Milí řodiče a přížnivči nasí řane peče,

Pomáháme rodinám pečujícím o dítě
s mentálním, pohybovým či kombinovaným postižením nebo s ohroženým
vývojem v raném věku; působíme
v Praze, Středočeském, Plzeňském a
Ústeckém kraji.

třetí a předposlední číslo
naseho čtvřtletního Zpřavodaje se řodilo težče…
V nasí službe totiž nastalo hodne žmen, a přestože byly očekavany a vnímame je požitivne, mame
čo delat, abyčhom je ža
bežneho přovožu
„ustaly“. Jde žejmena o
žmenu naseho sídla že
Stodulek na Bařřandov (ž
malyčh přostoř, kde jsme
byly jako sařdinky, do

Kateřina, Mařketa a
Alexandřa. Dve psyčholožky Kateřina a Mařketa se žařadily meži
pořadkyne v teřenu a
již od dubna je mužete
potkat v uličíčh Přahy
s taskami plnymi pomuček a s usmevem
ž řadosti ž nove a žajímave přače. Kateřina
se dříve spečialižovala
na pořučhy řegulače
v detství, kam patří
přače s detmi, kteře
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velkyčh, kde se s třočhou
nadsažky nemužeme vžajemne najít) a o řožřustaní naseho tymu o dalsí
kolegyne (s nimiž se budeme delit o přači a nebudeme muset už delat
vsečhny vsečhno). Ze
žmen se řadujeme! Stehovačí bedny postupne
vybalujeme, a dokonče si
už řada ž nas dokaže přičhystat hřačky s sebou na
konžultači bež nařku,

mají potíže se spankem, hodne plačou nebo nejedí tak, jak by
mely. Mařketa se žajíma o ařteteřapii a její
využití při přači

kdeže ta hřačka jen je…?
Planujeme take a žkousíme, jak si nove řoždelit
přači, abyste že spolupřače s nami meli čo nejvetsí
užitek!
Takže tentokřat čekejte
třočhu pel-mel, přoste
jako když vybalujete bedny, kteře jste před stehovaním nestačili popsat.
Alena Kunová

s detmi. Třetí nova kolegyne Alexandřa v řoli koořdinatořky uplatnuje ořganižační
sčhopnosti nabyte
při žvladaní detí,
přače a studia.
Společne s Lučií
Čeřníkovou tak podpořuje přači pořadkyn v
teřenu.
Tesíme se na společnou spolupřači!
Mařketa Pekařkova
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Milé poradkyně rané péče,
čhteli byčhom se s vami podelit o
žažitky ž pobytu řodin, kteřy jste
přo nas pořadaly na přelomu
čeřvna a čeřvenče v řekřeačním
žařížení v Lučkovičíčh. Na pobyt
jsme se velmi tesili a doufali, že
letos vse klapne a deti nebudou
mařodit.

řením, žpívaním, hřaním, požnavaním i řelaxačí vsak řyčhle ubehly a jen velmi neřadi jsme odjíždeli domu. Take přoto, že nasí Andulče je již sedm let a to je maximalní doba, po kteřou je služba
řane peče poskytovana.

A přoto velke díky vam,
nase mile pořadkyne. Za
to, že jste před víče než
dvačeti lety sly do řižika a
Lučkoviče žasažene upřostřed
na želene louče vystavely
pekne přířody si nas ihned žískaly
službu řane peče přo podsvym klidnym přostředím a milypořu řodin s hendikepovami lidmi – detmi, řodiči, pořadkynymi detmi. Za to, že mate
nemi a vsemi dalsími, kteří o nase
odvahu pomahat, čhodit
pohodlí pečovali. Čelořoční mařado řodin a vnaset počhoton řehabilitačí, lekařskyčh přopení, vožit pomučky i dobhlídek, lažní, přače a dalsíčh bežřou naladu. Přejeme vam,
nyčh stařostí najednou ustal. Meli
hodne ždřaví, eneřgie i řadosti ž
jsme čas a přostoř užívat si nadtoho, že pomahate potřebnym.
heřne dny. Radovat se ž řadosti
nasičh detí, byt spolu a mít čas
Vasi Hřdinovi
požořovat jejičh řožžařene oči.
Pobyt nam umožnil sežnamit se s
dalsími řodiči, navžajem si pořadit Na žaveř jeste nekolik postřehu ž
a vyžkouset si jine ždřavotní popobytu od nasí sedmilete dčeřy:
mučky. Dny bohate naplnene tvoSlava, holčičky ždřave, naložit
auto a mužeme vyřažit!

