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Úvodník
Milí čtenáři,
mílovými kroky se blíží konec roku 2014, který letos (na tom se
s leckým shodnu) prosvištěl rychleji než kterýkoli jiný.
Hodně se toho událo jak ve vašich rodinách, tak i na našem pracovišti.
Měli jsme se nad čím společně radovat, co oceňovat a nad čím přemýšlet,
co vymýšlet a plánovat, ale i nad čím truchlit.
Krátce shrnu, co mimořádného proběhlo u nás. Na jaře se nám podařilo
vydat překlad knihy z nizozemštiny „Rosteme hrou“ a uspořádat seminář
s lektorkami a autorkami této knihy o hře dětí se zrakovým postižením.
Proběhl také seminář pro odbornou veřejnost o tom, co je důležité si
uvědomit, když dítě čeká vyšetření u lékaře nebo hospitalizace a jak
je možné ho předem na takovou situaci připravit. V této chvíli vzniká
k tomuto tématu leták, který se dostane do rukou klientským rodinám
začátkem příštího roku.

V druhé polovině roku se také náš tým obohatil o nové kolegyně: krizovou interventku, koordinátorku projektu Sirius a odbornici na PR (vztahy
s veřejností) a marketing; od nového roku se můžeme těšit ještě na další
„přírůstky“ do týmu. Takže si můžete představit, jak jsou naše prostory
v Trojické „nafukovací“ a jak neuvěřitelné plánování umísťování všech
věcí v prostoru zvládá naše skvělá koordinátorka.
Už se těšíme, co nám přinese nový rok!
Přeju všem, aby proběhl poklidně a stačili jsme si užít a zažít vše, co nás čeká.

Alice Pexiederová
poradkyně rané péče a redaktorka Zpravodaje a časopisu Raná péče

V létě byl natočen krátký film o „nás“ i s vámi pro laickou i odbornou
veřejnost; velmi děkujeme za pomoc a podporu při natáčení. Vyzkoušeli
jsme trochu jiný způsob organizace pobytu pro klientské rodiny – tentokrát společně s Pestrou společností vychovávající užitečné psí pomocníky. Máme nové krásné pexeso, které koresponduje s EDA PLAY.
Na podzim dvě poradkyně školily pedagogy ve škole pro nevidomé
v Kosovu a následně jsme čtyři z nich přivítali u nás.
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Pobytový kurz v roce 2015
Nemáte rádi zimu a už se těšíte na jarní pobyt v přírodě?
Pro příští rok pro vás připravujeme pobytový kurz v Rekreačním zařízení Lučkovice (www.pobytyprodeti.cz/detail.php?ID=20&anketa_nazev=diskuse_luckovice&anketa_ukonceni=ne) poblíž
Blatné, a to v termínu 17.–24. 5. 2015. Ubytováni budete v 4–5
lůžkových bungalovech s vlastním sociálním zařízením s výhledem na jih na louku, v nedaleké ohradě se pasou koně. Na severní
straně ke hrám a procházkám vybízí pěkný lesík. Máme pronajatý
kompletní areál, tak doufáme, že se vám v něm bude líbit a v klidu
si užijete celý týden aktivit. Naše poradkyně Lucie Magerová už
chystá pestrý program. K dispozici bude také pingpongový stůl
a dvojkolo k vyzkoušení, v blízké vesnici je možné svézt se na koni.
A jak a kdy se na pobytový kurz máte přihlásit? Na to je ještě dost času,
v průběhu března vám poradkyně pošlou nebo donesou zvací dopis,
a pak se přihlásíte.
Budete-li chtít vědět něco více, neváhejte se na mne obrátit, ráda vám
zodpovím veškeré dotazy.
Helena Špačková, koordinátorka služeb
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Nepropadejte panice
aneb konzultace krizové intervence
pro rodic�e
nove� v Rané péc�i EDA
Milí rodiče, tímto vám nabízím své služby. Od září pracuji
v Rané péči EDA a nabízím konzultace krizové intervence.
Co je to krizová intervence?
Je určena lidem v těžké životní situaci (akutní i dlouhodobé).
Je to odborná metoda práce v situaci, kterou klient prožívá jako
nepříznivou, zátěžovou nebo ohrožující. Každému z nás se jednoduše může stát, že se dostane do situace, kterou nebude moci
zvládnout sám či za pomoci svého okolí a svými obvyklými strategiemi. A od podzimu je možné se domluvit na konzultaci .

