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Úvodník

Milí čtenáři,
moje bývalá kolegyně a redaktorka zpravodaje ráda vždy přirovnávala
nadcházející rok k čínskému horoskopu. Dovolila bych si tedy stejné
přirovnání. Čínský nový rok 2022 bude ve znamení „troufalého“ vodního
Tygra, který podle předpovědi bude hektickým a energetickým obdobím.

Doufejme tedy, že nám tento rok také přinese pozitivní změny a že se
snad konečně vrátíme k běžnému životu. Věříme, že vše zvládnete
– a my vás budeme ze všech sil podporovat a provázet.
Hezké čtení!

V tradiční čínské astrologii je vodní Tygr nejméně bezohledný ze všech
pěti možných typů Tygrů. Neztrácí však nic ze své síly ani ze svého humoru. Vodní Tygr je však známý svými očistnými vlastnostmi. Má schopnosti čistit i lidské tělo. Kdo z vás se o čínskou astrologii zajímá, tak ví, že
velký vliv bude mít vodní Tygr především na čínská znamení zvěrokruhu,
která mají polaritu jang a mezi které patří krysa, tygr, drak, kůň, opice
a pes. Všem bez rozdílu pak přináší vodní Tygr do života velmi dynamický
životní styl. A také spoustu profesionálních, romantických i rodinných
úspěchů.

Zdravý a dobrý rok 2022 přeje

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022



Lucie Gregorová, poradkyně rané péče a redaktorka
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EDA se raduje z dárku
		
a dlouhodobé podpory firem

Přestože je už měsíc po Vánocích, EDA se stále raduje z velkých dárků
a opakované lásky a podpory společností
– CARL ZEISS – FAMILY MARKET – NEOVIZE OČNÍ KLINIKA – ABINBEV
– SUNFIN PRAHA – EPPENDORF – TOLLNET – ACTICOM – PRIMAGAS
– SUDOP PRAHA - ALZA CZ – IPSOS – DOW – WEBNODE – ATLANTIS
– HURP – ACI
Na otázku proč firmy podporují EDU nám například za poslední jmenovanou společnost ACI - Auto Components International, s. r. o. odpověděl
pan Jan Plíva.
„Rádi EDOVI pomáháme. Považujeme to za důležité.”
Proč pomáháte dlouhodobě a opakovaně?
„Protože vidíme v kontinuitě a dlouhodobé spolupráci smysl.”
Co přejete EDOVI do dalších let?
„Určitě bych popřál to samé, co dělám já sám. Mám bratra s postížením
a syna s vývojovou dysfázií, využíváme služeb SPC centra. Je důležité vydržet
s laskavým přístupem.”
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Lenka Holubcová, fundraiserka
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Balícky pro zdravotníky

Sedm stovek balíčků s voňavou kávou Coffeeda a čokoládou od EDY
putovalo těsně před Vánoci do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
a Fakultní Thomayerovy nemocnice.
S nápadem přišla Nadace ČEZ, která EDU oslovila s poptávkou balíčků,
aby nám pomohla nahradit ztráty ze zrušených vánočních trhů a zároveň
udělat radost zdravotníkům.
Balíčky si od nás převzali tiskoví mluvčí obou nemocnic. Předání bylo až
dojemné. Měli opravdu velkou radost.
Příprava 700 kusů balíčků nebyla jednoduchá. Museli jsme vše stihnout
za dva dny. Byli jsme velice rádi, že nám přišli pomoci naši věrní dobrovolníci z České spořitelny nebo student gymnázia i s babičkou a dědečkem, kteří věnovali svůj volný den pro EDU.
Kávu Coffeeda si můžete zakoupit na eshopu EDY www.eshop.eda.cz.



Zuzana Malá, koordinátorka, asistentka marketingu
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Zprávy z Linky EDA

Linka EDA bude mít v březnu další narozeniny – sedmé. Během posledního roku rozšířila své pole působnosti o téma „zdraví v ohrožení”. Stalo
se tak přirozeně, protože nám s covidem začali čas od času volat klienti,
kterých se právě toto téma týkalo. A proto jsme se během loňské zimy
rozhodli, že rozšíříme naší cílovou skupinu. Stále jsme však určeni také
pečujícím a všem, kterých se dotýká téma postižení, ohrožení vývoje,
vážné diagnózy či úrazů.
Linka EDA poskytuje své služby na telefonu (telefonní číslo 800 40 50 60)
a na chatu. Klienti se nám mohou posílat své dotazy i do e-mailové poradny. Právě chat prošel během existence linky největší proměnou.
Od nového roku máme nové chatovací prostředí. Hurá! Náš poskytovatel chatu (Internet poradna Olomouc) vybral chatovací prostředí, které
více využívají komerční společnosti, ale které se ještě bude přizpůsobovat potřebám linek důvěry, včetně té naší. Výhodou je, že se jedná
o prověřený, spolehlivý a stabilní software. Věříme, že se tím zvedne
uživatelský komfort našich klientů.

Linka EDA je k dispozici každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou.
Mohou nás kontaktovat nejen ti, kteří prožívají akutní krizovou situaci,
ale třeba i ti, na které je toho moc či jim ubývají síly. Účinnou prevencí
těžkých krizových stavů je řešit je dříve, než nastanou. Než se situace
zhorší tak, že je neúnosná. V těžkých životních situacích cítíme, že nám
dlouhodobě není dobře. Nebo si uvědomujeme, že nám docházejí fyzické či psychické síly. Je v pořádku říci si o pomoc, když nám není dobře,
když se cítíme osamělí, bezmocní a je toho na nás moc. Podporu a pomoc v takových chvílích najdete i na Lince EDA.

