Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s.

17/2015

Obsah
Úvodník … 3
infoservis
Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového
vnímání u dětí se zrakovým postižením … 4
Lékařská telefonická konzultace … 5
Školka – aneb jak být jako v pohádce … 7
Zápis motorového vozidla zakoupeného s využitím
přiznaného příspěvku na zvláštní pomůcku … 8
Pobytový kurz v Lučkovicích … 10

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
Bemer … 12
Hmatové talířky … 13
Jak zacházet s dětským strachem … 14
Mám dvě ruce na povídání … 16
Použití videa při práci v rané péči … 17
Výchova dětí s autismem – Aplikovaná
behaviorální analýza … 19
Tvorba pomůcek … 21
Rozhovor s Janou Ježkovou … 23
Pro sourozence
Ptáci sídlišťáci … 25
Kalendárium … 26

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 17/2015

obsah

2

Úvodník
Vážení a milí rodiče,
letos na jaře je rušno. Chystá se velký Den pro ranou péči
ve Šlechtovce, proběhl pobyt pro klientské rodiny v Lučkovicích,
připravuje se Traktorové setkání u Nešporů, Zahradní slavnost
na Habrovce a nakonec i mezinárodní konference s významnými přednášejícími, mimo jiné i s Leou Hyvärinen – finskou oční lékařkou a autorkou
mnoha testů pro malé děti.
Kdo sleduje dění na webových stránkách www.roksedou.com a facebook
Rané péče EDA, je v obraze.
Postupně přinášíme jednotlivé informace a snažíme se vás jimi moc nezavalit.
Hlavou se nám nyní honí mnohé akce a přemýšlíme, jaký význam pro
vás mají, co pro vás služba znamená, jak se vaše životy s ní mění nebo
nemění, co pro vás znamená spolupracovat s našimi poradkyněmi a kolegyněmi a naším pracovištěm nebo zapojit se do širšího dění v rámci
různých akcí.

možnost nabízejí. Souvisí to s našimi jistotami a obavami, ale i individualismem doby, kdy si „každý řeší své“…
Tyto myšlenky nás napadají také právě v souvislosti se zájmem o pobyt
pro rodiny a setkání rodičů. Jak moc jsou to akce, kterých se jako rodiče
lekáte nebo se na ně těšíte a jste zvědaví na sebe vzájemně a na své děti?
Láká vás společnost, nebo se raději straníte? Jak vám je ve skupině lidí,
kteří se převážně vidí poprvé?
Může to být zamyšlení pro každého z nás.
Těšíme se na další setkávání s vámi u vás doma nebo i na společných
akcích!
Alice Pexiederová, poradkyně a redaktorka

Společnost se v posledních letech stále více individualizuje, lidé spoléhají
na moderní technologie, virtuální světy, objektivní informace… přesto
však vnímáme, jak moc spolu potřebujeme sdílet to, jak se cítíme a co
prožíváme. Může se stát, že najednou zjistíme, že nám chybí někdo,
s kým o takových pocitech můžeme osobně mluvit; nebo si připadáme
tak nepatřičně, že se za své pocity a myšlenky stydíme a ani si netroufneme o nich mluvit. Nevědomky se vyhýbáme situacím, které tuto
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Milí rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na setkání s odborníky v oboru vyšetření zraku, zrakového vnímání, problematiky centrálních poruch vidění u dětí raného a předškolního věku. Při příležitosti
25. výročí založení rané péče v naší republice jsme do Prahy
pozvali doktorku Leu Hyvärinen, která se dlouhá léta věnuje
dětem se zrakovými vadami a je autorkou mnoha užitečných testů, se
kterými se v našich ambulancích setkáváte. Umí srozumitelnou formou
názorně na příkladech dětí vysvětlit konkrétní problémy s viděním
a ukázat, jak je lze vyšetřit i jaká je možná náprava pomocí brýlí, úprav
prostředí a správného přístupu k dítěti. Dále jsme pozvali zkušenou pedagožku a dětskou psycholožku z holandské spřátelené organizace Visio
paní doktorku Marjolein Dik, která se také zabývá specifickými potřebami dětí se zrakovým postižením i s kombinací více problémů a věnuje
velkou pozornost dětem s centrálními poruchami zraku. Do třetice
jsme pozvali rakouskou speciální pedagožku paní Gertrude Jaritz, která
nás významně ovlivnila při zřizování služby rané péče. Je spolu s Leou
Hyvärinen autorkou vám možná známých postaviček Lilly a Gogo, které
používáme v naší rané péči s úspěchem dodnes. Dlouhá léta pracovala
v rané péči a ve speciálně pedagogickém centru ve Štýrském Hradci,
aktuálně učí na střední škole a vede kurzy na vysoké škole pro nové
pracovníky rané péče a speciálně pedagogických center v Rakousku.

Konference Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového
vnímání u dětí se zrakovým postižením s těmito významnými
lektorkami se koná 18. června 2015 v posluchárně Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, 158 00
Praha 5. Přednášky budou v anglickém jazyce, ale budou simultánně tlumočeny do češtiny. Všichni jste srdečně zváni.
http://www.roksedou.com/#!konference/cr9b
Markéta Skalická, poradkyně rané péče, instruktorka stimulace zraku

FAKULTA
HUMANITNÍCH STUDIÍ
Univerzita Karlova

Přednášející:
Dr. Lea Hyvärinen, MD, Ph.D., FAAP (Finsko)
Drs. Marjolein Dik (Nizozemí)

Raná péče EDA, o. p. s.

a Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze
si Vás dovolují pozvat
na odbornou konferenci
konanou u příležitosti
25. výročí rané péče
v České republice

Dipl. Päd. Gertrude Jaritz (Rakousko)
PaedDr. Jana Vachulová (Česká republika)

Program:
9:00 – 17:00




Nové metody v diagnostice
a rozvoji zrakového vnímání
u dětí se zdravotním postižením
Datum:

18. června 2015

Místo konání:

Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy,
U Kříže 8, 158 00 Praha 5.