Jak se objednat?
Můžete se objednávat buď telefonicky (pouze každou středu a čtvrtek)
na telefonním čísle 724 400 837 nebo na mailu andrea.nondkova@
ranapece.eu. V Rané péči EDA pracuji pouze středy a čtvrtky, takže
konzultace i objednávání budou možné jen v těchto dnech od cca 9.00
do 17.30 hod. V případě, že nebudu moci zvednout telefon, ozvu se zpět.
Něco o mně
Jmenuji se Andrea Nondková, na filozofické fakultě mám vystudovaný magisterský obor sociální práce a jsem psychoterapeutka. Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický
výcvik v gestalt modalitě. Jsem vdaná, mám 2 děti.

Jak konzultace probíhá?
Konzultace trvá cca 60 minut, záleží na aktuální situaci, stavu
klienta. Nabízím bezpečný prostor, kde můžete mluvit o své
situaci, o tom, co vás trápí. Setkání je možné opakovat, krizová intervence však zpravidla netrvá dlouhou dobu.

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 15/2014
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Spolupráce se speciálními pedagogy,
pr�eváz�ne� ze školy pro nevidomé
de�ti v Peje QBMK Xheladin Deda
v Kosovu
V loňském roce jsem s Martinou Herynkovou byla týden v Makedonii
ve speciální škole pro nevidomé a účastnily jsme se tam „balkánského“
workshopu pořádaného holandskými kolegyněmi pod patronátem
organizace Visio International, se kterou také spolupracujeme (např.
Workshop o hře a vydání knihy Rosteme hrou – jaro 2014).
Kolegové z balkánských zemí byli tenkrát zvědaví na naši praxi, a tak jsme
měly možnost některé z našich zkušeností prezentovat. A právě díky tomu
nás oslovili kolegové z Kosova a velmi stáli o naši návštěvu u nich. Před
rokem se to zdálo jako utopie. Dnes je to realizovaný projekt.
Jak se to tedy vlastně seběhlo? Kosovští kolegové napsali projekt spolu
s Člověkem v tísni na Českou rozvojovou agenturu na Ministerstvu
vnitra. Předem jsme společně s koordinátorem připravili několik
možných okruhů spolupráce. Nakonec se doladil termín a Člověk v tísni
nás do Kosova vyslal.
Předtím jsme se však pídily po reáliích a snažily se najít někoho, kdo
nám sdělí praktické informace, abychom se nechytly do pasti kulturních
rozdílů a antropologických specifik, čemuž se ale stejně bez vlastní
zkušenosti nelze úplně vyhnout.

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 15/2014

Přes letní měsíce jsme připravily prezentace a materiály o službě rané
péče, o posouzení funkcí zraku, o specifikách hry dětí se zrakovým
postižením a o pomůckách a hračkách. Před odletem, který byl
naplánován na 28. 9., jsme zabalily kufr pomůcek a testů (nakonec byl
obsah pomůcek asi těžší než naše oblečení dohromady...).
Cestovaly jsme v noci, a tak nás po probuzení na internátě speciální školy
mimo hluku spojeného s ranní hygienou (byly jsme ubytované vedle
koupelny) čekal krásný výhled z okna s vysokými horami v pozadí. Škola
je prostorná budova a slouží přes rok 35 nevidomým školákům ve věku
od šesti let.
Tady se na chvilku zastavím: děti jsou zde považovány za nevidomé,
ale jak se ukázalo, čtou si třeba samy zprávy na mobilu či přiřazují
obrázky. Termín „slabozraký“se nepoužívá a s takovými dětmi se zatím
nepracuje úplně podle jejich zrakových možností. A právě proto bylo
pro kolegy velmi zásadní slyšet, jak na to. Martina jim sdělila všechny
zásadní informace o posouzení zrakových funkcí a bohatě je ilustrovala
nahrávkami, aby vše bylo naprosto jasné a představitelné.
Kolegové, kteří se našeho workshopu účastnili (bylo jich 15 a byli převážně
z hostitelské školy, ale také ze speciální školy v Prištině, dvě kolegyně
přicestovaly se sousední Albánie z Tirany a dvě kolegyně byly z běžné
mateřské školy v Džjakovici) velmi obdivovali vaši – tedy rodičovskou –
trpělivost a tvrdili, že v Kosovu takového přístupu nebudou nikdy schopni.
Kdo ví, je třeba začít vlastním příkladem, bude tedy na odbornících, aby se
o trpělivost a pochopení pokusili zatím oni, vysvětlovali rodičům všechny
potřebné souvislosti a ukazovali, co je možné.
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Probraly jsme také běžný vývoj hry i její specifika u dětí se zrakovým
postižením a dotkly se komunikace s dětmi. Zde jsme narazily na touhu
všech, aby dítě začalo mluvit; je to jakási meta, které chtějí všichni
dosáhnout. Nicméně to, že komunikovat se dá i jinak než slovy, zatím
také nespadá do představ, které v Kosovu obecně panují.
Během našeho pobytu ve škole došlo i na vyrábění pomůcek: nebylo to
tak úplně, jak jsme si představovaly, nastalo hodně komunikačních šumů
ohledně zajištění materiálu, ale nakonec si každý vyrobil alespoň jednu
pomůcku a jsme ujišťovány, že vyrábění pokračuje ve škole i bez nás.
Kolegům jsme se snažily vnuknout myšlenku, že není třeba čekat
na finance z fondů a nadací a že za málo eur (což je tamní měna) či
rovnou z odpadového materiálu, kterého je na všech rozích dostatek, je
možné si vyrobit pomůcky na míru. Cestoval s námi i kanystr opatřený
suchými zipy a „odlepovacími“ víčky z PET lahví od naší klientské
maminky paní Poborské. Tato pomůcka je vhodná pro děti, které si hrají
převážně ve stádiu manipulační a hlavně kombinační hry – zajímají se
o předměty, prozkoumávají je, zdokonalují se v kombinování předmětů,
tedy zkouší rozebírání, vyndávání a vkládání. Kanystr už tam zůstal,
mohou z něj mít radost i tamní děti a může být inspirací na další výrobu.