Tým linky EDA

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022
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Sociálne-právní okénko
Příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na pořízení schodišťové plošiny,
stropního zvedacího systému) získají nově osoby s těžkou demencí.
Dosud jim tato pomoc poskytována nebyla.

2. díl:
Jaké změny přináší rok 2022
1. Příspěvek na péči
Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv, jaký typ péče
osoba ve stupni závislosti III nebo IV využívá. Dosud náleží osobám ve
stupni závislosti III a IV, využívajícím pobytové sociální služby, dětský
domov nebo speciální zdravotnické zařízení hospicového typu, nižší částka než těm, kterým péči a pomoc poskytuje neformální pečující nebo
terénní či ambulantní sociální služba.
Od ledna 2022 činí výše příspěvku na péči:
• 13 900 Kč u dětí ve stupni závislosti III
• 12 800 Kč u dospělých ve stupni závislosti III
• 19 200 Kč u dětí a dospělých ve stupni závislosti IV
Částky příspěvku na péči budou upraveny automaticky, bez žádosti.
2. Příspěvek na zvláštní pomůcku
Mezi těmi, kteří mají nárok na pořízení motorového vozidla, se nově výslovně objeví osoby s poruchou autistického spektra s těžkým funkčním
postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy
autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.
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Také se zjednodušují a zpřesňují některé postupy a řízení. Děje se tak
nejen u příspěvku na zvláštní pomůcku, ale i u příspěvku na mobilitu,
u kterého se zjednodušuje postup při zastavení a obnovení výplaty příspěvku z důvodu hospitalizace.
3. Průkaz osoby se zdravotním postižením
Osoby s určitým dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem trvalého
charakteru budou mít nově nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením bez časového omezení. Platnost průkazu – plastové karty – bude
i nadále omezená. Pokud skončí osobě s trvalým nárokem na průkaz
osoby se zdravotním postižením platnost plastové karty, nebude znovu
hodnocen její zdravotní stav, jen se vydá plastová karta nová.
Další novinkou je, že krajské pobočky Úřadu práce České republiky
budou 90 dní před koncem platnosti plastové karty písemně informovat
jejího držitele o této skutečnosti.
4. Příspěvek na bydlení
Tak, jako každý rok, zvyšují se částky, které se započítávají jako náklady
na bydlení (normativní náklady na bydlení), i částky za pevná paliva pro
stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení, který se bude poskytovat
od ledna 2022.

infoservis
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5. Hmotná nouze
Byl novelizován zákon o pomoci v hmotné nouzi. S účinností od ledna
2022 tak budou moci Úřady práce ČR na základě oznámení obce s rozšířenou působností provádět srážky z dávek – příspěvek na živobytí
a doplatek na bydlení, na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.
Stejně budou postupovat v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní
docházku žáka, nebo také u osob, které nezaplatily pokutu za porušení
obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí. O srážkách po oznámení budou rozhodovat Úřady práce ČR.
6. Otcovská
Od 1. 1. 2022 se prodlužuje podpůrčí doba (doba poskytování dávky)
z jednoho týdne na dva týdny. Prodlužuje se období, v němž může být
otcovská poskytována – v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních 6 týdnů života, o dobu hospitalizace.
7. Ošetřovné
Od 1. 1. 2022 se již nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých příbuzných. Podmínka soužití v domácnosti se
nevyžaduje u příbuzných v linii přímé podle občanského zákoníku (např.
otec, matka, babička, děda, syn, dcera, vnuk, vnučka), a dále u sourozenců, manžela, manželky, registrovaného partnera (partnerky), rodiče
manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (partnerky).
8. Dlouhodobé ošetřovné
Dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky
nároku na dávku ze 7 na 4 kalendářní dny. Ruší se podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osobu
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022

v inkurabilním (nevyléčitelném) stavu. Zavádí se možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče po skončení hospitalizace do 8 dnů od jejího ukončení.
9. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Od nového roku se výrazně zvýší dávky odměny za pěstounskou péči.
Výpočet výše odměny pěstouna je nově od 1. 1. 2022 navázán na koeficient minimální mzdy v závislosti na počtu svěřených dětí, jejich zdravotním stavu a typu pěstounské péče (dlouhodobá x přechodná).
Novela řeší odměny nejen za pěstounskou péči, ale i za péči o děti vyžadující okamžitou pomoc.
Výrazně omezuje umisťování dětí ve věku do 4 let do pobytových zařízení, především do kojeneckých ústavů.
Nově budou mladí dospělí, kteří odcházejí z ústavní nebo pěstounské
péče, pobírat příspěvek při studiu ve výši 15 tisíc Kč měsíčně a stát by
jim měl pomoci s hledáním bydlení a zaměstnání.
Zvýší se také financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Podrobněji viz https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Novela+ZSPOD+-+p%C5%99ehled_zm%C4%9Bn_final.pdf/52a9c00c-ff8b-17b2-20c5-8de2ef2273e6



Alena Cikánková, poradkyně rané péče, sociální pracovnice
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Vcasná vánocní pomoc od Rohlíku

Před Vánoci se těšíme na vůni svařáku, vánočního cukroví a sváteční ruch
na trzích. Bohužel na konci loňského roku zrušení pravidelných vánočních akcí z důvodu pandemických opatření zasáhlo i EDU, ale díky skvělému nápadu a vánoční výzvě ROHLÍKU jsme měli možnost přihlásit se
k prodeji našeho zboží na jejich velkém internetovém obchodu.
Jako mnoho jiných jsme odeslali žádost. Nečekali jsme, že reakce na naši
prosbu přijde tak rychle. Od té chvíle vše běželo jako na drátkách. Vzhledem k úžasně rychlé domluvě, milému a vstřícnému přístupu všech jednotlivých pracovníků při domlouvání spolupráce, ale i navážení a předávání našeho zboží do ROHLÍKU vše klaplo na jedničku s hvězdičkou.

