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Úvodník

Vážení a milí rodiče, čtenáři,
dostáváte letošní poslední číslo zpravodaje, které je opět plné nápadů
na vyrábění jednoduchých pomůcek a domácích smyslových hraček pro
vaše děti.

Edův e-shop opět nezahálel a přichází s novinkou. Pokud vám ještě chybí
nějaký ten dárek pod vánoční stromeček, věřte, že u nás si určitě vyberete.

Pokračujeme již osmou částí Jak zvládat centrální postižení zraku, dozvíte se, že pro vás máme v půjčovně rehabilitačních pomůcek novou židličku, a ti z vás, kteří nestihli zhlédnout naše webináře, najdou zde krátké
shrnutí a odkaz, kde je možné se na ně zpětně podívat.

Za všechny zaměstnance EDY vám přeji klidné Vánoce strávené v kruhu
rodiny, hlavně hodně zdraví a vše dobré do nového roku 2022!

Lucie Gregorová, redaktorka

Nově jsme pro vás připravili Sociálně právní okénko, které bude na pokračování a ve kterém vás chceme postupně seznamovat s tím, na co
a kdy máte nárok od úřadů, jak např. žádat o průkaz OZP nebo o příspěvek na zvláštní pomůcku – a hlavně vám vysvětlíme, jak při žádostech
postupovat.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021
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EDA hledá výrobce
				hmatových desek!!!

V naší půjčovně pomůcek mají hmatové desky nezastupitelné místo.
Zprostředkovávají zrakově postiženým dětem hmatový zážitek,
povzbuzují zvědavost a chuť zkoumat okolní svět.

Bohužel se na nich již podepsalo dlouholeté půjčování klientům. Proto
hledáme někoho šikovného (firmu či jednotlivce), kdo by nám dokázal
vyrobit nové hmatové desky, které budou moct dál dělat radost našim
klientským dětem.

Jak by měla taková hmatová deska vypadat?
• rozměry cca 40x40 cm
• uspořádání do čtverců jako na ilustrační fotce nebo i jinak
• co největší škála materiálů a povrchů, vhodná je i barevnost
• bezpečné připevnění – vše kvalitně přilepené, přidrátované, přišité
• velmi důležitá je bezpečnost – nesmí být možné odtrhnout žádné kousky, nesmí z ní pouštět barva
• nutné je také čištění – neměla by na sobě mít materiály, které se ničí
vodou (například papír), nebo musí být možné ji alespoň otřít mokrým
hadříkem a desinfekcí

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

Pokud je ve vašich možnostech nám v této záležitosti pomoct nebo někoho takového znáte, ozvěte se prosím na náš telefon +420 724 400 820
nebo E-mail: info@eda.cz.
Můžeme se třeba i domluvit na jedné zkušební desce, další by mohly pak
následovat.
Děkujeme,


Poradkyně rané péče EDA

infoservis
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Letošní beneficní koncert
		
“S brejlema nebo bez brejlí”
		
v prazském klubu Jazz Dock
		
byl zrušen
Drazí přátelé EDY,
tak nám to letos zase nevyšlo. Benefiční koncert pro EDU v klubu Jazz
Dock jsme s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci byli nuceni zrušit. Toto rozhodnutí bylo pro mne jedno z nejtěžších vůbec. Přípravy na tento večer trvaly měsíce, stály hodiny a hodiny práce mých kolegyň, ale také účinkujících a dobrovolníků. Do poslední chvíle jsme proto
doufali, že tento rok to po loňské vynucené pauze vyjde. Bohužel epidemická situace je opět natolik vážná, že jsme se museli v zájmu ochrany
zdraví nás všech koncertování vzdát. V době, kdy zdravotní personál
bojuje v nemocnicích o život mnoha pacientů a počty nakažených lámou
rekordy, zkrátka nebylo zodpovědné pořádat další hromadnou akci, navíc
v uzavřeném prostoru.
S vystoupením počítali také naši účinkující, kteří si udělali prostor v nabitém programu a chtěli přispět dobré věci. Děkujeme proto i zde veřejně
skupinám Hm a United Heads, klavíristce Ráchel Skleničkové a kapele
Moody Cat Band s Ester Kočičkovou, která měla prvním prosincovým
večerem v Jazz Docku provázet. Nemůžeme zapomenout také na záštitu
Mgr. Mileny Johnové, radní Hlavního města Prahy pro oblast sociální
politiky a zdravotnictví. Mnohokrát všem děkuji a věřím, že si společnou
hudební akci užijeme v příznivější době.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

Ze srdce také děkuji všem, kteří si zakoupili vstupenky, a chtěli tak podpořit službu rané péče, kterou EDA poskytuje nejmenším dětem s postižením zraku a jejich rodinám. Peníze za zakoupené vstupenky všem vrátíme
v plné výši. Budeme ale moc vděční, pokud se nás rozhodnete podpořit
jinak. Například finančním darem, díky kterému si letos ještě můžete
snížit daňový základ až o 30 %, či nákupem našich předmětů
v EDÍM e-shopu www.eshop.eda.cz, kde jistě najdete ty pravé a originální
dárky pod vánoční stromeček.
Pevně věřím, že tato koronavirová vlna je poslední, která nám takto významně zasáhla do života, a příští rok se už opravdu budeme moci sejít
a oslavit tuto skutečnost kvalitní živou hudbou v klubu nad Vltavou nebo
třeba na naší zahradě na Chodově.
S přátelskými pozdravy a díky za pochopení.
Především pevné zdraví vám všem.



Petra Mžourková
Ředitelka EDA cz, z. ú.

infoservis
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Znacka spolehlivosti pro EDU

EDA se pyšní titulem PROVĚŘENÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE
už potřetí.
Na další tříleté období získal značku spolehlivosti, a to tak, že prošel složitým procesním a finančním auditem. Hodnocení provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí v neziskovém sektoru. O samotném udělení
nebo neudělení značky pak na základě jejich doporučení rozhoduje Rada
značky spolehlivosti složená z nezávislých odborníků z nezisku
i businessu.
Velice si této značky, kterou uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s., vážíme. Pro dárce je potvrzením, že jimi poskytnuté prostředky budou využity transparentně a efektivně, v souladu s posláním
organizace.



Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

Petra Mžourková, ředitelka

infoservis
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Sociálne-právní okénko

1. díl:
Na co a od kdy vlastně máme nárok od úřadů?
1. Příspěvek na péči
• jde o příspěvek, který je určen osobě starší 1 roku, která je především
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na každodenní pomoci jiné osoby
• příspěvek je přiznán na základě sociálního šetření a lékařského posouzení dle stupně závislosti (I. stupeň 3 300,–, II. stupeň 6 600,–,
III.stupeň 13 900,– a IV. stupeň 19 200,–)
• výše stupně závislosti je stanovena dle schopnosti osoby zvládat
9 základních životních potřeb: mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví a osobní aktivity,
• o příspěvek na péči se žádá na místně příslušném Úřadu práce ČR
• více včetně žádosti zde: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci
2. Průkaz osoby se zdravotním postižením – průkaz OZP
• nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší
1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, včetně osob
s poruchou autistického spektra dlouhodobého charakteru, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace
• průkaz OZP je trojího stupně: TP, ZTP a ZTP/P
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