Lučkovice...

přo nas žnamenají nekolik
neuveřitelne řyčhle ubehlyčh
letníčh dnu vřčhovate naplnenyčh žabavou i poučením přo
deti i jejičh řodiče. Ořganižatořum se i letos
podařilo připřavit přogřam,
kteřy žaujal
nejen deti, ale i
jejičh řodiče.

Přo taty a mamy je moč duležite setkat se
s ostatními řodiči, videt jake
pokřoky jejičh deti udelaly a
přobřat s nimi vsečhny ty peřipetie, kteře řodiče ždřavyčh
detí nežnají.
Čo se Ladíkovi líbilo nejvíče?
Asi pohadka a soutežní odpoledne.

S Ladíkem si poustíme nahřavku pohadky O Masenče a
třečh medvedečh a pak si o
Lučkovičíčh povídame. Třeba
takhle:
Zpíváme si v Lučkovicích,
pěkně jsme to rozjeli,
zapojí se ruce, nohy,
aniž by nás bolely.
Atelier na nás čeká,
tam věcičky si vyrobíš,
které v žádném obchodě,
ani v Praze nekoupíš!

Dekujeme čelemu tymu řane
peče ža skvelou ořganižači a
žajistení žajímaveho přogřamu přo deti i přo dospele. Nas
dík patří i očhotnym přačovníkum RZ Počta.
Mřží nas jen to, že řana peče
muže poskytovat pomoč detem použe do sedmi let. Ty
dva řoky, kteře Ladíkovi čhybí

Ahoj, my vás všichni pozdravujeme,: táta, maminka, Terka
a já, Anička.
Moc jsem si to užila. Nejvíc mě
bavilo soutěžení (házení míčků,
pinkání, barvení na
kapesníček a
přesýpání na mlýnku). Líbilo se mi
zpívání a ukazování
při písničkách
(nejvíce Prší, prší) a
vítání všech dětí
písničkou. Bylo
hezké všechno vyrábění a nejvíce mě bavilo modelování. Opekla jsem si také
chleba a hřála se pěkně u ohně.
Vaše Anička

do sedmi, utečou jako voda a
nam žbydou jen pekne vžpomínky… i na Lučkoviče.
Zdřaví Jeřmanovi
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Díky za pobyt
Tento řok jsme se opet řadi
přihlasili na pobyt do Lučkovič, a ačkoliv to vypadalo, že se
letos nedostaneme, nakoneč se
to povedlo a
jsme žato
vdeční.
Pobyt nas
opet moč
bavil, střavili
jsme čas
v přířode,
(přo nas
ž panelaku je
to velke plus)
ve společnosti velmi příjemnyčh lidí,
s bohatym a
velmi dobře připřavenym přogřamem. Je to velmi dobře
namíčhany „koktejl“ aktivit,
tvořením, žabavou,
s kvalitními přednaskami, kte-

ře poskytují čenne infořmače a hlavne je videt, že
si to opřavdu vsečhny deti
naplno užívali.
Díky dennímu přísunu
fotek jsme konečne žaktualižovali žažitkovy deníček
Kubíka a dožřali jsme do
řožhodnutí v nej pokřačovat.
Je to take vybořna příležitost
na sdílení žkuseností
s ostatními řodinami, opet
jsme nasbířali spoustu inspiřače, jak žaujmout, motivovat
nase dítko a jak žlepsovat nase
domačí „hřatky“. Letosní pohadka o Mase a medvedečh je
supeř, žavadíme ji do naseho
řepeřtoařu, i když domačí podaní řožhodne není tak skvele,
jake předvadel Vas čely tym
ž Rane peče.

A tak jeste jednou sřdečne DíKY Vam vsem, kteří to vymyslíte, připřavujete, ořganižujete
a přovadíte do řeality a DÍKY
vsem, se kteřymi jsme to mohli
sdílet. Přejeme Vam příjemne
leto ve vsečh oblastečh života
a tesíme se žase nekdy na videnou.
Rodinka Zaleskyčh (Sabina,
Kařel, Kuba)

Co by šlo v Lučkovicích zlepšit
Milá Veroniko,

2. V místní kantyne by
mohli točit penivy mok
k pobytu bych ještě uvedl řegionalního puvodu.
tři nedostatky, které poNavrhované opatření: Poradkyně do budoucna
radkyně zajedou do místa
mohly vylepšit:
pobytu půl roku před konáním pobytu a po náleži1. Dny na pobytu by moh- té degustaci vyberou nejvhodnější mok.
ly utíkat pomaleji, než
Možné riziko: Poradkyně
ostatní dny.
Navrhované opatření: Vě- zapomenou, jaký mok byl
nejvhodnější.
nuji rané péči jedny nefunkční hodiny.
Možné riziko: Oběd pořád 3. Místní kantyna by mela
byt otevřena delsí dobu,
v nedohlednu.
případne by hostinska
mohla obejít hosty s otažkou: Pivečko nebude?

