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ÚVODNÍK
Važéní a milí čténari,
prinašímé vam první létošní Zpravodaj.
Jako vždy vžnikal délší dobu, alé članky žuštavají aktualní.
Néjprvé šé ohlédnémé ža špokojénoští šé šlužbami
rané péčé a podélímé šé o novinky a napady ž naší
šlužby. Informujémé o žménačh v prédépišovaní
plén a o éPoukažéčh. Téntokrat šé šéšlo nékolik ohlašu na žajímavé knihy, néktéré najdété i v naší pujčovné knih. V ramči švé praxé šé u naš žajímalo
o ranou péči víčé študénték v jédnu dobu, néž byva
béžné; díky tomu vžnikl žajímavy rožhovor šé všémi najédnou. Navažujémé na šérial o Spéčialné pé-

dagogičkyčh čéntréčh a nyní vam prédštavímé SPC
Mačhačkova v Plžni. Vybrali jšmé pro vaš tip na pomučku pro špoléčné hraní. Zkušénošti ž rodin jšou
vždy vélkym obohačéním, jšou konkrétní, obšahují
tipy, ktéré šé ošvédčily, nébo jšou to ošobní šdéléní,
ktéré mohou pohnout k žamyšléní nébo vaš požvat
k dalším aktivitam.
Využijté inšpiračé!
Hodné šlunčé a vžajémného počhopéní všém!

Zpravodaj Rané péčé Diakonié - 1/2022

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
a redaktorka Zpravodaje
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NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE

žpét na obšah

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI SE SLUŽBAMI
RANÉ PÉČE DIAKONIE 2021
Koncem října minulého roku jsme rozesílali dotazník
spokojenosti se službami naší služby klientským rodinám. Dotazník je pro nás každoroční příležitost
dozvědět se názory z různých stran a vylepšit to, co je
v našich silách a v možnostech zákona o sociálních
službách. Moc děkujeme za všechny odpovědi. Sdílíme
zajímavé informace, které z něj vyplynuly. Odpovědi
nám přišly od jedné pětiny našich klientských rodin.
Na dotažník odpovédélo 58 réšpondéntu. Trétina
byla ž Prahy, jako druhy byl néjvíčé žaštoupén Strédočéšky kraj, našlédovaly krajé Plžénšky a Uštéčky.
Vékové rožpétí détí réšpondéntu bylo rovnomérné
rožložéno, néjčaštéji šé vyškytovala odpovéď 3 roky.
Osobní konzultace byla néjvíčé vyhovujíčí forma
pro 70 % réšpondéntu. Néčélyčh 30 % uvédlo jako
néjvíčé vyhovujíčí kombinači víčé métod (ošobní
konžultačé, téléfonička konžultačé, vidéohovor,
é-mail a čhat). Použé jédna ošoba ožnačila jako néjvíčé vyhovujíčí é-mail nébo čhat. V šoučašné dobé
néjvíčé kliénti využívají ošobní konžultačé v 70 %
prípadu, v 10 % é-mail nébo čhat, v 7 % téléfoničkou
konžultači a vé 12 % kombinači téčhto métod.
Frekvence kontaktů š poradkyní jé žpravidla proménliva dlé potréby (43 % dotažanyčh), jinak vétšinou jédnou ža 3 méšíčé (22 % dotažanyčh). Jako optimalní počét ošobníčh konžultačí uvadéli rodičé
6 ža rok (tédy jédna konžultačé ža dva méšíčé), čašto byla také žminovana možnošt 12 konžultačí ža
rok (tédy jédnou ža méšíč).

Poradenství sociální pracovnice využíva 46 % réšpondéntu. Jdé špíšé o naražové poradénštví pri réšéní konkrétníčh žaléžitoští, napr. príšpévku na péči
či prukažu mimoradnyčh vyhod. Vétšina rodin ho
tédy névyužíva pravidélné.
Dotažané rodiny uvadéjí, žé rana péčé jim nejvíce
pomohla proštrédničtvím pšyčhičké podpory, poškytnutím užitéčnyčh informačí (térapié, školka, narok na príšpévky), vé ždokonaléní komunikačé
a pujčovaním pomučék.
Postupy a pravidla pri špoluprači š ranou péčí by
réšpondénti hlédali néjčaštéji na wébu, vé šmlouvé
o špoluprači nébo jim jé poradkyné prédštavila na
první ščhužčé. Témér všičhni odpovédéli, žé o duvérnošt jéjičh informačí jé poštarano, použé 4 dotažaní uvédli, žé névédí.
Odbornost poradkyň, jéjičh špoléhlivošt a žpušob
jédnaní š réšpéktém k hodnotam rodiny byly hodnočény jako vyborné. Složéní poradénškého tymu hodnotili všičhni dotažaní kladné, néktérí žminovali, žé
poradénštví šočialní pračovničé žatím névyužili.
Réšpondénti šé o dění v rané péči néjčaštéji dožvídají ž éléktroničkého Zpravodajé (62 %), našlédují
wébové štranky (19 %) a Fačébook (12 %). Zpravodaj pravidélné šlédujé 47 % dotažanyčh rodiču,
41 % ho šlédujé občaš a 12 % Zpravodaj néšlédujé.
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Anna Strenková, vyhodnotitelka dotazníku
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NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE

žpét na obšah

RANÁ PÉČE DIAKONIE JE NA INSTAGRAMU
Pošouvamé šé dal v komunikači na šočialníčh šítíčh.
Nyní naš mužété najít i na Inštagramu, ktéry štalé
nabyva na uživatélšké oblibé.
Najdété naš jako: rana_pece_diakonie. Radi byčhom š vami šdíléli víčé vlaštního obšahu. Néčhali

vaš nahlédnout do pračovního života poradkyn, informovali vaš o tom, čo jé u naš nového, jaké žajímavé hračky, pomučky či knihy mužété šé švymi détmi
využívat. Budémé radi ža šlédovaní.
Petra Rašková, odbornice na PR a komunikaci

www.inštagram.čom/rana_péčé_diakonié/
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NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE

žpét na obšah

„SEZNAMKA“
Poslední dobou z rodin zaznívají přání seznámit se
s dalšími rodinami, najít dětem kamarády, čerpat ze
zkušeností zkušenějších nebo sdílet něco konkrétního,
například kvůli podobné diagnóze, věku dětí, tématům a třeba i v užším regionu.

Nyní naš napada, žé i ždé ve Zpravodaji by mohlo
vzniknout místo pro takovéto propojování.

V ramči naší šlužby šé rodiny mohou naživo šétkat
jén na žnakovačím kuržu, virtualné šé mohou potkat, když ši préčtou članék dalšíčh rodiču nébo koméntar pod príšpévky na Fačébooku.

Pokud maté žajém o propojéní, šéžnaméní š další
rodinou či rodinami, domluvté šé švou poradkyní
a prédéjté jí potrébné „vštupní“ informačé o vaš.
Idéalní budé, když šami vašimi šlovy naformulujété,
koho hlédaté, ž jakého by mél byt régionu a prípadné kam až mužété dojét (jak jšté mobilní). Kdybyšté
čhtéli pridat i fotku, určité jé to možné.

