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Va ž éní  a milí  č téna r i, 

ma mé tu babí  lé to, pomalu o sobé  da va  vé dé t i pod-
žim. Kra sné  poč así  a spoustu ža bavy si jés té  už ily 
kliéntské  rodiny a poradkyné  na žnakovačí m kuržu. 
O jého pru bé hu i o tom, jak ho kdo vní mal, si mu ž été 
pr éč í st hnéd žkrajé tohoto č í sla nas ého Zpravodajé. 

Vélkou novinkou ž nas í  Pomu čkovny jé rožs í r éní  
mož ností  využ ití  voží ku žnač ky Bénéčykl, a to o žim-
ní  vy bavu. Ma mé vélkou radost a sdí lí mé tuto infor-
mači žavč asu, abysté si mohli promyslét, kdy ho vy-
žkous í té, a pr í padné  i žaréžérvovat.  

Do rukou sé na m dostala na dhérna  kniha Svobodná 
hra, proč  jé tak žají mava , sé dožví té v č la nku rubriky 
Pr éč étli jsmé. 

Nénavs tí vili jsmé osobné  sičé ž a dnou dals í  služ bu 
nébo organižači, alé vybrali jsmé pro va s dvé , sé kté-
ry mi spolupračujémé a ra di byčhom va m jé pr édsta-
vili. Jédna  sé o Pé č i béž pr éka ž ék a Péč uj doma; již  
na žvy napoví , č ému sé vé nují , i když  kaž da  jinak. 

 

Né kdy jé potr éba vélké  kréativity, aby sé nas é po-
mu čky do rodin dostaly, své dč í  o tom i „bojovka“ 
s fotonavigačí . 

Č lové k sé né kdy té ž ko odhodla va  k aktivita m, o kté-
ry čh néma  moč pr édstavu, jak probí hají . Mož na  sé 
už  déls í  dobu odhodla va té vypravit sé do la žní . Jak 
to konkré tné  fungujé a čo mu ž été využ í t v la žní čh 
Klimkovičé, sé dožví té vé Zkus énostéčh ž rodin. Da lé 
sdí lí mé tip na u plné  novou aplikači, ktéra  by mohla 
pomoči dé tém rožs í r it mož nosti komunikačé. 

Na ža vé r pr ida va mé tip na vlastní  rukodé lnou vy ro-
bu – č érví ky v jablku. 

Hodné  radosti a inspiračé néjén pr i č téní  nas ého 
Zpravodajé pr éjé  

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče  
a redaktorka Zpravodaje 
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Hurá! Kurz proběhl a vydařil se! Nemůžu si odpustit 
radostné zvolání, obzvlášť v době, kdy se plány často 
musí měnit kvůli covidové situaci. A ještě k tomu jsme 
se mohli vyhřívat ve slunci babího léta. To se pak zna-
kuje vlastně samo.  

Létos ní  kurž byl podruhé  prodlouž én o jédén dén  
a myslí m, ž é sé tahlé podoba žnovu osvé dč ila. Vé 
č tvrték pr éd véč ér í  jsmé tak spoléč né  žač ali rožéhr í -
vat ručé a prsty první mi žnaky a pustili sé do prv-
ní čh ba snič ék a pí snič ék. Pr ékvapilo mé , jak jdé žna-
kova ní  v davu samo. Zapojéní  vs éčh bylo u ž asné  – 
dí ky né mu jsmé mohli odhodit ostyčh, ktéry  jé né -
kdy pr éka ž kou v prostr édí , kdé nikdo jiny  néžnaku-
jé. Navéč ér jsmé si pak vž dyčky poví dali – o komuni-
kači vu béč, proč  žnakovat, čo na to logopédié, o dal-
s í čh žpu sobéčh podpory porožumé ní , a samožr éjmé  
byl i č as na poví da ní  né(ž)r í žéné . Védlé spoléč ny čh 
bloku  mé la také  kaž da  rodina č as na individua lní  
rožhovor s logopédkou Martinou Sa dovskou. 

Na žač a tku jsém sé tročhu oba vala, ž é ž kuržu budu 
„uséžéna “ – alé kdépak! Véronika Strénkova , Zužka 
Sy korova  a Martina Sa dovska , ktéré  kurž por a dají  už  
né kolik lét, mají  program opravdu žma knuty . Znako-

va ní  probí ha  vé tr éčh bločí čh, kaž dy  jé po pu lhodiné  
– takovy  č as, ktéry  jé žvla dnutélny  jak pro dospé lé , 
tak pro dé ti (a u ničh pr édévs í m doufa mé, ž é si žna-
kova ní  oblí bí ). A pak jé vž dyčky č as na pročha žku  
a protaž éní  té la. Jédna ž pročha žék dokončé védé do 
pivovaru.  

Poha dku O Koblížkovi jsém sé ža ty č tyr i dny myslí m 
nauč ila béžvadné  a vé r í m, ž é i rodič é mají  sta lé 
v pamé ti Koblí ž kovy répliky a pí snič ku (a tr éba si jé 
doma s dé tmi i obč as pr ipoménou). Na čo jsém sé 
vs ak moč té s ila, byly poha dky žtva rné né  u č astní ky. 
Vs ém patr í  vélké  dí ky a jés té  jédén potlésk! Vymy s -
léní  vlastní čh žnaku  mi pr ijdé jako skvé la  aktivita, 
ktéra  mu ž é by t ža bavna  pro čélou rodinu. Když  sé 
žnaky jés té  žapojí  do poha dky, čhčété sédé t 
v publiku! Doufa m, ž é i vs ičhni ostatní  si tak odnésli 
žkus énost, ž é žnakovat mu ž é by t né kdy prosté  
opravdu légračé.  

Jés té  jédnou dé kuji organiža torka m a vs ém rodina m, 
ktéré  sé kuržu žu č astnily, ža kra sny  a obohačují čí  
pobyt!  

Adéla Závorková, poradkyně rané péče 

NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE žpé t na obsah 

ZNAKOVACÍ KURZ 
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Dobry  dén, 

čhté la byčh moč podé kovat ža skvé lou organižači 
žnakovačí ho kuržu. Č tyr i dny utékly jako voda a pro-
gram byl dobr é vyva ž ény . Znakova ní  na m s manž é-
lém léžlo samo do hlavy a i tr í léty  Timí k s DS žač al 
už  na kuržu žnakovat. Byli jsmé ra di, ž é sé žvla dl 
soustr édit vž dy potr ébnou dobu, dí ky pí snič ka m  
a ba snič ka m, ktéré  sé opakovaly dénné , a na slédova-
la vž dy pauža na odpoč inék. Bylo vidé t, jak sé Tim 
ryčhlé uč í . A už ili jsmé si spoustu légračé pr i hraní  
poha dék. 

Kra sny  ža ž iték jsmé mé li i dí ky mož nosti pročha žék 
po okolí  a poví da ní  s ostatní mi rodinami. Odjéli jsmé 
naprosto nads éní  a doma si nads éní  udrž ujé-
mé, protož é hnéd druhy  dén Timí k žač al sa m vytva -
r ét vé ty žé žnaku , ktéré  sé nauč il. Napr í klad, ž é slys í  
psa ža rohém. Uka žal na sébé a na učho a r ékl „haf 
haf“ a uka žal kdé. 

Moč dé kujémé,  

Ivana, Mikuláš a Tim Melenovi 

NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE žpé t na obsah 

ZNAKOVACÍ KURZ — OHLASY Z RODIN 
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Ahoj vs ém, ktér í  žvaž ujété u č ast na pr í s tí m žnakova-
čí m kuržu.  

Musí m napsat, ž é jsém mé la tročhu obavy, č lové k 
néví , čo ho č éka , alé ja  i dé ti jsmé si už í valy kaž dy  
dén. V koléktivu jdé žnakova ní  lé pé a č lové k néma  
č as sé stydé t. Byla to pr irožéna  souč a st dné. Bylo 
pr í jémné , ž é dé ti mohly bé hat kolém, némusély sé-
dé t, když  sé jim néčhté lo žnakovat. Na s  Honží k jé 
totiž  sta lé v pohybu. Dé ti néžač nou žnakovat ža č tyr i 
dny. Alé ja  urč ité  mu ž u. Znakova ní  jé dočéla pr irožé-
né  a intuitivní . Jén sé ho č lové k nésmí  ba t a nauč it sé 
ho použ í vat v bé ž né m ž ivoté . Jédiné  tak dí té  žač né 
vní mat, ž é komunikovat mu ž é i jinak, i když  néumí  
mluvit. Syn na žnakova ní  héžky réagujé a myslí m si, 
ž é na m to obé ma do budoučna us étr í  č as, nédorožu-
mé ní  a žbytéč né  ota žky typu néví m, nérožumí m. Pr í -
roda kolém aréa lu jé kra sna . Za na s mu ž u jén dopo-
ruč it. Organižačé čélé ho kuržu byla u ž asna .  

Vélké  dí ky vs ém.  

Eva, Davídek a Honzík 

NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE žpé t na obsah 

ZNAKOVACÍ KURZ — OHLASY Z RODIN 2 

V rubrice ZKUŠENOSTI Z RODIN  na str. 15 se s vámi podělí úspěšná absol-

ventka loňského kurzu o své pokročilejší zkušenosti se znakováním doma.   
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Benecykly (speciální sportovní kočárky určené zejmé-
na do terénu) jsou hojně využívané – zvlášť v době 
dovolených. Díky nim se můžete dostat do přírody  
i s děťátkem, které se zatím samostatně nepohybuje 
nebo ještě neujde delší vzdálenosti, lze je užít  
i k vyloženě sportovním aktivitám jako např. inline 
bruslení či cyklistice. Vzhledem k tomu, že je jejich 
součástí i fixační vestička nebo je lze doplnit napří-
klad o ortézu pro sed, vyhovují dobře také potřebám 
dětí s těžším kombinovaným postižením.  

Dí ky finanč ní  podpor é Nadač ní ho fondu Véolia vé 
vy s i 20 000,- Kč  a vélkorysosti firmy Bénéčykl, ktéra  
na slédné  poskytla slévu, jsmé téď mož nosti koč a rku 
jés té  rožs í r ili. Dokoupili jsmé pr í slus énství , ktéré  
umož n ujé použ í t koč a rék i na sné hu, napr í klad pr i  
pročha žka čh v hlubs í m sné hu č i pr i bé ž kova ní .  No-
vé  tédy ma mé pro va s na žapu jč éní  tžv. san oséty 

(lyž ič ky na kola) a  skiséty  (lyž ič ky na kola s taž ny -
mi tyč émi pro bé ž kar é). 