Historie a současnost rané péče
Přednášející: PaedDr. Jana Vachulová
Zraková informace na cestě mezi okem
a mozkovou kůrou
Přednášející: Dr. Lea Hyvärinen, MD, Ph.D.
Neuropsychologické posouzení zrakových
a hmatových funkcí:
vnímání, pozornost a vizuálně-motorická
a hmatově-motorická integrace
Přednášející: Drs. Marjolein Dik
Od černobílých panenek k aplikacím …
Přednášející: Dipl. Päd. Gerti Jaritz

Prosíme účastníky konference o potvrzení účasti vyplněním formuláře na www.roksedou.com do 15. 5. 2015.
Po celou dobu konference je zajištěno simultánní tlumočení.
Vstup na konferenci: 950 Kč plné vstupné / 200 Kč snížený poplatek pro studenty.

Podrobné informace o konferenci naleznete na www.roksedou.com.
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Lékar�ská telefonická konzultace
Počátkem března jsme v rámci projektu „Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit“, který podporuje Nadace
Sirius, uvedli do provozu Linku EDA, krizovou telefonickou
linku a chat pro ty, kdo pečují o dítě s postižením a potřebují poradit, podělit se o své pocity či najít ztracenou rovnováhu.
Důležitou součástí této linky je možnost obrátit se se svými dotazy i na odborné lékaře, kteří s Linkou EDA spolupracují.
Cílem této nadstandardní služby – tedy telefonické konzultace s odborníkem – je např. lepší pochopení zdravotního problému dítěte
a pomoc v procesu vyrovnávání se s onemocněním, s přijetím diagnózy
či stanoveného léčebného postupu. Konzultace s odborným lékařem
umožňuje vysvětlení pojmů, kterým rodič, případně jiný rodinný
příslušník, nerozumí, zodpovězení konkrétního dotazu, vysvětlení praktických zdravotních záležitostí. Lékař může v telefonickém rozhovoru
pomoci s objasněním diagnózy z obecného hlediska – co konkrétní
diagnóza obnáší, jaké jsou běžné lékařské postupy. Rozhovor s lékařem
může rodičům také usnadnit rozhodování, které je pro ně jako pro laiky
jinak velmi obtížné, ale může pomoci rozšířit i možné varianty léčby.
Rodiče si ale v rozhovoru s odborným lékařem mohou také potvrdit správnost postupu jak svých ošetřujících lékařů, tak postupy
vlastní, což výrazně přispívá k tolik potřebné vyrovnanosti a klidu.
Zde je však také potřeba říci, co tato služba poskytnout nemůže.
Rozhodně nelze po telefonu stanovovat diagnózu ani nabízet jiný
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názor na ni, nenahrazuje vyšetření odborníkem, není hodnocením
lékařských zpráv ani vyjádřením o prognóze onemocnění. Lékař v telefonickém rozhovoru neprovádí žádná rozhodnutí za klienta či za jeho
lékaře, telefonická konzultace ani neznamená převzetí do péče.
Jak tato služba prakticky probíhá?
Po předchozí dohodě s klientem je na Lince EDA domluvena možnost
konzultace s pediatrem, oftalmologem, rehabilitačním lékařem, dětským
neurologem či fyzioterapeutem. (Uvažujeme o tom, že v budoucnosti
rozšíříme tým odborníků na přání klientů linky ještě o výživového poradce
a ergoterapeuta.) Konzultant a klient společně určí konkrétní datum
a rámcově problém, kterého se hovor bude týkat. Čas rozhovoru s odborníkem je přímo vázán na provoz Linky EDA. K přepojení na lékaře může
dojít každou středu a čtvrtek 15 minut před zahájením provozu (tj. mezi
8.45 a 9.00 hod.) a 15 minut po jeho skončení (mezi 17.00 a 17.15 hod.).
Přestože je Linka EDA anonymní, v tomto případě – pokud chce klient
využít tuto nadstandardní službu – poskytne konzultantovi své telefonní
číslo a e-mailovou adresu, na které mu pak konzultant sdělí informaci
o době, kdy lze hovor na Lince EDA přepojit na konkrétního odborníka.
Samotný rozhovor už probíhá pouze mezi klientem a odborným
lékařem. Maximální délka hovoru by neměla přesáhnout hodinu. Vždy ale záleží na konkrétní situaci, dotazu a časové rezervě
jednotlivých odborníků. Každý odborník se na začátku hovoru
s klientem domluví na době, kdy je klientovi k dispozici.
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Rádi bychom vám představili první odborníky, které se
nám ke spolupráci s Linkou EDA podařilo získat.
Neuroložka MUDr. Bc. Michaela Lifková pracovala mj. jako lékařka na Klinice dětské neurologie ve FN Motol, na Klinice dětí a dorostu ve FN Královské Vinohrady a v Marienhospital Bottrop v Německu, ale také jako
konzultantka dětské krizové Linky bezpečí či sanitářka na jednotce intenzivní péče III. interní – kardiologické kliniky FN Královské Vinohrady.

