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Úvodník

Zdravíme naše čtenáře ještě v období babího léta, kdy minulý 

týden dětem začala škola a rodičům pravidelnější rytmus a často 

i množství povinností.

V září vše nabírá po uvolněnějším létě na rychlosti a intenzitě.

Také nás v EDOVI nyní čeká množství aktivit, které se střídají v rychlém 

sledu za sebou. Poradkyně se zúčastní s příspěvky o rané péči a třech apli-

kacích EDA PLAY pediatrických a oftalmologických konferencí na různých 

místech v Čechách i pedagogické konference v Polsku a psychologické 

v Maďarsku. Mimo to bude EDA vidět na veřejných akcích po Praze jako 

je „Zažít Výtoň jinak" či na akcích městských částí.

V létě se zničehonic začalo na politické úrovni diskutovat o tom, zda je 

správné zakotvení rané péče v systému sociálních služeb. V článku věno-

vaném tomuto tématu se ptáme na váš názor a budeme rádi, když se 

s námi o něj podělíte. Neváhejte ho sdělit přímo své poradkyni, nebo 

nám jej napište.

Dále přinášíme mnoho zajímavých informací a inspirací týkajících se po-

můcek, které pomáhají v konkrétních rodinách.

Informujeme i o nových přírůstcích do pruhované edice našich propagač-

ních výrobků.

Velkou novinkou letošního podzimu bude pravidelná nabídka caniste-

rapie a muzikoterapie v našich prostorách v Trojické ulici za vstřícnou 

dotovanou cenu.

Užívejte inspirace a příjemných – ještě většinou letních – dnů plnými 

doušky!

Alice Pexiederová, poradkyně a šéfredaktorka 

Zpravodaje a časopisu (K)Oukej
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 Podelte se 
 o váš názor na systém rané péče a jeho současnou situaci

Naše organizace EDA zaujala stanovisko k jednání u kulatého stolu 
ze dne 21. 6. 2016 svolanému poslankyní parlamentu z hnutí ANO 
Mgr. Martinou Berdychovou, které řešilo systém rané péče v České 
republice. Považovali jsme za podstatné se k jednání vyjádřit. 
Zde si můžete celé stanovisko přečíst: 
http://www.eda.cz/cz/ke-stazeni/tiskove-zpravy

Zajímal by nás názor našich klientských rodin na stávající situaci. Jakou 
máte zkušenost se službou rané péče? Myslíte si, že systém rané péče 
v České republice dobře funguje? Je podle vás vhodné zahájit systémové 
změny této sociální služby (přesun finančních prostředků určených na 
ranou péči z gesce MPSV do MŠMT)? Myslíte, že potřebují EDA a další 
neziskové organizace poskytující ranou péči politické dohlížitele, kteří 
by je systematicky kontrolovali?

Budeme rádi za vaše odpovědi. Můžete nám napsat na emailovou 
adresu: lenka.trubacova@eda.cz

Odkaz na vyjádření MPSV k problematice systému poskytování rané 
péče z portálu Helpnet:
http://www.helpnet.cz/aktualne/mspv-podporuje-zachovani- 
stavajiciho-systemu-rane-pece-v-cr

 Lenka Trubačová, PR asistentka
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Od pediatra do rané péc�e

Raná péče je službou nabídkovou – rodiče musí o službu sami projevit 
zájem. Je proto velice důležité, aby každý pediatr i další odborníci prv-
ního kontaktu o této službě věděli a mohli ji rodičům doporučit. Z naší 
zkušenosti vyplývá, že tomu tak stále ještě není – zdravotníci nemají 
jasnou představu o tom, komu je raná péče určena a jak služba probíhá, 
někteří mají obavu z nekompetentnosti pracovníků rané péče, v nejhor-
ším případě ji považují za konkurenční službu. 

V rámci projektu „Od pediatra do rané péče“ se snažíme informovanost 
praktických dětských lékařů zvýšit. S podporou Ministerstva zdravotnictví 
ČR jsme nechali vytisknout a zkušenou firmou distribuovat 33 750 letá-
ků, které se dostanou do čekáren 1350 pediatrů a následně k potenciál-
ním klientům rané péče nebo krizové linky. Letáky přinášejí informace 
o možnostech podpory prostřednictvím rané péče po celé republice 
a také informace o provozu telefonické a chatové krizové Linky EDA. 
Možná jste se s těmito letáčky setkali i u svého pediatra!

  Jana Ježková, koordinátorka osvěty

Pečujete o dítě po úrazu

nebo s postižením?

Cítíte se sami?

Byla u vašeho dítěte

zjištěna závažná diagnóza?

Chcete se s někým poradit?

PO PÁ

Každý pracovní den od 9–15 hodin se můžete obrátit

na zkušené konzultanty, kteří vám poskytnou nejen

pochopení a podporu, ale také řadu praktických

informací a užitečných kontaktů.