Takž é pla nujété-li v žimé  vy jéžd na hory a ma té sta-
rost, jak bysté to s dé ťa tkém žvla dli, žkusté využ í t 
né ktéry  ž nas ičh vyléps ény čh Bénéčyklu . 
V Pomu čkovné  jsou k dispožiči hnéd č tyr i: tr i Bé-
néčykly Kožlí k Baby pro néjméns í  dé ti do 4 lét    
a jédén Bénéčykl Kožlí k Junior pro dé ti stars í . 

Koč a rék a pr í slus énství  si mu ž été réžérvovat stéjné  
jako dals í  pomu čky prostr édničtví m své  poradkyné .  

Moč sé té s í mé na sdí léní  vas ičh novy čh žkus éností  
s Bénéčyklém a pr éjémé kra sné  žimní  ža ž itky! 

Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče  

NOVINKY Z RANÉ PÉČE žpé t na obsah 

BENECYKLY I DO SNĚHU ANEB HURÁ NA BĚŽKY 

https://www.youtubé.čom/watčh?v=rČpk7RpTj4Í   

https://www.nfveolia.cz/
https://benecykl.cz/
https://sites.google.com/rana-pece.cz/pomuckovna/transport/ko%C4%8D%C3%A1rekcyklovoz%C3%ADk-benecykl-kozl%C3%ADk-baby?authuser=0
https://sites.google.com/rana-pece.cz/pomuckovna/transport/ko%C4%8D%C3%A1rekcyklovoz%C3%ADk-benecykl-kozl%C3%ADk-baby?authuser=0
https://sites.google.com/rana-pece.cz/pomuckovna/transport/ko%C4%8D%C3%A1rekcyklovoz%C3%ADk-benecykl-kozl%C3%ADk-junior?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=rCpk7RpTj4I
https://www.nfveolia.cz/
https://benecykl.cz/
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Svobodná hra, Justina a Petr Danišovi,  

nakladatelství Smart Press, 2020 

Hra je nejdůležitějším nástrojem dětí k poznávání  
a uchopování všech souvislostí světa. Jejím prostřed-
nictvím se děti učí, jak fungují předměty, které je ob-
klopují, „osahávají“ si vztahy mezi lidmi, poznávají 
svou roli v sociální skupině, hra pomáhá i překonat  
a zpracovat obtížné momenty v životě dítěte. Význam 
hry ve vývoji dětí je dávno znám a její důležitost byla 
mnohokrát doložena odbornými studiemi, přesto však 
bývá v běžném životě její význam často podceňován. 
Vždyť jde přece jen o hru! 

Kní ž ka Svobodná hra Justiny a Pétra Danis ovy čh, 
ktéra  vys la létos na jar é v nakladatélství  Smart 
Préss, by sé klidné  mohla (a mé la) sta t biblí  vs éčh 
rodič u , pédagogu  i dals í čh osob, ktéré  pr ičha žéjí  do 
kontaktu s dé tmi a ža léž í  jim na jéjičh ždravé m vy vo-
ji.  

Kní ž ka pr ibliž ujé hru ž mnoha ru žny čh  pohlédu .  
V první  č a sti vyméžujé hru téorétičky, pojédna va   
o jéjí m pr í nosu pro dé ti, définujé jédnotlivé  druhy 
hry. Zaby va  sé promé nami hry v historii, néopomí jí  
ani jéjí  podoby a funkči v méžní čh situačí čh – napr .  
v dobé  otročtví  č i holočaustu.  

Vélka  č a st jé vé nova na hérní  déprivači, ktéra  nasta -
va  v pr í padéčh, kdy jé dé tém žnémož né no si hra t, alé 
i v pr í padéčh, kdy jé hra sva ža na pr í lis  pévny mi hra-
ničémi a pravidly. Vs éčhny vyspé lé  pru myslové  spo-
léč nosti mají  téndénči dé ti – žé stračhu o jéjičh béž-
péč í  – vé sponta nní  hr é oméžovat. Napr . sé ukažujé, 
ž é mí sta, kdé si jés té  pr éd dvačéti léty hra ly béž do-
žoru dé ti sédmilété , dnés smé jí  navs té vovat až  dé ti 
désétilété . Dospé lí  č asto odmí tají  pr ipustit faktor 
rižika vé hr é, i když  pra vé  tén jé pro ždravy  rožvoj 
dé tí  vélmi du léž ity . Hérní  déprivači s sébou mu ž é 
pr iné st i pr í lis  dlouha  doba stra véna  u ru žny čh dru-
hu  obražovék a monitoru . Autor i kní ž ky si v té čhto 
mí stéčh kladou ota žku, žda jé nas é spoléč nost k po-
tr éba m dé tí  skutéč né  tak vní mava , jak sé tva r í . 

Dals í  kapitoly pojédna vají  o rožmanity čh podoba čh 
svobodné  hry – tédy takové , ktérou si dé ti končipují  
a organižují  samy. Ví č néž  polovina kní ž ky jé pak ža-
mé r éna na praktičké  na pady, jak podporovat dé t-
skou hru, jak a kdy do ní  vstupovat, aniž  byčhom ji  
ž požičé dospé ly čh narus ili, jak pračovat s rižikém  

 

 

a nébéžpéč í m, ktéré  jsou pr irožénou souč a stí  urč i-
ty čh typu  hér, naléžnémé tu popis konkré tní čh hér, 
tak jak jé autor i žačhytili u svy čh č tyr  dé tí .  La kavé  
jsou samotné  na žvy kapitol v té to č a sti: Kaluž é. Sní h. 
Léd. Tma. Boj. Bla to. Proutí  atd. Kní ž ka naví č obsa-
hujé spoustu fotografií , ktéré  slouž í  jako ilustračé, 
alé i jako inspiračé, jak sé do svobodné  hry pustit. 

Louč í m sé čita tém ruské ho dé tské ho psyčhologa L. S. 
Vygotské ho, ktéry m jé čéla  kniha uvédéna: 

„Ve hře dítě vždy překračuje svůj věk, překračuje své 
běžné chování. Ve hře se dítě chová, jako by samo sebe 
o hlavu přerostlo.“ 

Pr éji va m i sobé , abyčhom si nikdy néžapomné li 
hra t! 

Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče 

PŘEČETLI JSME žpé t na obsah 

SVOBODNÁ HRA 
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V rámci této rubriky představujeme spolek Péče bez 
překážek, který jsme tak úplně nenavštívili, ale od 
počátků sledujeme jeho činnost a jsme „v kontaktu“. 
Pro naše klientské rodiny také s oblibou využíváme 
různé nabídky spolku (např. webináře či poradenství 
s fyzioterapeutkou). Doptali jsme na počátky jeho čin-
nosti, ale i na současnost.  

V rozhovoru se opět objevuje zhmotnění reality: Bez 
rodičů dětí se speciálními potřebami „to“ nejde, jsou 
hnacím motorem veškerého vývoje v sociálních služ-
bách (nejen podporou ve vývoji vlastních dětí), bez 
nich (a speciálních pedagogů) by kdysi těžko vznikla  
samotná raná péče. S přispěním rodičů se derou na 
„světlo světa“ další sociální služby, například díky Péči 
bez překážek bohatší nabídka odlehčovacích služeb, 
dále Homesharing Dětí úplňku.  

Občas slýcháme otázku: Co bude, až nebudeme mít 
ranou péči, kdo se o nás „postará“, kdo nám poradí, 
kdo nás bude podporovat, jaká je návaznost v systému 
sociálních služeb? Není… a bez vyjádření a jasné ob-
hajoby potřebnosti těchto služeb a vytrvalosti zúčast-
něných by ani nevznikala. Bez aktivních rodičů a za-
pálených lidí pro věc to opravdu nejde… 

Organizace Péče bez překážek vznikla z volného 
uskupení maminek, které se znaly přes ranou pé-
či, později se k nim přidali i další rodiče.  

Né kolik lét jsmé sé pravidélné  sčha žély u ka vy a sdí -
lély kaž dodénní  starosti i radosti ty kají čí  sé (néjén) 
nas ičh dé tí  sé ždravotní m žnévy hodné ní m. Jak dé ti 
rostly, sta lé č asté ji sé v nas ičh hovoréčh objévovalo 
té ma čhybé jí čí čh odléhč ovačí čh služ éb. Z légračé 
jsmé débaty č asto konč ily vé tou: „My si to snad bu-
démé musét žalož it samy.“ Byla to tročhu nadsa žka, 
alé jak č as bé ž él a por a d nič sé nédé lo (ž a dné  služ by 
névžnikly a ani sé nikdé némluvilo o tom, ž é by mé ly 
vžniknout), tak na m postupné  žač alo dočha žét, ž é 
situačé sé sama od sébé asi néžmé ní  a ž é pokud né -
jakou žmé nu čhčémé, budémé pro to musét žač í t né -
čo dé lat.  

Jak jste se do toho pustili, jak jste získali první 
granty?  

(Tady měníme rod, protože víme, že za spolkem stojí 
také mnoho mužů, kteří se aktivně věnují podpoře je-
ho činnosti.) 

 

Na konči lé ta 2017 vyhla sil Nadač ní  fond AVAST (od 
1. 1. 2021 ABAKUS nadač ní  fond) grantovou vy žvu 
pro své pomočné  rodič ovské  skupiny, ktéra  byla jako 
s ita  na m pr í mo na mí ru. Napsali jsmé projékt žamé -
r ény  na vytvor éní  informač ní ho wébu pro rodič é dé -
tí  s postiž éní m a na žmapova ní  odléhč ovačí čh slu-
ž éb. Néč ékali jsmé, ž é byčhom mohli uspé t, alé stalo 
sé a grant jsmé dostali.  

 

Jak jste si představovali, že budete fungovat jako 
organizace, co bylo vaším cílem?  