• osoba s průkazem TP má nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, na přednost při projednávání svých záležitostí a může zdarma získat EUROKLÍČ
• osoba s průkazem ZTP má nárok na výhody uvedené u průkazu TP
+ bezplatnou dopravu spoji místní veřejné hromadné dopravy, 75%
slevu jízdného při přepravě vlakem či autobusem, na parkovací průkaz
pro osoby se zdravotní postižením, na příspěvek na mobilitu, na osvobození od některých správních a místních poplatků či jejich snížení
(registrace vozidla, technická způsobilost vozidla apod.), může jí být
poskytnuta sleva ze vstupného na kulturní či sportovní akce, sleva na
odběr elektřiny a plynu, nemusí platit „dálniční”poplatky, pokud je přítomna v autě či řidič prokáže potvrzením, že za osobou jede či ji odvezl
(např.do lázní, k lékaři, do nemocnice)
• osoba s průkazem ZTP/P má nárok na výhody uvedené u průkazu ZTP
+ má nárok na bezplatnou dopravu průvodce a vodícího psa v dopravě,
má nárok na snížení základu daně z příjmu (u dětí má nárok rodič), má
nárok na osvobození od některých správních a místních poplatků či
jejich snížení (poplatek za psa, lázeňské poplatky…), může využít cenových zvýhodnění telefonních operátorů (u dětí i jejich rodiče)
• více včetně žádosti zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/priznani-prukazu-ozp
infoservis
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3. Příspěvek na mobilitu
• je poskytován osobě, která je starší 1 roku a je držitelem průkazu ZTP
či ZTP/P a opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje za úhradu
• výše dávky je 550 Kč měsíčně
• doporučujeme podat žádost současně s žádostí o průkaz OZP
• více včetně žádosti zde: https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-mobilitu
4. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením
• nárok má držitel průkazu ZTP a ZTP/P
• má platnost v celé EU (nutno se seznámit s možnými výhodami dané
země)
• vydává sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností
• držitel průkazu nemusí v naléhavém případě dodržovat zákaz stání,
může vjet do míst se značkou „Zákaz vjezdu”, je-li tam dodatková tabulka „jen zásobování”, „mimo zásobování” a „mimo dopravní obsluhy”,
stejně tak může v naléhavém případě vjet do oblastí „Pěší zóny”, může
parkovat na vyhrazených parkovištích (značka vozíčkáře) a může zažádat o zřízení vyhrazeného parkoviště
5. Příspěvek na zvláštní pomůcku
• pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo
s těžkým sluchovým a zrakovým postižením na pomůcky, které nejsou
hrazeny z veřejného zdravotního postižení a pomůcka umožňuje osobě
sebeobsluhu či přípravu nebo realizaci v pracovním uplatnění
• Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu, schodolez, stropní
zvedací systém, svislá zdvihací plošina, šikmá zvedací plošina), 15 let
(vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky).
• pomůcku je potřeba pořídit do tří měsíců ode dne jejího vyplacení (lze
i zpětně na již zakoupenou max. do 12 měsíců před podáním žádosti)
• více včetně žádosti zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

6. Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování
• týká se pouze osob v hmotné nouzi
• těmto osobám se zvyšuje částka živobytí měsíčně podle doporučení
příslušného odborného lékaře např. u diety v těhotenství a při kojení
do 1 roku věku dítěte o 1 100 Kč, u diabetické diety o 1 130 Kč, u diety
při celiakii o 2 800 Kč apod.

A teď trochu praxe, jak postupovat při podání první žádosti?
• Před podáním žádosti je potřeba shromáždit všechny potřebné lékařské zprávy od odborníků, které se svým dítětem navštěvujete, a jejich
kopie předat pediatrovi. Ideálně by neměly být starší 3 měsíců. Kvalitně napsané zprávy jsou v procesu posuzování a rozhodování nejdůležitější.
• Podat žádost u krajské pobočky Úřadu práce ČR nebo pobočky pro
hl.město Praha – oddělení nepojistných dávek.
• Minimální věk dítěte pro podání většiny žádostí je 1 rok (dítě mladší
má nárok od narození pouze na zvýšení částky na živobytí z důvodu
dietního stravování).
• Žádost se podává na předepsaném formuláři, který získáte na příslušném úřadě či na odkazu viz. výše.
• Na konci formulářů je též napsáno, co je třeba k žádosti doložit. Některé příspěvky vyžadují vyplnění i více formulářů najednou.
• U některých příspěvků (u příspěvku na péči a u příspěvku na zvláštní
pomůcku) následuje sociální šetření.
• Sociální šetření provádí pověřený pracovník ÚP ČR dle místa bydliště,
prošetřuje u příspěvku na péči péči o vlastní osobu, rodinné i širší vztahy, prostředí a u příspěvku na zvláštní pomůcku pak sociální a majetkové poměry.

infoservis

8

• Krajská pobočka ÚP poté požádá lékařskou posudkovou službu příslušné OSSZ (okresní správy sociálního zabezpečení) o lékařské posouzení
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (ten musí trvat minimálně
1 rok) a zároveň o posouzení stupně závislosti u příspěvku na péči,
u průkazu OZP, zda jde o podstatné omezení schopnosti pohyblivosti
nebo orientace a jaká je závažnost funkčního postižení a u příspěvku na
zvláštní pomůcku, zda se jedná o osobu s těžkou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým či zrakovým postižením
a nebo s těžkou či hlubokou mentální retardací a zda zdravotní stav nevylučuje poskytnutí daného příspěvku.
• Posudkový lékař rozhoduje na základě zpráv od odborných lékařů dítěte,
které si vyžádá od pediatra, ten vypisuje formulář zaslaný OSSZ a přikládá
k němu zprávy od odborníků, které má k dispozici.
• Po dobu posuzování zdravotního stavu se správní řízení přerušuje
– vyrozumění o přerušení posílá ÚP poštou.
• ÚP v řízení pokračuje po obdržení Závěru posudkového lékaře z OSSZ,
opět o tom obdržíte informační dopis.
• Zároveň máte možnost seznámit se s nashromážděnými podklady potřebnými pro vydání rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů, termín naleznete
v dopise.
• Velmi doporučujeme využít této možnosti, a vyjádřit tak svůj souhlas
či nesouhlas (nechat zaznamenat písemně do spisu jako námitku). Při
nahlížení do dokumentace doporučujeme udělat si kopie Závěru posudkového lékaře a Záznamu ze sociálního šetření. Při nesouhlasu např.
se závěrem posudkového lékaře můžete podat písemnou námitku, kde
nesouhlas odůvodníte, můžete k němu doložit nové lékařské zprávy
a požádat o přehodnocení zdravotního stavu dítěte. Toto doporučujeme
v případě, kdy posudkový lékař např. neměl v době posouzení rozhodné
lékařské zprávy k dispozici. ÚP v tomto případě požádá o znovuposouzení
příslušnou OSSZ, po dobu znovuposouzení se řízení opět přerušuje.
• Řízení končí vydáním rozhodnutí krajskou pobočkou ÚP, rozhodnutí
obdrží zákonný zástupce poštou.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

• Na konci rozhodnutí najdete informace o možnosti se proti rozhodnutí
odvolat.

Jak dlouho trvá řízení od podání žádosti po rozhodnutí?
• Krajská pobočka ÚP je povinna ve věci rozhodnout do 30 dnů od podání
žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
• Do této doby se ale nezapočítává doba přerušení správního řízení,
tj. doba, kdy se posuzuje zdravotní stav OSSZ. Doba přerušení je max.
45 dní s možností prodloužení o 30 dní.
•K
 dyž to všechno spočítáme, měla by být vaše žádost vyřízena nejdéle za
4,5 měsíce.
•P
 o uplynutí této doby je možné podat stížnost na nečinnost daného
úřadu k nadřízenému správnímu orgánu, tj. k MPSV či ČSSZ.