Zaujala vás tato naše služba? Máte dotazy, které se týkají některé z výše
jmenovaných odborných oblastí? Potřebujete se poradit, ověřit si
pochopení některého odborného problému? Zavolejte na Linku EDA
a poraďte se s našimi konzultanty. Pokud společně zjistíte, že potřebujete podrobnější odbornou konzultaci, rádi vám ji zprostředkujeme.
A nezapomeňte, Linka EDA je tu pro vás každou středu a čtvrtek
do 9 do 17 hodin.

Rehabilitační lékařka oddělení léčebné rehabilitace Hornické polikliniky v Ostravě MUDr. Jitka Pišoftová má dlouholeté zkušenosti v práci s dětmi i dospělými s postižením.
Neonatoložka MUDr. Petra Šaňáková získávala zkušenosti
na všech odděleních neonatologického pracoviště Ústavu pro
matku a dítě v Podolí, kde je nyní vedoucí oddělení intermediární péče a zástupkyní primáře (t. č. na mateřské dovolené).
Oftalmoložka MUDr. Petra Teplanová z Dětského očního
centra Kukátko pracovala na Oční klinice dětí a dospělých ve FN Motol a na Oční klinice Fakultní Thomayerovy
nemocnice a specializuje se na dětskou oftalmologii.
Fyzioterapeutka Bc. Lucie Gregorová je naše dlouholetá spolupracovnice, v minulosti pracovala na našem pracovišti jako
fyzioterapeutka i poradkyně rané péče, její specializací jsou nedonošené děti. T. č. pracuje jako fyzioterapeut v soukromém
rehabilitačním zařízení Proagilis v Jesenici na Praze-východ.
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Školka – aneb jak být jako v pohádce
Existují různé podoby předškolního vzdělávání a v dnešní době
je možno si do určité míry vybírat konkrétní mateřskou školu.
Záleží však na kapacitě, věku dítěte, otevřenosti konkrétní
mateřské školy a zřizovatele a mnoha dalších faktorech, kdy
a kam se nakonec vaše dítě dostane. Přesto však někdy narážíme
na nepřekonatelné překážky jako nízký úvazek asistenta, který nepokryje
potřeby školky a dítěte, byť jsou navrženy v oficiálním doporučení
k integraci od SPC (speciálně pedagogického centra). Nebo se setkáváte
s jinými bariérami na různých úrovních – od strachu z neznámého
po nemožnost zajistit vhodnou stravu pro konkrétní dítě.
Několik našich poradkyň se tento týden zúčastnilo exkurze v MŠ Libocká,
kde si přišly jako v pohádce. Setkaly se zde právě s tím, že všechno
smysluplné je možné a překážky vlastně neexistují; a pokud ano, jsou
spíše výzvou, které je třeba se postavit.

Zajímavou spolupráci školka navázala i s několika domovy pro seniory.
Děti tam nechodí zpívat a přednášet básničky, ale zahrát si společně hry,
smlsnout vlastnoručně upečené koláčky a zazpívat si, co zrovna mají rády.
Tyto chvíle jsou potěšením pro všechny zúčastněné.
Jak je to možné, proč to všechno jde?
Panuje tu důvěra a otevřenost a všem jde o jedno a totéž: žít naplno
spokojený a aktivní život se svými dětmi, bavit se a užívat si to!
http://www.mslibocka.cz/
Ještě si dovolím ocitovat motto ze stránek školky:
„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky,
taková malá štěstí, čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je štěstí
větší.“ (J. Werich)
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Paní ředitelce Chroustovské se zde podařilo vytvořit výborný tým
odborníků nakloněný integraci dětí.
Na první pohled to vypadá, že je zde možné všechno a vládne tu anarchie.
Opak je pravdou: děti jsou si vědomy, co si mohou kdy a kde dovolit.
Rodiče i prarodiče jsou vítáni ve třídách a mohou děti přivést po domluvě
s paní učitelkou téměř kdykoli. Ale vše má svá pravidla a smysl a nic se
neděje nahodile. Důležitá je otevřená komunikace a předávání informací
mezi učitelkami, asistenty i rodiči. Není žádnou výjimkou, že si rodina
i školka píše společný deník. Rodiče v této školce jsou také sami velmi
aktivní a nabízejí se s nápady a možnostmi, jak společné fungování ještě
vylepšit. Žádný názor není špatný, o všem je možno mluvit.
Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 17/2015
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Zápis motorového vozidla zakoupeného
s vyuz�itím pr�iznaného pr�íspe�vku
na zvláštní pomu�cku
Sdílíme informace o obtížích v souvislosti se zápisem a nákupem
motorového vozidla.
Lenka Bártová

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 17/2015
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Pobytový kurz v Luc�kovicích
Ještě po uzávěrce doplňujeme Zpravodaj o pár fotografií
z prvních dnů Pobytového kurzu.
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Bemer
Tento článek vzniká v návaznosti na téma časopisu Raná péče
týkajícího se odpočinku a zdrojů energie. Pro každého to může
být úplně něco jiného. Někdo čerpá sílu z procházky v lese, jiný
z ranního cvičení či běhu, jiný z cílené relaxace, další z tvorby
šperků či dortů nebo z posezení s přáteli či podpory psychoterapie. Často
to není jedna jediná aktivita, která nám potřebnou sílu dodává, ale je
součinností mnoha faktorů.
Zajímavým střípkem mezi aktivitami, které mohou být nápomocné, je
i přístroj Bemer.
Jeho aplikace spadá pod tzv. fyzikální metody léčby, což je souhrnný
a prakticky používaný termín pro všechny magneto-, elektro-,
laseroterapie a vodoléčby.
Podporuje mikrocirkulaci, to znamená, že pomáhá zásobování tkání
a orgánů kyslíkem a výživnými látkami a podporuje imunitní systém.
„Mikrocirkulace je pojem označující oběh tělních tekutin (krve, tkáňové
tekutiny, lymfy) na úrovni jednotlivých tkání. Základem mikrocirkulace
jsou drobné krevní a lymfatické cévy. Porucha mikrocirkulace má
za následek zhoršení výživy tkání.“