Pr i psaní  grantu jsmé vu béč nér és ili, čo budé na slé-
dovat a jak budémé fungovat jako organižačé. Tro-
čhu naivné  jsmé si mysléli, ž é žalož éní m spolku sé 
nič moč néžmé ní . Z é sé da l budémé sčha žét „u kafé“ 
jako dosud, jén mož na  č asté ji a s konkré tní  pr édsta-
vou, čo sé budé r és it. Hlavné  jsmé sé té s ili, ž é konéč -
né  žač némé réaližovat vé či, o ktéry čh jsmé do té  do-
by jén mluvili.  

Čhté li jsmé ža prvé  wéb, kdé by péč ují čí  rodič é nas li 

na jédnom mí sté  vs éčhny potr ébné  informačé  

a mohli sdí lét své  žkus énosti žé ž ivota s dí té tém  

s postiž éní m a ža druhé  dostupné  odléhč ovačí  služ -

by, kam byčhom mohli s du vé rou své r it nas é dé ti. 

Také  jsmé čhté li podporovat péč ují čí  rodič é, aby sé 

jim lé pé péč ovalo. A to néjén o své  dí té  sé ždravot-

ní m žnévy hodné ní m, alé také  o sébé. 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 

PÉČE BEZ PŘEKÁŽEK 
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Koncem roku 2017 jste tedy založili rodičovský 
spolek Péče bez překážek. Co se událo potom? 

Réalita byla samožr éjmé  slož ité js í , néž  jsmé č ékali,  
a č asto jsmé byli pr ékvapéní , kolik č asu a énérgié 
na s sta lo r és éní  žda nlivé  jédnodučhy čh ža léž itostí . 
První  rok (2018) jsmé pr ipravovali wéb, dos lo k č a s-
téč né  obmé né  ty mu, uč ili jsmé sé, jak spoléč né  fun-
govat, když  ma  kaž da  rodina tročhu jiny  réž im  
a osobné  sé vidí mé jén žr í dka – to jé pročés, ktéry  
probí ha  vlastné  dosud. V první m ročé také  né kolik  
ž na s navs té vovalo kurž Sebeobhájci lidí s postižením, 
ktéry  byl žčéla ža sadní  pro dals í  smé r ova ní  nas í  č in-
nosti. Od žač a tku jsmé vé dé li, ž é čhčémé dostupné  
odléhč ovačí  služ by, alé až  ténto kurž dal nas ému 
pr émí ta ní  jasné js í  obrysy a strukturu.  

Na jar é 2019 jsmé réaližovali vy žkum o dostupnosti 
odléhč ovačí čh služ éb. Sé ží skany mi daty jsmé néjpr-
vé oslovili Ministérstvo pra čé a sočia lní čh vé čí , alé 
pak jsmé dospé li k ža vé ru, ž é v nas ém pr í padé  budé 
éféktivné js í  soustr édit sé pr í mo na praž sky  magis-
tra t. Nava žali jsmé proto spolupra či s ty mém praž -
ské  radní  pro sočia lní  oblast, Mgr. Milény Johnové . 
Tak žač ala nas é aktivní  advokač ní  č innost, v ra mči 
ktéré  lobbujémé ža dostupné  odléhč ovačí  služ by.  

Co nyní Péče bez překážek dělá a jaké máte plány 
do budoucna? 

Asi néjvé ts í  č a st nas í  č innosti sé toč í  kolém advo-
kačních aktivit – snaž í mé sé aktivné  ovlivn ovat si-
tuači kolém vžniku novy čh odléhč ovačí čh služ éb 

v Pražé. Čhodí mé na prohlí dky vytipovany čh prostor 
pro odléhč ovačí  služ by, komunikujémé s politiky  
a u r édní ky a sé sta vají čí mi i budoučí mi poskytovaté-
li odléhč ovačí čh služ éb. Né ktéré  nas é č lénky jsou 
žapojéné  do pračovní čh skupin na u rovni magistra tu 
i v mé stsky čh č a stéčh, kdé ž ijí , a snaž í  sé, aby potr é-
by rodin dé tí  s postiž éní m byly žohlédné ny vé stra-
tégičky čh dokuméntéčh. 

Kromé  advokač ní  č innosti nabí ží mé péč ují čí m rodi-
č u m kurzy a semináře, napr í klad kurž kinéstétičké  
mobiližačé, kdé sé rodič é uč í , jak manipulovat s né-
pohyblivy m dí té tém (jak ho polohovat, pr émisťo-
vat), aby néublí ž ili sobé  ani jému.  

V néposlédní  r adé  organižujémé také  plavání pro 
děti s postižením a od létos ní ho roku nabí ží mé na 
wébu mož nost individuálního online poradenství 
s fyzioterapeutkou, ktéra  ma  dlouholétou praxi  
s dé tmi sé ždravotní m žnévy hodné ní m a naví č jé sa-
ma matkou dí té té s DMO. 

Pla ny spolku jsou hodné  ovlivné né  nas imi oméžény -
mi č asovy mi mož nostmi, takž é sé soustr édí mé na 
r és éní  problé mu , sé ktéry mi ma mé osobní  žkus énost 
a ktéré  na s néjví č pa lí . Vžhlédém k vé ku nas ičh dé tí  
žač némé pomé rné  bržy r és it problématiku osamo-
statn ova ní  dé tí  sé ždravotní m žnévy hodné ní m a na-
bí dku sočia lní čh služ éb pro mladé  dospé lé . Už  téď 
mapujémé situači v dénní čh stačiona r í čh pro dé ti  
s postiž éní m po ukonč éní  povinné  s kolní  dočha žky. 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 
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Máte v rámci spolku nějak specificky rozděleny 
role? 

Na žač a tku jsmé dé lali ví čémé né  vs ičhni vs éčhno.  
V pru bé hu č asu sé to vs ak vykrystaližovalo ž č a sti 
podlé toho, čo bylo potr éba, a ž č a sti podlé osobní čh 
préférénčí  kaž dé ho ž na s (advokačié, spra va wébu  
a sočia lní čh sí tí , fundraising, organižova ní  kuržu , 
psaní  grantu  atd.) Sta lé sé vs ak snaž í mé o to, aby 
jédnotlivé  aktivity nébyly ža vislé  jén na jédnom č lo-
vé ku a byla mož na  žastupitélnost v pr í padé , ž é dí té  
onémoční  nébo nastané jina  néoč éka vana  situačé  
v rodiné . Uvé domujémé si, ž é spoléč né  doka ž émé 
mnohém ví č, néž  kdybyčhom lobbovali ža vžnik od-
léhč ovačí čh služ éb jako jédnotlivči. Takto ma mé  
s ky m sdí lét dí lč í  u spé čhy i prohry, ma mé sé na koho 
obra tit, když  potr ébujémé poradit nébo pomočt, pr í -
padné  když  jé potr éba si roždé lit pra či – žkra tka na 
to néjsmé sami. 

Nyní vím, že se hodně věnujete tématu odlehčova-
cích služeb. Kdy se objevilo a v čem vidíte jeho dů-
ležitost? 

Jak už  bylo r éč éno vy s é, nédostaték odléhč ovačí čh 
služ éb byl impulsém pro žalož éní  nas ého spolku.  
Z vlastní  žkus énosti i ž mnoha vy žkumu  ví mé, ž é 
dlouhodoba  pé č é o dí té  s té ž ky m ždravotní m žnévy -
hodné ní m jé na roč na  a vyč érpa vají čí . Béž pravidél-
né ho odpoč inku dočha ží  u péč ují čí čh osob ryčhléji  
k psyčhičké mu i fyžičké mu vyhor éní . A jak sé posta-
ra m o své  léž í čí  dí té , když  sama budu mí t ždravotní  
problé my? Ja  pr éčé néčhči, aby mojé milované  dí té  

skonč ilo v né jaké m vélkokapačitní m u stavu! Proto jé 
du léž ité  myslét na to, ž é jé potr éba sé v pé č i o dí té  
vystr í dat. Ať už  mi pomu ž é né kdo ž rodiny, osloví m 
né koho žé žna my čh č i sousédu  nébo ma m s té stí   
a najdu vyhovují čí  odléhč ovačí  služ bu.  

Na druhé  strané  éxistujé jés té  jédén pa dny  du vod, 
proč  dí té  s postiž éní m od rané ho vé ku žvykat na to, 
ž é o né j péč ujé i né kdo jiny  néž  matka (nébo néjbliž -
s í  pr í bužní ). Jdé o sočialižači dí té té. U ždravy čh dé tí  
sé to vé ts inou dé jé žčéla automatičky – dí ky s kolčé, 
s kolé, volnoč asovy m aktivita m, létní m ta boru m 
apod. Alé pro dé ti s postiž éní m jé nabí dka takovy čh 
aktivit vélmi oméžéna , a tak v pru bé hu č asu dočha ží  
spí s  ké sta lé silné js í  fixači dí té té na matku (péč ují čí  
osobu) a obra čéné .  

 Před nějakou dobou jste vytipovali konkrétní pro-
stor Prahy 10, který se přetváří z nebytového na 
bytový, spolupracujete s magistrátem na přípravě 
odlehčovací služby pro děti. Kde jste brali inspira-
ci? Co bude dál? 

Tročhu byčh to upr ésnila. Néma mé ambičé a ani né-
ní  v nas ičh sila čh hlédat vhodné  prostory pro posky-
tova ní  odléhč ovačí čh služ éb. To jé u loha magistra tu 
a jédnotlivy čh mé stsky čh č a stí , protož é oni mají  néj-
léps í  pr éhléd o vhodny čh némovitostéčh vé své  
spra vé . My „jén“ préžéntujémé potr éby rodin dé tí   
s postiž éní m a snaž í mé sé, aby byly žohlédn ova ny 
pr i pla nova ní  rožvojé sí té  sočia lní čh služ éb i pr i 
vžniku novy čh služ éb. 

