost Na Habrovce
http://eda.cz/cz/pro-rodice/kde-se-muzeme-potkat/
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