Hodně štěstí, sil a tu správnou podporu ve správný čas při všech žádostech
vám přejí



Aneta Bučková, poradkyně rané péče,
pracovnice psychologické podpory a pomoci



a Alena Cikánková, poradkyně rané péče, sociální pracovnice

infoservis
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Fotografování detí na doklady

Pro získání oficiálních dokladů totožnosti (nejčastěji jde o cestovní pas, ale
někdy i o občanský průkaz, který také lze pořídit dítěti již od narození) již
delší dobu nelze použít donesené fotografie, ale portrét je pořizován přímo úřednicí u okénka na příslušném úřadě. Na parametry tohoto portrétu
jsou kladeny určité nároky, kterým je těžko dostát s velmi malými dětmi
nebo dětmi, které nedokáží vědomě ovládat svoji mimiku. Je proto dobré znát § 20 vyhlášky č. 281/2021 Sb., tedy prováděcí vyhlášky k zákonu
o občanských průkazech, cestovních dokladech a zákona o základních
registrech. Její platné znění je účinné teprve od 2. 8. 2021 a požadavky na
průkazové fotografie (stejně jako na pasy) jsou v ní nově upraveny. Focení
objektivně nespolupracujících dětí se týká odstavec č. 4 o lidech, u kterých z fyziologických nebo anatomických důvodů nelze zajistit, aby splnili
požadavky odstavců č. 1 a 2. U nevidomých lze dokonce umožnit, aby
fotografovaný měl tmavé brýle (dle výjimky zmíněné v odstavci 1).
Zde citujeme příslušný paragraf zmíněné vyhlášky:
„§ 20
(1) Osoba, jíž je občanský průkaz vydáván, musí být při pořizování
podoby v předním čelném pohledu k objektivu snímací soustavy, bez brýlí
s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, a ve snímané výšce obličejové části
hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm. Brýle osoby nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Osoba musí mít při pořizování podoby neutrální výraz, zavřená ústa, otevřené oči, které nesmí zakrývat vlasy, a její pohled musí směřovat
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do objektivu. Pohled přes rameno a pootočená nebo nakloněná hlava nejsou
přípustné. Podací místo pořídí podobu osoby bez odlesků, které by skryly
nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou
zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje.
(2) Podací místo pořídí podobu osoby, jíž je občanský průkaz vydáván,
způsobem, aby hlava a horní část ramen osoby byly zobrazeny v předním
čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje osoby byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina
obličeje osoby tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Mezi horním okrajem hlavy osoby a horním okrajem
zobrazení podoby osoby musí být vzdálenost minimálně 2 mm. Umístění
objektivu snímací soustavy vůči osobě je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce. Pozadí za osobou musí být jednotné, bílé až světle šedé barvy. Provádění
retuší nebo jiných úprav pořízeného obrazového záznamu není přípustné.
(3) Osoba, jíž je občanský průkaz vydáván, může mít při pořizování
podoby pokrývku hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem
znemožňujícím identifikaci osoby, nosí-li ji ze zdravotních nebo náboženských důvodů.
(4) Podací místo pořídí podobu osoby, jíž je občanský průkaz vydáván,
rovněž v případě, kdy podoba osoby neodpovídá z důvodu neobvyklých anatomických nebo fyziologických předpokladů osoby v plném rozsahu požadavkům podle odstavců 1 a 2.“
Přeji vám a vašim dětem trpělivé a tolerantní úředníky, nejen na odděleních osobních dokladů...


Jana Vachulová, poradkyně rané péče

infoservis
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Ergoterapie Herynka a detská 			
		
skupina Slunecnice

Od ledna 2022 otevřeme v Jirkově Centrum ergoterapie HERYNKA s.r.o.
a Dětskou skupinu SLUNEČNICE z.s. Do té doby nás ještě najdete na Poliklinice v Jirkově.

Mezi naše klienty patří děti různého věku s různými diagnózami. Máme
v péči děti již od útlého věku; čím dříve začneme s dítětem pracovat, tím
lépe. Věnujeme se všem, i dětem bez ještě určené diagnózy. Navštěvují
nás i rodiče, kterým se vývoj dítě „moc nezdá“ a chtějí poradit, jak dítě
motivovat, rozvíjet a jaké odborníky navštívit ke stanovení případné diagnózy. Věnujeme se i dětem s poruchou autistického spektra. Při práci
s dětmi respektujeme individualitu dítěte a používáme prvky SON-RISE,
senzorické integrace, PANat dlahy, SUNBall ( ergoterapeutický biofeedback). Rodině se snažíme poskytovat komplexní péči, nepracujeme jen
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s dítětem, ale s celou rodinou. Pomáháme rodičům shánět různé odborníky od neurologů až po zubaře, pořádáme ergo dílničky, kterých se mohou
zúčastnit i sourozenci. Pro rodiče pořádáme podpůrné skupiny, kde si
povídáme a relaxujeme. Spolupracujeme nejen s lékaři , ale i se školkami
a školami. Když je zájem, společně s pedagogy nastavujeme, jak k dítěti
přistupovat a čemu se společně věnovat. Mimo jiné také doporučujeme
a hledáme pro děti vhodné kompenzační pomůcky. V neposlední řadě,
protože jsme soukromé zařízení s přímou platbou pro klienty, pomáháme
klientům se sehnáním prostředků na úhradu terapií.

infoservis
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V Centru ergoterapie Herynka se budeme nadále věnovat terapiím pro
děti s PAS i dalším typem postižení. Budeme mít více ordinací a místnost
pro terapie senzorické integrace.
Spolupracujeme s fyzioterapeutem a logopedem. Chceme našim klientům
nabídnout komplexní péči.
V odpoledních hodinách bude pro klienty přístupný i snoezelen. Mohou
ho využívat samostatně k relaxaci nebo za přítomnosti terapeuta k řízené
terapii smyslové integrace.
Dětská skupina Slunečnice z.s. má kapacitu 8 dětí. které zároveň docházejí
i nějakou dobu na ergoterapie. O děti se bude starat speciální pedagog
a asistent pedagoga. Pečující personál má nejen profesní vzdělání, ale především mají doma stejně speciální děti, o jaké se budou starat ve skupině,
takže s péčí o tyto děti mají nezaměnitelnou osobní zkušenost.
Ergoterapii se sama věnuji již několik let, ale především mám osobní zkušenost s péčí o dítě s postižením. Mám desetiletou dceru se Smith Magenis syndromem a těžkou mentální retardací.

Bc. Monika Heráňová, ergoterapeut
Email: ergoterapie-jirkov@seznam.cz
www.ergoterapiejirkov.webnode.cz
https://detska-skupina.slunecnice.webnode.cz/
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Volejbalisté pro EDU

V sobotu 4. září 2021 se v pražském Braníku konal další ročník charitativního volejbalového turnaje Beach Help Cup a Antuka Help Cup. Turnaje
jsou pořádány zapsaným spolkem Help Cup na podporu poskytovatelů
sociálních služeb.
Již tradičně měl EDA zastoupení v obou turnajích. Na písku za nás bojovaly, o co nejlepší umístění, a tedy o získání co největšího podílu z výtěžku
akce, dva týmy. Na antuce se vystřídalo sedm hráčů týmu „Zubaté žáby”,
kteří šli do všech zápasů s plným nasazením.
Turnaj letos probíhal za krásného počasí a jako vždy ve skvělé atmosféře
plné přátelství, radosti a zdravého soutěžení. Každý vítězný míč odměnili
fanoušci EDY potleskem a každý vyhraný zápas provázelo nadšení.

Děkujeme ze srdce všem hráčům týmů „EDA a my dva”, „EDA a my všichni”
a „Zubaté žáby”, kteří i v letošním roce oblékli dres EDY a dali do toho vše
– a tím získali pro EDU krásnou finanční částku.

Podporu a poděkování si všechny týmy dostatečně zasloužily. Úspěch se
dostavil a týmy vybojovaly pro EDU neuvěřitelnou částku přes 20 000 Kč.

A v neposlední řadě děkujeme organizaci Help Cup za pořádání skvělého
turnaje!