 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 
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O ža mé ru otévr í t odléhč ovačí  služ bu na Pražé 10 
jsmé sé ofičia lné  dožvé dé li v lé té  2019 na sčhu žčé  
s praž skou radní  Mgr. Milénou Johnovou. Podlé pla -
nu mé la nova  odléhč ovačí  žač í t fungovat již  v ročé 
2020. To sé alé néstalo. Končém roku 2020 jsmé 
proto opakované  kontaktovali ža stupčé Prahy 10  
i magistra tu s dotažém, proč  sé otévr éní  odléhč ovačí  
služ by tak oddalujé, a nakonéč jsmé žjistili, ž é pro-
blé m jé v roždí lny čh na žoréčh na nutnost rékolauda-
čé prostor ž nébytovy čh na bytové . K ža sadní mu po-
sunu dos lo žač a tkém roku 2021, kdy sé nas ému 
spolku podar ilo ží skat pra vní  stanovisko, ktéré  jéd-
nožnač né  potvržujé nutnost rékolaudačé prostor na 
bytové . Na slédné  jsmé iničiovali sčhu žku vs éčh ža-
pojény čh subjéktu  (MHMP, Praha 10 i DČ Paprsék), 
kdé sé r és ily již  žčéla konkré tní  kroky, ktéré  mé ly 
vé st k čo néjryčhléjs í mu otévr éní  služ by. 

V č érvénči 2021 probé hla u vodní  sčhu žka paní  r édi-
télky DČ Paprsék sé ža jémči o služ bu ž r ad rodič u  
dé tí  s postiž éní m. Od ža r í  2021 mé ly žač í t probí hat 
individua lní  sčhu žky sé ža jémči o služ bu. Otévr éní  
pobytové  odléhč ovačí  služ by bylo v pla nu v térmí nu 
r í jén/listopad 2021. Bohuž él jsmé sé končém srpna 
dožvé dé li, ž é rékolaudačé sé ž téčhničky čh du vodu  
opé t odsouva … 

Paní  r éditélka DČ Paprsék sé vs ak domluvila s MČ  
Praha 10 na prona jmu prostor vé sta vají čí m stavu  
a otévr é v né m sé svy m ty mém odléhč ovačí  služ bu  
v ambulantní  formé . 

Co to přesně znamená, že bude služba dočasně po-
skytována jako ambulantní? 

Odléhč ovačí  služ ba mu ž é fungovat v ru žny čh for-
ma čh: ambulantní  (o dí té  s postiž éní m sé postara  
ty m pračovní ku  v prostoru, ktéry  jé k tomu užpu so-
bény , alé béž mož nosti pr éspa ní ), pobytova  (pé č é  

o dí té  vč étné  pr éspa ní ) a téré nní  (pračovní k dočha ží  
pr í mo k va m domu  a péč ujé o dí té  tam). 

To, ž é budé odléhč ovačí  služ ba v Pražé 10 néjdr í vé 
poskytova na jako ambulantní , žnaména , ž é budé 
fungovat jén pr és dén, béž mož nosti pr éspa ní .  

Néní  to idéa lní  stav podlé nas ičh pr édstav. Na dru-
hou stranu jé k dispožiči né kolikamé sí č ní  období , 
ktéré  mohou rodič é využ í t pro postupnou adaptači 
dí té té na nové  prostr édí  a na vža jémné  séžna méní  
dí té té a pérsona lu odléhč ovačí  služ by.    

Kdy se odlehčovací služba spustí a jak bude fungo-
vat? 

V souč asné  dobé  to vypada , ž é by mohla by t otévr é-
na od listopadu 2021 a budé fungovat néjén vé vs éd-
ní  dny, alé i o ví kéndéčh. Rodič é, ktér í  by čhté li mí t  
o služ bé  aktua lní  informačé, mohou slédovat buď 
wéb www.péčé-béž-prékažék.čž a fb stra nku nas ého 
spolku www.fačébook.čom/péčé.béž.prékažék nébo 
sé mohou obračét pr í mo na DČ Paprsék. 

Co byste ještě na závěr chtěli  ostatním rodičům 
dětí s postižením sdělit? 

Pečujte o sebe, ať zvládnete dlouhodobě pečovat 
o své dítě! Setkávejte se s ostatními pečujícími 
rodiči. A když to situace v rodině jen trochu 
umožní, zajímejte se o dostupnost a kvalitu soci-
álních služeb, které potřebujete. Situace ve vaší 
obci se pravděpodobně sama od sebe nezlepší – 
je třeba být aktivní. 

Děkujeme za milý rozhovor! 

Za tým spolku Péče bez překážek odpovídala         
Magdalena Tomášková,  

ptala se Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 

https://www.pece-bez-prekazek.cz
https://www.facebook.com/pece.bez.prekazek
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Od počátku roku naše služba a váš program funguje 
pod stejným střediskem Diakonie ČCE, konkrétně Stře-
diskem celostátních programů a služeb (SCSP), ještě 
ale nebylo moc příležitostí se poznat. V minulém čísle 
jsme představili službu Lifetool, kde bylo na návštěvě 
pár kolegyň spolu se studentkou na praxi, tentokrát 
oslovujeme projekt Pečuj doma.  

Jak byste svůj projekt Pečuj doma představili na-
šim klientským rodinám? 

Na s  projékt Péč uj doma vžnikl pr éd sédmi léty. Na-
s í m hlavní m čí lém jé podpora laičky čh péč ují čí čh, 
ktér í  sé starají  o své  blí žké . Mohou to by t sta rnoučí  
rodič é, némočny  partnér nébo tr éba dé ti 
s postiž éní m. Nabízíme poradenství, vzdělávání, 
prostor pro sdílení a individuální provázení.  

Vy žnam a poč ét péč ují čí čh rosté ža rovén  s tí m, jak 
sta rné nas é populačé. Bohuž él tomu néodpoví da  jé-
jičh očéné ní  a pr í stup nas í  spoléč nosti, i když  sé 
mnohé  postupné  mé ní  k léps í mu. Snaž í mé sé proto 
podpor it péč ují čí  v jéjičh néléhké  roli a poma ha mé 
žmí rnit jéjičh ižolači. 

Podstatné je, že naše aktivity mohou využít peču-
jící z celé ČR a jsou pro ně zdarma. Béž obav sé 
jičh tédy mohou u č astnit i ža jémči ž oblasti rané  pé -
č é.         

Jak váš program probíhá?  

Mož ností  mohou ža jémči využ í t hnéd né kolik. Od 
pondé lí  do pa tku jé v provožu bezplatná linka 
800 915 915, ktéra  fungujé vž dy od 9 do 20 hodin, 
pr í padné  jé mož no napsat é-mail na adrésu porad-
na@péčujdoma.čž. Péč ují čí  mohou také  osobné  na-
vs tí vit nas é poradenská místa v jednotlivých kra-
jích nébo sé pr ihla sit na né ktéry  ž nas ičh akredito-
vaných kurzů žamé r ény čh na pé č i ž oblasti os étr o-
vatélství , fyžiotérapié, komunikačé, pé č i o č lové ka 
s déménčí  č i v ža vé ru ž ivota. Por a da mé také  pravi-
delná setkávání v podpůrných skupinách, kdé 
mohou péč ují čí  sdí lét své  pr í bé hy, žkus énosti, obavy 
i počity. Né ktéré  skupiny sé vé nují  pra či sé strésém, 
rélaxači, pohybu nébo prévénči vyhor éní .  

V souč asné  dobé  jsmé vé ts inu kuržu  i skupin pr é-
védli do onliné podoby, takž é sé jičh mohou péč ují čí  
u č astnit prostr édničtví m intérnétu pr í mo žé své ho 
domova. Kromé  poradkyn  fungují  v ra mči nas ého 

projéktu také  žkus éní  léktor i, odborní či v oblasti so-
čia lní čh služ éb a psyčhotérapéuti. Vyda va mé té ž  
praktické příručky a instruktážní videa, ktéra  
jsou volné  pr í stupna  na nas ičh wébovy čh stra nka čh 
www.péčujdoma.čž. Zdé jé také  k dispožiči unika tní  
mapa podpory s přehledem dostupných služeb 
souviséjí čí čh s problématikou péč ova ní  
v jédnotlivy čh régionéčh Č R, napr í klad péč ovatélské  
nébo odléhč ovačí  služ by, osobní  asisténčé nébo pu j-
č ovny pomu čék. Nas í  poslédní  novinkou jé Nouzový 
plán péče, pomočí  ktéré ho mohou péč ují čí  prévén-
tivné  nahla sit své  ža stupčé, ktér í  jé v akutní čh pr í pa-
déčh žastoupí .                

Na jaké kurzy se mohou pečující těšit? 

Pro péč ují čí  budou na podžim da l probí hat kuržy  
a skupinova  sétka ní  formou onliné a pr í padné  také  
préžénč né . Budé ža léž ét na vy voji pandémičké  situa-
čé. Nabí žéna  té mata budou žahrnovat napr í klad po-
už í va ní  lé č ivy čh bylin nébo Bačhovy čh ésénčí  pr i pé -
č i, využ ití  plodu  pr í rody v kučhyni, tvor ivé  dí lny, 
první  pomoč, da lé probé hné kurž na té ma prévénčé 
ty ra ní  a vydí ra ní  a sémina r  vé spolupra či sé Sdruž é-
ní m očhrany spotr ébitélu . Nébudou čhybé t ani kuržy 
žamé r éné  na tré nova ní  pamé ti, kra tké  rélaxač ní  
téčhniky nébo skupinové  sétka ní  žamé r éné  na pé č i  
o péč ují čí ho. Préžénč né  pla nujémé artétérapii pro 
rodič é dé tí  s postiž éní m v Plžni a mužikotérapii 
v Jihoč éské m kraji. Na dals í  nova  té mata sé žamé r í -
mé podlé ža jmu nas ičh péč ují čí čh, jéjičh potr éby 
jsou pro na s pr i pla nova ní  kuržu  rožhodují čí . 

Jak vidí té, nas é nabí dka jé opravdu péstra , stač í  si 
vybrat a žarégistrovat sé na: www.péčujdoma.čž/
kuržy-a-akčé/. 

 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 

PEČUJ DOMA 

mailto:poradna@pecujdoma.cz
mailto:poradna@pecujdoma.cz
http://www.pecujdoma.cz
https://www.pecujdoma.cz/kurzy-a-akce/
https://www.pecujdoma.cz/kurzy-a-akce/
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Na podžim budé té ž  pr ipravéna sada novy čh prak-
tičky čh vidéí  žamé r ény čh na réhabilitači po čé vní  
možkové  pr í hodé . 