Linka EDA:

Chat EDA:

E-mail:

800 40 50 60

www.eda.cz

linka@eda.cz

LINKA EDA je určena všem pečujícím (rodičům,
blízkým, odborníkům), kterých se týká téma
dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu
nebo s postižením.

ZDARMA

Mimo uvedenou dobu pracovníky

Linky EDA zastihnete prostřed-

nictvím e-mailu: linka@eda.cz.

Konkrétní dotazy

odbornik@eda.cz

z oblasti pediatrie, neurologie,

oftalmologie, neonatologie, fyzioterapie, výživového

poradenství či ergoterapie směřujte přímo na email:

.

S podporou Ministerstva zdravotnictví ČR vydal EDA cz, z. ú.

www.eda.cz
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Výroc�ní zprávy za rok 2015 
a nový ceník SPC

Nezisková organizace EDA cz, z. ú. vydala výroční zprávu za rok 2015. 
Dočtete se v ní řadu důležitých  informací o naší organizaci: Naše poslání, 
cíle, jaké poskytujeme služby, co je u nás nového a co chystáme. V naší 
„výročce“ jsme také uvedli, jaké u nás probíhají klíčové projekty, kdo jsou 
naši partneři a podporovatelé, jaké významné akce jsme pořádali v roce 
2015 u příležitosti 25. výročí založení služby rané péče v ČR. Součástí 
zprávy je i přehled naší publikační činnosti, finanční a ekonomické údaje. 
V závěru si můžete přečíst, co říkají o našich službách samotní klienti.

Nesmíme opomenout také novou výroční zprávu Speciálně pedagogic-
kého centra EDA, z. ú, kde najdete základní informace o centru a jeho 
službách, o tom, komu jsou určeny a kdo je v roce 2015 podpořil. 
V  dokumentu je také statistika klientů, finanční a ekonomická data 
včetně rozvahy (přehled majetku a závazků) a konečně i zajímavá část 
o tom, jak probíhá spolupráce speciálních pedagožek s rodiči a jejich dět-
mi, školou a učiteli. Také se dozvíte o dalších činnostech tohoto centra.

Pokud byste si chtěli obě výroční zprávy přečíst, jsou volně k dispozici 
na našem webu ke stažení: http://eda.cz/cz/ke-stazeni/vyrocni-zpravy/#-
ca2384

Rádi bychom vás také informovali, že Speciálně pedagogické centrum 
EDA bylo zřízeno jako nestátní organizace a dotace na poskytované 
služby nejsou poskytovány v plné výši; jeho služby jsou proto částečně 
zpoplatněny. Pro vaši informaci uvádíme na webu nový ceník platný od 
1. 8. 2016. Prosím, věnujte pozornost přesnému znění ceníku – některé 
položky se vůbec netýkají stálých klientů, některé se platí pouze na za-
čátku víceleté spolupráce atd. – pokud byste si nebyli jisti, které položky 
se týkají právě vás, neváhejte se zeptat pracovnic SPC.

Naším cílem, se kterým jsme SPC EDA zakládali, je, abychom klientům 
poskytovali vysoce kvalitní služby přizpůsobené jejich individuálním 
požadavkům. Více najdete: http://eda.cz/cz/co-delame/spc/

 Lenka Trubačová, PR asistentka
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Nadace Leontinka podporuje EDU
 

Kdo sledujete televizi, určitě jste si všimli spotu „Světlo do života“ 
nadace Leontinka. 

Ve spotu účinkují sourozenci Sebastian a Adélka, jeho šestiletá sestra, 
která je prakticky nevidomá. „Rodině Maškových pomáháme již 
dlouhodobě a Adélce prostřednictvím rané péče. Adélce pomáhají 
od 11. dne jejího života, což výrazně napomohlo rozvoji zbytku jejích 
zrakových dovedností,“ uvádí Barbara Hucková, výkonná ředitelka 
Leontinky.

Nadace Leontinka podporuje EDU dlouhodobě, a to prostřednictvím 
několika projektů. V rámci projektu „Svítání“ máme dlouhodobě 
zapůjčený automobil pro naše poradkyně a jejich cesty k vám do 
rodin, projekt „Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“ přispívá na 
provoz automobilu. Prostřednictvím projektu „Nemluvit neznamená 
nemyslet“ podporujeme u dětí s postižením vývoj prostřednictvím 
rozvoje komunikace. Leontinka je také garantem EDY na portále Čtení 
pomáhá, kde byl úspěšně podpořen vývoj aplikace EDA PLAY ELIS, 
kterou chceme uvést na trh do konce tohoto roku. 

Nadace Leontinka je prostě dárce, který ví, co dělá a proč to dělá – a dělá 
to dobře. 