Navrhované opatření: Poradkyně si opatří zvoneček, kterým před zavírací
dobou zazvoní. Kdo ani po
zazvonění nepřijde, může
si za to sám.
Možné riziko: Otcové si na
zvoneček zvyknou a budou chtít zvonit i mimo
dobu, kdy bude kantýna
otevřená.
Ale to jsou nedostatky,
které jistě hravě zvládnete
odstranit.
MH
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Spadla lžička do kafíčka…
O letosníčh přaždninačh jsme
si koupaní užili dost a dost a
předevsím deti se ve vode vyřadily dosyta. A tak přoč na
podžim přestavat?
Rodinne čentřum Amalka plave s nejmensími už řadu let a
již třadične nabíží lekče plavaní i přo řodiny s detmi se spečialními potřebami. Letosní
ukažkova hodina plavaní přobehla v pondelí 14. 9. 2015
v Hotelu Relax Ínn v Přaže 9,
kde ma Amalka sve nejnovejsí
žažemí.
Ve dvou lekčíčh se vystřídalo

deset malyčh plavačku
(nejmladsí byl 6mesíční Vojtísek, nejstařsí 6lety Matous) –
vsičhni si vodu užili a vubeč
nikdo neplakal. Naopak – nadsene čhytali míčky a plnili dalsí hřave ukoly, při ničhž se
v nařučí řodiču učili požnavat
vodu a nebat se jí.
Díky počhopení „vodníčh žen“
ž Amalky mají navíč nasi klienti vyřažnou slevu na kuřžovnem; přoto veřím, že podobne
příjemne čhvíle žažijí i ti, kteří
se ukažkove lekče žučastnit
Veřonika Střenkova
nemohli. Nevahejte, kuřžy se
otevířají každe tři mesíče!

Pomůcky na míru, aneb „samo domo“
Chtěla bych vám představit

Tentokrát zde máme úžas-

další ze série úžasných pomů-

ný vertikalizační stojan,

cek, které si rodiče vyrobili

který pro Ládíka zhotovil

sami, přímo na míru pro své

jeho tatínek. Ládík si díky

dítě.

němu může hrát vestoje,
kde má uvolněné ruce pro
snazší manipulaci
s předměty a hračkami a
také mu tato poloha velmi
prospívá fyziologicky. Zhotovení a užití tohoto stojanu Ládíkovi rodiče konzultovali s lékaři i jinými odborníky.
Pokud i vy máte nějaké nápady
či zlepšováky, o které byste se
chtěli podělit s ostatními,
napište nám.
Eva Ciencialová
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Nové prostory rané péče
V přubehu přaždnin doslo k dlouho očekavanemu přestehovaní naseho kančelařskeho žažemí „do vetsího“. Po žnačnyčh peřipetiíčh obhlížení a hledaní řužnyčh najemníčh přostoř, žvažovaní jejičh vhodnosti a
vžajemnem pořovnavaní se objevily přaždne kančelaře v majetku MČ Přaha 5. Účel,
k nemuž čhčeme kančelaře využívat (tedy
jako kančelaře, sklad pujčovny hřaček, a
v budoučnu snad i jako místo poskytovaní
ambulantní služby) byl shledan v souladu
se žameřem mestske časti při přonajmečh
přostoř v jejičh vlastničtví.
Moč jsme se řadovaly! Od žaří k vam tedy
vyjíždíme ž Bařřandova, nikoli že Stodulek
– a tesíme se, že Vas budeme moči požvat
na Den otevřenyčh dveří. Planujeme jej

Raná péče Diakonie ČCE středisko v
Praze 5 - Stodůlkách
Vlachova 1502
155 00, Praha 5 - Stodůlky
tel: 235 518 392
e-mail: stodulky@rana-pece.cz
www.rana-pece.cz
www.diakonie-praha.cz
č.ú. 6015-0127747339/0800
Poradkyně rané péče
Mgr. Eva Ciencialová
Mgr. Barbora Jiráková
Mgr. Alena Kunová
Mgr. Markéta Pekárková
Mgr. Kateřina Rodná
Mgr. Pavla Skalová
Mgr. Veronika Strenková
Mgr. Pavla Těhníková
Sociální pracovnice
Mgr. Lucie Černíková

uskutečnit až v listopadu – čas kvapí a my
jeste stale nejsme žaříženi, takže setříme
neřvy a davame si načas. Až přijdete, bude
každy obřažek a polička na svem míste!
Alena
Kunova

Právě otevíráme!
Přijďte si prohlédnout nové
barrandovské pracoviště

rané péče

středa 11. listopadu 2015
15-18:00 hodin

Koordinátorka
Bc. Alexandra Chomiszaková
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