Pokrač ovat budou té ž  oblí béné  individua lní  konžul-
tačé Kafe s Míšou, vé ktéry čh sé nas é žkus éna  kolé-
gyné  Mičhaéla Lénga lova  vé nujé kaž dé  pondé lí  od 
17 do 20 hodin néforma lní mu popoví da ní  a podpor é 
tam, kdé jé potr éba. Stač í  napsat é-mailém na adrésu 
kafé@péčujdoma.čž a réžérvovat si mí sto v onliné 
kava rné .   

Našimi klienty jsou rodiny s dětmi do 7 let, jaké 
kurzy nebo programy můžete nabídnout přímo 
jim? 

Tito ža jémči si mohou vybrat ž vy s é uvédéné ho pr é-
hlédu. Urč ité  mohou také  využ í t Kafe s Míšou. Vé 
spolupra či s organižačí  Klára pomáhá probé hnou 
onliné sémina r é na té ma doprova žéní , na ktéré  sé 
mohou pr ihla sit i rodič é, ktér í  pr is li o dí té  nébo pr í -
padné  potr ébují  v té to oblasti poradit nébo podpor it. 
Z pr ipravovany čh skupinovy čh sétka ní  „Pé č é o péč u-
jí čí ho“ by jé mohly žají mat té mata psyčhohygiéna, 
timémanagémént, pr í padné  dals í .               

V zimě jsme se s kolegyní i některými rodiči účast-
nili online semináře s ergoterapeutkou. Chystáte 
se zvát další odborníky ze souvisejících oborů? 

Rožhodují čí  jé ža jém a popta vka péč ují čí čh 
ž jédnotlivy čh régionu  Č R, pr í padné  sé vračí mé 
k té matu m, o ktéra  jé néjvé ts í  ža jém. Musí mé také  
dodrž ét na pln  nas ého projéktu. V té to fa ži pokrač u-
jémé s nabí dkou akréditovany čh kuržu , ktéré  védou 
žkus éní  léktor i ž ru žny čh oboru . Kromé  os étr ovatél-
ství , ža sad komunikačé a spra vné  manipulačé jé 
v poslédní  dobé  ža jém o doprova žéní  v ža vé ru ž ivo-
ta. Urč ité  probé hnou té ž  onliné kuržy fyžiotérapié  
a ža klady první  pomoči.     

Kromé  probí hají čí čh aktivit pr ipravujémé na podžim 
sé rii sémina r u  pro žamé stnančé žé sočia lní čh odbo-

ru  na u r adéčh. Čhčémé jé takto séžna mit s problé-
matikou laičky čh péč ují čí čh. Vžhlédém k tomu, ž é 
tyto akréditované  kuržy budou probí hat v ru žny čh 
régionéčh Č éské  républiky, pr édpokla da mé, ž é tí m 
napomu ž émé ké žléps éní  pr éhlédu sočia lní čh pra-
čovní ku  o roli péč ují čí čh a najdémé nové  čésty ké 
vža jémné mu propojéní .        

Napadá mě, že s návštěvou podpůrné skupiny mo-
hou být spojeny velké obavy, „co mě tam asi čeká“. 
Můžete zmínit, jak takové setkání probíhá, co mo-
hou rodiče očekávat, co mohou získat? 

V souč asné  dobé  probí hají  podpu rné  skupiny vé ts i-
nou onliné. Do budoučna sé sétka va ní  budou kombi-
novat – onliné i préžénč né . Oba vat sé opravdu néní  
č ého, skupiny probí hají  v pr í jémné  naladé né m du-
čhu a jéjičh hlavní m čí lém jé povžbužéní  a podpora 
péč ují čí čh. Aby vé dé li, ž é v tom néjsou sami, ž é sé 
mohou podé lit o své  žkus énosti, radosti i strasti. 
Probí hají  jédnou ža mé sí č v ru žny čh régionéčh.     

Pr éd kaž dy m propojéní m vyžy va mé u č astní ky, aby 
sé sami ožvali s té maty, ktéra  jé néjví č „pa lí “ nébo 
s č í m potr ébují  poradit a čo akutné  r és í . Né kdy pro-
bí ha  sétka ní  i na pr édém stanovéné  té ma. Vs é, čo sé 
vé skupiné  probí ra , jé použé intérní  ža léž itost. Kdo 
néní  žrovna naladé n na komunikači, mu ž é jén po-
sloučhat a sdí lét dany  č asovy  prostor s ostatní mi. 
Skupiny jsou žamé r ény néjví č na problématiku pé č é 
o stars í  générači (rodič é, prarodič é), ničmé né  mo-
hou sé pr idat i péč ují čí  o dé ti s postiž éní m. Ma mé 
dostaték té mat, ktéra  mohou by t žají mava  i pro né .      

Děkujeme za rozhovor, plný zajímavých informa-
cí! 

 

Odpovídaly Renata Dohnalová, Magdaléna       
Grünbecková z Pečuj doma,  

ptala se Alice Pexiederová, poradkyně rané péče  

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 

mailto:kafe@pecujdoma.cz
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Zač a ték č érvna byl pro vs éčhny tak tročhu žač a tkém 
aspon  tročhu norma lní ho ž ivota jako pr éd čovidém: 
otévr ély sé s kolky, s koly, lidi sé mohli ví č potka vat… 
A do osobní čh sétka ní  jsmé sé pustili i my v rané  pé -
č i, proto sé dia r  ryčhlé žaplnil čéstami ža rodinami. 
Už  né kdy v kvé tnu jsmé mluvily s jédnou maminkou, 
s ní ž  pr és r éku bydlis té m takr ka sousédí mé, ž é jí  
pr éda m pro holč ič ku silikonové  sénžoričké  „plačky“ 
– mož na  jé žna té. Končém kvé tna jsém jé od jiné  ro-
diny dostala žpé t. Alé – jak jé pr édat ž lévé ho vltav-
ské ho br éhu na pravy  a néžtratit pr éjéždém pr és 

praž sky  nébo kralupsky  most fu ru č asu? Pr émy s lély 
jsmé…. Kléčansko-rožtoč tí  pr í vožní či jsou sičé pri-
ma, alé už  na m jédnou pomohli dopravovat ž br éhu 
na br éh voží k od firmy Bénéčykl pro jinou rodinu, 
tédy jéjičh dobroty néčhčémé žnéuž í vat… A pak jsmé 
to vymyslély! Využ ila jsém skutéč nosti, ž é syn s ka-
mara dém opravujé na pravé m vltavské m br éhu sta-
ry  du m. Kluči nafotili instrukta ž ní  fotky, ilustrují čí , 
kam „plačky“ ukla dají . 

Alena Kunová, poradkyně rané péče 

POMŮCKY V PRAXI žpé t na obsah 

„BOJOVKA“ ANEB PŘEDÁNÍ POMŮCKY DOBRODRUŽSTVÍM 

Vypadalo to takhle:  

A takhle to dopadlo!  
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V březnu roku 2017 se nám narodil druhý syn, Já-
chym. Bylo to spokojené, zvídavé miminko. Pravda, 
trochu samotářské, kolikrát nevyžadoval ničí pozor-
nost i po dost dlouhou dobu, ale přisuzovali jsme to 
jeho introvertní povaze. Jak Jáchym rostl, začaly se 
postupně objevovat některé další varovné signály – 
neukazoval, oční kontakt navazoval jen nahodile, ne-
napodoboval, se sdílenou pozorností a porozuměním 
to bylo rovněž všelijaké a, až na pár citoslovcí, vůbec 
nemluvil.  

Prvního odborníka jsme vyhledali, když bylo Jáchymo-
vi dva a čtvrt roku. Tehdy jsme si mysleli, že vše za pár 
měsíců dožene. Jak bláhové byly naše představy. 
Všichni specialisté jen krčili rameny a poté pokaždé 
konstatovali, že teprve čas ukáže, jak se synova dia-
gnóza vyvrbí.  

Kdo to sa m na vlastní  ku ž i néžaž il, nikdy népočhopí  
žoufalství  rodič é, ktéry  sé nému ž é dorožumé t sé 
svy m vlastní m dí té tém. Čély čh dlouhy čh tr i a pu l ro-
ku nééxistoval méži nas í m syném a své tém, ktéry  ho 
obklopoval, ž a dny  komunikač ní  kana l, ktéry  by spo-
léhlivé  fungoval. Ja čhymovy projévy néspokojénosti 
sé oméžovaly na vžtéklé  ha žéní  vs í m, čo mu pr is lo 
pod ruku, nébo na kr ik a pla č . My rodič é jsmé žkou-
s éli vs éčhno mož né  – od žjédnodus éné , pomalé  mlu-
vy až  po kartič ky s obra žky, alé nič ž toho por a dné  
néfungovalo. Od žnakova ní  na s žražoval jak spéčia l-
ní  pédagog, tak kliničky  logopéd. Upožorn ovali na s, 
ž é dí té , ktéré  sé učhy lí  ké žnakova ní , sé ho pak obtí ž -
né  vžda va  vé prospé čh r éč i, ktéra  jé na uč éní  obtí ž -
né js í .  

Po tr éčh a pu l létéčh vža jémné ho népočhopéní  mi 
dos la trpé livost a r ékla jsém si, ž é i pr és rižiko odda -
léní  synova rožmluvéní  radé ji vyžkous í m žnakova ní , 
néž  dénné  žaž í vat strés a frustrači ž toho, ž é néjsém 
sčhopna sé sé syném domluvit ani na ža kladní čh vé -
čéčh, natož  s ní m jí t v klidu nakoupit, čéstovat MHD, 
pročha žét sé po uliči, navs tí vit dé tské  hr is té  č i lé ka-
r é. 