Loretánská a MŠ při školách Aloyse Klara), konzultace s fyzioterapeutkou
o polohování, zkrátka mohly vidět naši různorodou práci naživo.
Doufáme, že v budoucnu dokážou poznatky využít pro svou praxi
a postupně si vybudovat zázemí pro službu rané péče.
Uvidíme, jak v tom budeme moci být ještě trochu nápomocné.
Pro ilustraci přidávám článek o spolupráci kosovských pedagogů s Ranou
péčí EDA ze stránek Člověka v tísni:
www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/kosovsti-pedagogove-se-v-cesku-uci-jakpracovat-se-zrakove-postizenymi-detmi-a-jejich-rodici
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Pedagogové se zajímali právě o práci s dětmi raného věku, protože
několik z nich je terénními pracovníky, kteří jezdí také do rodin a v této
oblasti se chtějí lépe připravit. Plánují založení centra – Tyflokabinetu,
kde by služby alespoň částečně poskytovali tak, jako je tomu u nás.
V říjnu přijely čtyři kosovské kolegyně na stáž u nás. Nabídly jsme
jim možnost účastnit se několika ambulantních posouzení zrakových
funkcí, konzultace v rodině i návštěvy ve dvou speciálních MŠ (MŠ
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Rodina a díte� s albinismem
Na setkání rodičů jste možná někdy potkali dobrovolnici
Terezu Čejkovou, která se nyní věnuje projektu
Rodina a dítě s albinismem.
Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit špatnou úroveň
informovanosti o problematice albinismu v České republice.
Co je albinismus?

O projektu

Albinismus je velmi vzácná genetická vada, která je způsobena poruchou
tvorby pigmentu v celém těle nebo pouze v očích. Pigment zaujímá v těle
velmi důležitou ochrannou funkci a je také nezbytný pro správný vývoj
ještě před narozením. Existují dva základní typy albinismu: okulární
a okulokutánní. První typ je charakteristický tím, že postihuje pouze
oblast očí, kde úplně nebo částečně chybí pigment. Pokožka a vlasy
jsou normálně zbarvené. Druhým typem je okulokutánní neboli kožní
albinismus. Tento typ se vyznačuje sníženým nebo zcela chybějícím
pigmentem v celém těle i očích. U tohoto typu existují dvě formy:
kompletní a nekompletní. U kompletní formy jsou vlasy i pokožka úplně
bílé, jelikož v těle není žádný pigment. U nekompletní formy mají vlasy
a pokožka barvu krémovou nebo žlutou. U této formy pigment v těle je,
avšak ve sníženém množství.