Petra Fibírová, asistentka ředitelky
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EDA webináre - príjemné vecery
a moznost predávání zkušeností

V listopadu jsme prostřednictvím posledního setkání na téma EDA PLAY
završili náš cyklus webinářů pro rodiny. V průběhu celého roku měli naši
klienti možnost potkat se online s lektory z řad poradkyň a odborníků
a společně se věnovat zajímavým tématům.

Hledali jsme témata, na která často v klientských rodinách narážíme
a o kterých máme dobré povědomí. Veskrze pozitivní ohlasy nám potvrdily, že jsme vybírali správně. Ani zdaleka jsme však neobsáhli všechno, co
bychom chtěli a mohli našim klientům přes online prostředí poskytnout,
proto věříme, že i v dalších letech budou webináře probíhat, i když třeba
ne v takové intenzitě.
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Šest setkání, osm lektorů a skoro osm hodin záznamu jsou pro vás dostupné na odkazu: https://eda.cz/cz/co-delame/vzdelavame/webinare
Děkujeme Nadačnímu Fondu Českého rozhlasu, který ze sbírky Světluška
podpořil realizaci webinářů.
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Magdaléna Kostelecká, poradkyně rané péče
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Rehabilitacní pomucky pro deti
			s postizením

Ve čtvrtek 23. září 2021 proběhla v sídle organizace EDA na pražském
Chodově akce Rehabilitační pomůcky pro děti s postižením. Setkání bylo
určeno jak odborníkům z oblasti fyzioterapie a rehabilitace dětí, rané
péče nebo speciálního školství, tak zástupcům nadací, které pomáhají
nákladné pomůcky rodinám dofinancovat. V odpoledním bloku se pak
s nabídkou vystavovatelů přišli seznámit sami rodiče dětí s postižením.
„Chtěli jsme, aby odborníci i rodiče měli možnost prohlédnout si na jednom
místě většinu pomůcek dostupných v ČR. Našim cílem bylo propojit odborníky z jednotlivých krajů, aby mohli mezi sebou sdílet své zkušenosti s rehabilitačními pomůckami, a také aby se osobně poznali s obchodními zástupci
jednotlivých firem. Pro rodiče to byla jedinečná příležitost vyzkoušet si, která
z nabízených pomůcek bude právě jejich dítěti vyhovovat nejvíce,“ říká
Mgr. Martina Králová, speciální pedagožka a poradkyně rané péče, která
stojí za nápadem akci uskutečnit.
Původně se měla akce konat na jaře 2020 jako součást oslav 30 let rané
péče v Česku. Kvůli opatřením v souvislosti s pandemií však mohla proběhnout až letos v září.
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Pomůcky představily následující organizace:
MEDICCO, HELP CENTRUM, REHA 2015, MEDESA CARE, MEYRA ČR
a úpravy vozu společnost CANOCAR.

Za pomoc se zajištěním občerstvení srdečně děkujeme společnosti PROFICATERING a společnosti LIBEŘSKÉ LAHŮDKY. Dlouho budeme vzpomínat i
na pekařku paní Královou, která pro akci napekla stovky úžasných minikoláčků.
Děkujeme všem za účast a milé ohlasy.
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Lenka Holubcová, fundraiserka
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Tyflominimum – ohlédnutí za 			
			školením EDY

LM

Rozhovor s organizátorkami Janou Vachulovou a Lucií Magerovou

Kdy ses poprvé setkala s TYFLOPEDIÍ a co tě na ní nejvíce zaujalo?
JV:
Tyflopedie je vlastně „věda o výchově a vzdělávání nevidomých". Poprvé
jsem cokoli o nevidomém dítěti četla ještě na základní škole v prvorepublikovém příběhu pro děti, který se jmenoval „Ostrůvek přátelství". Byl
o skupince dětí, které si o prázdninách stavěly klubovnu na stromě a měly
mezi sebou i nevidomého kluka. Popisovalo se tam, jak spolu vymýšleli
aktivity, které s nimi může dělat. To se mi už tenkrát moc líbilo... a vlastně
mne to baví dodnes.
LM:
Já jsem se potkala asi ve svých deseti letech s nevidomým klukem u své
maminky v práci (máma pracovala v dětském domově), hrála jsem si s ním
a hodně mne zaujalo, jak se snažil orientovat v budově; a tak jsem taky
zkoušela chodit po baráku poslepu...
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JV

Baví tě připravovat školení pro kolegyně z EDY a na co se u toho nejvíce
těšíš?
JV:
Ano, baví mne to – obecně se mi zdá moc fajn, že se můžeme vzdělávat
vzájemně; každá z nás něco umí a často jsou taková školení snad i přínosnější než kurzy, na které se hlásíme mimo EDU a které pořádají různé
vzdělávací agentury...
LM:
Baví, jsem ráda, když nás to připravuje více dohromady, mám ráda práci
v týmu, vždy se při tom dost naučím i já.

infoservis
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Proč jste pro školení vybraly právě Zásmuky?
JV:
Z několika důvodů – jednak jsme kvůli výuce prostorové orientace potřebovaly prostor, který nikdo z kolegyň nezná (v první části programu totiž
kolegyně procházely část objektu s klapkami na očích a poté měly nakreslit plánek). Jednak jsme potřebovaly prostor natolik blízko Praze a zároveň
natolik rozlehlý, aby v případě špatného počasí šlo udělat celý program
uvnitř. A v neposlední řadě pro mne osobně je tento bývalý františkánský klášter, který teď slouží skautům a různým dalším aktivitám, místem,
kde jsem už zažila mnoho krásných chvil; a tak jsem tam už dlouho chtěla
pozvat i EDU.
LM:
Velkou výhodou zásmuckého kláštera je i obrovská zahrada, kterou jsme
díky počasí hojně využili. Myslím, že strávit čas na rozkvetlé louce ocenili
všichni – až na alergiky...
Co tě na posledním školení překvapilo?
JV:
Byla to samá pozitivní překvapení, vyberu tedy jen to nejdůležitější: jak se
mi po letech stále líbí pracovat v EDOVI, jak jsou opravdu všechny naše
kolegyně úžasně hravé... Ale také jak vzdělávání formou vlastních zážitků
je efektivní.

LM:
Přidám se k Janě – to, že toto školení bylo vydařené, bylo také díky tomu,
že naše kolegyně do toho daly hodně energie a velké množství kreativity.
A také, že po boku Jany je to pro mne stále objevné, mám ráda ten tvůrčí
kvas, který s Janou vzniká.
Děkuji Janě a Lucce za rozhovor, ale především za možnost zažít skvělé
školení, které se realizovalo z podpory projektu Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška.
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Lenka Holubcová, fundraiserka
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Udelejte sobe i EDOVI radost

V každém čísle zpravodaje se vám snažíme nabídnout z e-shopu něco zajímavého. Tentokrát vám s velkou radostí představujeme sportovní čelenky, které jsme ve spolupráci s českou firmou Bjež začali prodávat. Čelenky
vám nabízíme v dospělé i dětské velikosti. Jsou vhodné na jakoukoliv sportovní aktivitu, procházku nebo třeba jen pod helmu, aby vám nefoukalo
do uší při jízdě na kole. Čelenka doplňuje naši pruhovanou edici a vtipálci
ocení na čelence šneka!


Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

Zuzana Malá, asistentka marketingu
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Rozhovor
s „ ajtákem” EDY
		
Andreasem Dumalasem

Andy, děkuji, že jste přijal naší nabídku na rozhovor. Vy pro EDU pracujete už hodně dlouhou dobu, pamatujete ještě jeho počátky. Mohl byste
našim čtenářům popsat svoji práci zde i s tím, jak se eventuelně proměňovala za dobu, kdy v EDOVI působíte?
Práci v Rané péči (tehdy ještě Společnost pro ranou péči) v Haštalské ulici
mi dohodil kamarád, který tam pásl výpočetní techniku přede mnou
a odjížděl do ciziny vyčistit si hlavu. Vychválil mi zacházení a prostředí,
a proto jsem, jen po velmi krátkém váhání, kývnul. Na místě jsem uznal,
že měl pravdu. Počítačové vybavení bylo to jediné, nad čím se dal ohrnout
nos, jinak byli všichni velmi příjemní. Postupem času jsme víceméně sladili stav IT zázemí s tepem doby a po přestěhování organizace do Trojické
ulice se opět o něco inovovali. Občas se něco porouchalo, ale většinou se
všichni uživatelé tvářili spokojeně a já rovněž. Poslední přesun rané péče
(teď už EDY) do Filipovky pak umožnil velký skok, co se technického stavu
infrastruktury týče, a doufám, že do budoucna se můžeme těšit na další
inovace a zkvalitnění IT „backgroundu“.
EDA je organizace, v které až na občasné výjimky pracují samé ženy. Jaké
pro vás je přicházet do takového prostředí a má vaše práce u nás nějaká
specifika oproti vaší práci pro jiné organizace?
Mám dvě mladší sestry, takže na „ženské prostředí“ jsem zvyklý již odmala
– a EDA zdaleka není jediná organizace, se kterou jsem přišel do pracovního styku a kde jsem v menšině. Pro mě je to spíše příjemné a jenom
doufám, že to podobně vnímá i druhá strana. Žádná zásadní specifika
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

v činnosti, kterou pro EDU vykonávám, neshledávám, snad kromě toho, že
na něj mívám zpravidla vyhrazené úterky.
V covidové době se lidé setkávali a pracovali z velké části v on-line prostoru. Co znamenala tato doba konkrétně pro vás? V čem změnila váš
pohled na svět, vaši práci, rodinu, sebe sama...?
S Covidem-19 jsem ve svých plánech opravdu nepočítal. S prvním zavřením škol jsme se s rodinou přesunuli na venkov, odkud jsem na dálku
konzultoval, radil, konfiguroval, aktualizoval, vzdáleně připojoval a k tomu
ještě suploval školku synovi (má žena se ujala školního týrání větších dětí)
a začal – mírně – zemědělčit. Odstup od pražské každodennosti mi dal
možnost přibrzdit, rozhlédnout se a přenastavit priority. Došlo mi, že jsme,
navzdory 21. století, stále „takhle maličcí“, příroda si stejně dělá, co chce,
a na světě jsou daleko užitečnější věci, než každý den osm a půl hodiny
sedět v kanceláři. Učitelům by měli pozlatit katedry – a vydržet spolu jako
rodina (navíc patchworková) dva měsíce v kuse bez přestávky a ještě na vsi
je daleko náročnější, než jsem kdy čekal.
ROZHOVOR
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Co vám poslední dobou udělalo největší radost, co vás naštvalo a na co se
těšíte?
Největší radost mi (tedy kromě nejmenšího syna, se kterým jsem mohl
díky covidu trávit daleko více času, a proto bylo všechno daleko intenzivnější) udělaly poslední parlamentní volby, kdy jsem, po dlouhé době, přestal mít pocit, že „Bestia triumphans“. Štve mě nekonečná lidská hloupost,
bezohlednost a těším se na konec tohodle covidového blázince, pokud se
ho někdy dočkáme, a taky na Vánoce.
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Ano, blíží se Vánoce, tak se vás zeptám, zda tyto svátky máte rád, a co se
vám vybaví jako nejmilejší vzpomínka, kterou s Vánoci máte spojenou?
Vánoce mám rád už od mala. Baví mě ten čas, který neustále zrychluje
a najednou se zastaví a začne vonět. Když jsem byl hodně malý, přinesl mi
Ježíšek domácí telefon, dva aparáty spojené drátem. Jeden jsme odnesli
do kuchyně a druhý nechali v obýváku. A najednou zazvonil, ze sluchátka
se ozval Ježíšek a chvíli se mnou hovořil. Hned po skončení hovoru jsem
utíkal k druhému konci drátu, a tam nikdo nebyl. Po letech se mi rodiče
snažili namluvit, že prý to nebyl Ježíšek, ale táta. Nevěřím jim, oba byli
se mnou celou dobu, vím to naprosto jistě. A dostal jsem plyšovou lišku,
mám ji dodnes.


Děkuji vám za rozhovor a přeji vše dobré



Markéta Benešová

ROZHOVOR
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Body a pás na PEG

V létě k nám do rané péče doputoval kontakt na šikovnou maminku paní
Ivetu, která šije dětská bodýčka a další doplňky pro děti s PEGem. Po
krátkém povídání s paní Ivetou vyšlo najevo, že si poradí nejen s ušitím
bodýček s kapsičkou na úschovu PEGu, ale také s celorozepínacími rukávy
či nohavicemi, aby bylo oblékání i svlékání pro děti co nejsnazší. O příběh
maminky Ivety se s vámi rádi podělíme právě v tomto čísle Zpravodaje.
Na úvod bych se vám ráda představila. Jmenuji se Iveta a jsem maminkou
dvou úžasných chlapců, staršího Patrika a mladšího Matyáše. V současné
době jsem v domácnosti a pečuji o Matyáše, s kterým se život moc nemazlil.
Syn vyžaduje neustálou péči a je trvale upoután na lůžko. Trpí hned několika
onemocněními spolu s mentálním postižením.
Tento rok zasáhlo do našich životů hned několik věcí. Některé v kladném
slova smyslu, jiné naopak. Celá rodina si prošla v lednu covidem a mladší
syn měl ten nejhorší průběh. Skončil až na jednotce intenzivní péče připojen na ventilátor a po dvou resuscitacích nikdo nedokázal odhadnout, zda
vše zvládne. Každopádně náš Matyášek je veliký bojovník a i přes všechny
komplikace je zpět doma a v pořádku.
A právě ta nelehká situace s Matym mě přivedla k šití. V nemocnici nám
oznámili, že Matyáškovi bude zaveden PEG. Vůbec jsem netušila, co to je.
Hledala jsem informace na internetu. Přidala jsem se do skupinky „Dětičky
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

s PEGem” – spousta úžasných maminek, které rády pomohou, poradí, a tak
jsem i já přispěla. Šití se věnuji odmala. Jsem samouk. A tak když bylo potřeba, sedla jsem ke stroji a začala maminkám upravovat a šít věci přímo pro
jejich andílky, abych jim práci a péči o ně co nejvíce usnadnila.
Začalo to bodýčky upravenými přímo pro PEG a pokračovalo přes různé
oblečení upravené pro spastické děti, se kterými se špatně manipuluje,
až po botičky pro nechodící děti se spasticitou. Práce mě velice naplňuje,
neboť sama mám doma dítko s postižením a za každý nápad, jak jemu i nám
ulehčit život, jsem vděčná.
Každý, kdo bude mít zájem, se na mne může kdykoliv obrátit. Jsem vstřícná
požadavkům jednotlivých rodin a se vzájemným kamarádským přístupem se
zajisté vždy domluvíme.