Jsme rádi, že Rohlik.cz – Velká pecka s. r.o . šetří čas a sílu nakupujícím.
Přes aplikaci nebo na webových stránkách www.rohlik.cz si lze nakoupit
zboží a nechat si ho dovézt. Ale pokud chcete, tak vám ho třeba jen připraví a vy si vše vyzvednete na odběrovém místě podle svého přání.

A tak jste si na přelomu listopadu a prosince kromě potravin a potřebného zboží pro domácnost mohli nakoupit přes tento velký internetový
obchod i naše EDÍ ponožky, pexeso, hrnečky, tašky.

Jsme v EDOVI vděční za pomoc a za to, že jsme díky vánoční podpoře mohli
ochutnat i perfektní práci celého týmu Rohlíku.

Lenka Holubcová, fundraiserka

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022
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Vánocní besídka (tentokrát s runami)

Od loňských Vánoc již uběhlo mnoho týdnů, my v EDOVI ale stále čas od
času vzpomeneme na povedený předvánoční večírek – nebo spíš předvánoční procházku do Kunratického lesa, který máme doslova za humny.
Stejně jako loni jsme místo vysedávání nad mísami plnými dobrot vyrazily ke zřícenině Nového hradu u Kunratic, královského sídla, které nechal
vystavět a v době svého panování v něm rád pobýval král Václav IV. Z celé
hradní slávy se do dnešních dnů dochovaly jen zbytky obvodových zdí, což
ale žádné z přítomných poradkyň ani kolegyním z administrativního týmu
nevadilo. Rozvaliny naopak dodaly nádech tajemství a romantiky našemu
předvánočnímu rituálu: před odchodem si každá z nás vybrala ze sady
runových kamenů jeden, který ji na první pohled nejvíc zaujal. Vybranou
runu jsme si nakreslily na papír a přilepily na skleničku, která po setmění
posloužila jako improvizovaná lucerna.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022

K runě jsme připsaly vzkaz pro ostatní – přání do nového roku všem z EDY.
Zajímá vás, co jsme si přály?
• Ať držíme pospolu a vzájemně se podporujeme!
• Přeji všem bohatství nejen peněžní, ale i duševní!
• Ať EDA roste a sílí jako strom!
• Ať každý najde v novém roce něco, co mu bude přinášet čistou radost!
• Ať na všech křižovatkách zahnete dobře!
Věřte, že všechna ta přání směřovala i k vám, EDOVÝM rodinám!


Jana Ježková, vedoucí služby rané péče

infoservis

10

EDA si odnesl 1. místo v soutezi
Zlatý banán za nejlepší
			príbeh dárce

Soutěž o příběh roku „Zlatý banán“, do které se mohou zapojit výhradně
neziskové organizace s udělenou značkou spolehlivosti, vyhrál EDA s příběhem „Matka vzácně nemocného děvčete sundala i obrazy ze stěny, aby
pomohla potřebným. Do “EDNIČKY” šetří dětem se zrakovými vadami“.
EDA si banánovou trofej převzal na slavnostním galavečeru ve Švandově
divadle 20. ledna 2022. Ocenění, diplom a šek na 30 000 Kč za první místo
v soutěži příběhů spolehlivých neziskovek nám ale pořadatelé z Asociace
veřejně prospěšných organizací ČR, z.s. (AVPO ČR) a partneři soutěže
z Alza.cz a.s. předali již při osobní návštěvě v sídle EDY na pražském Chodově. Porota soutěže složená z řad dárců a zástupců médií ocenila životní
příběh maminky Kláry, která pečuje s celou rodinou o svou dceru Rozárku.
Ta se narodila s velmi vzácným genetickým onemocněním a potřebuje
stálou a intenzivní péči.
Speciální poděkování patří paní Kláře za ochotu sdílet svůj příběh pro EDU
a jsme velmi rádi, že její příběh můžeme sdílet nyní spolu s vámi.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022
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Matka vzácně nemocného děvčete sundala i obrazy se stěny, aby pomohla potřebným. Do „EDNIČKY” šetří dětem se zrakovými vadami
Naši dárci jsou lidé, kteří si zaslouží nejen velký dík, ale také velký respekt.
Příkladem toho je naše dlouhodobá a pravidelná přispěvatelka Klára
Vaňáková. Pracuje jako památkářka a bydlí v pražské Hostivaři. Klára je
maminkou dvou dcer. Starší Kačka už je dospělá. Její mladší dcerka Rozárka dostala do vínku tetrasomii. Je to velmi vzácné genetické onemocnění,
které se v Česku nevyskytuje, a tak i v Asociaci pro vzácná onemocnění je
ve skupině sama. Zkrátka Vzácná mezi vzácnými.
„Z našeho běžného bytu se stalo místo pro setkávání s ranou péčí. Tělocvična
s posilovnou a rehabilitační komůrkou, která posiluje ochablé tělo. Věčná
škola, která dohání to, co se ve škole nestihne, a hlavně na co není čas, když
Rozárka postupuje tak strašně pomalu. Místem pro pláč, když docházejí síly.
Místem, kde se pořád hledá pomoc. Místem, kde si bolest podává ruku s beznadějí,” popsala nám jednou situaci Klára.
Kombinované postižení její dcery vyžaduje intenzivní péči celé rodiny.
„Musíme kdeco překonat, musíme kdeco odpouštět a musíme se to snažit
zvládnout. Musíme se radovat z toho, co jiní berou jako samozřejmost, musíme přehlížet pichlavé pohledy kdekoho venku. Pohledy těch, co náš příběh
Vzácné mezi vzácnými neznají a celé té odlišnosti nerozumí. Ještěže má
Rozárka sestru Kačku, která ji chrání, rozumí jí a má ji nadevše ráda. To ona
nám umí otevřeně říci, abychom nekřičeli, když docházejí síly, to ona umí
chválit, když my už nevidíme ten mikro pokrok,” dodává Klára, kterou osud
skutečně nešetří.
Letos v květnu, poté, co tragicky zahynula její mladší sestra Madlenka, se
Klára nakazila novým koronavirem a částečně ztratila sluch. To zkomplikovalo nejen běžný život rodiny, ale také nastaly komplikace s péčí o Rozárku. Najednou byla sama Klára odkázána na pomoc druhých.