 Lenka Bártová, fundraiserka

7Zpravodaj EDA cz, z. ú.  22/2016 infoservis



Jak jsme zvýšili multidisciplinaritu 
týmu

Nikdo nemůže vědět všechno – a dokonce ani vaše poradkyně 
ne. A tak je jasné, že na určité obory se některé kolegyně specializují, 
v daném oboru se vzdělávají a získávají v nich nové a aktuální 
informace.  

Nadace AGROFERT nám prostřednictvím projektu ,,Zvýšení multidiscipli-
narity týmu rozšířením o odborné profese" na jeden rok pomohla, aby 
v našem týmu mohl pracovat krizový intervent, sociální pracovník a kon-
zultant pohybového vývoje. Přesvědčili jsme se o jejich potřebnosti 
a nedovedeme si představit, že bychom tuto službu, na kterou některé 
rodiny spoléhají, již neposkytovali. V týmu jsme takové odborníky na 
malé úvazky měli, ale nejsou běžně financováni v rámci základní rané 
péče.

Nadace AGROFERT nám rozumí a s jejich financováním nám pomáhá.

Lenka Bártová, fundraiserka 
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Dopis klientským maminkám
Vážené klientské maminky,

dovolujeme si vás oslovit s prosbou o dlouhodobou spolupráci na propa-
gačních aktivitách EDY.

Hledáme dobrovolníky na výpomoc zejména v následujících oblastech:
-  na stánku u propagačních akcí (informování o službách rané péče, 

Linky EDA a SPC, prodej propagačních předmětů)
-  roznos letáků
-  výroba a příprava zboží (balení zboží na akci, výroba předmětů, pečení 

pro EDU).

Pokud by vás tato forma spolupráce zaujala, neváhejte nás kontaktovat 
na níže uvedené spojení.

Zasílali bychom vám přednostně podrobné informace o akcích, kterých 
se v následujících měsících zúčastníme.

Srdečně,

Zuzana Malá
Koordinátorka

Mob: +420 777 874 646
E-mail: zuzana.mala@eda.cz

EDA cz, z. ú.
Trojická 2/387, 128 00, Praha 2
Web: www.eda.cz
www.edaplay.cz
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Podpora Pardubického kraje

Organizace EDA je podporována také z projektu Rozvoj sociálních služeb 
v Pardubickém kraji. Prostředky z Evropského sociálního fondu tvoří vý-
znamnou položku v pokrytí nákladů naší neziskové organizace. Díky této 
dotaci může EDA poskytovat služby rané péče, vzdělávat poradkyně 
a specialisty na rozvoj dětí s postižením v Pardubickém kraji.

PARDUBICKÝ KRAJ: Dotace na zajištění služeb sociální prevence 
na období 2016 - 2018 v rámci projektu: 

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji je financovaný 
z Operačního programu Zaměstnanost.

Kapacita klientů: 15

Dotace celkem:  1 821 750  Kč

Lenka Trubačová, PR asistentka
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EDA sluší

Líbí se vám kačenky, pejsci, ovečky, sloni? Máte rádi námořnický 
styl? Chcete být nepřehlédnutelní? EDA pro Vás má nové modely triček pro 
ženy, trička pro děti, náušnice. Letos přibyla novinka – model „medvěd“. 
Na fotce můžete vidět, že se trička hodí pro každého, kdo má rád Vltavu. 
Sídlo naší organizace je v Trojické ulici hned u náplavky, kde nás najdete 
kromě víkendů každý den a výrobek si můžete zakoupit.

Motivy zvířecí kolekce vycházejí z výtvarného pojetí rodiny aplikací EDA 
PLAY, EDA PLAY PAULI a TOBY a budoucí ELIS. O současných aplikacích
si můžete přečíst na http://edaplay.cz/, ke stažení je najdete v Appstoru.

Autorem ilustrací je výtvarník Lukáš Urbánek (http://www.databazeknih.cz/
ilustratori/lukas-urbanek-5369), jeho ilustrace získávají ocenění Nejkrásněj-
ší česká kniha roku a jiné.

Kromě nové kolekce vám můžeme z původní pruhované edice nabídnout 
i termohrnky, batohy a tašky.

Krásné babí léto!

Lenka Holubcová, fundraiserka
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EDA zavítal na kongres do Grazu 

První srpnový týden jsme s kolegyněmi Martinou Herynkovou 
a Martinou Vaňkátovou strávily v Grazu (Štýrský Hradec) – hlavním měs-
tě Štýrska. Graz je krásné historické město, které je známo i jako město 
studentů díky svým čtyřem univerzitám. Jednu z nich jsme měly možnost 
osobně poznat, jelikož na Univerzitě Karla Franze v Grazu probíhal kongres 
„Perspektiven im Dialog – Kongress für Blinden- und Sehbehindertenpäda-
gogik“, na který jsme zamířily. Kongres byl určen pro německy mluvící země 
a účastnili se ho především odborníci z Německa, Rakouska, Švýcarska 
a Nizozemska. Dozvěděly jsme se spoustu novinek a zajímavých informací 
z oblasti problematiky lidí se zrakovým postižením od narození až po senior-
ský věk.