S láskou a přáním všeho dobrého Iveta
tel.: 792 322 007
fb.: Iveta Titěrová Hrobárová
email.: patashr@seznam.cz
Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Nápady, jak pomoci zvládat
centrální postizení zraku

Pokračujeme 8. částí nápadů, jak pomoci dětem zvládat centrální postižení zraku. Náš nápadník se inspiruje knížkou „My child has CVI“ od
holandských autorek Minette Roza, Katinka Bakker, Irmgard Bals, vydanou v Bartiméus, organizaci věnující se dětem se zrakovým postižením.
Zároveň navazuje na vydání brožury o centrálních poruchách zraku
„Dívám se, ale nevidím“, kterou si můžete stáhnout z webové stránky
www.eda.cz. Prvních sedm dílů našeho nápadníku najdete ve Zpravodaji
č. 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41.
Téma: Jak si hrát s dítětem s CVI
Kapitola D:
Hra malých dětí bez zrakové vady i se zrakovou vadou je na první pohled
podobná. Nicméně jsou zde rozdíly. Hra dětí s CVI je méně variabilní než
u dětí bez zrakové vady. Děti s CVI mívají problém sledovat dráhu pohybu předmětů. Může být pro ně problémem velká vzdálenost předmětu
nebo je hra příliš rychlá, někdy se děje moc aktivit najednou, takže dítě
nestačí sledovat celou hru.
Některé děti s CVI mají tendenci si dávat věci velmi blízko k očím, takže
se pak ve velkém obrázku, na velké ploše ztrácejí. Představte si například,
jak můžete získat představu o celém domečku pro panenky, když se na
něj díváte jen z 10 cm? Pro některé děti je velmi matoucí, když se kolem
nich nachází spousta hraček najednou, zejména, když jsou rozházené po
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podlaze nebo na hromadě na stole. Pro děti s CVI je také problematické
sledovat, co dělají jiné osoby. Pro dítě je obtížné sledovat, jak na druhém
konci stolu jiné dítě skládá puzzle; je pak méně motivované zkusit puzzle
složit také. Dítě s CVI může mít menší zájem zkoumat prostory, předměty ve svém okolí. Některé hry mohou zkrátka být pro ně příliš složité.

Jak můžete své dítě povzbudit ke hře a pomoci mu se do hry zapojit?
a) Zapojte všechny smysly, poskytněte mu hodně času
Dopřejte vašemu dítěti dostatek času ke zkoumání jeho hraček způsobem, který si samo zvolí, a v tempu, které mu vyhovuje. Podpořte ho,
aby zapojilo všechny své smysly. Může ho bavit prohlížet věci hmatem
a čichat k nim, přitom se může i nemusí na ně dívat. Nechte mu dostatek času, aby si věci prohlédlo. Podporujte dítě, aby zkoumalo předměty
z různých materiálů, s různými povrchy. To může zahrnovat běžné předměty jako je plastová láhev se šroubovacím víčkem, papírové kapesníky,
větvičky nasbírané na procházce, krabici od mléka, prázdnou krabičku
od krému, šamponu, staré časopisy. Umístěte různé předměty do menší
krabice, např. od bot. Takové hry můžete dělat i s hodně malými dětmi. Pokud předměty umístěné v krabici jsou malé, hlídejte dítě, aby je
nestrčilo do pusy. Většina dětí si ráda hraje s různými nádobami, hrnky,
kelímky. Kelímky mohou být zasazeny do sebe, dítě je může rozdělávat,
zahazovat, znovu se snažit je dát do sebe. Poskytněte dítěti hodně času,
aby mohlo věci zkoumat – která věc je hladká, drsná, tvrdá, měkká, jak je
velká, jak voní, která krabice jde dát do druhé, která nejde.
Pomalu a dostatečně blízko předveďte dítěti hru, činnost, k čemu slouží. Můžete použít metodu ruce přes ruce, kdy položíte své ruce na ruce
dítěte nebo naopak pod ruce dítěte, takže snáze může sledovat vaši činnost a pochopit, k čemu je. To se dělá snadněji, když sedíte za dítětem.
K aktivitám, které můžete dělat spolu, patří například navlékání korálů
na tyčku, umístění vláčku na koleje apod.

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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b) Barva a kontrast
Děti s CVI si rády hrají s dobře nasvícenými hračkami zářivých barev na
jednobarevném, kontrastním, nejlépe tmavém pozadí (černé, modré).
To umožňuje lépe odlišit jednotlivé hračky, lépe soustředit zrakovou
pozornost, a tím také snadněji prohlížet hračky zrakem.
c) Strukturovaná činnost, systém, pořádek
Tím, že hra bude mít strukturu, řád, dodáte dítěti jistotu, přehlednost
k pochopení hry, činnosti. Poskytněte trvalé místo pro hru. Je dobré
ukládat všechny věci určené ke hraní na jedno místo. Dítě tak nebude
muset vynakládat úsilí na vyhledávání hraček. Také rychleji pochopí, co
se od něj očekává. Například s vláčkem si vždy hrajete na tmavomodrém
koberci, pexeso si vždy rozložíte na podložce na stole. Na stole je důležité umístit hračky na ohraničenou plochu, například na tác nebo na
jednobarevné kontrastní prostírání. To dítěti hru výrazně usnadní. Dále
ji usnadní i omezení množství hraček umístěných na herní ploše najednou. Příliš mnoho věcí najednou může být pro dítě matoucí a dítě neví,
co má dělat. Když dáte hračky na stůl v krabici, dítě je snadněji najde,
protože je nebude muset hledat po celém stole. Užitečné může být
i naučit dítě provádět určité činnost ve stanoveném pořadí – např. jednotlivé díly puzzle umístit do krabice, pak je jeden po druhém pokládat
na obrázek.
Pro hru na zemi je vhodné volit jednobarevný koberec, nejlépe tmavé
barvy, pro zvýraznění předmětů umístěných na něm. Koberec také ohraničí plochu, na které se hra odehrává a kde se vyskytují hračky.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

Dítěti také hodně pomůže, když je připravíte na to, co se bude odehrávat. Řeknete mu, co se od něj očekává. Např.: „Nyní si na chvilku půjdeš
hrát s vláčkem na koberci.“ Když je dítě větší, probíráte s ním, s čím by si
chtělo právě hrát.
Pokud chcete, aby dítě hru skončilo, dejte mu k tomu jednoznačný pokyn, a to dostatečně včas před plánovaným ukončením. Někdy je potřeba pokyny několikrát opakovat. Když je třeba získat plnou pozornost
dítěte, bývá účinné se jej dotknout. Dítě totiž může být hrou zaujato
natolik, že váš pokyn zpočátku vůbec neslyší.

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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d) Hra a vliv okolního prostředí
Pro dítě může být problémem soustředit se na hru, když v okolí probíhají další aktivity a je tam spousta věcí k vidění a slyšení. Pro snadnější
soustředění zrakové pozornosti ke sledování věcí je vhodné klidnější
prostředí. Nenechávejte puštěné rádio či televizi. Nenechte probíhat
místem další děti, protože to může rušit vaše dítě s CVI v soustředění
zrakové pozornosti na hru.
Zde je několik nápadů na vytvoření klidného prostředí pro hru dítěte:
• Na hry a hračky zvolte skříň, kterou lze uzavřít, aby její obsah neodváděl pozornost dítěte.
• Uspořádejte přehledně hračky nejlépe v jednotlivých krabicích, průhledných boxech – dítě může mít problém s vyhledáváním konkrétních
věcí ve velké neuspořádané skupině. V jednotlivých barevně odlišených
krabicích můžete mít hračky tematicky roztříděné, např. jedna krabice
na kostky, jiná na autíčka, jiná na míčky. Můžete připevnit fotografii
jednoho z předmětů na krabici, aby dítě vidělo, jaké předměty v ní má.
Do police s hračkami či do krabic umístěte vždy omezené množství
předmětů, aby dítě mělo přehled, kde co je. Jinak se může stát, že dítě
bude stát před skříní, bude se do ní bezradně dívat a nakonec si raději
zvolí jen jednu věc, se kterou si bude bez obměňování hrát, protože
o jiných hračkách nebude mít přehled.