Jmenuji se Tereza Čejková a čtvrtým rokem studuji obor speciální
pedagogika na Masarykově univerzitě V Brně. Narodila jsem se
s kompletní okulokutánní formou albinismu. Albinismus mi zejména
komplikuje život v oblasti vidění, mé zrakové schopnosti se pohybují
v pásmu těžké slabozrakosti. Naučila jsem se s vadou žít plnohodnotný
život. V tomto směru si myslím, že důležitou roli zde sehrála a stále
hraje má skvělá rodina, která mne brala jako zdravou holku. Velmi mi to
pomohlo ve vnímání světa kolem mne. Snažila jsem se zvládnout vše,
co jen bylo v mých silách. Nemám ráda lítost, tento přístup člověku
nepomůže se s vadou vyrovnat, ale naopak uvězní ho na samotném dnu
sebelítosti.

Oba typu albinismu mají společný problém, a tím jsou oči, které jsou
u většiny případů vážně poškozeny. Postižení očí se pohybuje v různých
pásmech slabozrakosti až k praktické nevidomosti. K albinismu se
přidružují další oční vady: nystagmus, astigmatismus, světloplachost,
šilhání, krátkozrakost či dalekozrakost.
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 15/2014

Před necelým rokem jsem začala docházet do Rané péče Eda jako
dobrovolník při setkání rodičů. Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje.
První myšlenka při vzniku tohoto projektu byla, že v rané péči jsou
klientské rodiny, které mají děti s albinismem. Velmi jsem zatoužila se
s nimi sejít a podívat se na malého cvrčka, který má stejné problémy
jako já před lety. Pár rodin dokonce projevilo zájem o osobní konzultaci
s dospělým jedincem s albinismem.
infoservis
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Hlavním úkolem projektu je, aby si rodiny mohly navzájem pomáhat
se zkušenostmi v oblasti albinismu. Myslím si, že je velmi důležité, aby
rodina cítila, že na problém není sama. Tuto myšlenku potvrzuje i má
maminka, která říká, že by za to před 23 lety byla nesmírně vděčná,
kdyby znala podobné rodiny.
Vytvořila jsem internetové stránky, kde se snažím ve spolupráci s dalšími
lidmi, kteří s problematikou albinismu mají zkušenosti, vkládat potřebné
informace – jak teoretického, tak zejména praktického rázu. Naleznete
zde osobní příběhy, zajímavosti, fotografie, ale například i diskuzi,
ve které se můžete na cokoli zeptat.
Pokud máte zájem, podělte se svými zkušenostmi, informacemi, názory,
a pomozte tak dalším, kteří se cítí být na to sami.
Navštivte: www.albini.cz
Tereza Čejková

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 15/2014
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Hasic�ský den
Přinášíme zápisky z deníku Tondy Donáta, který se s dalšími členy
rodiny účastnil Hasičského dne 13. 9. 2014 v Písnici.
Více o setkání se dozvíte na webu Rané péče EDA v rubrice
Aktuality:
www.ranapece.eu/praha/aktuality nebo v časopise Raná péče 2/2014

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 15/2014
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Jak jednoduše upravit hry
na barevné kopírce
Občas se v naší půjčovně vyskytnou hry nebo obrázky, které
jsou pro většinu dětí příliš malé na to, aby na nich rozeznaly
detaily. Nebo – jako v případě hry na fotce nahoře – jsou příliš malé
pouze některé součásti takové hry. Snadnou pomocí je zvětšení malé
části na barevné kopírce a zalaminování vzniklého obrázku. Na fotografii
dole vidíte šikovného Sébu, který si v upravené hře už může bez obtíží
vybírat správné obrázky.
Pokud byste takovým způsobem mohli pro své dítě „zprovoznit“ nějakou
hru, kterou máte doma, neváhejte si o zvětšení detailů na kopírce
požádat svou poradkyni.
Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 15/2014
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Vyzkoušejte si výrobu vlastního
kouzelného písku

Zde jsme pro vás našly několik návodů. Sami můžete vyzkoušet, který
vám bude nejlépe vyhovovat.

Na internetu najdete spoustu návodů na různé druhy „písků“
a modelovacích či hracích hmot.
Možná znáte originální kouzelný písek, který drží při sobě, lehce
lepí a bez navlhčení zůstává vytvarován. Oproti běžnému písku ze stavebnin
nebo z pískoviště nadělá méně nepořádku a má lepší manipulační možnosti i terapeutické využití.
Písek také možná znáte z obálky knihy Rosteme hrou a z kapitol o senzopatické hře z této knihy. Senzopatická hra není založena na dosáhnutí
nějakého konkrétního cíle nebo produktu, ale na požitku a zážitku ze
hry a materiálu. Jako v kterékoli jiné hře jde v ní o radost a potěšení
ze hry jako takové. Senzopatická hra s různými materiály (voda, písek,
barvy, hlína...) je jednou z nejpřirozenějších a nejzákladnějších forem
her a prolíná všemi stádii vývoje hry (manipulační, kombinační, funkční
a symbolické).

