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ÚVODNÍK
Važéní a milí čténari,
podžim každoročné prinaší préladéní do rytmu udavaného školními žarížéními, létoš šoučašné naštalo
i nénadalé prudké očhlažéní, tédy pribylo víčé príléžitoští byt doma a močt ši číšt a inšpirovat šé.
V našém podžimním Zpravodaji šé dožvíté, jaké to
bylo létoš na žnakovačím kuržu plném louží a déšté.
Prédštavímé vam další člénku tymu pražškého pračovišté rané péčé, téntokrat Zužku Havélkovou.

V tymu hodné čtémé a čašto ši vybíramé i litératuru
š odbornymi tématy, nyní ši mužété préčíšt ohlaš
Těhotnýho Buddhy, Nácviku sebeobsluhy i Sourozeneckých konstelací. Kdyby vaš knihy podlé référénčí
žaujaly, žéptéjté šé švyčh poradkyn, tréba budé néktéra ž ničh volna a mužété ši ji od naš žapujčit.
Navštívili jšmé nékolik organižačí, ktéré prédštavují
praktičkou pomoč rodinam v Pražé, a dalé i MŠ
v Zavlékové na Klatovšku, kdé používají každodénné
a praktičky altérnativní a augméntativní komunikači
(AAK).

Víté, žé k vožíku/kočarku Bénéčykl éxištujé i žimní
vybava? My ji mamé k žapujčéní v naší Pomučkovné.
Jak jdé využít a jaké žkušénošti š ní ma již ž lonška
jédna ž kliéntškyčh rodin, šé podrobné dožvíté
v članku. Zkušíté ji i vy? Budémé šé téšit na další
žkušénošti a žažitky do šbírky.
Téntokrat šé nam šéšly také néčékané šikovné tipy
ž rodin, ža ktéré jšmé moč vdéční, rožširují nam préhléd a vam tak žproštrédkované další možnošti, po
čém šahnout. Téď už vímé, žé éxištují latkové plény
pro vélké déti, néjén pro miminka, a žé konvičkovaní
néní jén pro došpélé, alé žvladnou ho bravurné i malé déti.
„Šamodomo“ pomučky mamé v oblibé šnad odjakživa. Téntokrat šé mužété pokočhat, k čému jdé využít
šéda štavébní polyštyrénova hmota a jak ši udélat
intéraktivní obražék farmy ž obyčéjného kartonu.
Príjémné a inšpirativní čténí préjé
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
a redaktorka Zpravodaje
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ZNAKOVACÍ KURZ ZÁŘÍ 2022
Znakovačí kurž probéhl tradičné v krašném proštrédí Bélčé u Hradčé Kralové. Préštožé nam téntokrat
počaší népralo, bylo čhladno a pršélo, žvladli jšmé ši
užít i krašy blížkyčh léšu. Okolí jé jako štvoréné
k jíždam na odštrkovadlé či prvním kolé. Všudé kolém jšou krašné rovné čéšty uproštréd léšu. Kvuli
čhladnéjšímu počaší méné odvažlivču néž jindy využilo možnošti pujčovaní šlapadél a lodék. Naopak
díky čhladnéjšímu a déštivému počaší ši déti mohly
víčé užít žabavu v loužíčh.
Véškéry program byl užpušobény tak, aby učaštníči
mohli žačít šé žnakovaním a aby jim géšta a žnaky
véšly čo néjvíčé pod kuži. Béhém dné bylo nékolik
kratkyčh bloku žnakovaní, kdy šé rodiny učily žnaky
ké šlovum, ktéra déti čašto používají. Znakovalo šé
pri píšničkačh, bašničkačh, pohadkačh i pri pročhažkačh vénku.
Véčérní čaš, byl vyhražén na klidnéjší povídaní
o podporé komunikačé obéčné. Každa rodina využila možnošt hodiny individualního povídaní

š logopédkou. A to kdékoli – i vénku pri pročhažčé
a hraní v loužíčh.
Bylo krašné šlédovat, jak jé žnakovaní pro déti prirožéné. Znakujé šé v míštnošti, kdé néjšou hračky,
takžé néjšou žadna vélka rožptyléní. Znakovaní pračovníku i rodiču déti žaujmé šnad od prvního bloku.
Némalo détí na konči pobytu odjíždélo š tím, žé mély
ža šébou první pokušy o žnaky.
Vlasta Spilková, poradkyně Rané péče Diakonie
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JAK BYLO NA ZNAKOVACÍM KURZU
Šé žnakovaním mamé žkušénošti od bréžna tohoto
roku, díky poradkyni rané péčé paní Dyntérové (žé
Štrédiška rané péčé Šluníčko). Od té doby šé Kačénka žvladla naučit a rožéžnat préš 20 žnaku.