mít sluchadla a pak zas bude vše jako dřív. Bez pomoci druhých bychom to
nezvládli a dobře to víme! Pomoc nebereme jako samozřejmost a moc si jí
vážíme.”
A i přesto se Klára a její rodina snaží pomáhat druhým. Někdy jen tím, že
pravidelně volá osamělým babičkám z Klubu seniorů v Praze 10. Jindy zas
namaže svačinu kolegovi, pro kterého je to velmi složité, neboť po světě
chodí od dětství s berlemi. Když ale v červenci přišlo tornádo, Klára zrovna neměla peníze navíc, aby pomohla. Nakonec doma se stěn sundala tři
obrazy a odnesla je do charitativní aukce.
A tato vzácná duše si zároveň vždycky najde způsob, jak přispět na naši
službu nejmenším dětem se zrakovým a kombinovaným postižením. Jak
sama s úsměvem říká, pravidelně odkládá peníze do EDNIČKY.
„To je pokladnička z papíru. Stojí u mne na stole a když mne popadne „rozpusta“ a svádí mne k rozhazování, tak si to odepřu a ušetřené peníze vhodím
právě do ní – a pak mohu pravidelně pomáhat. Druhým důvodem, proč si
vybrat právě EDU cz, z.ú bylo, že sama jsem se potýkala se složitější oční
vadou. Vím, kolik starostí rodiče dětí mají, když jejich dítě špatně vidí. Je to
velmi těžké, být v roli rodiče, který ví, že právě jeho dítě neuvidí ty všechny
krásy světa, i když o nich mnohokrát uslyší, ale samo ten krásný obraz neuvidí,” vysvětluje Klára svou motivaci, aby vždycky nějakou tu korunu pro
EDU ušetřila.
						
Děkujeme paní Kláře i všem
našim dárcům, díky jejichž
příspěvkům můžeme pomáhat
těm, kteří to nejvíce potřebují.

„Zaplatili jsme si asistenci, doma se všichni zapojili s plným nasazením. Dnes
už je to lepší, naučila jsem se chodit nejen ven, ale i do obchodu, také doprovázím Rozárku po lékařích a na rehabilitace a i ostatní terapie. V září budu
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022
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Rozhovor
s Petrou Fibírovou,
		
asistentkou reditelky

Jaké je tvoje nejoblíbenější divoké zvíře? (Tím se vyhneme odpovědím
typu kůň nebo pes nebo rybenka, brrr…)
Kůň je přece původně divoké zvíře. A je to nádhera, když si běží stádo
divokých koní po loukách v úpatí hor. Tam si někdy představuji sebe…
jak běžím – vlasy vlají jako koňská hříva – sama – všude jen louky, hory,
slunce. Ale když se ptáš na opravdu divoké zvíře, tak v Nepálu jsem se
zamilovala do jaků - tedy vlastně do jednoho „jačátka”, už jsem plánovala,
jak ho dostanu letadlem domů do paneláku, ale nevím proč, nějak se to
nepodařilo.
Čím jsi chtěla být jako malá a proč tím nejsi?
Můj manžel si jako dítě přál být prezidentem, já tak vysoké cíle nikdy
neměla. Vlastně jsem nikdy neměla žádná tajná přání. Měla jsem období,
kdy mne bavila matika, a tak jsem si řekla, že by bylo fajn pracovat v bance, protože tam je přece hodně peněz a koho by to nelákalo, mít hodně
peněz? Nakonec mne život zavál do nezisku, kde je o peníze nouze, kde
u každé koruny se musí dobře přemýšlet, kam ji poslat. Dostala jsem se
do EDY tak trochu přes peníze, jako trvalý dárce. A jsem tu moc ráda. Plno
skvělých kolegyň, příjemná atmosféra, rozhodně lepší než v kdejakém
korporátu, kde peníze jsou, ale není tam tolik dobré energie. Například
seznamovací pohovor proběhl s paní ředitelkou mezi dveřmi do kadeřnictví, kam ona vcházela a já vycházela. A mne baví třeba i nějakou tu korunu
či dar pro EDU sehnat, aby bylo nejen na to nejdůležitější, ale třeba i na
plnění těch menších přání poradkyň rané péče.
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022