Naším hlavním úkolem na kongresu bylo představit odborné veřejnosti 
nové aplikace EDA PLAY TOBY a PAULI, včetně původní EDA PLAY. Úkolu 
jsme se zhostily s nadšením a reakce účastníků byly velmi pozitivní. Hned 
druhý den nás díky EDA PLAY prezentaci oslovovali účastníci na přednáš-
kách a děkovali za tipy na aplikace, které se celkově moc líbily. Mezi účastní-
ky bylo mnoho lidí se zrakovým postižením, kteří na nich ocenili především 
kontrastní podklad a pomalý pohyb obrázků. Obrázky hodnotili jako dobře 
viditelné, nejvíce se líbila koza vyplazující jazyk a „kakací“ ovečka, považovali 
to za dobré zpestření a nápad. Většina účastníků byla překvapena, že se na 
vývoji aplikací podílely naše poradkyně a instruktorky stimulace zraku.

Kromě účasti na přednáškách a prezentaci aplikací jsme také navštívily 
Odilien institut (organizaci věnující se osobám se zrakovým postižením 

ve Štýrsku od rané péče přes speciální školství po domov pro seniory). 
V Odilien institutu se nám podařilo navázat zajímavý kontakt s novým 
panem ředitelem, který byl potěšen naším zájmem a věnoval nám čas navíc 
oproti dalším návštěvníkům. Doufáme, že se nám tento kontakt v budouc-
nu podaří využít ke vzájemné spolupráci.

Volný čas po skončení odborného programu jsme věnovaly poznávání krás 
Štýrského Hradce, procházkám po historickém centru a festivalu pouličních 
divadelních souborů La Strada, který zde shodou náhod probíhal ve stejném 
týdnu.

Graz nás okouzlil a doufáme, že jsme ho neviděly naposled!

Alena Cikánková, poradkyně rané péče
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Rozhovor s fundraiserkou Lenkou 
Bártovou 
Ptá se Alena Cikánková, která byla vyzpovídána v minulém čísle 

Zpravodaje.

Lenko, většina čtenářů již o tobě ví, že jsi bývala naší klientskou mamin-

kou. Jak ses stala z klientky naší kolegyní?

Rozhodla jsem se, že si dám osobní výzvu a každou odpověď začnu něja-

kým příslovím, jako teta Kateřina ze Saturnina. 

Přísloví: Jací jsme my, takové jsou naše děti.

Elišce bylo šest let a já se prostě chtěla zapojit, být užitečná, nebýt ,,je-

nom" máma. Udělala jsem si rekvalifikační kurz fundraisingu a Petra (ře-

ditelka EDY) zrovna hledala někoho, kdo se bude fundraisingu věnovat. 

A mě to začalo hrozně bavit. Navíc v organizaci, která nejvíc pomohla 

mně, když jsem hledala pomoc. V nemocnici mi toho moc neřekli, věděla 

jsem, že budu mít dítě s těžkým postižením, ale co bude dál, to jsem ne-

tušila. Moje poradkyně Jana Štvrtňová, která už u nás bohužel nepracuje, 

mi tak nějak poodkryla dvířka. I ten nápad nastoupit v EDOVI  byl od ní.

Co tě na práci fundraiserky baví nejvíce?

Přísloví: Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. 

Baví mě, že ta práce má smysl. Každý den cítím, že můžu svou prací něco 

změnit, něco udělat pro druhé i pro sebe. Líbí se mi, že není každý den 

stejný, že můžu realizovat i mnohdy praštěné nápady. Baví mě vyvracet 

klišé, že v čistě ženském kolektivu je plno pomluv a žárlivosti. A taky jsem 

si za těch pár let hodně zlepšila a obohatila slovník o plno odborných nebo 

cizích výrazů; dneska už nejdu obhlédnout les, dnes rekognoskuji terén.

Je něco, co se ti nedělá tak lehce?

Přísloví: Ten, kdo řekl, že nezáleží na tom, jestli vyhrajete nebo prohrajete, 

pravděpodobně prohrál.

Jsem hodně soutěživá, takže každý neúspěch prožívám – a nejvíc ten, za 

který si můžu sama. Není to tak dávno, co jsem v grantových pravidlech 
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přehlédla čas podání žádosti, podali jsme ji pozdě, a proto nebyla do 

grantového řízení ani zařazena. To mě budilo několik nocí a teď, jak 

o tom mluvím, zase mě to vytočilo.

Co ses v EDOVI naučila nového?

Přísloví: Chceš-li pomoci sobě, pomáhej druhým. 

Tak toho je opravdu hrozně moc. Ale abych něco konkrétního vypíchla, 

tak to je určitě chápání individuality jedince. Tolerance k tomu, že je každý 

jiný. Nemám ráda zobecňování, ona je žena, proto je taková, ona je sociál-

ní pracovnice, a proto je maková. Na chápání svobody jedince je založená 

celá evropská kultura a v menším to tak funguje i u nás v EDOVI.