Tato mikrocirkulace se děje v těle běžně sama od sebe, ve zvýšené míře
např. při pohybu, relaxaci, dobré masáži apod. Vlivem stresu a nemocí
dochází k oslabení běžných procesů v těle, které je pak náchylnější
k infekcím a dalším nemocem.
Přístroj Bemer funguje v různých modech a s různým příslušenstvím.
Je možné „na něm“ spát, ošetřovat si jím bolavá záda, poraněné koleno
apod.
Zmiňujeme ho zde jako jednu z možností doplňkových placených terapií
na základě zkušenosti z rodiny, kde mamince tento přístroj pomáhá
k dobrému spánku a odpočinku, působí příznivě zejména na unavené
a bolestivé svaly z tréninků, regenerace je mnohem rychlejší. Malé
Adélce pomáhá podporovat imunitu, dýchání a pohyblivost.
https://www.youtube.com/watch?v=L9rxnkYkIZQ
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
Upozornění:
Sdílíme zajímavou zkušenost. Z článku nevyplývají pro Ranou péči EDA,
o. p. s., ani pro rodinu žádné reklamní výhody

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrocirkulace
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Hmatové talír�ky
Vlastnoručně vyrobené hmatové talířky jsem objevila
v jedné klientské rodině a žasla nad jednoduchým a efektním
výrobkem!
Na vytvoření potřebujeme jen papírové „party talířky“, nejlevnější
gel na vlasy, korálky a třpytky, sešívačku a průhlednou kancelářskou
„košilku“ do pořadače.
Do jednoho talířku, který bude sloužit jako vrchní, prostřihneme otvor.
Průhlednou „košilku“ naplníme lžící gelem na vlasy, přidáme kamínky,
korálky, třpytky nebo cokoli nás napadne, „košilku“ přeložíme a zalepíme
izolepou, aby gel nevytékal. Pak už jen vzniklý polštářek vsuneme
do otvoru mezi dva talíře a talíře scvakneme sešívačkou.
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 17/2015

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci

13

Jak zacházet s de�tským strachem
Hravé rodic�ovství
Děti mívají strach, to je známá věc. Některým jejich obavám
rozumíme, jiné nás rozčilují a vyvolávají v nás úzkost a pocit
bezmoci. Chápeme, že se bojí cizího psa nebo testu z matematiky,
proč jsou ale při každé bouřce přesvědčeny, že do nich udeří blesk, nebo
proč odmítají jít na oslavu kamarádových narozenin, kam se tolik těšily?
Zkušený rodinný terapeut Lawrence Cohen ve své knize ukazuje, že i tak
iracionální obavy jako strach z bubáků pod postelí nebo z bouřky mají
racionální původ.
Děti zažívají každý den něco nového, ocitají se v nových sociálních
situacích, potkávají nové lidi a musí se naučit spoustu dovedností, které
my dospělí máme už léta ve svém repertoáru. Je tomu tak ale doopravdy?
Autor nás zve k důkladnému zamyšlení nad tím, jak my sami zvládáme
situace, které v nás vyvolávají úzkost – jestli máme sklon se jim vyhýbat,
jestli zatneme zuby a snažíme se „mít to co nejrychleji za sebou“, nebo
jestli jsme schopni svým obavám otevřeně čelit, prožívat emoce s tím
spojené a reagovat odpovídajícím způsobem. Zkrátka jestli se od nás
mohou děti naučit, jak žít život naplno a bez zbytečného strachu.
Cohen na řadě příkladů a modelů vysvětluje, jak úzkost vzniká, jaké
jsou její projevy a jak silný může být její vliv na život dítěte a celé
rodiny. Především však nabízí konkrétní návody a strategie, jak dětem
pomoci. Je přesvědčený, že právě rodiče jsou v boji s dětskými úzkostmi
nezastupitelní. Základem změny je pevný vztah mezi rodičem a dítětem,
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vztah, ve kterém je místo pro pozorné naslouchání, neskrývané
projevy lásky a náklonnosti, pro mazlení i řádění a kde se tráví hodně
času společným hraním. Autor nabízí nepřeberné množství her, které
mohou dítěti pomoci uvolnit se nebo naopak se zaktivizovat, dostat se
z ochromení úzkostí, vyzkoušet si, že není bezmocné, že má sílu, kterou
je mu dovoleno používat. Důležité je, aby rodiče nezůstali stranou,
aby se aktivně zapojili do „Bonbonové meditace“, zatančili si „Taneček
s mravenci v kalhotách“, použili „Dračí dech“ nebo se zúčastnili aktivity
s tajemným názvem „Super PomPo“. V boji proti strachu a úzkostem
je dovoleno vše – běhání, skákání i hlasitý křik, kreslení, psaní deníku,
vymýšlení fantastických příběhů – všechno, co dětem ukáže, že život
je sice trochu děsivé, ale v podstatě bezpečné a především zábavné
dobrodružství.
Lawrence J. Cohen, Ph.D., je psycholog a rodinný terapeut, odborník
na dětské hry a terapii hrou, autor či spoluautor několika knih a celé
řady odborných i popularizačních článků, zaměřených na problematiku
výchovy, vztahů v rodině a v dětském kolektivu. Vedle terapeutické praxe
se zabývá přednáškovou činností, vede kurzy pro rodiče a pedagogické
pracovníky. Pracuje s celými rodinami i samostatně s dětmi a rodiči,
věnuje se párové terapii a pomáhá obětem sexuálního násilí. Založil
v USA první terapeutické skupiny pro partnery obětí sexuálního násilí
a pro muže, kteří sami zažili sexuální zneužívání.
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Publikace:
— Playful Parenting
— The Opposite of Worry
— The Art of Roughhousing (spoluautor Anthony DeBenedet) – česky Hry
pro milovníky polštářových bitev, Portál
— Best Friends, Worst Enemies(spoluautoři Michael Thompson, Catherine
O’NeillGrace)
— Mom, They're Teasing Me (spoluautoři Michael Thompson, Catherine
O’NeillGrace)
Lawrence J. Cohen žije v Bostonu se svou ženou Liz, je otcem dvou již
dospělých dětí.
Jana Ježková, koordinátorka projektu Sirius
V roce 2014 tuto knihu Jak zacházet s dětským strachem spolu s Milenou
Jeřábkovou přeložila z angličtiny, letos ji vydalo nakladatelství Argo.
O Janě Ježkové se více dozvíte v rozhovoru v tomto čísle Zpravodaje.
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Mám dve� ruce na povídání
Raná péče Diakonie Stodůlky nedávno vydala materiál
(na flešce) „Mám dvě ruce na povídání“ pro podporu a rozvoj
komunikace dětí s ohroženým nebo opožděným vývojem řeči.
Na flešce najdete:
¨ základní slovní zásobu ke znakování z tematických okruhů:
rodina, doma, zvířata, jídlo, oblečení, barvy, svátky, základy
komunikace jako „ještě“, „konec“,