Kterou knížku by sis s sebou vzala na pustý ostrov
Na pustý ostrov bych si žádnou knihu nevzala, já bych si ji tam stejně
nečetla. Ale vždy si moc ráda přečtu Malého prince. Přivedl mě k ní manžel, tenkrát ještě můj přítel, který ji měl rád, a já jsem mu ji celou načetla
a namluvila na audiokazetu ( tak si tak říkám, jestli jsem nebyla první, kdo
vytvořil audioknihu). Jo a na pustém ostrově bych se snažila přežít
a naučit se věci jako Robinson Crusoe.
Máš raději indiánka, nebo koňakovou špičku?
To tě musím zklamat, ani jedno není můj oblíbený zákusek. Ale kdybys mi
dal vybrat mezi rakvičkou a věnečkem, tak bych si vybírala těžko – i když
– rakvička plněná vaječným likérem…, to bych si dala říct spíš! Jen koukám, že zrovna vybírám z trochu pohřebních zákusků – ty na mne s černýma veselýma a já spíš světlé smutné – to jsou paradoxy života. Ale „světlo
na konci tunelu” je vždy potřeba vidět a je potřeba každý den najít něco
optimistického, milého. Třeba dobrý zákusek nebo čokoládu, kterou přinese kolegyně do práce.
ROZHOVOR
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Kdybys měla stroj času, kam by ses vydala na první výpravu a proč?
Sama nevím – kam bys mne vzal ty? Já asi do historie. Do doby, kdy děti
běhaly venku bosé, rodina žila v jedné malé chalupě pospolu, zimní večery se nedalo nic moc dělat, jen si povídat. Trochu ale spíš do pohádkové
chvíle než do té, kdy neměli co k jídlu, když byla tuhá zima, zemřela jediná
kráva, kterou měli…
Přemýšlím, zda bych tě nevzal spíš okouknout vzpouru na Bounty, pěkně zblízka. Nebo se raději, z pořádné výšky, pokochat největší tankovou
bitvou všech dob u Kurska? Ale pro holky je asi vhodnější to první.
Tak to určitě beru to první, protože tanky mne opravdu nelákají.
Nejoblíbenější film s dobrým koncem?
Pretty Woman.
Nejoblíbenější film se špatným koncem?
Zelená míle – film, u kterého vždy brečím jak želva, ale vždy se moc ráda
podívám. A tak přemýšlím, kam bych měla zařadit naší rodinou oblíbený
film Teorie tygra – zda má dobrý či špatný konec…?
Bojíš se víc pavouka, nebo myši?
Jednoznačně pavouka. Celé dětství jsem trávila na chatě (malý dřevěný
trampský srub), kde o pavouky všech možných druhů nebyla nouze, ale
nezvykla jsem si. Často se ozýval z různých koutů křik s žádostí o pomoc,
aby mne někdo z rodičů zachránil a pavouka odstranil. Nejhorší bylo,
když se přijelo po delší pauze a otevřeli jsme dveře od kůlny a pavouci se
pěkně rozmnožili. Obrovská pavučina a v ní tisíc malých pavoučků a pár
těch starších. A to byla výzva, přinést dřevo z kůlny do chaty. Nikdy je ale
nezabíjím, jen se snažím je dát opatrně stranou.
Za to myší, těch byla také plná chata, a to nejen v zimě, ale i v létě, kdy
třeba přes noc okousaly broskve, které ležely na míse. A pastičky se natahovaly stále. To jsem neměla ráda – ty placaté myšičky a rejsky…
Živou myš si ráda pohladím. Moje děti to mají podobně. Když se kdekoliv
Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022

objeví i sebemenší pavouček, tak volají s prosbou o pomoc. Zato si moc
rády doma chovají potkánky. Ale když se nám po EDOVI v loňském roce
nějací hlodavci proháněli, tak jsme je jako domácí mazlíčky rozhodně moc
nebrali.
Na závěr jednu veselou historku. Co myslíš, je krtek hlodavec? To byla
zásadní otázka života, když krtek, kterého jsem zachraňovala, aby ho nezakousl pes, pokousal mne. Prostě jsem se ho nebála, ale on netušil, že jsem
jeho zachránce, tak mne odměnil pěkným kousancem. A jediné, co paní
doktorka řešila, bylo, jestli mám krtka s sebou a co má napsat do zprávy jestli je krtek hlodavec.
O krtkovi náhodou vím, co je zač, jako malý jsem chtěl být ředitelem ZOO
a o všemožných potvorách jsem byl náležitě informovaný. A víš, jaké je
moje nej nej divoké zvíře? Rosomák.
S Petrou si povídal


Andy Dumalas, IT podpora EDY

ROZHOVOR
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Aplikace Oko hrátky

Pokud hledáte aplikaci, která zábavnou formou pomůže vašemu dítěti procvičit rozlišování zrakem, zkuste Oko hrátky.
Principem této hry je nalézt v nabídce stejný nebo odlišný obrázek.
Aplikace nabízí aktivity rozdělené podle věku (přiměřené obtížnosti). Najdete v ní tak zrakově jednoduché aktivity vhodné pro malé děti (hledání
stejného obrázku, stíny, apod.), obtížnější aktivity pro děti, které již čtou
(hledání stejného písmene), nebo třeba část zaměřenou na vnímání figury
a pozadí (překrývající se obrysy).
Hra je dobře ovladatelná, jednoduchá na pochopení a velmi efektivní. Většina aktivit v aplikaci je zdarma a bez rušivých reklam, zakoupením plné verze
získáte přístup ke všem aktivitám a podpoříte vývoj aplikace.
Aplikace je dostupná pro zařízení se systémem Android (ideální je s ní pracovat na zařízení o velikosti displeje alespoň 10 palců), je tedy ke stažení na
Google Play.