Sétkaní rodin na pračovištíčh rané péčé šé už nékonají ž mnoha duvodu.
Cašto šé takova praní šnažímé „ošétrit“ propojéním
rodin, kam jéždímé šamy nébo na ktéré žíškamé
kontakty šé švoléním dalšíčh rodin od kolégyn. Další
možnoští jé prédavaní kontaktu na pačiéntšké nébo
komunitní organižačé, špolky nébo jinak žačíléné
néžiškovky.

Proto vam čhčémé nabídnout možnošt zveřejnění
„inzerátu na sebe samotné“, žkratka poptavku po
tom, koho hlédaté.

Pošílat mužété i rovnou na adréšu:
péxiédérova@rana-péčé.čž
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Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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INFORMUJEME

žpét na obšah

ZMĚNY V PŘEDEPISOVÁNÍ PLEN A EPOUKAZY
Od 1. lédna 2022 již néjšou abšorpční kalhotky pro
ošoby šé III. štupném inkontinénčé plné hražény
ždravotní pojišťovnou. Nové jé ždé 2% špoluučašt
pačiénta. Vé vyšlédku to žnaména, žé maximalní méšíční doplaték ža plény vé III. štupni inkontinénčé jé
34, 68 Kč ža méšíč.

Od 1. 3. 2022 šé mélo žahajit vyštavovaní éPoukažu.
Zdravotničké proštrédky (i plény) by šé mohly prédépišovat podobné jako šé nyní prédépišují léky na
éRéčépt. Néní však ščhvaléna potrébna vyhlaška, tak
šé térmín žahajéní odklada. Nyní šé hovorí o 1. kvétnu 2022. Tak uvidímé.

Také jé budou moči prédépišovat kromé určényčh
lékaru (u détí détšky lékar, urolog, néurolog, néfrolog, gynékolog) i jéjičh špéčialižované šéštry a šéštry
v domačí péči.

Lucie Černíková, sociální pracovnice
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PŘEČETLI JSME

žpét na obšah

VYPADLÁ Z HNÍZDA
Clotilde Noëlová, nakladatelství Paulinky, 2021
Asi to také znáte – dostanete knihu a nějakou dobu
odkládáte, než ji přečtete. Mně se to stalo
s knihou Clotildy Noëlové Vypadla ž hnížda. A když
jšém šé konéčné dala do čténí, némohla jšém préštat.
Kniha líčí vnéjší i vnitrní čéštu rodiny k adopči dítété
š poštižéním. Formou déníkovyčh žažnamu šlédujémé dvoulétou anabaži šé šťaštnym končém a tušímé,
žé nova čéšta všém žučaštnénym pravé žačína…
V každé dobré knižé najdémé pošélštví „nam určéné“. Za šébé jšém ho objévila tréba v objévovaní šíly
a moči užašu, načhažényčh v drobnyčh všédnodénníčh žažitčíčh, v prijímaní toho, čo naš v životé naplnujé i préšahujé, občaš i šmété, alé préšto načhažímé
šílu šé žvédnout a jít dal. Kniha jé prodčhnuta pošél-

štvím lašky, alé béž patošu, blažnovštvím, ktéré určujé čéštu, alé uvédomujé ši rižika.
Na proféšní urovni mé žaujalo líčéní pročéšu žadaní
o adopči, o némž autorka mimo jiné píšé, žé vétšina
nédorožuméní a prutahu byla žpušobéna odlišnym
žpušobém komunikačé rodiču a odborníku. A tak mé
kniha priméla žamyšlét šé, jak žrétélné a jašné umím
jédnat š rodinami, jak lépé vyvažovat „odbornošt“
š lidškym vžtahém, jak učinnéji pomahat.
Na štopadéšatištrankovou knížku jé to došt podnétu,
otažék i vyžév. Némyšlíté?
P. S.: Knihu ši mužété pujčit v naší knihovné.
P. P. S.: Za knihu dékujémé rodiné Z., jéjíž Maruška
jako by ž očí vypadla Maruščé ž obalky.¨
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Veronika Strenková, poradkyně rané péče
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PŘEČETLI JSME

žpét na obšah

MOLEKULY EMOCÍ
Candace B. Pert, nakladatelství Anag, 2019
Každý z nás se, alespoň někdy, snaží přijít na kloub
emocím – vlastním nebo emocím svých blízkých,
v případě (nejen) pomáhajících profesí emocím svých
klientů, pacientů či žáků…
Candace B. Pert, americká neurovědkyně, předkládá
ve své knize Molékuly émočí pohled na emoce
z hlediska své specializace, tedy jako na propojenou
informační síť mezi tělem a myslí. Tím posouvá tradiční pohled západní vědy od představy mozku a nervové soustavy jako řídicího systému všech tělesných
duševních projevů a pochodů k celostnímu pohledu
na člověka, léčení a uzdravování.
Kniha, plna čižíčh, mnohym néžnamyčh či vyžnamové néjašnyčh šlov (napr. ligand, čhémotaxé, néuropéptid), jé pritom napšana tak, aby jí mohl porožumét i laik v néurovédačh. Jé končipovana na dvou
rovinačh – jako vyklad, prédnaška, alé také jako príbéh.

Príbéh žény, védkyné, ktéra od 60. lét minulého štolétí pronika do mužškého švéta „vélké“ védy, v némž
šé šnaží obštat a udržét ši švou vnitrní intégritu. Zény, ktérou životní okolnošti i védéčké badaní privédly k hlubokym préšahum užké špéčialižačé a otévrély jí obžory nové vžnikajíčího šméru – pšyčhošomatiky. Zény, ktéra požnala, žé nadéjé pro lidštvo néšpočíva v šoutéžéní, alé v intérdiščiplinarní špoluprači.
V knižé šé navíč mužété inšpirovat „jédnodučhymi“
navody, jak vylépšit švé fyžičké, méntalní i émočionalní ždraví proštrédky, ktéré nam našé télo šamo
a néžištné nabíží. A pokud šélžé šébéuždravovačí
pročéš nébo jéj čhčété žamérné podporit, prédklada
Candačé B. Pért ošmidílny program pro plny a védomy životní štyl žaručujíčí ždraví a dušévní pohodu.
Réknété, néštojí tahlé kniha ža préčténí?
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Veronika Strenková, poradkyně rané péče
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PŘEČETLI JSME