Kouzelný písek č. 1
materiály:
– písek ze hřiště – 6 šálků
– kukuřičný škrob – 3 šálky
– voda – ½ šálku

Právě senzopatická hra může být dobrým startem hry u dětí, kde z nějakého důvodu vývoj hry stagnuje.

– potravinářské barvivo – je-li to žádoucí

Více najdete v knize Rosteme hrou, kterou jsme vydali letos na jaře.

Smíchejte písek a škrob, přidejte vodu – tolik, abyste měli konzistenci,
která vám vyhovuje.
Doporučení – začněte s polovičním množstvím písku a pak přidávejte
další suroviny.
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Kouzelný písek č. 3
4 šálky písku
2 šálky kukuřičné mouky
1 šálek vody
Vše smícháte a je také hotovo.
Návod je převzat z této stránky:
www.playbasedlearning.com.au/2011/03/moon-sand-recipe/
Kouzelný písek č. 2
- 8 hrnků hrubé mouky

Máte také svůj oblíbený recept na „kouzelný“ písek?

- 1 hrnek dětského olejíčku

Rádi ho zde uveřejníme.

V ruce smíchejte ingredience dohromady a máte hotovo.

Tereza Vísnerová a Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Nebo více:
www.four.co.nz/Magic-Sand/tabid/2810/articleID/91527/Default.aspx#ixzz3J3cc8S1O
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Svítící kamarád do postýlky
Taky přemýšlíte každý rok před Vánoci, jak svému dítěti
s kombinovaným postižením udělat radost? U nás měly minulý
rok velký úspěch svítící tkaničky do bot:
www.bestdarky.cz/svitici-led-tkanicky-cervene-p-1655.html.
Samozřejmě si je Eliška nedala do bot, ale jejich motání u ní vyvolávalo
záchvaty smíchu.
Letos jsem objevila svítící postavičky do postýlky na stránkách
www.sviticikamarad.cz/?origin=13_cz_cs_disney_facebook.
Mají je v DATARTU a já se tam rozhodně zajdu podívat. Zvlášť když tvrdí,
že lampička je příjemná a měkká na dotek.
Lenka Bártová
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Be�z�ný rámec�ek trochu jinak
Zaujal mě nápad klientské rodiny. Jednoduše do běžného
rámečku na fotografie vložili tenký plech světlé barvy (hodila
by se ovšem jakákoli jiná jednobarevná plocha) a z rámečku
na fotografie je malá příruční magnetická tabulka. Je lehká
do ruky, jednoduchá k manipulaci; nebo se dá jen tak postavit do pokoje
a slouží jako variabilní obrázek. Za nápad děkujeme rodině Klemových.
Martina Herynková, poradkyně rané péče
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Jako příklad využiji následující návod: http://theimaginationtree.
com/2013/01/diy-light-box-for-sensory-play.html

Výroba light boxu z IKEA
sve�telného prouz�ku

Potřebujete:
—

1x krabici – průsvitnou, co nejmělčí (např. Samla IKEA)

—

Zdroje světla: v daném článku rodiče využili světýlka na stromeček,
ale ta se zahřívají,

obr. 2

proto bych z jiného návodu využila buď led pásek v kruhu

obr. 1

Na Pinterestu (či obecně na Googlu) pod pojmem „DIY light table“
najdete spoustu návodů, jak si z obyčejné průsvitné krabice s víkem typu
Samla z IKEA a různých typů světelného zdroje můžete vyrobit vlastní
podsvícený světelný panel. Chtěla jsem si vytvořit vlastní, ale než na to
nastane čas, ráda vás čtenáře také obohatím o možnosti; třeba budete
první, kdo budete mít doma vlastnoručně vyrobený světelný panel. Berte
tyto návody jako inspiraci.
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nebo tři led pásky z IKEA, které stojí 249,- Kč

—

V jednom z návodů se do krabice na straně vyvrtává i dírka pro vývod
kabelu z led pásků. V dalším z návodů maminka nepoužije na zakrytí
víko, ale druhou stejnou krabici, kterou dnem položí nad světlo,
tudíž vznikne ohraničený prostor – například pro pískovničku.