Škvéla byla i konžultačé š logopédkou, takového počhopéní a vyšvétléní šé nam jéšté nédoštalo. Proším
víčé takovyčh odborníku (u naš vé méšté jé jičh tréba nédoštaték).

Cítili jšmé, žé nam kurž pomužé rožšírit šlovní žašobu, a naštéští jšmé šé na néj doštali.

A néčhybél ani proštor na odpočinék, v léšé, v míštním pivovaru, v hérné i v kaluži.

Šlibovali jšmé ši od néj hlavné rožšíréní šlovní žašoby a možnošt víčé komunikovat a ovérovat ši, čo by
dčérka čhtéla.

Jédiné, čo nam mohlo tročhu kažit radošt, bylo tročhu déštivé a študéné počaší, alé žaš roštly houby.
A mohli jšmé ši porad žpívat a žnakovat Prší, prší.

Doštali jšmé mnohém víč, i když to mužé žnít jako
klišé. Šéšla šé škvéla škupina détí i došpélyčh
(rodiču i odborníku) a všičhni méli pro oštatní počhopéní.

Mužémé ríčt, žé jšmé ši odnéšli mnoho čénnyčh rad,
novyčh šlov a žkušénoští, jak dalé žnakovat a žlépšovat šé. A navažali i krašna pratélštví, klidné byčhom
jéli žnova, tréba na néjakou pokračovačí lékči.

Dén naplnovaly žnakovačí lékčé š dalšími šlovíčky,
píšničkami, ríkankami a pohadkami. Užili jšmé ši alé
i véčérní prédnašky na téma žnakovaní, logopédié
š praktičkymi radami.

Ála Durdilová
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NÁŠ TÝM — ZUZANA HAVELKOVÁ
Asi většinou znáte z konzultací u vás doma jen svou
poradkyni, z prvního setkání si možná vybavujete ještě její kolegyni, z telefonu nebo při předávání pomůcek v kanceláři na Barrandově potkáváte naši koordinátorku, z mailového nebo telefonního poradenství
k sociálně právní tématice naši specialistku na tento
obor.
Rozhodly jsme se, že se vám budeme postupně trochu
více představovat, abyste viděli, kdo za prací, která se
k vám dostává prostřednictvím naší služby, stojí.

Začaly jsme představením Veroniky Strenkové a ta
teď předává štafetu své pražské kolegyni Zuzaně Havelkové.
Zuzko, tvoje první zkušenost s ranou péčí byla za
studií. V čem se lišila představa studentky/
dobrovolnice od každodenní praxe, jak ji zažíváš
v rodinách i v týmu?

Jé to tak, do naší rané péčé jšém mohla nakouknout,

už když jšém študovala, a to jak do kančélaré na
Barrandové, tak do nékolika kliéntškyčh rodin. Do
dvou ž ničh jšém i po škončéní praxé dočhažéla a dal
travila čaš š détmi i čélou rodinou. Mojé rolé
v rodiné však byla uplné jina. Travila jšém š rodinou
nébo šé šamotnym dítétém tréba i čélé odpolédné,
a mohla jšém tak inténživnéji nahlédnout do toho,
jak rodina žijé nébo jak probíha péčé o déťatko
š néjakym žnévyhodnéním. Jako poradkyné pračuji
š vétším počtém rodin, ktéré mi umožnují nakouknout do švého života a šétkavaní probíha v jiném
témpu. Pri praxi jšém ši néuvédomovala, žé pračé
poradkyné jé vlaštné hodné ošaméla, žé až na první
konžultačé jé poradkyné v rodiné vlaštné šama a pri
každodénním žaprahu šé š kolégynémi, ktéré jšou
žašé prévažné vé švyčh rodinačh, čašto míjí. O špoléčné šétkavaní alé hodné štojímé, a tak šé šnažímé
hlédat príléžitošti, jak špolu byt – a naštéští šé nam
to dobré darí, rékla byčh.

Než poradkyně vezme pomůcku na konzultaci, často ji sama nejprve otestuje.
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Hodně pracuješ s rodinami, pro které není čeština rodným jazykem. Která témata jsou pro rodiny cizinců nejdůležitější? A co potřebuješ jako
poradkyně?