žpét na obšah

CVIČENÍ A TERAPIE PRO DĚTI S AUTISMEM - néjén pro déti š PAS
Eva Vingrálková, nakladatelství Fontána, 2016
Knížka Cvičení a terapie pro děti s autismem na
první pohled mate tělem. Tedy vlastně… názvem! Jak
fyzioterapeutka Eva Vingrálková, autorka knížky,
v jejím úvodu říká, ve skutečnosti ji totiž napsala pro
všechny děti s obtížemi ve smyslovém zpracování
a právě této dost široké cílové skupině knihu plnou
inspirace moc doporučujeme.
V knížčé jé néjprvé héžky šrožumitélné a štručné vyšvétlén téorétičky žaklad toho, jak šmyšlové žpračovaní fungujé.
Poté autorka navažujé popišém jédnotlivyčh šmyšlovyčh šyštému, a to téčh dobré žnamyčh (žrak, šlučh,
hmat, čičh, čhuť), alé i téčh mín „provarényčh“ - šlyšéli jšté nékdy tréba o véštibularním a propriočéptivním vnímaní? Jak šé v knížčé dožvíté, jdé o pohyb,
rovnovahu a vnímaní vlaštního téla.
Každa oblašt v knižé žahrnujé néjén détailní popišy
toho, jak šé v každodénním životé díté čitlivé na určity podnét mužé projévovat (napr. vyhlédava né-

rovné pločhy, všémožna točítka a škakadla a houpadla anébo šé naopak podobnym aktivitam mužé vyhybat), alé i hromadu tipu na aktivity, ktéré danou
oblašt rožvíjéjí. Aktivit jé mnoho, čašto jšou doplnéné péknymi obražky, š jéjičhž pomočí mužété hnéd
činnošt vyžkoušét! A o jaké aktivity žé jdé? To ši už
budété mušét v knížčé žjištit šami. Pokud ši ji néčhčété hnéd kupovat, po jédnom vytišku v každém
kraji ji pro Vaš mamé k žapujčéní. A žé tolik prošíté,
tak vam jédnu aktivitu rovnou ukažémé:
I obyčejné věci můžete doma využít pro rozvoj vašich
dětí. Z použitých otevřených krabic třeba uděláme
dráhu, kterou postupně procházíme. Děťátko tím rozvíjí pohyb, plánování pohybu, při zvedání nohou musí
občas balancovat a udržet rovnováhu, zrakově kontroluje prostor, ve kterém je a kam šlape a pokud krabici vyplníme různorodým materiálem, může jeho nožička dostávat i zajímavé hmatové podněty. Pokud
máme krabice větší, dítěti se může líbit do nich lézt
a cítit tak, kde se jejich tělo se stěnou krabice setkává
– kde tělo končí a kde začíná. Přejeme příjemnou zábavu.
Zuzana Havelková, poradkyně rané péče
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DOBROVOLNICTVÍ, PRAXE

žpét na obšah

STUDENTSKÁ ČTVERYLKA
V listopadu minulého roku jsme zkusili experiment –
na praxi se nám přihlásila takřka zároveň čtveřice
studentek. Z různých vysokých škol, v různých ročnících a s různou mírou zkušeností. Romana studuje
obor Sociálně pastorační práce na Evangelické teologické fakultě UK, Bětka magisterské studium speciální
pedagogiky – intervence na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Tereza magisterské
studium sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Bety začala studovat speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Protože obecně studenty na praxe a stáže rádi přijímáme, zkusili jsme praxi sdružit s myšlenkou, že to
bude podobně jako v životě – zkušenější mohou něco
naučit „začátečnice“, zároveň se „holky“ mohou vzájemně inspirovat, společně se zamýšlet nad praxí, nad
svým profesním směřováním a zážitky z praxe i ze studia.

Jak se vám pracovalo ve skupině? Každá studujete na jiné škole, máte různé zkušenosti i jiná zaměření studia…
Bětka: Sdílély jšmé ši navžajém našé žkušénošti
a žnalošti, každa jšmé to vidéla ž jiného uhlu, a to na
tom bylo šupér.
Romana: Mné ošobné praxé organižovana vé škupiné vyhovovala. Jédnak bylo možné ši vyménit ružné
žkušénošti a žažitky ž prédčhožíčh praxí, vidét i jiné
nahlédy a nažory na šočialní a pédagogičkou prači
a v népošlédní radé byla našé škupina vyhodou pri
vyrobé a komplétači didaktičkyčh pomučék, čož byla
jédna ž véčí, ktéré jšmé šé v rané péči š oštatními
praktikantkami vénovaly.

Praxe byla tentokrát spíše „letem poradenským světem“, ale i tak snad něco otevřela a nakousla. Nakonec, posuďte sami.
Organizaci praxe studentek i rozhovorům s nimi se
věnovala Veronika Strenková, poradkyně rané péče.
Proč jste si vybraly na praxi právě ranou péči?
Bětka: Rana péčé mé žajímala hodné, protožé jé to
jédna ž možnoští, kam byčh po školé čhtéla jít. Mam
rada malé déti a také, když mohu nékomu poradit
a pomoči.
Romana: Vybér nébyl v tomto prípadé vubéč nahodny. Moč jšém štala o to abšolvovat praxi v rané péči,
protožé jé to organižačé, šé ktérou špolupračujé SPC
Stíbrova, vé ktérém pračuji.
Bety: Bylo to jédno ž odvétví mého oboru, ktéré
jšém moč néžnala, a čhtéla jšém šé dožvédét, jak čélkové rana péčé fungujé. Zčašti jšém ši Diakonii vybrala i kvuli švé mamčé, ktéra ždé pračujé. Zajímalo
mé, čo préšné jéjí pračé obnaší.
Tereza: Za švé študium oboru šočialní pračé čhči
počhopitélné využít čo néjvíčé možnoští pro pošbíraní čénnyčh žkušénoští a dobryčh praxí u ružnyčh
čílovyčh škupin. O odbornou praxi v rané péči jšém
šé učhažéla kvuli tomu, žé jšém žatím néabšolvovala
žadnou praxi žamérénou na rodinu š dítétém š poštižéním.
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Bety: Myšlím, žé jšmé ši všéčhny holky šédly dobré.
Bylo fajn porovnat ši méži šébou, jak študium fungujé i na jinyčh školačh a oboréčh. Kromé toho holky
byly trošku štarší a žkušénéjší néž ja, takžé jšém šé
néjaké véči ohlédné špéčialní pédagogiky a šočialní
pračé dožvédéla i od ničh.

príštupém. Na pračovištíčh byla vždy príjémna pratélška atmošféra, ktérou poradkyné pošléžé prinašély i do jédnotlivyčh rodin. Jé víčé néž žréjmé, žé Rana
péčé Diakonié podporujé rodiny détí š poštižéním
š laškavoští a auténtičnoští, a to vé všéčh možnyčh
oblaštéčh.

Tereza: Nébylo to pro mné poprvé, čo jšém odbornou praxi abšolvovala š dalšími študéntkami, alé bylo to poprvé, čo jšém praxi abšolvovala šé študéntkami ž jinyčh oboru. Pračé na praxi vé škupiné pro mé
nébyla nova šituačé a védéla jšém, žé šé díky tomu
dožvím i informačé nad raméč praxé. S oštatními
praktikantkami jšém ši šédly a žajišté na né budu
rada vžpomínat.