Magdaléna Kostelecká, poradkyně rané péče
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Zrakove stimulacní fólie na lightbox

Potřebujeme:
• barevné papíry
• nůžky
• laminovací fólie
• laminovačku
Postup:
Z barevného papíru vystříháme proužky, kolečka či jiné tvary, můžeme
vystřihnout i siluetu nějakého zvířete nebo dopravního prostředku.
Vystřižený papír vložíme do laminovací folie a zalaminujeme.
A co když nemám laminovačku?
Když nemáte laminovačku, lze použít průhledné zakládací obaly na dokumenty (ne eurofolie) a samolepící tapetu. Ze samolepící tapety vystříháme různé tvary, které poté nalepíme dovnitř zakládacího obalu. Volné
strany zakládacího obalu můžeme slepit izolepou, aby se dítě nedostalo
k samolepící tapetě.
Takovým způsobem můžeme vyrobit spousty zrakově stimulačních fólií
a zpestřit dítěti hru s lightboxem.

Aneta Sojková, poradkyně rané péče
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Co prinesl Jezíšek

Oliverovi přinesl Ježíšek moc šikovné hry, které se skvěle hodí při okluzní
terapii a rozvíjejí další předškolní dovednosti. Karetní hra trénuje rozdíl
menší – větší a je pro děti již od 3 let. Hra Spacio je pro jednoho hráče
a cílem je správně postavit zvířátka do mřížky dle předlohy.
Děkujeme za tip rodině Hamrových.

Jana Jelínková, poradkyně rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci

17

Izotermická fólie

Záchranářskou izotermickou fólii najdeme snad v každé lékárně a lékárničce. Díky svým izolačním vlastnostem zabraňuje úniku tepla. Velmi
ráda na svých konzultacích do fólie děti balím. A to proto, že jakýkoliv
pohyb dětí vyvolá zvukovou šustivou odezvu, což děti baví a motivuje je
pohyb opakovat. Díky tomu, že jsou do fólie zabalené, mají možnost uvědomovat si celé své tělíčko, fólie má tak i efekt bazální stimulace.
A v neposlední řadě je fólie lesklá, a to je zas výborná vlastnost pro zrakovou stimulaci. Ruce zabalené do fólie nejen šustí, ale díky lesku jsou pro
děti i zrakově lákavé.
Moc děkuji kolegyni Lucii Donátové za tuto pěknou inspiraci a rodině
Adámka za pěkné fotky s úsměvem na tváři!
Aneta Bučková, poradkyně rané péče
a pracovnice psychologické podpory a pomoci

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 44/2022

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci

18

Pro klid rodicu – kamera Tesla

Máme doma holčičku Viktorku, které jsou teď čtyři a půl roku. Viky je ležící, nesamostatná. Navíc se teď od listopadu začala potýkat s epileptickými záchvaty. Přes den nám často spinká nebo vyžaduje klidné místo, což
je místnost, kde spíme. Místnost je od kuchyně, kde se pohybuji nejvíce,
oddělena chodbou. Doteď jsme běhali každou chvíli Viky kontrolovat,
jestli je v pohodě, a bylo to stresující.
Nemohli jsme třeba posedět se sousedy nebo v klidu uvařit. Ty záchvaty
mě popostrčily k tomu, o čem jsem již dlouho přemýšlela – k nákupu kamery do pokoje. A protože kdo hledá, najde a nic není náhoda, vykoukla
na mne na netu kamera ve tvaru králíčka od firmy Tesla. Navíc jsem zjistila, že její nákup tak neruinuje rozpočet, jak jsem si myslela. Stojí kolem
tisíce korun českých.
Připojuje se přes wi-fi k telefonu. Máme ji tam s mužem nastavenou oba
dva. Má funkci nočního vidění, takže funguje, i když je v pokoji tma. Lze ji
mobilem ovládat na dálku a má i další šikovné drobnosti jako je možnost
mluvení na dítě nebo pouštění ukolébavek, nahrávání, detekce pohybu
nebo zvuku.

Kamera je pro nás úžasným pomocníkem. Máme tak Viky stále pod kontrolou a můžu se hnout z domu i na krátkou procházku se psem, když spí,
nebo pracovat na zahradě. Vřele doporučuji!

Maminka Lenka Straková
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Krabicka s led páskem

Potřebujeme:
• menší pevnou krabici
• led pásek
• oboustrannou lepicí pásku
• celofán
Postup:
Krabici obalíme celofánem a oboustrannou páskou k ní připevníme led
pásek.
Krabice slouží ke stimulaci zraku a dítě s ní může snadno manipulovat.
Můžeme dovnitř vložit korálek či jiný předmět, aby krabice při manipulaci
vydávala zvuky a byla pro dítě ještě lákavější.
Led pásek seženete například na darky.cz
Za tip děkujeme mamince Samíka.
Aneta Sojková, poradkyně rané péče
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Logohrátky ů

Lovci pokladů
Spousta dětí se ráda hraboší v písku, čočce, fazolkách a jiných senzopatických materiálech.
Je pak překvapení, jaké poklady mohou být v tajemném boxu schovány!
Vylovíte botičku? Kostku? Nebo oblíbené zvířátko?
Z jakého domečku odběhlo? Vrátíme ho na jeho místo?
Jak hluboko byl tento poklad uschován?
Děti využívají ke zkoumání jak hmat, tak zrak, zkoumají hloubku prostoru, propojují předmět s fotkou a při tom procvičují jeho pojmenování.
Plno ulovených pokladů přeji!