Se znakováním jsme se poprvé seznámili kon-
cem roku 2020 na kurzu znakování, por a dané m 
Ranou pé č í  Diakonié a Str édiském rané  pé č é Sluní č -
ko. Na slédné  jsmé sé jí m žaby vali a sta lé jés té  žaby -
va mé v ra mči Aplikované  béhaviora lní  analy žy 

(ABA), ktérou jsmé žač ali sé syném praktikovat 
žhruba vé stéjnou dobu. Zač a tky byly vélmi požvol-
né , nijak jsmé na syna nétlač ili. K nas í  vélké  radosti 
pr ijal Ja čhym žnaky ryčhlé ža své  a jéjičh poč ét uté -
s éné  naru stal. Za néčély čh dését mé sí ču  si osvojil 
stovku žnaku , jéjičhž  prostr édničtví m si jé sčhopén 
pož a dat o vé či č i aktivity, ktéré  ho žají mají , nébo po-
jménovat vé či kolém sébé. Tí m nastal obrovsky  žlom 
néjén v Ja čhymové  ž ivoté , alé v ž ivoté  čélé  nas í  rodi-
ny. Zí skali jsmé éféktivní  na stroj na sdé lova ní  svy čh 
pr a ní  a potr éb, č í mž  sé vy ražné  žrédukovalo synovo 
doposud vélmi č asté  problé mové  čhova ní , jéhož  ža -
klad tkvé l pra vé  v néporožumé ní  a v nésčhopnosti 
sdé lit své  potr éby své mu okolí . 

Počáteční euforii ale brzy vystřídalo zjištění, že 
se znakováním to nebude tak jednoduché, jak 
jsmé si, my rodič é, žpoč a tku pr édstavovali. Uč it sé 
vytva r ét systé m žnaku  jé jako uč it sé jaky koli jiny  
čiží  jažyk, i když  tročhu atypičky .  

 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

PLAVU SI ANI NEVÍM JAK, VŽDYŤ NEMÁM SLOVA, NEMÁM ZNAK… 

POVÍDÁNÍ O TOM, JAK JSME U NÁS DOMA ZAČALI ZNAKOVAT 
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Čo sé ty č é spéčifik žnakova ní , musí m néjdr í vé žmí nit 
jého na roč nost na pohybovou imitači. Ta sičé logičky 
vyply va  ž jého podstaty, alé č lové ka žvyklé ho na vér-
ba lní  komunikači mu ž é pr ésto žaskoč it. Né ktéré  žna-
ky sé lis í  použé drobny mi nuančémi, ktéré  č lové k 
béž žkus énosti sé žnakova ní m jén té ž ko postr éhné,  
a proto jé potr éba mí t sta lé oč i na stopka čh. Ani to 
vs ak néní  č lové ku moč platné , když  na va s tr éba dí té  
žnakujé uprostr éd tmavé  noči, ž é ma  ž í žén , nébo 
když  védété dí té  ža ruku po pr éčhodu pro čhodčé,  
a ono va m čhčé né čo nutné  sdé lit, alé nému ž é, proto-
ž é ké žnakova ní  potr ébujé obé  ručé. To byly situačé, 
kdy jsém inténživné  počí tila limity žnakova ní . 

S narůstajícím počtem znaků se musí rodič potý-
kat s dalším svízelem – jaký znakový systém zvo-
lit. Pro č ésky  jažyk jičh totiž  éxistujé ví čéro. Vé ts ina 
ž ničh jé alé urč éna pro dospé lé  jédinčé, u ktéry čh sé 
již  pr édpokla dají  žnač né  imitač ní  dovédnosti, ktéré  
alé nému ž émé pr édpokla dat u č tyr lété ho dí té té sé 
spéčia lní mi potr ébami. Z tohoto du vodu jsmé muséli 
ustoupit od jažykové  univérža lnosti (sčhopnost do-
mluvit sé s dals í mi už ivatéli) a učhy lit sé ké žnaku m 
s ity m Ja čhymovi na mí ru. V du slédku tohoto rožhod-
nutí  sé ž na s rodič u  stali védlé už ivatélu  žnakova ní   
i jého spolutvu rči.  

Abyčhom podobu jédnotlivy čh žnaku  néžapomné li, 
muséli jsmé vytvor it jaky si obrázkový slovník, do 
ktéré ho žapisujémé kaž dy  novy  žnak spolu 

s popisém a fotografiémi jého provédéní . Néusta la  
aktualižačé takové hoto žnakové ho slovní ku jé sičé 
č asové  na roč na , ničmé né  vélmi du léž ita . Jédnak sé 
tí m vyvarujémé situačí , ž é budémé mí t pro dvé  ru ž-
né  vé či stéjny  nébo hodné  podobny  žnak a jédnak jé 
takovy  žnakovy  slovní k už itéč nou pomu čkou pro 
kohokoli, kdo sé potr ébujé s Ja čhymém dorožumé t,  
a to i v situačí čh, kdy néní  po ručé rodič  tlumoč ní k. 
Zdé ma m na mysli pr édévs í m rodinné  pr í slus ní ky, 
paní  uč itélky v matér ské  s kolé a vs éčhny spéčialisty, 
ktér í  s dí té tém pračují  ža népr í tomnosti rodič u .  

Nejbližší rodinní příslušníci si znaky většinou 
osvojí rychle vžhlédém k nutnosti jéjičh kaž dodén-
ní ho použ í va ní . K tomu byčh ra da požnaménala, jak 
jsém byla pr í jémné  pr ékvapéna tí m, jak snadno  
a s jaky m nads éní m sé uč í  žnakovat sourožénči dé tí  
sé spéčia lní mi potr ébami. Po na vratu ž kuržu žnako-
va ní , na ktéré m paradoxné  na s  Ja čhym ž du vodu né-
moči nébyl, alé žu č astnil sé ho jého stars í  bra s ka 
Tonda, mi ténto néjstars í  syn, téhdy pr éds kola k, béž 
mrknutí  oka a béž jaké koli na pové dy pr édvédl čély  
soubor žnaku , ktéry  sé na kuržu vyuč oval. Zda  sé, ž é 
léktorky žnakova ní  ž rané  pé č é doka ž í  véličé dobr é 
žaujmout své  publikum, a ža to jim patr í  vélky  dí k. 
Slož ité js í  jé to s s irs í  rodinou, ktéra  sé s dí té tém ví da  
jén pr í léž itostné  a néma  tédy mož nost si répértoa r 
žnaku  dostatéč né  upévnit. Zdé sé na m osvé dč il ja-
ky si vy čuč néjpouž í vané js í čh žnaku , aby si s Ja čhy-
mém mohla „popoví dat“ tr éba babič ka.  

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 
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Prubířským kamenem v rámci znakování jsou 
však především specialisté z různých oborů  
a mateřská školka. My mé li to s té stí , ž é v té  Ja čhy-
mové  na m vys él pédagogičky  sbor vstr í č. Pravidélné  
si od na s néčha vají  émailém žasí lat Ja čhymovy nové  
osvojéné  žnaky (a to jak v podobé  vy s é žmin ované -
ho slovní č ku, tak v podobé  vidéí ). Pokud vé s kolčé 
naopak potr ébují  žavé st novy  žnak, obračí  sé na na s 
a spoléč né  sé poté  na jého podobé  domlouva mé. Do-
končé si troufa m tvrdit, ž é očhota pédagogu  žnako-
vat by bylo nyní  jédno ž rožhodují čí čh krité rií , podlé 
ktéry čh byčh v pr í padé  potr éby vybí rala pro Ja čhy-
ma novou s kolku. Tato očhota totiž , bohuž él, ždaléka 
néní  vé vs éčh sta tní čh s kolka čh samožr éjmostí . Zna-
kova ní  sé spéčialisty už  jé pak tr és nič kou na dortu. 
Béž ohlédu na to, žda sé to ty ka  spéčia lní ho pédago-
ga, logopéda, foniatra, érgotérapéuta č i kliničké ho 
psyčhologa si asi dovédé kaž dy  odpové dé t na ota ž-
ku, žda sé dí té ti spolupračujé lé pé s č lové kém, ktéry  
sé s ní m dorožumí va  prostr édničtví m spoléč né ho 
komunikač ní ho kana lu nébo s tí m, ktéry  ho žahrnujé 
ota žkami a u koly, aniž  by mé lo dí té  mož nost sé  
k nim jakkoli vyja dr it. My osobné  ma mé v tomto oh-
lédu véličé dobrou žkus énost s ABA térapéutkou, sé 
spéčia lní  pédagož kou a i na logopédii to vypada , ž é 
sé budou aléspon  né ktéré  Ja čhymovy žnaky použ í -
vat. Jé to alé bé h na dlouhou trať. Ma m dojém, ž é vél-
ké  množ ství  spéčialistu  néma  s takovy mito dé tmi 
praktičky ž a dnou, nébo jén vélmi malou žkus énost,  
a vy žnam komunikačé prostr édničtví m žnakova ní  

č asto podčén ují . V takové m pr í padé  pak mnoha  vy-
s étr éní  a térapié néprobí hají  tak, jak by bylo ž a doučí . 

O žnakova ní  by sé dalo napsat mnoho, ničmé né  čí -
lém tohoto téxtu néní  vyč érpa vají čí  vy č ét vs éčh jého 
pro a proti. Chtěla jsem pouze upozornit na ně-
které aspekty znakování coby rodič neverbální-
ho dítěte. I když tomu už tak vlastně úplně není.  

Jsou tomu asi dva mé sí čé (néčély  rok od žaha jéní  
žnakova ní ), čo žač al Ja čhym vé svy čh č tyr éčh a pu l 
létéčh né ktéré  žnaky doprova žét poč a téč ní mi slabi-
kami dany čh slov. Néví m, žda sé vyplnilo to, pr éd 
č í m na s odborní či varovali, totiž  ž é sé žnakova ní m 
Ja čhymu v na stup r éč i odda lil. Jisté  vs ak jé, ž é mu ny-
ní  žnaky véličé poma hají  vé vybavova ní  si jédnotli-
vy čh hla sék a slabik a pr i jéjičh artikulači. Jé až  néu-
vé r itélné , ž é s rukama v klí né  Ja čhym kolikra t pož a-
dovanou hla sku néžopakujé, alé doprovodí -li ji po-
hybém žnaku, hla ska ž né j jakoby mimodé k vyjdé. 
Zatí m tédy jén tis é pr ihlí ž í mé tomuto pro na s malé -
mu ža žraku a tají mé déčh, žda sé v blí žké  budouč-
nosti doč ka mé i první čh slu vék. 

R í ka  sé, ž é kolik jažyku  umí s , tolikra t jsi č lové kém  
a o využ í va ní  systé mu žnaku  to platí  stéjné , ač koli jé 
to „jažyk“ dost spéčifičky  – vyslovovat sé ho uč í té 
pomočí  horní čh konč étin, porožumé ní  načvič ujété 
oč ima… alé pro mé  jé to jažyk néjmiléjs í , protož é mi 
otéví ra  čéstu k mé mu dí té ti. Ať už  mé  budé napor a d 
oslovovat pomočí  žnaku, anébo sé jédnou doč ka m  
i vérba lní ho „maminko“.  