 

Co tě dokáže rozčílit?

Přísloví: Toužíte po  změně? Změňte se! 

Úplně obyčejné věci. Třeba když někdo řídí auto a nechápe princip zipu 

nebo nepoužívá blinkr, nebo když si někdo plete číšníka se sluhou a léčí 

si na něm svůj nedostatek sebevědomí. A když píšu projekt, „spadne“ mi 

počítač a nic není uloženo, jsem schopná ho hodit z okna. Ale snažím se 

to eliminovat, v autě si pouštím klidnou muziku, do hospody chodím 

s psychicky vyrovnanými přáteli a používám kvalitní notebook. 
 
Jak nejraději trávíš svůj volný čas a kde bereš svou neutuchající energii? 

Přísloví: Kdo umí zpívat  a smát se, ten se neleká žádného  neštěstí. 

Vlastně je to pokaždé jiné, někdy se těším na přátele, máme skvělou par-

tu už od prváku. Jindy mám lidí dost a zalezu si s knížkou někam do klidu. 

Poslední dobou jsem si oblíbila běhání, skvěle to čistí hlavu, celkem nic 

na to nepotřebujete a Eliška, která má už 25 kilo, se mi zvedá pořád úplně 

lehce.

Vím, že ráda cestuješ. Kde se ti  líbilo nejvíce a proč?

Přísloví: Člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk. Dnes spíš tam, kde se 

automaticky připojí na wifinu. 

Největším zážitkem byl určitě roční pobyt s Eliškou na ostrově Koh Tao  

v Thajsku. To nebyla jen obyčejná dovolená, tam jsem dokázala nahléd-

nout i pod pokličku země úsměvů. Na to, jak se chovali k Elišce, s jakou 

úctou a respektem, na to nikdy nezapomenu. Ale nezapomenu ani na 

bydlení s rodinkou gekonů u stropu nebo na setkání s varanem upro-

střed džungle.

Jaký cestovatelský zážitek se ti vryl do paměti?

Přísloví: Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby 

dělal, co chce, nýbrž spíš v tom, aby nikdy nedělal, co nechce.

Nejoblíbenější příhodou je můj pobyt ve vězení v Memphisu v Ameri-

ce, kam mě zavřeli za to, že jsem prostě z Čech a americký úředník má 

neomezené právo kohokoliv vrátit zpět i bez udání důvodu. Pustila jsem 

tady byt, rozdala oblečení, ukončila pracovní poměr a za dva dny jsem 

byla zpátky. Mimochodem, v americkém vězení neletí pruhy, ale oranžo-

vá. Hned pak jsem ale odletěla s kamarády do Indie, spravit si náladu.

Máš nějaký tip na kulturní akci/film, kterou/ý bys nám doporučila?

Přísloví: Člověka nečiní šťastným majetek, ale schopnost obdarovávat.

Určitě bych vám doporučila charitativní koncert EDY, který bude 

v nádherném clubu Jazz Dock 22. listopadu. Já osobně jezdím každý rok 

na festival Colours of Ostrava, kde jsem nadšená nejen z krásného are-

álu, ale i z množství kapel, které jsem před tím ani neznala. Co se týká 

knížek, tak teď čtu poslední knihu z trilogie Sirotčinec slečny Peregrino-

vé a hltám každé slovo.
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Tvůj čas strávený s EDOU pomalu končí;  chceš nám prozradit, jakou změ-

nu chystáš a co máš v plánu? 

Přísloví: Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta, jak dosáhnout nesmrtelnosti.

Do konce roku zbývají ještě čtyři měsíce a navíc budu s EDOU spolupra-

covat i dál, takže čas s EDOU úplně nekončí. Navíc EDA nebyl jen práce, 

je to pro mě osobně velmi významná část života, EDA je prostě srdcovka. 

Přesto cítím, že se musím posunout někam dál, Elišce už je 11 let a uka-

zuje mi zase nový směr. Co konkrétního to bude, to si nechám zatím jako 

tajemství, nechci to zakřiknout.

Děkuji za rozhovor.
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Plavací límec Secumar 

Plavací límec Secumar známe z lázní a zatím je to nejlepší límec, který 
jsme vyzkoušeli.  Kuba je v něm hodně aktivní a snaží se být i ve svislé 
poloze. Včera se tak radoval, že jsme ho v bazénu nechali tak dlouho, 
až byl chudák fialový. Ale byl i přesto spokojený.

Tereza Sisáková
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Pomucka Upsee 

Měli jsme možnost vyzkoušet pomůcku Upsse http://www.fireflyfriends.
com/upsee. Napoprvé se v tom Tomáškovi moc nelíbilo, ale když jsme šli 
potřetí na procházku, vydržel už půl hodinky. Je to super, určitě doporu-
čuji všem, kteří se bojí dítě pustit za ruce. Náš Tomášek díky Upsee chodí 
za jednu ruku.