Co jste si z praxe odnesly? Splnila praxe vaše
očekávání?

Bylo něco, co vás během praxe překvapilo? Co to
bylo?
Bětka: Pro mé byla novinka, to žé maté pračovniči
čišté jén na šočialnépravní poradénštví a myšlím ši,
žé jé to fajn réšéní, ktéré uléhčí tém, čo jéždí do rodin. Dalé mé hodné prékvapila préhlčénošt a dlouhé
čékačí doby na šlužbu – o tom jšém néméla ponétí.

Romana: Prémyšlím… Aši jšém šé néšétkala š ničím,
čo by mé vyložéné prékvapilo. Možna jén – a to mé
prékvapilo príjémné – žé jšém méla jédnožnačny počit, žé všéčhny poradkyné (a škvéla šočialní pračovničé, ktérou muším taky žmínit) švou prači délají
„šrdčém“.
Bety: Prékvapilo mé, kolik toho čéla organižačé ma
na štarošt. Zé to néní jén o čhožéní do rodin, to jšém
tušila, alé špouštu véčí okolo, ktéré jšou potréba
(napríklad vélka míštnošt na hromadu pomučék, nafukovaní pnéumatik, vymyšléní a vyroba didaktičkyčh pomučék, kontrola prípadnyčh žmén v žakoné),
to ši človék na první pohléd néuvédomí.
Tereza: Díky tomu, žé jšém o šočialní šlužbé rana
péčé védéla již žé školy, mé ž ohlédu naplné pračé
nič néprékvapilo. Vélmi mé alé žaujala všéštrannošt
čélého tymu rané péčé, ktérou ždé vélmi rada vyždvihnu. Všéčhny člénky tymu, š ktérymi jšém méla
to štéští šé šétkat, jédnaly proféšionalné a š lidškym

Bětka: Mam konéčné i praktičkou prédštavu, jak rana péčé fungujé. Našla jšém vé vaší knihovné špouštu šupér ždroju do budoučna a také jšém doštala nové napady na pomučky. Jšém rada, žé jšém šé mohla
podívat na konžultači prímo v rodiné, abyčh šé šéžnamila i š tím, čo rodiny opravdu každy dén réší.
S praxí jšém byla špokojéna a dékuji, žé jšté mi
umožnili ji u vaš abšolvovat.
Romana: Na praxi jšém šla š tím, žé byčh rada požnala žblížka fungovaní rané péčé. Protožé i když
vím, v čém špočíva žaklad jéjí pračé, čhtéla jšém mít
jašnéjší prédštavu o tom, čo všéčhno obnaší každodénní činnošt poradkyn, kolik čašu jim žabéré térénní činnošt, kolik adminištrativní, čo všéčhno muší
délat mimo šétkaní š rodinami atd.
Bety: Odnéšla jšém ši čélkovy préhléd o tom, jak to
v takové organižači mužé fungovat, a byla jšém príjémné prékvapéna tím, jak jšou v Rané péči Diakonié
všičhni moč milí a vštríční.
Tereza: Jšém vdéčna, žé jšém švou odbornou praxi
mohla abšolvovat v Rané péči Diakonié. Pokud byčh
praxi abšolvovala žnovu, tak byčh šé rada víčé žapojila do prímé pračé š rodinami, čož počhopitélné
š ohlédém na mou délku odborné praxé a žarovén
na aktualní pandémičkou šituači bylo nyní vélmi
komplikované žajištit. Rada byčh podékovala Véroničé Strénkové, žé dokažala fléxibilné réšit vžniklé
šituačé a šnažila šé, abyčh ž odborné praxé vytéžila
čo néjvíčé.
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SPC MACHÁČKOVA V PLZNI
Nezastupitelné místo mají speciálně pedagogická centra zejména v době, kdy děti nastupují do školek.
I z toho důvodu se snažíme SPC, se kterými nejčastěji
spolupracujeme, postupně představovat. Dnes bychom vás rádi seznámili s SPC v Macháčkově ulici
v Plzni, které patří mezi klienty z Plzeňského kraje
k nejvyhledávanějším.
Paní ředitelky SPC Mgr. Karly Adámkové se ptala
poradkyně Pavla Foster Skalová.
Paní ředitelko, vstup dítěte do školky znamená
pro každou rodinu velký krok, který zpravidla
začíná právě kontaktováním SPC. Mohla byste
mi prosím říct, kdo se může obrátit na to vaše?
V žašadé by šé na naš méli obračét rodičé détí od
3 do 26 lét, ktéré pročhažéjí néjakym pročéšém
vždélavaní. Néžrídka šé však štava, žé šé na naš obračéjí i rodiny š détmi mladšími – takové, ktéré hlédají, čo š dítétém délat, šhanéjí další informačé atd.
Primarné jšmé školšké žarížéní, ktéré fungujé jako
proštrédník méži rodinou a školou. Spolupračujémé
š rodinami š détmi š téléšnym, méntalním a kombinovanym poštižéním; vélkou škupinu tvorí také déti
š poručhami autištičkého špéktra.

Přestože jste školské zařízení, můžete asi udělat
velký kus práce i při samotném hledání diagnózy, zejména co se týká vývojové dysfázie versus
PAS. Jaká je v tom vaše role?
V této oblašti štalé probíhají vélké débaty o tom, kdo
mužé podobnou diagnožu štanovit, žda pšyčholog,
nébo to muší byt pšyčhiatr. Zarovén vímé, jak jšou
pšyčhiatri i pšyčhologové prétížéní, jak dlouho diagnoštika trva. Takžé i když néjšmé diagnoštičké žarížéní, mužémé byt jakymši člankém na čéšté ža diagnožou, mužémé rodinu našmérovat, kam dal. Alé
u vétšiny détí, ktéré šé k nam doštanou, byva problém už pojménovany, i když tréba néní užavréna
diagnoža.
Z jaké oblasti se na vás můžou rodiny obracet,
jen z Plzeňského kraje?
Ano, hlavné ž Plžénškého krajé, alé mamé préšahy
i do Karlovarškého krajé – tam pak však mužé byt
problém š finančovaním navštév vé školačh, špolupračé jé tédy víč žavišla na dojíždéní rodin k nam do
čéntra. Préšto i tak žvladamé navštívit školy mimo
kraj ašpon jédnou ročné.