Abyste si udělali konkrétní představu, můžete shlédnout krátkou ukázku na:
https://www.youtube.com/watch?v=szLkf_XaX3s
Pokud by vás tato informace zaujala, flešku si můžete zakoupit přímo
v Rané péči Diakonie Stodůlky u Lucie Černíkové nebo Veroniky
Strenkové, kontakty na ně najdete: http://www.rana-pece.cz/kontakt.html
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

¨ říkanky: Myška a kočka, Koulela se brambora, Věž, Trpaslíci, Medvěd,
Zajíc, Fidli fidli (Pavel Šrut: Šišatý švec a myšut),
¨ písničky: Nechoď tam, Běžel tudy zajíček, Běží liška k Táboru, Prší,
prší, Půjdem spolu do Betléma, Kočka leze dírou,
¨ pohádky: O koblížkovi, O koťátku, které zapomnělo mňoukat (Jiří
Žáček – Čítanka), Zvířátka a budka.
Písničky, básničky a pohádky krásně a zřetelně znakuje Taťjana Medvecká,
slovní zásobu vyučuje Zuzana Sýkorová.
Materiál je určen pro všechny, kdo mají chuť si hrát a povídat, a získat tak
dobrý nástroj pro podporu komunikace.
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Pouz� ití videa pr�i práci v rané péc�i
Přinášíme v krátkosti představení tří různých možností využití
videa při práci v rané péči. Inspirací k tomuto textu byl seminář
pro APRP (Asociaci pracovníků v rané péči) v dubnu letošního
roku na toto téma a přednáška o této technice Kateřiny Čechlovské ze
Střediska pro ranou péči Liberec.

VIDEOSCÉNÁŘE:

VTI (VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ):

¨ jedná se o krátké video s jednou činností, natočené na míru dítěti, se
slovním doprovodem; dítěti se pustí a dle tohoto návodu si dítě může
zkusit novou hru (např. video „čistím zuby medvídkovi“),

¨ jedná se o terapeutickou metodu práce s videozáznamem, užívanou
při poruchách interakce mezi aktéry komunikace,
¨ cílem videotréninku je rozvíjení sociálních dovedností, naučení se
principům úspěšné verbální i neverbální komunikace a podávání
pozitivní zpětné vazby,
¨ tato metoda se užívá zejména v rodinném prostředí, při řešení
výchovných problémů, vedení dětí a problémech v interakci mezi
rodiči a dětmi,
¨ VTI vyzdvihuje silné stránky zúčastněných spíše než ty slabé
¨ nejdříve se video natočí, pak se analyzuje a edituje a na závěr se
o něm hovoří,

¨ používají se nejvíce u dětí s PAS (poruchy autistického spektra), ale
i s jinými poruchami,
¨ slouží k rozvoji hry,

¨ video může být natočené pro jedno či více dětí:
např: video pro 1 dítě – stavím silnici – kostky na stavbu, autíčko –
jednoduchý slovní doprovod – na videu jsou vidět jen ruce, jak staví
silnici
nebo video pro 2 děti – stavíme ohrádku pro zvířátka – kostky
a zvířátka, nakreslené schéma na podložce – „vezmu 2 kostky
a postavím, a teď hraješ ty“ (střídání dětí ve hře).
Zásady: scénáře se točí přiměřeně pro konkrétní dítě nebo děti, důležitá
je motivace, slovní doprovod, cíl, počet dětí, scénáře je třeba postupně
rozvíjet (měnit je a obměňovat dle vývoje dítěte).