Kristýna Kosinová 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 
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Zvažujete pro vaše dítě lázeňský pobyt a nevíte, co to 
obnáší? Nebo už jste v lázních byli, ale chtěli byste 
zkusit jiné, konkrétně Klimkovice? Jsem maminka 2,5 
letého Tomáška s centrální hypotonií a dalšími pro-
blémy a v následujícím článku popisuji náš měsíční 
pobyt v lázních Klimkovice se vším všudy. 

První den 

V dén nas ého na stupu (ktéry  musél by t méži 9. až  
11. hodinou) jsmé sé nahla sili na réčépči budovy B, 
ktéra  jé urč éna dé tém (budova A jé pro dospé lé ). Za-
platila jsém poplaték ža nadstandard na pokoji, čél-
kém 2 600 Kč , obdrž éla vs éčhny potr ébné  kartič ky  
a byli jsmé posla ni ža paní  doktorkou na vstupní  vy-
s étr éní . Platny  tést na čovid jsém mé la použé ja , pro-
to jsmé jés té  pr éd vys étr éní m muséli do budovy A, 
kdé Toma s kovi udé lali antigénní  tést. Tén jsmé pak 
oba podstupovali pravidélné  kaž dy  ty dén. V pr í padé  
oč kova ní  nébo očhranné  lhu ty po prodé la ní  čovidu 
by tato povinnost odpadla. 

Vstupní  vys étr éní  probé hlo u u ž asné  milé  paní  dok-
torky. Ta na ža kladé  toho (a lé kar sky čh žpra v, ktéré  
jsém posí lala s pr édstihém) doporuč ila Toma s kovi 
jédnotlivé  térapié. Na slédné  jsmé s li ža paní  na č aso-
va ní  pročédur. Té  jsém r ékla, ž é Tomí k po obé dé  jés -
té  spí , čož  slí bila, ž é sé pokusí  žohlédnit. Pak jsmé si 
s li da t vé či na pokoj. Bohuž él to byl snad néjméns í  
pokoj, čo v la žní čh jé. Z né jaké ho du vodu jsmé dosta-
li béžbarié rovy  pokoj s polohovačí  postélí  (Toma s ék 
jé čhodí čí ), takž é vé ts inu prostoru žabí rala postél  

a obrovska  koupélna. Opravdu jsmé mé li problé m sé 
poskla dat a čélkové  to byla vada na kra sé čélou dobu 
pobytu. Jiné  pokojé byly i o hodné  vé ts í . Mé li jsmé 
balkon, ktéry  byl vs ak spoléč ny  pro tr i pokojé. Pak 
jsmé s li na obé d a čélkové  sé žoriéntovat, čo a kdé 
na s na slédují čí  dny a ty dny č éka . 

Terapie: 

Toma s ék ma  čéntra lní  hypotonii, s patnou stabilitu  
a koordinači té la, opož dé ny  vy voj r éč i a jé hypérsén-
žitivní . Na ža kladé  toho dostal na slédují čí  térapié. 

Fyzioterapie - ILTV/RehaMotion 

Na první  dva ty dny jsmé mé li pr iplačény  program 
RéhaMotion, čož  byla čélkové  hodina čvič éní  dénné . 
Na dva ty dny, réspéktivé dévé t dnu  (o ví kéndu sé 
néčvič í ), na s sta l té mé r  10 000 Kč . Čvič ilo sé v lé pé 
vybavéné  mí stnosti, néž  jé klasičké  čvič éní  (ÍLTV). 
Dals í  dva ty dny jsmé mé li pr éjí t pra vé  na ÍLTV, čož  jé 
30 minut čvič éní  dénné , u na s č tyr ikra t ty dné . Bohu-
ž él Toma s ék RéhaMotion néžvla dal dobr é, byla to 
kombinačé č asté ho str í da ní  térapéutu  (tr í  ža té čh 
dévé t dnu ), u navy, tlaku a dals í čh faktoru . Z toho du -
vodu jsmé ž ÍLTV pr és li na  ÍLTV sénžoričké  intégra-
čé. 

ILTV senzorické integrace 

Jédnalo sé o čvič éní  s prvky érgotérapié, čož  bylo 
pro Toma s ka jako dé lané . Vélka  mí stnost s r adou 
pomu čék, houpač ék, bažé n s balonky atd. Mnohém 
ví č prostoru pro dí té , térapéutky sé žvla daly vélmi 
dobr é pr ižpu sobit i aktua lní  na ladé  č i u navé . 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

JEDEN MĚSÍC V LÁZNÍCH KLIMKOVICE 

https://www.sanatoria-klimkovice.cz/
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Ergoterapie 

Stéjné  jako ÍLTV SÍ vy s é, i érgotérapié byla na s pič -
kové  u rovni. Zkus éné  térapéutky, čéla  r ada pomu -
čék, pročvič ova ní  ru žny čh dovédností  a oblastí . 

Černý snoezelen 

V podstaté  érgotérapié vé tmé . Tmava  mí stnost s r a-
dou své tél a sví tí čí čh pomu čék, napr í klad va lčé  
s bublinkami a rybič kami, podsví čény  pí sék, alé také  
žvukovy čh, napr . bubny nébo ru žné  žvukové  ovlada-
č é. Uprostr éd mí stnosti byla sí ť, kdé sé Toma s ék ra d 
houpal a dosta val pomu čky nébo u koly i pr i tom. 

Interaktivní snoezelen 

Hlavní m prvkém té to térapié jé vélké  pla tno na žémi 
s projéktorém, ktéry  shora promí ta  ru žna  prostr édí , 
napr . rybní k s rybič kami, bubliny nébo listí  a po do-
téku obraž réagujé - bublina praskné, rybič ka uplavé 
nébo sé listí  rožhrné. K tomu mají  térapéutky pr ipra-
véné  ru žné  pr í bé hy a dals í  pomu čky. U Toma s ka vél-
mi oblí béna  térapié. 

 

Canisterapie 

Paní  doktorka na m nabí dla tuto mož nost, ž é jé to 
jaky si bonus v Klimkovičí čh. Tomí k sé psu  hodné  
bojí , alé r ékli jsmé si, ž é to žkusí mé. Zvolili jsmé sku-
pinovou, protož é ra d napodobujé jiné  dé ti. A oprav-
du, poprvé  si žvla dl sa m péjska pohladit . 

Motomed 

Na čvik s lapa ní  u méns í čh nébo posilova ní  nohou/
rukou u vé ts í čh dé tí  sé ža té ž í . Toma s ék žé žač a tku 
vu béč nés lapal sa m (to pak ža dí té  s lapé stroj a jému 
sé jén toč í  nož ič ky), alé poslédní  dny žvla dal sa m 
s lapat tr i minuty, takž é vélky  pokrok.  

Koupele a bazén 

Koupélé probí hají  vé vana čh, jsou buď jo dobromové  
nébo bylinkové . Dí té  by mé lo mí t plavky nébo plény 
do vody. Ba žén  jé kra sny , vlaž na  voda a čéla  r ada 
pomu čék k žapu jč éní , vč étné  ruka vku  nébo plova-
čí čh pa su , néní  proto nutné  vožit vlastní . Koupélé 
jsmé mé li kaž dy  dén, bažé n dvakra t ty dné .. 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 
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Logopedie 

Jédna  sé o pr í platkovou térapii, čéna jé tus í m 470 
Kč /30 min, alé pr i poč tu nad pé t térapií  jsmé dostali 
20% slévu. Mé li jsmé dvé  paní  logopédky a obé  u ž as-
né . Jédnalo sé ž mé ho pohlédu o vélmi kvalitní  téra-
pii, ktéra  sé rožhodné  vyplatila. 

Strava 

V Klimkovičí čh jsou čélkém č tyr i jí délny, dvé  rauto-
vé , jédna pro stars í  dé ti béž doprovodu a jédna pro 
standardní  program. V ra mči pr í platkové ho progra-
mu RéhaMotion jsmé první  dva ty dny sní dali v rau-
tové  jí délné . Na vy bé r byly vž dy užéniny a sy ry, jo-
gurt, ovočé a žélénina, vají č ka a téplé  užéniny na 
ru žné  žpu soby, sladké  péč ivo, ka va a č aj. Po dvou 
ty dnéčh jsmé sé sté hovali do jí délny sé standardní m 
programém, kdé jsém si vybí rala žé č tyr  mož ností  
sní dané . Obé dy a véč ér é jsém čély  mé sí č vybí rala žé 
tr í  mož ností . Pro Toma s ka jsém mé la č a stéč né  mixo-
vanou stravu, tj. sní dané  mé kké  a dobr é kousatélné  
(kas é, jogurty, rohlí ky s pomaža nkou), obé dy a véč é-
r é s rožmixovany m masém, alé pr í loha byla v čélku. 
Lžé žvolit i žčéla mixovanou stravu nébo naopak né-
mixovanou. V tom pr í padé  mu ž é dí té  vybí rat žé 
dvou jí dél od sní dané  po véč ér i, v nas ém pr í padé  to 
nés lo. Pro Toma s ka jsém také  dosta vala dopolédní   
a odpolédní  svač inu a druhou véč ér i (ovočé, jogurty, 
pr ésní da vky, obč as Brumí k nébo podobné  péč ivo). 
Jí dlo bylo dobré , čhutné  a vyva ž éné , jak pro mé , tak 
pro Tomí ka. Jédiné , čo byčh vytkla, jé pr émí ra čukru 
vé vs ém – č ajé, kas é, sladké  jogurty, atd. Alé tr éba na 
pití  byly stranou vž dy i dvé  konvič ky hor ké ho č ajé.  

S nutrič ní  séstrou jé mož né  domluvit u pravu stravy 
pro ru žné  alérgié, čukrovku apod.  