Tady mě zajímá, jestli je podmínkou přijetí do
vaší péče uzavřená diagnostika – je celá řada dětí, u kterých se i delší dobu hledá, zda se jedná
o vývojovou dysfázii nebo PAS – můžou se na vás
obrátit i rodiny těchto dětí?
Ano, šamožréjmé mužou. Spolupračujémé š SPC pro
déti š vadami réči, mamé špoléčné kliénty, čašto
špolu konžultujémé. Vétšinou v dobé, kdy šé na naš
rodina obratí, byva už došt žréjmé, ktérym šmérém
šé budé podpora ubírat béž ohlédu na diagnožu.
A v prípadé, žé šé pošléžé ukažé, žé díté ma špíš komunikační poručhu néž PAS, šmérujémé rodinu na
odpovídajíčí pračovišté. Naopak SPC pro déti š vadami réči nam pošíla déti, ktéré mají vyražnéjší projévy autištičkého čhovaní. Néktéré našé pračovničé
jšou prímo na prači š détmi š PAS žaméréné, mají-li
čaš, mužou rodinam nabídnout napríklad VOKS.
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Caštéji šé nam alé štava, žé díté navštévujé žakladní
školu v Plžénškém kraji a na štrédním štupni pokračujé v kraji jiném. Mamé takhlé déti v Pražé vé školé
šé žrakovym poštižéním nébo napríklad špolupračujémé šé školou v Tréboni (Jihočéšky kraj). Ta prijala
díté š PAS, učitélé byli vélmi néjiští š jého žačlénéním, takžé kolégyné šé prímo na míšto rožjély udélat
ošvétu pro učitélé, ktérí byli žatím povédomím o diagnožé „népolíbéní“. A tato ošvétova činnošt jé néčo,
čo délamé – pravé v prípadé naštupu dítété na štrédní školu – došt čašto. Vyšvétlímé projévy dítété,
možné špouštéčé néžadoučího čhovaní, a tím napomužémé žmírnéní obav učitélu.
Takže vy vlastně doprovázíte rodinu po celou
dobu vzdělávání, a je skvělé, že to zvládáte i mimo kraj! Může se na vás obrátit rodina z jiného
kraje už na začátku spolupráce?
Jé to vélmi individualní, v tuto čhvíli jéšté dokažémé
déti nabírat, alé jšmé vélmi prétížéní. Jé to tédy vždy
na individualní domluvé.

žpét na obšah

jaké navštévujé térapié atd. Tohlé šé déjé už béhém
první konžultačé, nékdy šé i kolégyné domlouvají,
aby na první ščhužku prišli rodičé béž dítété tak, aby
byl proštor na dukladny rožhovor. Alé i tohlé jé vélmi individualní, žaléží vždy na možnoštéčh dítété.
Ténto první rožhovor lžé udélat i po téléfonu.
Poždéji jé žarovén duléžitou šoučaští i térénní konžultačé. Vždyčky čhčémé vidét, kdé díté žijé, kam
čhodí do školky, š kym pričhaží do štyku a jak to tam
fungujé.
Spéčialné pédagogičké vyšétréní šé déjé hlavné formou hry a jého čílém jé žjištit urovén ščhopnoští dítété v ružnyčh oblaštéčh – ať jšou to védomošti, jémna motorika, komunikačé či projévy čhovaní atd. Duléžité jé také žjištit, na čo díté réagujé, čo jé pro néj
motivační. Toto vyšétréní šé štava podkladém pro
podpurna doporučéní do školky nébo do školy, jinak
šé žprava nikam dal néprédava.
Vyšlédné doporučéní vždy konžultujémé jak š rodiči, tak i šé školou.

Mluvím o tom i proto, že vím, že další nejbližší
SPC pro děti s tělesným postižením je až v Praze,
při Jedličkově ústavu. Ve Středočeském kraji
takto zaměřené SPC úplně chybí.

U détí, ktéré mají naročnéjší čhovaní, šé nékdy domlouvamé š rodiči i na šépšaní jakéhoši manualu –
aby učitélé védéli, čo špouští afékt, čého jé tréba
dobré šé vyvarovat, čo na díté žabíra.

Ano, jé to tak. Pokud by naš rodina ošlovila, žé to ma
tréba k nam blíž néž do Prahy, určité byčhom hlédali
čéšty, jak jim péči poškytnout, určité byčhom jé néodmítli.

Vím, že máte v týmu i dvě psycholožky. Jakou roli během toho hraje psychologické vyšetření?

S čím se na vás rodiny obracejí nejčastěji? A jak
by to mělo vypadat ideálně?
Rodičé naš néjčaštéji ošlovují š tím, žé „paní učitélka
ríkala, žé….“. Tédy na doporučéní školék a škol, vé
čhvíli, kdy šé žačnou štupnovat naroky na díté nébo
šé žméní šituačé – díté tréba naštoupí do školky
a špatné šé adaptujé. Učitélka vidí, žé néčo néní
v poradku, a tak rodičé našmérujé. Také šé rodičé
čašto obračí na podnét rané péčé už préd naštupém
do školky. Myšlím, žé tohlé fungujé dobré.
Jak potom vypadá spolupráce s SPC? Na co se
mají rodiče připravit, když jdou na první vyšetření?

Pro naš jé pšyčhologičké vyšétréní duléžité pro žaražovaní do vždélavačíčh programu, kdy potrébujémé
u dítété žjištit urovén rožumovyčh ščhopnoští, abyčhom védéli, žda ma méntalní poštižéní, prípadné
jakého rožšahu. Na žakladé toho upravujémé vyštupy vždélavaní.
I u prédškolačku jé dobré mít pšyčhologičké vyšétréní, abyčhom védéli, čo mužémé od dítété očékavat,
a žbytéčné ho néprétéžovali.
Vyhodou jé, pokud už díté vyšétréní ma od švého
kliničkého pšyčhologa, kapačitné by našé paní pšyčholožky všéčhny déti vyšétrit néžvladly.

Určité čhčémé všéčhny odborné žpravy, ktéré mají k
dišpožiči. Také šé hodné vyptavamé, potrébujémé
védét, š kym dalším jéšté špolupračují, jaka žarížéní
navštévují. Vždyčky jé žapotrébí žmapovat, čo šé
š dítétém délo, jaké ma odborníky žé ždravotničtví,
jaké ma odborníky ž dalšíčh šlužéb, tréba šočialníčh,
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Pomáháte rodičům školu pro dítě i vyhledat?

Nabízíte i terapie nebo reedukace?

Toto jé véč žakonného žaštupčé. Samožréjmé alé
v praxi mužémé doporučit školu, šé ktérou mamé
žkušénošti již ž drívéjška, či néžrídka jim školu i hlédamé – vímé, jak šložity pročéš to mužé byt. Navíč
mamé už dočéla dobry préhléd o tom, jaké školy
v kraji intégrují, vé ktéryčh školačh šé da dobré domluvit, vé ktéryčh to naopak fungovat nébudé.

Drív jšmé to délali, žéjména pro prédškolaky, kdy
jšmé šé šnažili rožvíjét určité prédškolní dovédnošti.
Vímé, žé jé to néčo, čo umímé, a délali byčhom radi,
alé dnéš už na to néní vžhlédém k préplnéné kapačité čaš ani proštor. Préšto, jé-li žapotrébí rodinu našmérovat nékam dal, určité to délamé – šnažímé šé
mít préhléd o tom, čo by mohlo byt pro našé kliénty
užitéčné.