Pokud je vaše dítko hravé, doporučuji i skákání na trampolíně. 
To se Tomáškovi líbilo asi nejvíce;  doufám, že pomůcka bude brzy k za-
půjčení i na delší dobu.

Romana Zadrobílková

Redakční poznánka: 
Na stránkách firmy Fireflyfriends je pěkné video, jak pomůcku Upsee 
používat, s jakými aktivitami začít apod.
https://www.youtube.com/watch?v=lz5FQG8ZYf8

�
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Davídkova delfínoterapie

Po delfínoterapii jsme toužili už dlouho, ale obávali jsme se, 
aby to Davídek zvládl. Bál se dříve hodně vody a různých přesu-
nů a zvuků.

Dozvěděli jsme se, že terapie s delfíny prospívá hodně tam, kde je naru-
šená psychika; a to právě Davídek má.

Delfínoterapie je hodně individuální a myslím si, že pomůže úplně kaž-
dému. Těžko se to popisuje, protože to musí člověk zažít, je to doprová-
zeno hodně velkými emocemi.

My jsme delfínoterapii absolvovali 10 dní v turecké Antálii, s certifiko-
vaným delfínoterapeutem Oldou Burešem. Musím podotknout, že je to 
úžasný člověk, se vším nám pomohl, s cestou a ubytováním, ale hlavně 
s Davídkem.

Delfínoterapie probíhala každý den: Davídek, delfínoterapeut a delfín 
trávili půl hodiny ve vodě, kde Davídek delfíny hladil, pusinkoval je, po-
vídal jim a lehal si na ně – a delfíni ho i vozili.

Od delfínoterapie jsme očekávali právě napravení Davídkovy narušené 
psychiky (dost často ho rozhodily věci jako třeba foukání větru,  kou-
pání, různé přesuny). To vše se hodně změnilo a nyní si užíváme s Da-
vídkem i venku, ať fouká vítr nebo ne. Jezdíme plavat, a když Davídkovi 
ukážeme fotky s delfíny nebo video, úplně se celý rozzáří.

Jediné mínus na delfínoterapii je cena; je to hodně drahé. Desetidenní 
terapie pro Davídka vyšla na skoro 100 000 Kč plus cesta  a ubytování.

My jsme letěli celá rodinka – manžel, starší syn (12 let), já a Davídek; 

myslím, že je lepší letět takovou dálku s někým, už jen kvůli letišti, pro-
tože jsme letěli z Prahy do Istanbulu a s Istanbulu do Antálie a na letišti 
je to šrumec…  Byla jsem ráda, že byl manžel se mnou a že mi s Davíd-
kem pomohl.

Určitě bychom v příštím roce chtěli na delfínoterapii znovu.

Lenka Neumajerová
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Relaxac�ní lehátko se sítí

Relaxační lehátko pořídila rodina Socháňova. Moc se jim osvědčilo, 
a proto posílají nápad dál.

Za teplých jarních a letních dnů rodina tráví celé dny venku, a s tímhle 
lehátkem tam  Ráďa může být s nimi.  Je chráněný proti mouchám, na 
síťovém povrchu se nepotí a navíc – když trochu fouká vítr – se lehátko 
samo pohupuje. Našli ho – podle mne – za skvělou cenu:
 
http://www.avenberg.cz/z331-zahradni-relaxacni-lehatko-s-ochr-siti-
-avenberg-paradiso

Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Headpod – nový systém podpory 
správné polohy hlavy sedícího 
díte�te

Díky klientské rodině, do které dojíždí naše kolegyně Martina Vaňkáto-
vá, jsme měli možnost se seznámit se zcela novým přístupem k tomu, jak 
umožnit dětem s ochablými krčními svaly udržet hlavičku v žádoucí poloze. 
Jde o úplně nový systém, kdy hlavička není upevněna k opěrce za hlavou, 
ale pomocí nastavitelné čelenky „zavěšena“ ve fyziologické vzpřímené 
poloze bez doteku s opěrkou. Zde uvádíme první informace od distributora, 
časem se pokusíme získat již přímé zkušenosti z rodin.

Headpod je určen pro děti ve věku 2 až 14 let, které nejsou v důsledku 
ochablosti krčních svalů schopny udržet váhu vlastní hlavy, ale nemají 
výrazné deformity trupu ani vysoký tonus extenzoru. Pomůcka je vhod-
ná pro děti např. s DMO, po neurologických onemocněních, při syndro-
mech způsobujících hypotonii krčního svalstva.