Odkaz na nápady na úpravy prostředí pro hru dětí s CVI
https://cz.pinterest.com/pin/119838040075282119/visual-search/?x=8&y=8&w=272&h=345
everydaycvi.com/tag/play


Markéta Skalická, zraková terapeutka

• Vaše dítě dá přednost spíše holé stěně než zdi bohatě ověšené nástěnkami nebo obrázky. Přehnané dekorace v místnosti mohou rušit jeho
soustředění na konkrétní hru.
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Nové kontrastní knízky

Na trhu jsou nové kontrastní knížky z dílny Eleny Rabčanové. Rodina si
knížky přivezla ze Slovenska, ale jsou již k dostání i na českých eshopech.

Děkujeme za tip rodině Huťkových

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021
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Komunikacní box - vytvorení
jednoduché pomucky na podporu
komunikace pomocí predmetu

Jedním z prvních kroků, jak podpořit u dítěte aktivní komunikaci (ať už
verbální nebo neverbální), je nabízet mu možnost výběru.
Nejprve začneme výběrem ze dvou možností – např. ukázat dítěti dvě
hračky, dvě různé svačinky, dvě trička různých barev. Sledujeme, zda dítě
nějakým způsobem naznačí výběr jedné z věcí. Dítě možná věc neukáže
nebo nevezme do ruky. Ale věnujeme pozornost i zaměření pohledu či jinému náznaku – například změně mimiky apod. I když může jít ze začátku
jen o náhodný výběr, dítě se postupně učí, že když zaměří pohled, ukáže,
sáhne, může tím něco samo ovlivnit, změnit.

Náš komunikační box posouvá výběr ze dvou předmětů o krůček dál,
na strukturovanější a abstraktnější úroveň. Je to předstupeň již o hodně
složitější komunikace pomocí obrázků, která je pro mnoho dětí hodně
abstraktní a také často nepoužitelná z důvodu zrakového postižení.
Potřebujeme krabici s odnímatelným víkem, které bude mít aspoň velikost zhruba A4. Víko polepíme jednobarevnou samolepící tapetou – nejvhodnější je bílá nebo černá, podle toho, jaké pozadí nejlépe vyhovuje
vašemu dítěti. Je možné také udělat víko oboustranné – z jedné strany
bílé, z druhé černé.
Na víko budeme umisťovat předměty k výběru. Aby předměty na víku
držely, používám oboustranně lepící nano izolepu. Na víko nalepíme dva
kousky pro výběr ze dvou věcí. Nano páska časem vysychá a přestává
lepit, pak je třeba ji vyměnit. Aby déle vydržela, je potřeba ji zakrývat
kouskem plastu. Místo nano pásky můžeme použít i suché zipy.
Do krabice shromáždíme pomůcky na různé aktivity a hry – vybíráme
takové, abychom buď celou hračku nebo její část mohli připevnit na víko
a použít jako referenční předmět k výběru.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021
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Zde je několik námětů na aktivity s předměty:
Ozvučná dřívka – zpívání písniček s ťukáním
Fixa – čmárání a kreslení
Míček – kutálení a házení
Dřevěná kulička – hraní s kuličkovou dráhou
Autíčko – posílání autíček
Kostka – stavění a bourání komínu
Bodlinkatý míček – masírování ručiček

Dáme dítěti na výběr ze dvou věcí a podle jeho výběru si krátce společně
pohrajeme s tím, čemu dalo přednost. Pak hru uklidíme (pro ukončení je
vhodné zavést i nějaký znak pro „konec“) a dáme dítěti znovu na výběr.
Můžeme znovu dát k výběru i věc, se kterou jsme si právě hráli (třeba nám
chce dítě dát najevo, že se mu hra líbila a chce v ní ještě pokračovat).

Pokud se do výroby komunikační krabice pustíte, budeme rádi, když se
s námi podělíte o své zkušenosti, nápady na vhodné aktivity a jejich
referenční předměty (předměty symbolizující konkrétní činnost – lžička, hrnek, mýdlo apod.) – a vůbec o zkušenosti s podporou komunikace
dítěte.

Výhodou takového uspořádání v krabici je, že máme sadu stále připravenou. Můžeme si ji kdykoli vzít a pohrát si s ní a u toho podpořit aktivní
komunikaci, můžeme ji dítěti snadno sbalit k babičce nebo do nemocnice, její použití jednoduše vysvětlíme i někomu dalšímu – hlídací tetě,
staršímu sourozenci.
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Helena Janoušová, poradkyně rané péče
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Kouzelná krabice pro Evelinku

Během jednoho „okluzorkového“ hraní jsme společně s Evelinkou vyrobily krabici, ve které si najde všechny členy naší malé domácnosti.
Zrecyklovaly jsme jak papírovou krabici, tak i další obaly, které mají různé způsoby otevírání. Na každou stěnu krabice jsme oboustrannou lepící
páskou přilepily jeden obal a z domácích zásob galanterie jsme využily
pár kroužků, úchytek, cvoků a nášivek, které krabičky dozdobily a zároveň umožnily lepší manipulaci s nimi. Aby bylo šroubování, vysouvání do
stran, zvedání a rozkládání krabiček ještě lákavější, na dno každé z nich
jsme nalepily fotku někoho z rodiny.
Evelinka se raduje, když si na krabici najde obrázek tatínka nebo našeho
pejska, a u toho si velmi pěkně cvičí koordinaci oko-ruka…
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Daniela Velvéthy, maminka Evelinky

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci

30

Nová zidlicka do EDA pujcovny

V listopadu jsme do naší půjčovny zařadili novou rehabilitační židličku
X:PANDA od výrobce R 82. Židličku máme ve velikosti 1, je tedy určena
nejmenším dětem. Pomůcku máme půjčenou od firmy REHA 2015, které
velmi děkujeme. Velký dík patří panu Lukáši Hlaváčkovi, s kterým spolupracujeme při zaměřování židliček a zjišťování novinek v oboru. Židličku
nám nejen přivezl, ale nadále jí věnuje patřičnou servisní péči.
Pokud uvažujete o pořízení židličky nebo ji máte již zaměřenou a potřebujete ji využívat ještě před tím, než budete mít vlastní, můžete se
obrátit na svoji poradkyni a židličku si vypůjčit.
Děkujeme společnosti REHA 2015 za dlouhodobou spolupráci a podporu.
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Martina Králová, poradkyně rané péče
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Co jsou Smart hry ů

Smart hry jsou jedinečnou kombinací hry pro jednoho hráče a hlavolamu.
Pravidla každé hry jsou vysvětlitelná ve 3 jednoduchých bodech
a můžete hned hrát. Smart hry rozvíjejí zejména logické myšlení, prostorovou představivost a schopnost koncentrace a plánování.
Jsou určené dětem i dospělým.

Novinky v naší půjčovně
Králík Kuk je logická hra pro nejmenší děti. V krabici najdete 3 velké
dřevěné díly, postavu králíka a 60 kartiček, které nabízejí mnoho kombinací, jak poskládat dřevěné díly do různých variant. S králíkem Kukem
děti objevují úžasný svět trojrozměrného prostoru, procvičí si barvy
a práci s obrázkovou předlohou.