Kuchtíme svačinku
Mnoho dětí si rádo hraje v kuchyňce a připravuje rodičům pochoutky
k jídlu.
I z této hry lze snadno vytvořit strukturovanou logopedickou aktivitu.
Stačí nám k tomu fotky ovoce, které dítě krájí. Pro zjednodušené přiřazování do misek můžeme začít právě s fotkou přímo dřevěného ovoce, pak
pokročit s přiřazením fotky reálného ovoce. Toto reálné ovoce si na závěr
hry můžeme nakrájet na svačinku.
Dítěti pojmenováváme, jaké ovoce přiřazuje. Dítěti se pak propojuje význam slova jak s jeho zástupným předmětem, tak s reálným předmětem
a obrázkem. Využití více smyslů a zážitků s pojmy velmi napomáhá
k upevňování významů slov a k rozvoji komunikace.
Přeji plno zábavy při společném kuchtění!
Aneta Bučková, poradkyně rané péče
a pracovnice psychologické podpory a pomoci
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Tip na cestovní magnetickou desku

Stačí koupit plochou plechovou krabici alespoň velikosti A4 a nalepit na
ní černou samolepící tapetu. Dovnitř krabičky zabalíte aktivity na magnetickou desku a můžete vyrazit na cesty.
Aktivity na magnetickou desku
Na magnetickou desku lze vytvořit různé aktivity, stačí jen obrázek podlepit kartonem či zalaminovat a na zadní stranu přilepit magnet nebo samolepící magnetickou pásku.
Můžete vytvořit různě barevné a velikostí odlišné tvary. Dítě může tvary
řadit za sebe, třídit do skupin podle barvy či velikosti, hledat k velkému
tvaru malý atd. Obrázky lze využít k nácviku složitějších pokynů
– například „polož modrý čtverec nad zelené kolečko a červený obdélník
vedle kolečka…”
Lze využít také EDA PLAY obrázky (dostupné na https://edaplay.cz/cz/tipy/
aktivity), které můžete vytisknout ve dvou velikostech a dítě může dávat
k sobě velká zvířata a malá či třídit dopravní prostředky a zvířata.
Fantazii se meze nekladou.
Aneta Sojková, poradkyně rané péče
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Dar od klientské babicky
			
– manipulacní deska

Před časem jsem přišla do klientské rodiny a tam jsem viděla skvělý manipulační panel, desku. Velmi jsem jej vychválila, byl plný nejrůznějších
manipulačních aktivit. Vyrobila ho babička paní Zuzana Marečková. Také
jsem dávala fotky do Zpravodaje jako nápad k jeho výrobě pro další rodiny.
A těsně před vánoci mi volala maminka, že nám jednu desku babička vyrobila přímo pro EDU.
Najdete tam magnety, kartáč, tlačítkový telefon a kalkulačku, kuličkodráhu, spiner, louskáček na ořechy, zástrčky, kuchyňskou minutku, běžné
zipy, suchý zip a další zajímavosti.
Můžete si podobný vyrobit nebo vám jej rádi zapůjčíme.
Děkujeme moc paní Marečkové a také její dceři paní Matáskové.
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NEEDo TALKsů

Eva a Lenka jsou dvě mámy s dětmi s tělesným a mentálním postižením.
Protože jsou přesvědčené o tom, že je potřeba otevírat témata, kterým se
většinová společnost vyhýbá, rozhodly se pro tvorbu podcastových rozhovorů NEEDo TALKs. V nich otevírají neobyčejné příběhy obyčejných
lidí vyprávějících o tom, jaký je život s handicapem.
Obě maminky věří, že je důležité mluvit, inspirovat a vědět, že „v tom”
nejsme sami. V podcastech hostují nejen rodiče dětí s postižením, ale
například i poradkyně rané péče nebo metodička z Centra Provázení.
Podcasty NEEDo TALKs najdete v aplikaci Spotify i Apple Podcasts
Více o nich se dočete i na webu: https://www.needo.cz/needo-talks/
Pěkný poslech například u vaření či žehlení přeje
Aneta Bučková, poradkyně rané péče
a pracovnice psychologické podpory a pomoci
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Zvýšení detské postýlky

Jsou situace, kdy klasickou dětskou postýlku např. v obýváku nebo
v kuchyni nepoužíváte ke spánku dítěte, ale spíš k tomu, aby mohlo být
ve středu rodinného dění. A také aby z postýlky mohlo toto dění pohodlně pozorovat v době, kdy ještě nedokáže být příliš samo pohybově
aktivní, ale již má o okolí zájem.
K tomu se někdy může hodit nápad od rodičů Vojty z Radotína. Aby se
jim s Vojtou v postýlce pohodlně manipulovalo a aby on sám měl dobrý
výhled i při bezpečné výšce postranic, podložili nožičky postele čtyřmi
protiskluzovými schůdky. Jedná se o jednostupňový plastový schůdek do
koupelny, který většinou slouží malým dětem, aby dosáhly na umyvadlo.
Schůdky jsou k dostání v mnoha variantách, nejlevněji kolem 150 Kč za kus.
Nápad je pochopitelně použitelný jen do věku, než je dítě schopno samo
rozkývat celou postýlku…
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Pobytový kurz pro rodiny