Headpod napomáhá udržet hlavu ve vzpřímené a fyziologické poloze. 
To umožňuje snadnější podávání jídla a omezuje slintání. Pro sociální 
i kognitivní vývoj dítěte je velmi užitečné to, že  Headpod zprostředková-
vá lepší vizuální interakci dítěte s okolím. Při naprosto přesném otáčení 
hlavy, které pomůcka umožňuje, navíc dochází k souběžnému posilování 
krčního svalstva. Headpod napomáhá prevenci muskuloskeletálních de-
formací a kontraktur a uvolňuje od bolestí s nimi spojených. Usnadňuje 
dýchání, čímž minimalizuje komplikace spojené s dechovým selháním, 
zápalem plic atd.

Video s pokyny ke správnému užívání:
https://www.youtube.com/watch?v=xmIBA6rVSLU

Na dalším videu najdete ukázku adaptérů, kterými lze Headpod využít 
ve spojení s různými druhy rehabilitačních sedaček:
https://www.youtube.com/watch?v=YoxLaZjQuBs

Kontakt na výhradního českého prodejce (cena cca 10.000,-Kč):
SCE, s. r. o., Mezi Trhy 290/2, 746 01 Opava
info@headpod.cz
+420 553 034 178 
Zpracováno s využitím informací z:  http://headpod.cz/

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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Nadac�ník aneb hledání nadací 
snad ji� brzy snadne�jší

V mnoha různých situacích (nákup rehabilitačních pomůcek, shánění dostateč-
ných prostředků na osobní asistenci, na nehrazenou léčbu atd.) se každý jednot-
livý rodič musí prokousávat spoustou webových stránek, aby zjistil, která nadace 
by byla právě pro jeho konkrétní potřebu ta pravá. V tuto chvíli se snad blýská na 
lepší časy – ve stádiu přípravy je projekt „Nadačník", kde by měla být možnost na 
jednom místě najít nadace přispívající v konkrétní situaci. 

Na webu www.nadacnik.cz  se můžete zaregistrovat již nyní. Jakmile bude web 
spuštěn, dozvíte se to. 
 
Dění můžete sledovat i na  https://www.facebook.com/Nadacnik. 

Lenka Bártová, fundraiserka, Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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Cisté tric�ko i po jídle venku

Maminka dvojčat Vítka a Adélky nám doporučila dobrou fintu, 
jak připravit pro děti svačinu s sebou na vycházku, aniž by je po nakr-
mení bylo třeba v terénu převlékat. Jedná se o znovunaplňovací sáčky se 
šroubovacím uzávěrem. Do sáčku lze doma naplnit jídlo, jehož konzis-
tence umožňuje nalití (ovocné pyré, kaše, mixovaná polévka, puding, jo-
gurt).  Dítě poté jídlo ze sáčku saje, takže je minimalizováno pobryndání.

Sáčky jsou pevné a určeny k opakovanému plnění. Lze je uchovávat 
v mrazničce i ohřívat v mikrovlnné troubě, díky natištěnému štítku 
i snadno popsat. Prodejce (http://www.detskydum.cz/detail/cherub-
-baby-sacky-na-presnidavku-20-ks-345301) garantuje také zdravotní 
nezávadnost pro děti od šesti měsíců.

Pokud již dáváme přednost krmení lžičkou před sáním, lze k sáčkům na-
víc dokoupit plastovou dutou lžičku, našroubovatelnou místo víčka. Jídlo 
pak pomůžeme dítěti na lžičku vytlačit v potřebném množství. Pokud by 
byla strava příliš horká, lžička to signalizuje změnou barvy.

Lžičku lze našroubovat i na „kapsičkové" přesnídávky z obchodu.

Nevýhodou je podle Vítkovy a Adélčiny maminky to, že sáčky se prodá-
vají v balení po dvaceti kusech, což při ceně cca 20 Kč za jeden není malá 
částka. Lze to vyřešit společným nákupem pro více rodin.

Podle hodnocení maminek na webu je velkou výhodou sáčků, že dětem 
lze v tomto moderním balení připravit klasickou domácí stravu podle 
individuálních dietních požadavků.

Děkujeme paní Čadinové za seznámení s užitečnou pomůckou. 

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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Neurorehabilitac�ní klinika AXON

Na Neurorehabilitační klinice AXON absolvoval náš syn již druhou čtyř-
týdenní intenzivní terapii. Terapie Kosmík probíhá ve čtyřech hodino-
vých blocích ve všední dny a ve zkrácené verzi dvou hodin o víkendech. 
Každá terapie je zvolena dle individuálních potřeb pacienta. První hodina 
probíhala formou neuromobilizace celého těla, masáže, nahřívání. Bě-
hem druhé hodiny syn rehabilitoval problémové partie pomocí kladek 
a zavěšení. Třetí hodinu strávil v oblečku Therasuit, kdy s ním nacvičova-
la terapeutka střídavé lezení, klek, stoupání a na závěr rehabilitace 
i chůzi s chodítkem. Poslední hodina byla odpočinkovější, šlapání na Mo-
tomedu, oxygenoterapie a pobyt ve Snoezelenu (místnosti stimulující 
zrak, sluch a další smysly). Snoezelen mají děti nejraději, jsou tam závěs-
né houpačky, spousta světélek, příjemná hudba a další stimulující hrač-
ky. Víkendové (tzv. udržovací) terapie byly zkrácené o kladky a obleček. 