Na závěr ještě dodávám odkaz na složitější výrobu light boxu, spíše
světelného stolu z IKEA stolečku Lack: http://katyandzucchini.blogspot.
cz/2013/02/diy-light-table-ikea-lack-hack.html To jen pro případ, že byste
měli v domácnosti manuálně zručného příbuzného nebo příbuznou :)
obr. 4

– led pásky se svícením nezahřívají, i přesto dbejte na bezpečnost.
Někdy se také využívají malá kulatá světla, která lze rozsvítit stiskem.

obr. 5

—

Alobal se hodí k vylepení krabice, než se na něj pásky dají – jak je
vidět pod páskou v kruhu pod obrázkem číslo 3.

—

Zdroje ještě většího „zprůsvitnění“ – buď se horní víko, kterým
osvětlenou krabici zavřeme, zespoda podlepí bílým papírem nebo
bílým pečícím papírem z role nebo se sprejem nastříká spodní víko.
Případně se pod víko vloží bílá, matná plexisklová deska vhodných
rozměrů.

Budeme se těšit na vaše výrobky, zkušenosti a fotografie a potěší nás,
pokud je budete zde chtít sdílet.
Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče
.
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Rozhovor s poradkyní
Terezou Vísnerovou
ptala se koordinátorka finanční agendy Michaela Heidlerová
1. Jak dlouho v Rané péči EDA pracuješ a jaká byla tvoje cesta k práci
poradkyně?
Jako poradkyně působím v RP EDA teprve od září 2013, tedy rok „a něco“,
považuji se tedy stále za nováčka. Je pravda, že nálož informací byla na
počátku opravdu hodně velká, ale zároveň mi přijde, že čím víc vím, tím
víc vím, že nic nevím… Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku a hledala jsem, kde by se mé znalosti a zkušenosti daly uplatnit.
Po praxi ve škole v Kanadě mě uvítali ve Filipovce (odlehčovací služba)
– snad proto, že jsem měla velkou zkušenost s prací s dětmi v turistickém
oddíle. K tomu miluju hraní na kytaru a zpěv, což se u dětí se specifickými
potřebami také hojně využívalo. Po třech letech jsem se rozhodla pro
změnu, posun více k poradenství a psychologii a zároveň přímé práci s
dětmi. Naštěstí se mi otevřela možnost stát se poradkyní v rané péči. Tato
práce z hlediska svého obsahu ideálně naplňuje mé profesní potřeby.
2. Kdyby tě oslovila uchazečka o práci poradkyně rané péče, co bys jí
poradila, jaké jsou tři nejdůležitější věci při takové práci?
Určitě je dobré být v nějaké míře flexibilní z hlediska možných situací,
nelekat se neočekávaných událostí, rodin, reagovat na specifické situace
s klidem, a to nejen v rodinách, ale i na pracovišti. Zároveň bych ale pod-
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pořila to, že všechno jde nějak zvládnout, a když je člověk v nesnázích,
stojí za ním tým poradkyň i vedení, to je nedocenitelná podpora.
Pak bych řekla, že je dobré být neustále nějak „v obraze“. Šíře témat,
která v rodinách řešíme, je opravdu velmi variabilní. Informace, které se
mohou rodinám hodit, přicházejí neustále, a člověk musí tyto informace
zpracovávat. Tato oblast mě také baví, ráda hledám nové informace. Tím,
že nemám vlastní děti, je pro mě raný vývoj dítěte více teoretický než
pro kolegyně maminky. To se však snažím kompenzovat zkušenostmi od
mnohých maminek, někdy i z odborných publikací, a taky hlavně vlastní
praxí z mnohaleté přímé práce s dětmi různého věku s rozličnými specifickými potřebami.
Dále je hodně důležité umět si nastavit limity ve své práci. Ráda bych pro
každou svou rodinu udělala první poslední, vytvořila materiály, zjistila
informace, vymýšlela možnosti podpory po všech stránkách atd. Ráda
bych všechny rodiny vídala co nejčastěji. Napadá mě spousta věcí – od
nápadů na výrobu materiálu po nápady, co by se dalo napsat do článků
do Zpravodaje. K práci patří i administrativní záležitosti, práce pro rozvoj