¨ natáčení v rodině se nejčastěji opakuje 4-5x, někdy stačí méně, jindy
se využije více nahrávek, záleží na dohodě s rodinou.
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POUŽITÍ VIDEA JAKO PROSTŘEDKU PODPORY SEBEPOJETÍ
U DĚTÍ S PAS :
¨ slouží k nácviku sociálních dovedností, hry a komunikace u dětí s PAS,
¨ pomocí krátkých videonahrávek lze podpořit pozitivní vnímání sebe
sama, porozumět lépe svým emocím, podpořit rozvoj komunikace
a sociálních dovedností,
¨ je možné použít jen část videa, na kterém se dítěti něco povedlo, a to
pak dítěti ukazovat, pojmenovávat, chválit je.
Další informace můžete dohledávat na webu či se informovat u svých
poradkyň.
Například na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=CFmDsRRpCYQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xob9INzOLqQ
Nebo vyhledat podporu odborníka:
¨ S VTI pracuje dlouhou řadu let o. s. SPIN http://spin-vti.cz/o-nas
¨ Mgr. Romana Straussová pracuje s dětmi s PAS a má s využitím videa
velké zkušenosti (Centrum Terapie Autismu, s.r.o.)
http://www.cta.cz/
Lucie Donátová, poradkyně rané péče
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Výchova de�tí s autismem – Aplikovaná
behaviorální analýza
Shira Richman, Portál 2006, 2008
Kniha se zaměřuje na jeden z možných přístupů k dětem s poruchami
autistického spektra (s PAS,) a to Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA).
V prvních kapitolách najdeme obecný úvod k autismu, dále pak výčet
výchovných přístupů, které mnozí z nás známe: TEACCH program, teorie
pevného držení, psychoanalýza, muzikoterapie apod.
Aplikovaná behaviorální analýza (dále ABA) je zde popisována jako
metoda, která pracuje s výkyvy a nežádoucím chováním tak, že učí
a posiluje žádané chování. „ ABA je využívána terapeutem, který učí žáka
určitou dovednost v malých, přesně definovaných krocích. ABA využívá
vědeckých poznatků o ovlivňování chování, které publikoval v minulosti
B. F. Skinner. Všechny programy ABA jsou individuální.“
Autorka dále rozpracovává v jednotlivých kapitolách, jak se začíná
s učením a aplikací ABA, hovoří o přípravě k učení – úprava prostředí,
eliminace rušivých faktorů. Důraz klade na tzv.diskriminační stimul
– zaměřuje se tedy na to, čím učení pomocí ABA terapie začíná, tj.
instrukci/pokyn, kterému ale musí dítě rozumět – např. „ Oblékni si
bundu“. Jde tedy o upoutání pozornosti dítěte, o případnou vizuální
dopomoc k porozumění pokynu, o správné načasování (autorka se příliš
nezabývá tím, co dělat v případě neúspěšné reakce u dítěte, počítá
s tím, že k správné reakci dopomůžeme všemi dostupnými prostředky

Zpravodaj Rané péc� e EDA, o. p. s. 17/2015

– dle mých osobních zkušeností jsou to gesta, můžeme dítěti předvést
správnou reakci, dopomůžeme fyzicky k reakci…). Správnou reakci
posilujeme odměněním dítěte dle naší volby (musíme si být jisti tím, co
je pro dítě opravdu pochvalou, co ocení).
Obecné schéma učení pomocí ABA terapie by mohlo vypadat takto:
upoutání pozornosti – pobídka/pokyn – reakce - posílení/odměna.
Následují další v knize podrobně popsané pojmy: generalizace (přenesení
naučení úkonů do běžných situací) a řetězení (využijeme jednotlivých
naučených reakcí a použijeme je postupnými kroky jako jeden celek).
Například:
1. otočím kohoutek a pustím vodu,
2. namydlím si ruce,
3. umyji ruce s mýdlem pod vodou,
4. zavřu kohoutek s vodou,
5. utřu si ruce do ručníku.
Díky nácviku řetězení jsem provedl úkon – Umytí rukou před jídlem.
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V knize se dozvíte, jak by mohl vypadat již zmíněný nácvik žádaného
chování – např. nácvik užívání toalety, nácvik vhodných stravovacích
návyků; člověk se však nesmí nechat zmást, jde o „běh na dlouhou trať“,
v knize jde o pár řádek či stránek.
Velmi se mi líbí podkapitola třetí kapitoly Proč je hra důležitou součástí
vývoje. V dnešní době se totiž od zařazení hry do učení spíše ustupuje.
Autorka ale vyzdvihuje hru jako součást zábavy a velkou motivaci pro
další učení i u dětí s autismem.
Malou otázkou pro mě zůstává podkapitola šesté kapitoly o expresivním
jazyku Způsoby rozvíjení spontánního jazyka (myšleno spontánní
verbální reakce na situaci). To, že se děti setkávají běžně se situacemi,
které přímo volají po použití spontánního jazyka, je jedna věc, druhá
věc je ale, jak můžeme mluvit u dětí s autismem o spontánním jazyku
v případě určitých situací (např. hrníček spadl ze stolu – dítě: „ Bum
bác“), když v jejich případě půjde nejspíš o naučenou imitaci díky jiné
osobě, která to dítě naučila např. pomocí vymodelované situace pro
komentář dítěte. Pokud se však dítě tuto „spontánní reakci/komunikaci“
naučí, můžeme mluvit o posílení či naučení žádaného/žádoucího
chování. A o to u ABA terapie jde!
Pozn. Z mé osobní zkušenosti se ABA terapie osvědčila nejen u dětí s PAS, ale
i u dětí s lehčím i těžším mentálním postižením, problematickým chováním,
lze ji přizpůsobit i pro dítě s motorickým, zrakovým nebo kombinovaným
postižením.
Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče
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Tvorba pomu�cek
Když mi před pár měsíci lékař řekl, že moje vytoužená dcera
má oční vadu a musí ve 4 měsících začít nosit brýle, tak jsem
ve svém srdci cítila velký smutek a nespravedlnost.
Večer jsem ležela vedle ní, propadala se do lítostivých pocitů a myšlenek
a zabývala se otázkou, proč zrovna ona špatně vidí, a že já jako špatně
vidící matka jí nedám tolik jako vidící maminka.
V ten moment jsem si ale uvědomila, že nechci mít dceru litovanou
a odlišnou od jiných dětí. Sama jsem to tak nechtěla a zařekla jsem se,
že tyto pocity zklamání, bolesti a nespravedlnosti musím ihned vyměnit
za postoj pozitivního myšlení a dát jí vše a ještě víc.
Zasedla jsem k počítači a začala hledat veškeré informace, zkušenosti
a materiály, abych mohla začít vytvářet tu nejlepší cestu jejím životem.
Přesto, že já sama špatně vidím a jako malá jsem chodila do školky
a základní školy pro slabozraké, tak nyní jsem na druhé straně řeky.
Musím u své dcery najít tu nejlepší cestu. Má celý život před sebou a já
vím, že nechci, aby byla litovaná, ale ani aby se necítila slabší než ostatní.