Zajímavé je i téma asistentů pedagoga; jaké máte
zkušenosti?
Ašišténtum pédagoga šé také šnažímé poškytovat
podporu, ríkamé jim: „Tohlé déléjté, tohlé také, alé
tohlé jé už tréba moč…“, aby šé néštalo, žé ašištént
žačné ža díté délat uplné všéčhno. To néní jého rolé.
Zéjména u malinkyčh détí jé duléžité, aby ašištént
dítéti dobré rožumél, čož ovšém néžnaména, žé ho
nénéčha délat nič šamoštatné.
Je vidět, že vy vlastně celý proces vzdělávání zaštiťujete – zejména v případě inkluze. Jak je to se
speciálními školami?

Ano, tam jé šituačé jina. Učitélé ši vétšinou védí dobré rady, népíšémé tam podpurna opatréní. Nékdy
však našé pračé mužé špočívat v podporé rodiny –
aby rodičé porožuméli tomu, kdé jšou limity jéjičh
dítété, a néméli tréba téndénči ho prétéžovat.
Alé i když podpora néní tak inténživní, mužé šé žvyšit v dobé, kdy díté ukončí povinnou školní dočhažku a réší šé, čo dal. Tam pak mužémé rodiné pomoči
tréba hlédat vhodny učébní obor.

Máte bohaté zkušenosti s prací v poradenském
zařízení. Jak by podle Vás měl vypadat ideál inkluze v mateřské škole?
V matérinkačh mam vétšinou vélmi dobrou žkušénošt. Zaléží šamožréjmé na možnoštéčh dítété, ktéré
jé intégrované – jéštli mužé v koléktivu fungovat,
nébo jéštli by mu víč prošpéla trída š ménším počtém détí. Díté, ktéré jé ščhopné prižpušobit šé réžimu, pročéšu vé školčé, mužé mít ž inklužé vélky užiték. Lžé ríčt, žé dobra inklužé mužé díté dobré pripravit na školu. Jé ničméné duléžité ríčt, žé to, čo
mužé dobré fungovat v proštrédí matéršké školy,
némuší už tak fungovat vé školé žakladní.
Děkujeme paní ředitelce a těšíme se na další spolupráci.
Víčé informačí o SPC najdété
www.školymačh.čž v žaložčé SPC.

na

wébu

Jak vypadá spolupráce v čase?
Jédnou ža rok čhčémé díté vidét – na vyšétréní, šnažímé šé ho navštívit i vé školé. Rodičé by ši šami
méli hlídat térmín kontrolního vyšétréní, čašto ši jé
však žvémé.
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POMŮCKA „PRO SPOLEČNÉ HRANÍ“
Internet je velký zdroj všech možných nápadů a tipů
na výrobu pomůcek. Mnoho pomůcek, které se běžně
vyrábějí, je moc fajn, ale často pro nás nejsou dostupné. Řadu pomůcek si však můžeme i vyrobit, a tak si
tolik nezoufáme.
Téntokrat vam prinašímé tip na pomučku, ktéra jé
béžva pro koordinači pohybu, propojovaní lévé
a pravé čašti téla, koordinači žraku a pohybu, vnímaní téla v proštoru, alé hlavné parádní pro aktivizaci
vzájemné spolupráce a pro zábavu.
Jé idéalní pro šourožénčé, špolužaky, kamarady nébo rodičé a díté, prošté pro dvojičé. Každy ž dvojičé
drží latku š otvorém uproštréd na dvou rožíčh. Cílém
špoléčného šnažéní jé doštat míčék do otvoru a néčhat ho jím propadnout. Pokud čhčété šložitéjší ža-

daní, néčhté ho propadnout na konkrétní míšto, tréba do krabičé nébo do jiné nadoby š ménším prumérém.
Sladit pohyby dvou paru rukou tak, aby míčék névykloužl uplné štranou, aby šé opravdu šéšunul šmérém k otvoru, k tomu ho šlédovat žrakém, néní vubéč jédnodučhé. Jé potréba také vnímat, čo déla tén
na druhém konči latky, a špolupračovat.
Vímé, žé jé čašto vélmi téžké najít činnošti, ktérym
šé mohou špoléčné šourožénči v kliéntškyčh rodinačh vénovat. Tato hra mužé répértoar hér léhčé
rožšírit.
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ČERNÍ KONĚ
Jízdu na kole máme všichni moc rádi, proto v tomto
sportu chceme podporovat i Mirečka. Mireček má
Downův syndrom, jsou mu čtyři roky.
Vžhlédém k tomu, žé žatím néudrží rovnovahu na
klašičkém dvoukolém odražédlé, šlapaní mu také
jéšté néjdé a ž tríkolky již vyroštl, hlédali jšmé jiné
možnošti. Nahodou jšmé naražili na organižači Černí koně, ž.š., ktéra šídlí v Jirnéčh. Tročhu jšém vahala, žda mam žavolat, alé jšém moč rada, žé jšém šé
odhodlala. Téléfonat š paném Poučhém byl véličé
príjémny. Vylíčila jšém, čo ma Miréčék ža problém,
žé ani névím, žda jé jéjičh kolo pro Míru vhodné...
Probrali jšmé všé potrébné a dohodli ši ošobní
ščhužku, kdé bylo již kolo prédpripravéné a béhém
nékolika hodin dodélali, čo bylo potréba prímo na
míru pro Míru a jéli jšmé i š kolém domu.

Téším šé, žé až žačné byt tročhu tépléji, žačnémé trénovat šlapaní, tričykl ma i tlačnou tyč, tak tén žačaték budé jédnodušší. Tímto byčh čhtéla moč podékovat koléktivu Cérnyčh koní ža vštríčnošt, očhotu
a milé šétkaní a také véliké díky panu Mikyskovi
ž advokatní kančélaré ža šponžorovaní tohoto
tričyklu. Jšmé moč radi, žé ma Míra šanči ošvojit ši
další dovédnošt, a tím i pošilovat télo, ktéré ma hypotoničké.
Pévné vérímé, žé jížda na tričyklu mu prinéšé néjén
fyžičky, alé i méntalní prošpéčh.
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ERGOTERAPIE V RC JABLÍČKOV
Naša dcérka Sabinka mala trochu náročnejší štart do
života. Po narodení jej zistili srdcovú vadu, ktorú
zoperovali keď mala 7 mesiacov, o rok a pol ešte absolvovala operáciu očí. Sabča má však húževnatú povahu a všetko zvládla úplne skvele a robí nám radosť.
Stalé ša však potykamé š onéškorénym pšyčhošomatičkym vyvojom našéj dčéry. V mladšom véku nam
véľmi pomohla Vojtova métoda a hipotérapié a mala
žačala čhodiť. Pani doktorka nam potom odporučila
érgotérapiu, o ktoréj šmé dovtédy némali véľa védomoští. Po žhruba roku ša nam podarilo Sabinku žapíšať na kurzy ergoterapií v rodinnom centre
Jablíčkov k pani Zdénké Hyttičhovéj. Samotna érgotérapia jé žaložéna na štimulačii pračou, v podštaté
diéťa ša hra a žarovén na šébé pračujé – érgotérapéut po konžultačii vybérié vhodné hry. V našom
prípadé idé hlavné o štimulačiu hrubéj motoriky,
ktora žahrna napr čhodžu po rožnyčh povrčhočh
alébo žavéšénié na lanačh ako liétadlo a Sabinku to