naší Rané péče EDA, prezentace na veřejnosti, evidence nových pomůcek
a péče o ně a mnoho dalšího. Je potřeba si určit priority, hranice, nevěnovat úkolům více energie, než si zaslouží. Upřímně řečeno, zatím s tím
ještě bojuju…
3. Co tě v poslední době při práci potěšilo, z čeho jsi měla největší radost?
Většinou odcházím z konzultace nabitá energií, když se „něco“ zadaří,
když cítím, že je dítěti i pečující osobě věnován čas, když vnímám, že
„něco“ sedlo, dítěti, mamince…
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Určitě za velký úspěch považuji, když jsem v jedné rodině dokázala většinu času společně s maminkou dítě bavit a „šaškovat“ se zrakově výraznými stimuly tak, že mělo většinu času konzultace na sobě tolik nenáviděné
brýle. Samosebou si je strhávalo po 10 minutách, ale i s těmito pauzami
byla délka času s brýlemi o 75 % delší, než se dařilo předtím. Je pravda, že
se děti vyvíjejí a úspěch patří více faktorům, ne jen mě!
4. Jaké jsou tvé pracovní plány do budoucna, na co by ses chtěla zaměřit?
To je dobrá otázka, kterou si kladu už čtvrt roku téměř každý večer před
spaním a stále jsem nenalezla odpověď. Mám tu smůlu, že mě baví a
zajímá všechno, co dává smysl a má pozitivní efekt na rozvoj dětí i co podporuje rodinu. Takže bych chtěla dělat všechno; věnovat se dětem, umět
je diagnostikovat a na základě diagnózy najít nejlepší způsob stimulace
vývoje, zároveň se věnovat i maminkám a celému rodinnému systému
kolem dítěte, protože to je nejdůležitější – tam stimulace probíhá a
spokojený rodič – spokojené dítě; také bych se ráda věnovala vývoji hry,
muzikoterapii, arteterapii, psychoterapii, informačním technologiím
ve speciální pedagogice, bazální stimulaci, komunikaci... Je pravda, že
práce poradkyně je natolik různorodá, že se v ní mohu realizovat ve všech
těch oblastech, které mi přijdou zajímavé, které fungují. To na této práci
shledávám osobně jako velmi zajímavé a pro mně zásadní. Navíc velmi
oceňuji možnost se v rámci práce vzdělávat dle svých potřeb. Jen je pak
těžší všechny ty možnosti aplikovat do omezeného času konzultací, které
pro rodiny máme vyhrazené. A k tomu nedostatek času na realizaci všech
nápadů, příprav, tvoření. Jsou to pak spíše „střípky pokusů“.
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5. Vím, že máš ráda hudbu – jaké jsou tvoje nejoblíbenější skladby, co
ráda zpíváš?
Za tuto otázku jsem také moc vděčná; hudba dokáže s mým naladěním
opravdu divy už od mého útlého dětství, kdy jsem měla díky těžkému
astmatu problémy s dechem. Zůstalo mi to doteď, a když mám nedostatek energie, pustím si energickou hudbu, když naopak potřebuju
uvolnit mysl, pustím si klidnější hudbu. Pokud je mi smutno, pustím si
hudbu, s níž mám spojené nějaké příjemné vzpomínky. Jako samouk jsem
se v patnácti naučila hrát na kytaru a po chvíli jsem si dala neskromný
cíl – umět všechny české písničky, co hrají v rádiích. To jsem nezvládla,
ale zpívám ráda a hraji taky ráda, zpívám ráda písničky Jarka Nohavici,
Wabiho Daňka, folkové songy... Mrzí mě, že je kytara velký nástroj a že
nemám fyzickou kapacitu nosit ji na konzultace, kam nosívám hromadu
pomůcek. Mám s ní výborné zkušenosti s dětmi s PAS (s poruchami autistického spektra) i všemi ostatními dětmi. Muzikoterapie má ve speciální
pedagogice opravdu obrovské možnosti. Jinak také zpívám ve sboru
ČVUT, společně s kolegyní Markétou Skalickou, které moc děkuji, že mě
do uskupení fajn lidí „přizvala“. Zpíváme Dvořákovo Te Deum, Smetanovu
Českou píseň a nyní zkoušíme novodobější věc – Modlitbu od Ondřeje
Lukáše. Ve sboru panuje díky skvělému sbormistrovi výborná pohodová
atmosféra.
6. Četla jsi v poslední době nějakou zajímavou knihu, která se ti líbila?