Vyžití pro děti a okolí 

V ra mči la žní  jé k dispožiči né kolik hérnič ék č i dé t-
sky čh koutku  s hrač kami. Né ktéré  byly už  v dost 
déžola tní m stavu, alé Toma s ék sé vž dy né č í m žaba-
vil. V halé jsou dvé  knihovnič ky s mož ností  pu jč it si 
kní ž ku na pokoj. Da lé pr ibliž né  dvakra t ty dné  probí -
haly animač ní  programy, ktéré  byly opravdu skvé lé , 
mé li jsmé divadé lko, klaunska  a hudébní  vystoupéní  
a kréativní  dí lnič ky. Pro dé ti opravdu vynikají čí .  

Hnéd u la žní  jsou dvé  pí skovis té  s hromadou ba bo-
vék a dé tské  workoutové  hr is té  pro vé ts í  dé ti. Da lé  

u la žní  žač í na  lésní  stéžka, kdé jé čéla  r ada stanovis ť 
s ru žny mi prvky pro dé ti – vyr éža vané  sočhy žví r at, 
vla č ék, auta, ru žné  pr éka ž ky, kladiny, léha tka, alé  
i vždé la vačí  tabulé. V pohodé  sé tam dostanété ko-
č a rkém a voží č kém, čésta jé upravéna  a žnač éna  jako 
voží č ka r ska  trasa.  

 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

https://www.lesni-park.cz/
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Pár slov na závěr 

Pokud jsté v la žní čh jés té  nébyli a oba va té sé, jak to 
žvla dnété, vé r té mi, ž é žvla dnété. V Klimkovičí čh jé 
néuvé r itélné  mily  pérsona l a vs é potr ébné  ma té po 
ručé. A pokud už  jsté byli, jén v jiny čh la žní čh, mys-
lí m, ž é Klimkovičé posunou vas i laťku jés té  vy s é. 
Osobné  ma m srovna ní  s Tépličémi a po Klimkovičí čh 
už  néčhči jinam. Odvéžli jsmé si opé t čélou r adu no-
vy čh tipu  a žkus éností  a Toma s ka to néskutéč né  po-
sunulo. Naví č jé kra sné  ž í t mé sí č v „norma lnosti“. Čo 
tí m myslí m? Asi kaž dy  rodič , ktéry  ma  né jaky m žpu -
sobém žnévy hodné né  dí tko, žna  ty počity. Na klasič-
ké m hr is ti vas é dí té  vyboč ujé. Néžvla dné to nébo 
tamto. „Divné “ sé čhova  k ostatní m. V občhodé  nébo 
MHD néskutéč né  sčé ny. Lidi sé pohors éné  koukají . 
Dals í  mí sto sé sčhody, kam sé nédostanété koč a rkém 
nébo voží kém. V la žní čh jé vs éčhno tohlé norma lní   
a nikdo va s ani pohlédém néodsoudí . Jé jédno, ž é vé-
žété vélké  dí té  v koč a rku (a vs udé sé béž problé mu  
dostanété), ž é dé la  sčé nu v jí délné , ž é ho tam krmí té 
PEGém, ž é mu kapou sliny na hrač ky. Jé to tam totiž  
u plné  norma lní  a kaž dy  rodič  to né jaky m žpu sobém 
žna  a naprosto čha pé. A to jé opravdu osvé ž ují čí  po-
čit. 

KM 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 
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Tuto otázku řeší spousta klientských rodin a hledají 
spolu s poradkyněmi rané péče a dalšími odborníky to 
pro ně správné řešení.  Stále více rodin se přeoriento-
vává na informační technologie – ke komunikaci vyu-
žívají iPady či jiné tablety…. 

Dobrou zkušenost s novou aplikací nám všem přináší 
klientská rodina. 

Nová verze komunikační aplikace SpeechMate je 
tu! 

Oč éka vanou novinkou létos ní ho roku jé vyléps éna  
komunikač ní  aplikace SpeechMate, ktéra  jé jako 
jédina  v č éské m jažyčé. K dispožiči jé pro žar í žéní  
Android a iOS. SpééčhMaté jé vyvinuta  spéčia lné  pro 
podporu lidí  sé ža važ ny m narus éní m komunikač -
ní čh sčhopností  nébo už ivatélé s PAS. Dí ky své mu 
grafičké mu žpračova ní  jé vhodna  té mé r  pro vs éčhny 
vé kové  katégorié. Dé ti žaujmé barévny  a éxpličitní  
obra žkovy  vižua l, sénior i očéní  jédnodučhost a pr é-
hlédnost.  

Uspor a dany  pr éhléd č inností  od ža jmovy čh aktivit 
po vyja dr éní  émočí , jé rožvrž ény  do tématičky čh 
bloku , ktéré  po rožkliknutí  nabí žéjí  konkré tní  volby 
a mož nosti pro vyja dr éní  potr éb už ivatélé. Čhrono-
logičkou volbou piktogramičky čh ikon sé jédnotliva  
slova i s obra žky vkla dají  do učéléné  vé ty, a to vč ét-
né  slovés č i ža jmén. ,,Bylo néskutéč né  pr ékvapivé , 
jak ryčhlé sé mu j syn nauč il použ í vat fra žé a vé ty 
v aplikači, ktéré  si pomočí  obra žku  doka žal poskla -
dat sa m,“ r í ka  maminka tr í lété ho Viktorka, ktéry  
ma  vy vojovou poručhou r éč i.  

Čí lém jé podpor it jédinčé v komunikači s okolí m  
a umož nit mu by t maxima lné  samostatny  a žapojény  
do spoléč nosti. Nastavéní  komunikačé lžé pr ižpu so-
bit už ivatéli a jého aktua lní m sčhopnostém. Už ivatél 
mu ž é komunikovat pomočí  kla vésničé, alé i nastavé-
ny čh symbolu  a vlastní čh foték. Aplikačé jé vhodna  
do édukač ní ho a térapéutičké ho pročésu jako dals í  
podpora pro komunikači kliénta. 

Zakladatélkou aplikačé jé spéčia lní  pédagož ka Mgr. 
Marčéla Lévinska , ktéra  aplikači vyvinula  vé spolu-
pra či sé Spéčia lné  pédagogičky m čéntrém pro dé ti  
a mla déž  s vadami r éč i AAK Praha,  na ža kladé  kon-
žultačí  s logopédičky mi odborní ky i rodič i dé tí  

s narus énou komunikač ní  sčhopností . Dí ky tomu sé 
aplikačé rožs í r ila o mnohé  ža sadní  funkčé pro žajis -
té ní  a žléps éní  komunikačé, a stala sé tak jédnou 
ž néjuž í vané js í čh komunikač ní čh pomu čék. Aplikačé 
jé již  dostupna  pro Android žar í žéní  na Googlé Play  
a ža rovén  pro iOS žar í žéní  v App Storé pod na žvém 
Spééčh Maté AAK. Novinky a aktuality sé doč tété na 
www.fačébook.čom/spééčhmaté.čž nébo na wébo-
vy čh stra nka čh spééčhmaté.čž, pr í padné  v tomto 
č la nku  na stra nka čh SPČ pro dé ti s vadami r éč i. 

PT 

 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 
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DOROZUMÍVÁNÍ? 

https://www.facebook.com/speechmate.cz
https://speechmate.cz/
https://www.alternativnikomunikace.cz/clanek-speech-mate-aplikace-pro-aak-63-448


 

                  Zpravodaj Rané  pé č é Diakonié - 3/2021                                                              23 

Když se do ovoce dostanou červi, moc nejásáme. Přes-
to jsou ale červíci oblíbení v různých podobách 
v hračkářském průmyslu nebo při domácí výrobě po-
můcek. Jednu vám dnes ukážeme. 

Ténto na pad jsmé nas li na hodou na intérnétu a hnéd 
vyžkous éli.  

Jé to obmé na na ru žné  vkla da ní , vynda va ní , žastrka -
va ní . V té to podobé  to néní  tak u plné  jédnodučhé , 
jako mu ž é by t vkla da ní  kulaty čh kolí č ku . Č érví či jsou 
plačatí , dé ti tédy budou pr i hr é využ í vat slož ité js í  
pohyb ruky a pinžétovy  u čhop na žastrč éní  do u žké  
dí rky a také  budou pračovat s oriéntačí  v prostoru, 
jak č érví ka spra vné  otoč it, da lé sé uplatní  pla nova ní  
pohybu a pr édstavivost. Zkra tka, aby jablko bylo pl-
né  č érví ku , jé potr éba kompléxní  sénžomotorička  
č innost. 

Co bude potřeba na výrobu  

 krabičé s ví kém, idéa lné  pločha  (my jsmé použ ili 
pévnou jédnobarévnou krabiči od bonbonié ry) 

 karton 

 samolépí čí  tapéty (nébo barévné  papí ry a lépidlo) 

 r éža k, nu ž ky, fixa č i pastélka 

Postup 

Vystr ihnémé tvar jablka, stopky a listu ž tapét nébo 
barévny čh papí ru , nalépí mé na ví ko krabičé. R éža -
kém do pločhy jablka vyr í žnémé u žké  rovné  otvory. 
V tomto pr í padé  jsmé jé vytvor ili rovnobé ž né  (pro 
motoričky slož ité js í  hru mu ž émé dí rky oriéntovat 
ru žny mi smé ry). Otvory jé mož no jés té  pro žpévné ní  
žnovu oblépit prouž ky tapéty (némusí  by t). 

Č érví ky (podlé s í r é otvoru  v jablku) si dlé své  fanta-
žié vystr í ha mé ž kartonu, pro žpévné ní  jé polépí mé 
tapétou nébo papí rém, vyžnač í mé ža kladní  détaily 
oblič éjé. Tén pak mu ž é dé ti nasmé rovat, ktérou č a stí  
č érví ka žastrč í  – žda budé žalé žat nébo vykukovat. 

Příjemnou zábavu! 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

SAMODOMO žpé t na obsah 

ČERVÍCI V JABLKU 
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Dé kujémé paní  Jitce Rohanové ža první  korék-

tury téxtu  a všem statečným přispěvatelům ža 

čhuť sé s na mi podé lit o své  žkus énosti. 

RANÁ PÉČE DIAKONIE žpé t na obsah 

NEMÁTE-LI ZÁJEM ZPRAVODAJ DOSTÁVAT, NAPIŠTE PROSÍM VÁŠ POŽADAVEK 

NA INFO@RANA-PECE.CZ. 
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