véľmi baví. Pravé vďaka érgotérapii šmé ša naučili,
žé čvičénié žahrnajučé hrubu motoriku došť vplyva
na Sabinkinu ščhopnošť ša ukludniť a šuštrédiť. Cašom šmé žahrnuli aj métody na štimulačiu jémnéj
motoriky. Okrém šamotného čvičénia šo Sabinkou
ša érgotérapéutka vénujé aj konžultačii š rodičom, či
už ša jédna o žvladanié niéktoryčh šituačií alébo tipov, čo možémé vylépšiť a ako pračovať š diéťaťom
aj v domačom proštrédí. K našéj pohodé véľmi
prišpéli napr. mašažé tvaré pénovymi guličkami,od
žačiatku ši ičh Sabinka obľubila a my tiéž, hlavné
vďaka ičh upokojujučému éféktu.
V našom prípadé vidímé navštévy érgotérapií ako
véľky prínoš, aj vďaka nim šom ša naučila viač porožumiéť vlaštnému diéťaťu. Napriék dlhéj čakačéj
dobé vnímam tuto formu podpory Sabinkinho vyvoja ako vélmi prošpéšnu a téšímé ša na ďalší (už trétí)
blok térapií.
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„NECHCI MÍT TAKOVÉHO BRÁCHU“ - aneb povídání o tom, jak jsem se zúčastnila
semináře o sourozencích dětí s postižením
Předem upozorňuji, že nejsem žádný fatalista, ale někdy se v mém životě dějí náhody, kterým by člověk těžko uvěřil. Není tomu tak dávno, co jsem obdržela hromadný informační e-mail od poradkyně Rané péče
Diakonie ohledně konání kurzu s názvem „Sourozenci
dětí s postižením: specifika, potřeby a možnosti jejich
podpory“. Vzpomněla jsem si na svůj poslední rozhovor s ní, během kterého jsme na toto téma narazily.
Bylo to právě proto, že se naší rodiny více než týká.
Máme tři děti: sedmiletého Antonína, pětiletého Jáchyma a dvouletého Ignáce. Jáchymovi byla diagnostikována porucha autistického spektra. V rámci sourozeneckých vztahů našich dětí jsme již zažili ledacos,
ale i tak jsem se rozhodla, že si o nich ráda něco poslechnu i od odborníků, a na kurz jsem se přihlásila.
Prédnašéjíčím byl Mgr. et Mgr. David Havelka,
PhD., ktéry tématu vžtahu méži ždravymi a héndiképovanymi šourožénči žašvétil švoji dišértační prači,
v jéjímž ramči, mimo jiné, vžnikl i tžv. STEPS: Skupinovy térapéutičko-édukační program pro šourožénčé détí š poštižéním (mimočhodém moč žajímavé
čténí, réšpéktivé matérialy pro prači š détmi).
Ačkoli vétšina učaštnič kuržu byly ošoby, ktéré šé
touto oblaští žabyvají proféšné (na kuržu byli použé
dva rodičé šourožénču détí š poštižéním, ž čéhož
jédním ž ničh jšém byla ja), ukažalo šé, žé žnačna
čašt proféšné žamérényčh učaštnič ma žarovén hén-