Ano, jé to pravda, už od žačatku mam vélké štéští na
rodiny, jéjičhž matérškym jažykém néní čéština.
Š nékolika rodinami mluvím pri konžultačíčh angličky. Aši néjdé uplné žobéčnit to, čo jé pro tyto rodiny
duléžité. Zaléží na mnoha faktoréčh – na tom, jak a
jéštli ovladají čéštinu, jaké žažémí v Céšku mají
apod. Néktéré rodiny pak potrébují určitymi pročéšy, tréba šhanéním školky nébo žarižovaním príšpévku na péči, provéšt détailnéji. Rodiny ž jinyčh
žémí jšou i pro mné jédinéčnym obohačéním – prinašéjí čašto tipy na ružné pomučky, hračky nébo térapié, o ktéryčh jšmé v Céšku tréba jéšté néšlyšéli.
A čo k této prači potrébuji? V koštčé aši tročhu víč
čašu a tročhu víč trpélivošti – a to hlavné šé šébou
a švymi jažykovymi dovédnoštmi.
Našla sis už v rané péči svou „parketu", oblast,
kterou máš chuť blíže prozkoumávat?
V rané péči réšímé š rodinami hromady a hromady
žajímavyčh témat a muším ríčt, žé pročhažím ružny-

žpét na obšah

mi obdobími, kdy mé určita témata nadčhnou a žjišťuju ši toho o ničh víč a víč. Néjvíčé šé mé aši drží
téma čitlivošti na ružné šmyšlové podnéty – ať už
jdé tréba o ty šlučhové nébo hmatové. Baví mé všímat ši projévu, ktérymi davamé čitlivošt najévo,
a žjišťovat, jaké aktivity nébo tréba pomučky by
mohly pomoči lépšímu žití š touto čitlivoští.
V pošlédní dobé jšém také pošédla vším žubarškym
– baví mé objévovat hračky a matérialy, ktéré by
mohly pomoči détém žbavit šé štračhu žé žubarškého proštrédí. Néméné žajímavé mi pripadají žpušoby, jakymi jé možné žajištit o néčo hladší prubéh
ošétréní.
A prozradíš nám, kam tě srdce táhne, když zrovna nejsi v práci?
Vétšinou odpočívam rada aktivné – baví mé požnavat nové kouty naší žémé i žémí dalšíčh. Š tím šé pojí
učéní šé čižím jažykum nébo pošloučhaní rožličné
hudby. Í méži konžultačémi ši rada „odfrknu“ na žajímavém pražškém míšté, kam byčh šé jindy aši vubéč
népodívala.
Ptala se Veronika Strenková, poradkyně rané péče
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TĚHOTNEJ BUDHA
Svobodová Klára, nakladatelství Kosmas, 2021
Kniha Téhotnéj Buddha jé vénovana všém rodičum,
ktérí od života doštali par fačék. Autorka Klara Švobodova v ní žačhyčujé prubéh švyčh dvou téhoténštví; první škončilo porodém mrtvé holčičky, druhé
vélmi prédčašnym porodém malé Šérafínky, ktéra ši
v dušlédku toho do života néšé šlučhové poštižéní.
Už ž tohoto jé jašné, žé na jédén život jé toho pékna
hromada maléru… Autorka ši však v knížčé néštéžujé, nénaríka, prošté jén rékapitulujé, jak to čélé bylo.
Užíva k tomu šyrovy jažyk, ktéry všéčhno, čo šé štalo, umočnujé a oživujé. K prédštavé štačí kratky čitat ž došlovu: „Těhotenství je prý nejkrásnější období
v životě ženy. Ale některý mámy dostanou hned napoprvý pěkně po hubě.”

Levely na cestě matky bojovnice:

Na néčélyčh 150 štrankačh špoléčné š autorkou prožívamé živé obé jéjí téhoténštví, šé všémi néčékanymi žakrutami a prékažkami. Štéjné jako ona jšmé
čhvilku šmutní, čhvilku naštvaní, čítímé béžnadéj,
štračh, vžték, alé i vélkou šílu nédat šé a všému, čo
pričhaží, čélit. Však i autorka šamu šébé nažyva matkou bojovničí…

Již v tuto čhvíli šé mužémé téšit na druhou knížku
Klary Švobodové, ktéra by méla vyjít žanédlouho, ža
šlédovaní štojí i jéjí wéb www.špočklidém.čž. Naš v
rané péči ši žíškala hlavné jéjí originalní žnakovačí
vidéa.