Po dvou letech s covidem věříme, že se nám letos povede zorganizovat
opět pobytový kurz pro vás, naše klientské rodiny. Kurz proběhne v termínu od 5. 6 do 9. 6. 2022 v novém rezortu Blatnice http://www.rekreaceblatnice.cz/ nedaleko Smilových Hor. Středisko leží v hezké krajině
v lesích a v okolí je několik rybníků.
Oproti minulým kurzům bude letošní kurz o něco kratší. V programu
ale nebude chybět možnost využít konzultací se zrakovým terapeutem,
konzultací k pohybovému vývoji, budete si moci vyzkoušet Snoezelen,
plánujeme setkání s lektory, kteří dělají ZOO terapii (přijede za námi i pár
zvířátek) aj.
Pokud s sebou budete brát i sourozence, počítáme s tím, že budou mít dopoledne vlastní program, kde pro ně kolegyně připraví čas plný her, zábavy
a pobytu venku.
V rámci večerních programů bychom rádi vytvořili opět prostor pro vás
– rodiče, s možností hlídání vašich dětí.
Další informace o kurzu získáte u svých poradkyň.
Lucie Magerová, vedoucí kurzu
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A pro ty z vás, kteří s námi pobytový kurz ještě nezažili, je zde malá
ochutnávka, kterou nám po kurzu v r. 2019 poslala rodina Čapkova:

Za co může pobyt s EDOU
Je tomu více než rok, kdy jsem se seznámila s Martinou a Magdou, maminkami, se kterými se vždy cítím skvěle. Minulý rok jsme se přihlásili
a byli vybráni na pobyt mezi klientské rodiny, které měly tu čest vyjet na
týden s EDOU. Naše rodina se tam dostala zázrakem. Nějaký „strážný anděl“
chtěl, abychom tam byli, neboť z náhradníka jsme se stali těmi šťastnými,
kteří na pobyt mohli jet. Cítila jsem, že to má nějaký důvod. Do té doby
jsem neznala nikoho, kdo by měl dítě s jakýmkoliv postižením. Bylo těžké
mít kolem sebe jen „šťastné maminky”, jejichž „největším problémem” bylo,
že jejich dítě má rýmu. Neměla jsem na tyto rozhovory často dost sil. A tak
jsme potřebovali poznat někoho, kdo má dítě s postižením, někoho, komu
nemusíme všechno vysvětlovat, obhajovat apod. Takže jet na pobyt či účastnit se setkání rodičů a později se i vypravit do lázní, kde se potkáte i s daleko
„těžšími diagnózami”, bylo lehké a nadějné v tom, že tam někoho spřízněného
potkáme. Týden s EDOU byl pro nás velice silný, hluboký, velký a nádherný
čas. Dal nám více, než jsme čekali, a stále jsme vděčni, že

jsme mohli být jeho součástí. Měla jsem přání: odvézt si z pobytu aspoň
jeden kontakt, který by se časem rozvinul v přátelství. Můj sen byl splněn.
S Martinou a Magdou jsme stále v kontaktu, vídáme se. Ať už všechny tři
a dětičky či sólo. Byly jsme spolu i na výletě v ZOO Praha či v ZOO Hodonín,
na procházkách či kávičce, píšeme si, voláme si. Čas s nimi je moc obohacující, krásný, hluboký. Jsem vděčná, že je mám a jsou součástí našeho
života. Uvědomuji si, že nebýt EDY a pobytu, můj sen by se nevyplnil. Tímto
moc děkuji EDOVI, Martě a Magdě, že jste mi splnili sen. Jsem vám moc
vděčná. Je opravdu hodně důležité mít někoho ze „svého světa“, který vám
rozumí, vyslechne vás, je oporou a rádcem. Přeji všem, aby jim bylo přáno
mít někoho z „našich světů“. Marti a Magdi, jste skvělé a moc si vás vážím.
Děkuji za vše. Obdivuji vás a vaše rodiny. Smekám klobouk před vším, co
děláte a s čím bojujete.

Zuzana Čapková s rodinou
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Cyrilovo pecení

Kinder řezy
Tento recept mi poradil můj kamarád, který taky moc rád peče a vaří.
A který byl stejně jako já doma v karanténě.
Co budeme potřebovat:
Těsto:
6 vajec
8 PL (polévkových lžic) cukru krupice
4 PL kakaa
2 PL oleje
4 PL vody
10 PL pol. mouky
1 kávovou lžičku prášku do pečiva
Náplň:
500 g tvarohu
300 g kysané smetany
cukr podle chuti

Postup:
1. Nejprve smícháme žloutky s cukrem, pak přidáme olej, kakao, vodu,
mouku a prášek do pečiva. Nakonec přidáme tuhý sníh z bílků.
2. Těsto rozdělíme na dva kusy a rozprostřeme na dva pekáče. A dáme do
trouby cca na 9 minut na 170 °C. Ale radši to sledujte. Každá trouba je
jiná!
3. Mezitím si připravíme tvarohovou náplň. Tvaroh smícháme se smetanou a už jen přidáváme cukr.
4. Opatrně sloupněte z těsta pečící papír a na jeden kus rozprostřete náplň. A přiklopte druhým kusem těsta.
5. Nechte to odpočinout v ledničce a nakrájené můžete podávat.
Dobrou chuť!
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Kalendárium

Co se chystá
21. 4. 2022

Setkání rodičů v ZOO Praha – Zoo všemi smysly
Vypravte se s námi poznávat svět zvířat prostřednictvím
nejrůznějších smyslových vjemů.

5. - 9. 6. 2022 Kurz pro celou rodinu v rekreačním zařízení Blatnice
s odborným programem pro děti a lesní školkou pro
sourozence.
16. 6. 2022

Pozvánky s odkazem na přihlášku na akce obdržíte od svých poradkyň do
mailových schránek, až dozraje správný čas.

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

Zahradní slavnost
Letos chystáme prodlouženou zahradní slavnost
s odpoledním programem pro děti, večer pokračujeme
hudebním vystoupením.
14.00 – 22.00 hod
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