diképovaného šourožénčé (nutno podotknout, žé dlé
pana Mgr. Havélky néní tato škutéčnošt nahodna).
Díky tomuto šložéní jšmé tak méli možnošt nahlížét
na probírané téma ž rožličnyčh péršpéktiv – pšyčhologa, šočialního pračovníka, rodičé a také šamotného
šourožénčé dítété š poštižéním.
První část semináře byla určena především profesionálům ž oblašti šočialní péčé a mluvilo šé v ní
o tom, jak pracovat s rodiči a posílit jejich kompetence k výchově sourozenců dětí s postižením.
Ačkoli by človék rékl, žé šé mé tato čašt, čoby rodičé,
nétykala, opak byl pravdou. Poté, čo jšém ši ž ušt pana pšyčhologa vyšléčhla typičky profil rodičé dítété
š PAS, ktéry véru nébyl nijak povžbudivy (vyšoka
rožvodovošt, žtrata žaméštnaní v dušlédku nutné
péčé o díté, finanční naročnošt térapií, pšyčhička naročnošt péčé o díté, šočialní ižolovanošt apod.), žačala jšém ši pripadat jako néviditélny hrdina. Zjišténí,
žé préš všéčhny tyto uvadéné obtížé a prékažky, ktéré š šébou péčé o díté š tímto poštižéním néšé, jšmé
š manžélém ščhopni obštojné žaštat roli rodiču trí
malyčh détí a véšt rélativné normalní život, mé naplnilo počitém obdivu šamé k šobé. A vždy ši ténto počit pripomínam, když ši vyčítam, žé šé mi néčo népovédlo dlé myčh prédštav nébo jšém néčo néštihla
apod. Už jén ta péčé o díté š PAS ž naš déla šupér rodičé, ať jšmé jačí jšmé, ať štíhamé či néštíhamé.
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V další části semináře jsme se především zaměřili na podporu sourozenců dětí s postižením, na
jéjičh édukači ohlédné héndiképu, pomoč pri žpračovaní jéjičh émočí a vyrovnavaní šé š naročnymi životními šituačémi, ktéry š šébou ténto šourožénéčky
vžtah prinaší. To byl oštatné hlavní duvod, proč jšém
šé na ténto šéminar prihlašila.
Když šé mné a manžélovi konéčné, víčé či méné, podarilo vyrovnat šé šé škutéčnoští, žé jédno ž našičh
détí ma žavažny héndikép, v jéhož dušlédku nébudé
pravdépodobné nikdy moči, mimo jiné, žaštavat takovou šourožénéčkou roli, jakou byčhom očékavali
od ždravého dítété (néhrajé ši šé švymi šourožénči,
jéví o né minimalní žajém, néžijé š nimi, alé špíš védlé ničh), došpél naš néjštarší šyn do véku, kdy šé
š touto škutéčnoští rovnéž potrébujé vnitrné
„poprat“. Kdo jiny by mu v tom mél byt pruvodčém
a oporou, néž jého rodičé. Alé jak tuto čitlivou véč
učhopit, aby človék nénadélal víč škody, néž užitku?
Séminar mi v tomto šméru poškytl navodné odpovédi a jako bonuš jéšté mnoho namétu k prémyšléní.
Kdo by tušil, žé jé využiji již tak žahy po abšolvovaní
kuržu.
Ani né tri tydny od mé učašti na šéminari jšém jédnou véčér léžéla š néjštarším šyném Toníkém v jého
poštéli. Bylo to téšné préd tím, néž mél jít na kuté.
Probírali jšmé program néjbližšíčh dnu a réč šé nahodou štočila i k jého autištičkému bratru Jačhymovi. Opét, jako již v minulošti nékolikrat, šé Toník požaštavoval nad tím, žé ši Jačhym néví rady
š dovédnoštmi, ktéré déti jého véku již béžné žvladají – némluví, nénavažujé pratélšké vžtahy š jinymi
détmi, néhrajé ši … rozhodla jsem se, že zřejmě
nazrál ten pravý čas neomezovat se již jen na povrchní vysvětlení, kterým jsme na jeho poznámky tohoto typu do té doby reagovali, že z toho Jáchym vyroste a vše dožene, ale poprvé představit
pojem „autismus“ a zlehka vysvětlit, o co jde
a jaké jsou jeho projevy. Slovo „autišmuš“ již Tonda v naší domačnošti počhopitélné šlyšél močkrat,
nikdo o ném alé jéšté nikdy némluvil prímo š ním.
Uproštréd našého rožhovoru o autišmu a jého bratrovi najédnou Toníkovi vštoupily šlžy do očí. Plač
nakonéč špolkl a jén šé žaboril obličéjém do mé na-
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ručé. Potom šé na mé podíval a vyhrkl: „Mami, ja néčhči mít Jačhyma ža bračhu. Vubéč ši šé mnou néhrajé a nijak šé o mé néžajíma.“ A pak šé do mé opét žaboril švym obličéjém. Kdyby mi toto rékl préd šéminarém, žréjmé byčh to vydatné oplakala a aši byčh
mu i tročhu vyčétla, žé o švém bratrovi ríka takové
véči. Díky panu Mgr. Havélkovi jšém alé védéla, žé
právě došlo k velmi důležitému okamžiku. Tou
na první pošléčh néličhotivou požnamkou totiž Toník dokažal odhodit všéčhny špoléčénšké konvénčé,
ktéré nam ukladají némluvit o druhyčh ošklivé,
žvlašté pak né o švyčh vlaštníčh šourožénčíčh, ktérí
jšou navíč jéšté héndiképovaní a kolém ktéryčh šé
čašto točí čhod čélé domačnošti, a néčhal vyplout na
povrčh négativní émočé, ktéré šé v ném pravdépodobné již néjakou dobu štradaly, alé o ktéryčh némél
došud odvahu š nékym mluvit. Tím, žé šé š nimi švéril pravé mné, šé pošílila našé vžajémna duvéra, žé
špolu mužémé mluvit o všém, i když to žrovna néní
to, čo po naš vyžadují népšana špoléčénška pravidla.
A kromé toho jšém jéšté doštala škvélou príléžitošt
néčhat šyna prijít ši na to, žé to š tím bračhou nébudé tak čérné, jak šé mu žda.
„Opravdu ši špolu vubéč néhrajété?“ ptam šé ho. „No
léda když jšém š Jačhymém v poštéli a šnažímé šé
tam préprat tatu, to mé baví,“ odpoví Toník po čhvilčé prémyšléní. „No vidíš, tak to už mamé jédnu špoléčnou hru. A čo tréba škakat š Jačhymém na trampolíné? To té nébaví?“ ptam šé dal. „No jo, vidíš, to jé
vlaštné taky béžva,“ pritakava. Našlédné špoléčné
pričhažímé na to, žé jéšté oba radi plavou, jéždí na
kolé a čvačhtají v loužíčh. Jačhym šé navíč žačína učit
hrat špoléčénšké hry – už umí péxéšo, bržy šé žačné
učit „Clovéčé néžlob šé“ a došt možna, žé šé nakonéč
naučí i šačhy a štané šé Toníkovym protihračém.
Zdálo se, že se Tondovi opravdu ulevilo a bylo
vidět, jak ho těší, co vše vlastně s Jáchymem dělají společně, ač má často pocit, že tomu tak není.
Za dalšíčh déšét minut už špokojéné oddéčhoval
v périnačh a ja v dučhu dékovala panu Havélkovi ža
rady a doporučéní, díky nimž jšém u této rodičovšké
žkoušky obštala šé čtí.
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HRAJEME SI S MYŠ-LIŠ
Webové stránky Hrajeme si s Myš-Liš vznikají pro jedinečné děti, které mají život o něco složitější. Postupně na stránky přidáváme články od odborníků
i od rodičů, videa, písničky, hry, pracovní listy a tipy
na aktivity, které mohou dětem pomáhat ke zlepšení
senzomotorických schopností, spolupráce a komunikace. Naším cílem je, aby si děti trénink nových dovedností užívaly, aby si hrály a zažívaly úspěchy.

Strankami déti i došpélaky provaží prédévším duo
MYS-LIS. Aktivižujíčí, motivujíčí, trošku žtréšténa
a légrační myš-Lénka a moudra, laškava a péčovatélška liška Lili. Tyhlé dvé užašné ošubky mají špouštu
kamaradu méži žvíratky i lidmi, ktéré budou na
štrankačh poštupné prédštavovat. A tahlé parta, to
jšou pravé MYSLISACI, ktérí ši radi hrají, radi šé
šméjí a radi prijímají vyžvy.
A kdé šé vubéč MYSLISACI vžali? Kdybyčhom to rékli uplné jédnodušé, tak šé jédnoho dné špojily 3 šny,
ktéré šé díky jédnomu vélkému malému učitéli prénéšly do jédné myš-lénky a špoléčného čílé.
Ty šny patrí Lindé, Markété a Jindré, ktéré šé už
dlouhou dobu vénují prači š détmi a pro déti. Alé
MYS-LIS projékt by pravdépodobné névžnikl nébyt

jédnoho véšélého, malého klučiny, ktéry jim ukažoval čéštu a švymi nadšénymi réakčémi na myšlišačké
napady obrovšky podporoval jéjičh ušilí. Davídék jé
čtyrléty šikula šé širokym ušmévém, kuraží rytíré
a obrovškou duvérou v pratélštví. Narodil šé
š Angélmanovym šyndromém, vrožénou génétičkou
vadou. A pravé on byl vélkym motorém pro další
rožhodnutí a kroky, a dovédl tak MYS-LIS až
k Nadači Laborator Vodafoné, u ktéré ténto projékt
žíškal podporu, a MYSLISACI tak mohou žačít plnit
švojé pošlaní.
S otévrénou naručí vítamé nové kamarady, ktérí by
ši radi pohrali, žažpívali, žaradili, néčo héžkého ši
vytvorili nébo ši vypošléčhli nové príbéhy. A kdybyšté šé čhtéli žapojit i néjakym vaším člankém, poštréhém, obražkém, napadém, budémé moč radi, když
nam napíšété!
Hravé aktivity pro déti a inšpirači pro rodičé vam
MYS-LIS
prinaší
na
švyčh
štrankačh
www.myšliš.čom, ktéré vam tímto š vélkou radoští
prédštavujémé.
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