Mám problémy s pozorností a pamětí a čtení beletrie je pro mě velmi
náročné – když jedu v tramvaji, nedokáži vypnout „uši“ a doma je mým
společníkem také hudba. A když nezní nic, je pro mě těžké vypnout
svůj mozek, málo autorů to dokáže. Když už něco čtu, tak to musí dávat
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logický smysl, abych si nemusela pamatovat vůbec nic, jména a historii
postav, jejich vzájemné vztahy… Nebo knihu na doporučení, kde se prokousávám začátkem a pak mě pohltí, taková byla například „Hvězdy nám
nepřály“ od autora Johna Greena. Takže nejraději na relaxaci čtu odbornou a populárně odbornou literaturu, kterou kdekoli otevřu, obohatí mě
a můžu ji otevřít i za rok a pokračovat ve čtení. Kniha, kterou jsem otevřela naposledy a mám ji rozečtenou – je o relaxačním kreslení, „zentangle“
(tak se kniha i nazývá), kdy člověk kreslí na papírové čtverce o straně
8,9 cm různé geometrické tvary, vlnky, kroužky, a tím pádem „vypíná“
mysl, nemusí přemýšlet o konkrétnosti obrázku; a jelikož je dílko malé,
tak relativně brzy zažije pocit úspěchu dokončením projektu.
7. Máš nějaké oblíbené zvíře :o) ?
V dětství měly doma všechny mé nejlepší kamarádky morče. Tak jsem si
taky pořídila morčátko. Takže jsme dlouho měli nějakého hlodavce, který
byl součástí domácnosti, a jsem na takového mazlíka zvyklá. Také jsme
měli doma rybičky a táta udělal krásné scenérie, které ve zhasnutém
obývacím pokoji vytvářely nádhernou světelnou bublající atrakci, navíc
se živými rybičkami, které jsme krmili. Bohužel teď bydlím v tak malém
bytě, že kdybych si měla pořídit akvárko, tak jedině mini; a jiné zvířátko
se mi tam nevejde. Jinak z hlediska rozdělení světa na psy a kočky je z mé
osobnosti jasné, že preferuji tvrdohlavé a pyšné kočky, protože nemám
potřebu být někoho „páníčkem“.
Děkuji za zajímavé odpovědi.
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Prstový dort
Chystáte se péct dort na dětskou narozeninovou oslavu?
Zapomeňte na motýlky a Bořky stavitele. Originální a levnou
ozdobou na slavnostní dort mohou být samotné dětské prstíčky.
Stačí je jen usekat vlastním nebo sousedovým dětem a zapíchat do
čokoládové polevy!
Jestliže děti protestují a vám je jich líto, vyrobte si prstíčky z marcipánu. :-)
Budete potřebovat pouze marcipán světle růžové barvy, spařené
oloupané mandle a jako pomůcku kuchyňské prkénko, příborový
nůž a škrabku na brambory. Marcipánovou hmotu pokojové teploty
prohněteme, rozdělíme na přibližně stejné dílky a z nich ukoulíme
kuličky. Z kuliček pak vyválíme na prkénku válečky, dlouhé 3 až 4 cm.
Příborovým nožem si vytlačíme nehtové lůžko a naznačíme zvrásněnou
kůži kolem kloubů. Bramborovou škrabkou pak seřízneme plátek ze
spařené mandle a vytvoříme tak krásně zažloutlý nehýtek. Prstíčky
zohýbáme do různých tvarů a pozic a naaranžujeme do ještě vlažné
čokoládové polevy na dortu.
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co proběhlo

Akce chystané

1. 10.–18. 10. 2014 Výstava fotografií v Brandýse nad Labem

Setkání rodičů v roce 2015

1.–30. 10. 2014 Říjen pro neziskovky v Mostu

21. 1., 17. 2., 18. 3. – velikonoční a 15. 4.

1.–30. 10. 2014 Výstava sociálních služeb v Mělníku
15. 10. 2014 Setkání rodičů a dětí s povídáním o krizové intervenci
s Andreou Nondkovou
3. 11. 2014 Křest kalendáře na rok 2015 – Osobnosti na třech kolech

17.–24. 5. 2015 Pobytový kurz
květen Den pro ranou péči ve Stromovce
10. 6. Zahradní slavnost na Habrovce, Praha 4

19. 11. 2014 Večerní setkání rodičů – iPady
5. 12. 2014 Mikulášské setkání rodičů a dětí
Sledujte Aktuality na našich stránkách
www.ranapece.eu/praha/aktuality (změny vyhrazeny).
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