Mým největším učitelem je výuka podle didaktických pomůcek
a Montessori materiálů. A proč? V tomto duchu jsou hračky a materiály
jednoduché, výchovné a naučné.
Mé dceři je nyní 7 měsíců, a materiály pro ni jsou tedy zcela jednoduché.
V prostorech, ve kterých si hrajeme, jsou na zdi černobílé obrázky
s motivy zvířátek a věcí. V pozdějším věku je využiji na obkreslování
prstem pro rozvoj motoriky a logického myšlení. Obrázky jsem pro větší
možnosti využití zalaminovala.
Protože s dcerou nejsme vždy na jednom místě, tak jsem udělala
černobílá leporela formátu A4, která rozkládám kolem ní, když jsme
mimo domácí prostory – a hned máme co na hraní.
Kromě této stimulace nabízím dceři různé ruličky a dózičky oblepené
barevnými izolepami – koupila jsem obyčejné izolační pásky. Mají čtyři
základní barvy a jsou omyvatelné.

Pročetla jsem hodně materiálů, zkušeností a rad. Ale jediná cesta
ke šťastnému dítěti je čas, správná hračka, chuť se s dítětem učit a umět
se radovat z maličkostí.

Další naší oblíbenou aktivitou je hra s polepenými víčky od sklenic. Opět
jsem volila vhodný materiál. Vytvořila jsem dvojice různobarevných sad.
Naší první aktivitou je dávání víček do dózy, což dělá hluk a dceři se to
líbí. Pak budeme hledat dvojice nebo stejné barvy. A v pozdějším věku je
využijeme jako pexeso.

Proto vznikl můj lék na špatné myšlenky: tvořit pro dceru hračky
a materiály.

Nyní jsem se zaměřila na tvoření jednoduchých obrázků zvířat a věcí.
V obchodě je velmi složité najít jednoduchý obrázek s bílým podkladem.
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Proto jsem zvolila tisk a laminování jednosložkových obrázků. Je tak
možné vytvořit více variant pomůcek a her – například jako leporelo
nebo je možné použít nalepovací magnet a obrázky pokládat na lednici,
plech apod. V neposlední řadě je možné koupit nalepovací suchý zip.
Plánuji ho využít k učení poznávání věcí, poté ke skládání věcí, které
k sobě patří – ovoce, zelenina, zvířata apod., jako lotto atd.; také lze
využít na učení angličtiny.
Fantazie se meze nekladou.
Prostě je důležité najít si důvod chtít tvořit a pak už jen tvořit.
Pro mě je největším smyslem tvoření těchto a dalších věcí, to, že dělám
takové hračky, které se nedají koupit, a moje dcera se tím hodně naučí.
Marcela Klenotová
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Rozhovor s Janou Jez�kovou
Andrea Nondková, metodička Linky EDA, předává štafetu a ptá se
naší další kolegyně Jany Ježkové, koordinátorky osvěty.