Před první terapií se syn zvládl ve svých téměř třech letech postavit, 
neudržel se však dlouho a zároveň jen poposkakoval místo lezení. 
Po prvních třech dnech první terapie již přeručkoval a přešel postýlku, 
byl si najednou jistější, dokázal při lezení využít střídavého vzoru a získal 
stabilitu ve stoji i v sedu. Začínal chodit kolem nábytku. Syn má zavede-
ný PEG, protože téměř nepřijímal jídlo ústy; po začátku terapie začal více 
pohybovat jazykem, je komunikativnější a lépe jí. Po tříměsíční pauze 
jsme absolvovali další blok terapií, kdy byl na konci stabilnější a začínal 
chodit s chodítkem. Chodítko jsme měli na chvíli půjčené domů a začal 
skoro běhat s chodítkem. Dnes chodí za jednu ruku i delší vzdálenosti. 
Kliniku AXON může vřele doporučit, protože pokroky jsou opravdu ve-

liké. Paní primářka MUDr. Jarmila Zipserová je velmi ochotná a vstřícná. 
Všichni fyzioterapeuti jsou milí a odvádějí skvělou práci, stejně tak paní 
recepční a ostatní na této klinice. Už jsme si zarezervovali i další tera-
pie, naším cílem je samostatná chůze. Škoda jen, že pojišťovny na léčbu 
zatím nic nepřispívají. Je třeba žádat příspěvek u nadací.
Terapii po našich zkušenostech rozhodně doporučuji.

Více o klinice najdete na http://www.neuroaxon.cz/cz/

J. Laštovičková a Štěpánek  

Redakční poznánka: Vhodnost a načasování správného okamžiku tera-
pie doporučujeme konzultovat s fyzioterapeutem nebo rehabilitačním 
lékařem, který dítě dobře zná.
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Dalekohled z rulic�ek od toaletního 
papíru

Jak už je naším dobrým zvykem, i tentokrát tvoříme z toho, 
co máme všichni doma, a recyklujeme!

Pro výrobu veselého dalekohledu si připravíme dvě ruličky od toalet-
ního papíru, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, barevné stránky z časopisů, 
izolepu, proužky látky ze starého trička, barevné korálky, flitry 
a třpytky.

Samostatné ruličky nejprve ozdobíme tak, že vystřihneme z časopisů 
různé tvary a obrazce, kterými pak obě ruličky polepíme. Pomocí paste-
lek a fixek vdechneme tvarům život – přiděláme ocásky, pacičky, ouška 
a čumáčky – podle toho, jaké zvířátko nám zrovna co připomíná. Ruličky 
ozdobíme pestře, nebojíme se neobvyklých kombinací barev, třpytek ani 
flitrů, máme totiž radost, že se nám to blýská a že je to přeplácané jako 
na pouti.

Když máme nazdobeno, uděláme z proužku ustřiženého trička okolo 
ruliček osmičku; tím je k sobě připojíme. Ještě pak je, pro jistotu, ze 
stran zalepíme izolepou.  Na okrajích nůžkami uděláme dvě dírky, který-
mi provlékneme šňůrku ozdobenou korálky, aby dalekohledu nechyběla 
možnost zavěsit si ho na krk.

Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co proběhlo 
8. 6. 2016 Zahradní slavnost Na Habrovce

Co se chystá
23. 9. 2016  Setkání rodičů – Rehabilitační plavání od 9.30 do 12.00 

v Kamenici Ládví, hotel Valnovka, s lektorkou Janou Nikodýmovou, bude 

upřesněno v pozvánce

3. 10. 2016 Kurz Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami 

zrakového vnímání (M. Skalická)

11. 10. 2016 Setkání rodičů – Muzikoterapie pro děti s rodiči pod 

vedením muzikoterapeutky Lenky Carbochové

15. 11. 2016 Setkání rodičů – v plánu je výlet do Techmánie v Plzni

22. 11. 2016 Charitativní koncert s Brejlema nebo bez brejlí v Jazz Docku 

+ křest kalendáře 2017

5. 12. 2016 Mikulášská v kavárně Nudný otec, od 13.00 do 16.00 hod

V plánu je nabídka pravidelné canisterapie s canisterapeutkou Kateřinou 

Tobiškovou a muzikoterapie s muzikoterapeutkou Lenkou Carbochovou 

za dotovanou cenu díky daru Nadace Nova – v rámci projektu Tvoje tvář 

má známý hlas.

Změny vyhrazeny, sledujte aktuální dění a plánované akce na našem 

webu: http://www.eda.cz/cz/o-nas/co-je-u-nas-noveho/
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