Anakonda
Umístěte všechny dílky na herní plán a vytvořte hada od hlavy až k ocasu. Dílky jsou oboustranné a vy musíte vybrat, kterou stranu k vytvoření
hada použijete.
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Výroba suchozipové desky ů

S výrobou různých druhů suchozipové desky jsme vás seznamovali již několikrát. Nyní přidáváme desku, kterou nejčastěji vozíme do rodin. Suchozipovou desku lze využít k nácviku přenášení pozornosti, koordinace oko
ruka nebo jako podložku k vytvoření kontrastu.
Na suchozipovou desku lze přidělávat ozvučené pingpongové míčky,
plyšáky nebo různě barevné tvary, stačí pouze na jejich zadní stranu přišít
nebo přilepit háčkovou část suchého zipu.
Výhodou této suchozipové desky je to, že lze věci přidělávat na celou plochu desky, tzn. nejsme limitováni pouze jedním proužkem suchého zipu.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

Potřebujeme:
• 2 kusy knihařské lepenky nebo opravdu tvrdého kartonu
(alespoň 30x40cm)
• česaný silon tmavé barvy
• disperzní lepidlo (duvilax nebo Herkules)
• odlamovací nůž, nůžky, štětec

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Postup:
Z česaného silonu odstřihneme kus tak veliký, aby z každé strany desky
přesahovalo cca 10 cm látky. Karton natřeme z jedné strany lepidlem
a přiložíme na něj česaný silon. Lepidla nesmí být moc silná vrstva, aby
neprosáklo přes látku. Až lepidlo zaschne, otočíme desku na druhou stranu a přilepíme přesahující látku. Nakonec natřeme druhý kus kartonu lepidlem a přilepíme na část, kde jsou vidět přilepené přesahy látky. Je lepší,
když je karton zezadu suchozipové desky o něco menší než kus přední.
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Tip na zjednodušení
suchozipové desky ů

Vytvořili jste si suchozipovou desku podle návodu nebo našli vhodnou
rohožku, kus koberce nebo jinou vhodnou plochu, na které dobře drží
suchý zip, a už se těšíte, až se pustíte do stimulace zraku nebo nácviku
koordinace oko – ruka s vaší novou pomůckou? Pouze se vám trochu podlamují kolena při představě, kolik večerů strávíte přišíváním suchých zipů
na všechny plyšáčky v domě? Máme pro vás malý zlepšovák, který vám
ušetří spoustu práce!
Stačí pár obyčejných gumiček do vlasů a kousek samolepícího suchého
zipu (budeme potřebovat jen hrubou stranu) – asi tak 4 cm na gumičku.
Suchý zip nalepíme na gumičku (viz foto) a máme poutko, do kterého
můžeme navlékat plyšáčky, chrastítka, nebo cokoliv jiného. Pokud nemáte
samolepící suchý zip, stačí i obyčejný, který ke gumičce přišijeme – je to
o trochu pracnější, ale pořád jednodušší než přišívat suchý zip ke každé
hračce zvlášť.
Tak přejeme zábavné vyrábění a o to více času na hraní!
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Vypichováníů

K podomácku vytvořené hře potřebujeme kus plastové výplně z krabic
(je často součástí různých balíčků jako ochranná výplň), dále špendlíky
(např. kancelářské, doporučuji vyzkoušet více velikostí) a pracovní listy dle
dovedností dítěte.
Pracovní listy pak pokládáme na plastovou výplň, přidělat můžeme špendlíkem, izolepou nebo lepícími žvýkačkami.
Můžeme využívat předlohy k mozaikám, EDA PLAY bludiště, pracovní listy
např. dle Bednářové (Jiřina Bednářová, Rozvoj zrakového vnímání) – témata cestiček, vybarvovaček atd. Listy můžeme vytisknout v různých velikostech dle zrakových dovedností dítěte.
Vypichování je aktivitou doporučovanou jako vhodná činnost při okluzi
v rámci zrakové stimulace do blízka. Děti tím procvičují mimo jiné i jemnou motoriku, úchop, pozornost a další dovednosti dle obsahu listů
a kreativity rodičů.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

Výhodou je, že listy lze využívat opakovaně. Děti pak mohou při vyndavání
špendlíky třídit dle barev a vzniklé cestičky pak vybarvit např. prstovými
barvami.
Přeji mnoho zábavy!
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Výtvarníkem snadno a rychleů

Když vám zraková terapeutka doporučí s dítětem procvičovat zrak
a jemnou motoriku, může to znít hodně suchopárně a nudně. S maminkou téměř tříleté holčičky jsme vyzkoušely, že k tomu úplně stačí černý
papír, bílý permanentní fix a zářivě barevné kancelářské samolepky.
Medvídka, který potřebuje nalepit bílé knoflíčky, kytičku, které scházejí
červené středy květů, to určitě dokážeme namalovat všichni. Když se ale
v rodině najde šikovná sestřenice, která se vyřádí na předlohách ryb a papoušků, máte vystaráno na několik týdnů. Odlepování samolepek z aršíku
je skutečně dobrým tréninkem pro dětské prstíky a trefit se na správné
místo na obrázku vyžaduje propojení s pozorným zrakovým vnímáním.
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Cyrilovo pecení

Oreový dort
Co budeme potřebovat:
Korpus:
250 g hladké mouky
10 ks Oreo sušenek nahrubo drcených
150 g cukru krystal
50 g kakaa
1 ½ lžičky jedlé sody
1 lžička kypřícího prášku
trochu soli
2 vejce
250 ml podmáslí
60 ml oleje
180 ml horké kávy
Krém:
500 g pomazánkového másla
80 g cukru moučka
200 ml smetany
10 ks Oreo sušenek najemno drcených
Poleva :
dle fantazie (čokoláda, Oreo,…)

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021

Postup:
Troubu předehřejeme na 170 °C a nachystáme si rychlovarnou konvici,
abychom měli včas připravenou horkou vodu – příprava těsta totiž zabere
jen malou chvíli.
Ve velké míse smícháme všechny sypké suroviny včetně sušenek, v menší
misce metličkou lehce prošleháme vajíčka s podmáslím, olejem a vanilkou. Nalijeme je do velké mísy a smícháme, stačí krátce, jen aby se ingredience lehce promísily. Poté vlijeme horkou kávu a tentokrát pořádně
promícháme, dokud se vše nespojí.
Otevírací kulatou formu lehce vymažeme máslem a vysypeme cukrem.
Nalijeme do ní polovinu těsta a dáme péct asi na 35-40 minut. Těsto během pečení lehce vyběhne. Testujme špejlí. Korpus necháme asi 10 minut
chladnout ve formě. Upečeme druhý korpus.
Na krém smícháme pomazánkové máslo, sýr a cukr. Přidáme smetanu.
Poté rychle vyšleháme tuhý krém. Nakonec opatrně vmícháme sušenky.

Nejen pro sourozence
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Sestavení dortu
Oba korpusy seřízneme a jedenkrát prořízneme, dostaneme tak 4 pláty. Spodní plát korpusu potřeme 1/4 krému, rozetřeme ho až přes okraj.
Přiklopíme druhým plátem, lehce ho přitiskneme a srovnáme, aby byl
dort hezky rovný. Opět potřeme 1/4 krému. Nakonec přiklopíme třetí plát
a poslední čtvrtinou krému potřeme vrch a boky dortu. Necháme ho půl
hodiny vychladit v ledničce a krém ještě jednou uhladíme stěrkou.
Nakonec dort podle fantazie dozdobíme. Já jsem použil čokoládu, šlehačku
a Oreo sušenky.
Tento dort jsem věnoval svojí sestře, která oslavila 18. narozeniny.
A moc jí chutnal.
Tak hodně zdaru při pečení.
Cyril Donát, 13 let

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021
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Kalendárium

Co proběhlo

Co se chystá

21. 10. 2021	
webinář
– Trénování zraku v domácím prostředí
20.00 hod

Budeme průběžně upřesňovat, dle pandemické situace. Sledujte prosím
naše webové a facebookové stránky, které pravidelně aktualizujeme.

11. 11. 2021 webinář
– Aplikace EDA PLAY
20.00 hod

www.eda.cz/cz/pro-rodice/aktuality/
www.facebook.com/ranapeceeda

1. 12. 2021	
koncert v Jazz Docku
zrušeno
19.00 hod
3. 12. 2021	
Mikulášské setkání
zrušeno
14.00 – 17.00 hod

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 43/2021
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