Jaká byla tvoje cesta do Rané péče EDA?
Moje kamarádka Alice – poradkyně RP EDA – mě před pár lety oslovila,
jestli bych neuspořádala taneční večer pro maminky – klientky rané
péče. Maminky se asi dobře bavily, protože jsme tuto akci několikrát
zopakovaly, občas se přidaly i poradkyně – a pak se díky projektu „Máme
dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit“ objevila možnost přidat
se k EDA-týmu i jinak než v tanečním kruhu.
Co tě na Rané péči EDA zaujalo?
Především asi samotný tým – ženský kolektiv, který je výkonný, kreativní
a zároveň natolik přátelský, že spolu zaměstnankyně pravidelně tráví
i volný čas, to je vzácný přírodní úkaz.
Jaká je tvá role aneb co v Rané péči EDA děláš?
Moje pracovní pozice má název „koordinátor osvěty“ – mám za úkol šířit
povědomí o rané péči a o naší krizové lince mezi zdravotnickou veřejností. To znamená, že distribuuji propagační materiály do ordinací lékařů
a do zařízení, kam docházejí rodiny s dětmi s postižením, sbírám údaje
o místech, kam se dostaly naše letáky díky laskavé pomoci „našich“ rodin,
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poradkyň a dalších příznivců, v brzké době budu o rané péči a krizové
lince referovat na lékařských kongresech atd. Vedle toho pomáhám kolegyni Ireně s přípravou Dne pro ranou péči ve Stromovce a organizačně zajišťuji mezinárodní odbornou konferenci, kterou RP EDA pořádá v červnu.
Co je na tvé práci zajímavé?
To, jak je pestrá a všestranná.
Je něco, co se ti nedělá tak lehce?
„Úředničina“ – všechny ty tabulky, programy, se kterými neumím pracovat a učím se je „za pochodu“, naštěstí mám počítače docela ráda a nebojím se jich.
Naučila ses tu něco nového?
Nejsem tady dlouho a mám pocit, že s procesem učení jen tak hotová
nebudu. Zatím bych tedy mluvila o malých (i když pro mě velkých) objevech na poli fungování sociálních služeb, PR a fundraisingu neziskové
organizace a především toho, jak se u nás žije rodinám dětí s postižením.
Tvým koníčkem (i další prací?) jsou kruhové tance. Jak ses k nim dostala?
Můžeš je nějak přiblížit čtenářům, kteří se s nimi, stejně jako já, nikdy
nesetkali?
Do kategorie „kruhové tance“ se vejde ledacos – staré lidové tance, které
se po staletí tančí v různých koutech světa, tance s novými choreografiemi na „starou“ – klasickou hudbu, nebo naopak tradiční choreografie
naroubované na hudbu současnou. Některé tance jsou rychlé a energetizující, jiné jsou spíše pohybovou meditací, vybere si každý – tančí senioři,
lidé s různými hendicapy, lidé, kterým celý život tvrdili, že jsou nešikovná
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trdla bez talentu či hudebního sluchu. Tanec je snad nejstarším výrazovým prostředkem lidstva, byl tady určitě dřív než třeba řeč, sloužil
ke komunikaci s druhými i s tím, co nás přesahuje, pomáhal ve vyjádření
radosti i smutku; a v neposlední řadě posiloval sounáležitost komunity.
Každý si může odpovědět na otázku, co nám z toho zbylo… a jestli nám
to, co zmizelo, náhodou v životech neschází. Já sama jsem se s kruhovými
tanci setkala před asi 15 lety a od té doby stále více zjišťuji, jak obohacující setkání to bylo – zvláště nyní, kdy nejen sama tančím, ale i tance v kruhu vyučuji. Jsem moc ráda, že takhle aktivita zaujala i „naše“ maminky :)
Jak relaxuješ a nabíráš novou energii?
Hodně energie mi dodávají právě kruhové tance, takže vlastně relaxuju
v práci :) Mám ráda hudbu – poslouchám ji, chodím na koncerty, léta ji
pouštím coby DJ v rádiu. Jinak podle roční doby a nálady – někdy si zalezu
do postele s knížkou nebo oblíbeným seriálem, jindy vyrazím na dlouhý
výlet nebo do galerie…
Jaká je tvoje oblíbená kniha a proč?
Vybrat jednu knihu nedokážu, zkusím tedy zvolit alespoň jednoho autora. Mám moc ráda knížky britské spisovatelky Diany Wynne Jonesové.
Česky zatím vyšel jen Howlův putující zámek, což je velká škoda. DWJ
patří mezi nejznámější autory fantasy literatury pro děti i dospělé. Její
paralelní světy jsou plné magie, ale každý se v nich musí cítit jako doma,
protože tahle paní spisovatelka moc dobře ví, co se odehrává v lidských
hlavách, srdcích a duších, bez ohledu na to, jestli hrdina umí čarovat
nebo ne. Doporučuji!
Děkuji za rozhovor.
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Ptáci sídlišt áci
Aby se k vám na okno také slétli ptáci sídlišťáci, musíte si
nejdříve pořídit průsvitné ptáčkové prostírání z IKEA. Ptáčky
pak z prostírání vysvobodíte vystříhnutím a lepidlem na papír
je nalepíte na okno. (Nebojte, lepidlo se pak ze skla krásně
umyje.) Někdy se ptáci rojí i nad květinovým stolkem, kolem
obrazu nebo na zrcadle v předsíni. To je pak dobré uchytit je na zeď
kouskem oboustranné lepicí pásky.
Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co proběhlo

Akce chystané

18. 3. 2015 Velikonoční setkání rodičů

30. 5. 2015 Traktorový piknik u Nešporů (u Kutné Hory)

17.—24.5.2015 Pobytový kurz v Lučkovicích poblíž Blatné

31. 5. 2015 Den pro ranou péči ve Stromovce
10. 6. 2015 Zahradní slavnost na Habrovce (Praha 4)
18. 6. 2015 Konference Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového
vnímání u dětí se zdravotním postižením
Sledujte Aktuality na našich stránkách
www.ranapece.eu/praha/aktuality (změny vyhrazeny).
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