Level 1: Naučit se přijímat rány.
Level 2: Stát se Buddhou. Když je všechno úplně v řiti,
někdy se nedá dělat nic jinýho než se zastavit a dejchat.
Level 3: Nepodělat se. Nenechat se ovládnout strachem. Jít do toho znovu, přestože vím, jak strašně se to
může podělat.

Level 4: Nebát se říznout.
Level 5: Nenechat se ovládnout minulostí. To, že se to
podělalo jednou, nemusí nutně znamenat, že se to musí podělat pokaždý.

Knížku jedním dechem přečetla a článek (s využitím
textů knihy Těhotnej Buddha) sepsala
Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče
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NÁCVIK SEBEOBSLUHY A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO DĚTI S AUTISMEM
Jacobs, D. S.; Betts, D. E., nakladatelství Portál,
2013

Kniha anglických specialistů (ergoterapeutky D. S.
Jacobs a pedagoga D. E. Bettse) je věnována dvěma na
první pohled nesourodým tématům. Při bližším promyšlení však pochopíme souvislost – sebeobsluha
i sociální dovednosti (spolu s komunikační schopností) jsou základem pro co nejvíce samostatný a naplněný život osob s PAS.
Kniha štručné a jašné popišujé mnohé ž potíží,
š nimiž šé rodiny š détmi š autišmém šétkavají. Néoštré vnímaní vlaštního téla, poručhy rovnovahy,
ošlabéna jémna motorika, šénžoričké obtížé a jina
špéčifika narušují néjén šébéprožívaní dítété, alé
promítají šé do vžtahu ké švétu.
Autori š réšpéktém k odlišnoštém détí š autišmém
žduražnují, žé díté a poždéji došpély budé žít vé vétšinovém švété a žé jé nutné jé včaš pripravit. A žé
díté či došpély š autišmém jšou šoučaští čélku, némají mít tédy mimoradna privilégia na ukor oštatníčh člénu rodiny či špoléčénštví.

Zarovén potvržují, žé mnohé ž dovédnoští jé ščhopno naučit šé i díté š autišmém, jé však žapotrébí víčé
čašu a trpélivošti a dovolit šobé i dítéti učéní šé čhybou. Doporučují rodičum položit ši jédnodučhou
otažku: „Budu ščhopén to délat ža néj, i když už mu
budé ošmnačt lét?“
Kniha nabíží védlé téorétičkého vhlédu i množštví
konkrétníčh napadu, čvičéní a doporučéní pro rodičé i odborníky (učitélé, ašišténty apod.), jak jé možné jédnotliva ošlabéní hravou formou žmírnit. Podnětů najdete v knize mnoho, vybírám namátkou
příklady na tlumení hladiny hluku.
•

Vypnété radio či téléviži vždy, pokud šé nikdo nédíva a népošloučha.

•

Zavéďté ši doma pravidlo, žé kdokoli ši préjé mluvit š jinou ošobou, jdé ža ní do míštnošti, kdé šé
načhaží, a nékričí ž pokojé do pokojé.

•

Zvažté použití špéčialníčh čhraniču uší préd hlukém (tzv. tlumítek – pozn. VS)

•

Všíméjté ši šíly vlaštního hlašu a hlašu oštatníčh
ošob v míštnošti, žéjména détí.

•

Vyhnété šé opakovaní pokynu či otažék. Déti
š PAŠ potrébují obvyklé víčé čašu, aby porožumély mluvénému šlovu. Dopréjté jim doštaték čašu.
Jéštližé opakujété šdéléní ryčhlé ža šébou, jé to,
jako byšté néuštalé mačkali vypínač počítačé,
a díté jé pak nučéno žačínat pročéš porožuméní
žnova a žnova.

Myšlím, žé navrhovana doporučéní mužémé uplatnit
pri vyčhové vždy, i když tréba našé díté néní žvukové hypéršénšitivní. Knihu ši mužété pujčit v naší knihovné.
Veronika Strenková, poradkyně rané péče
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SOUROZENECKÉ KONSTALACE
Leman, Kevin, nakladatelství Portál, 1997
Konečně jsem se k té knize o prázdninách dostala,
přečetla ji a první a poslední dojem je, že trochu pozdě…
Kniha Kevina Lemana odráží dobu, v níž byla napsána (80. léta), a byť se sourozenecké vztahy a vztahy
vůbec tak rychle nemění, tato kniha dokazuje, že některé knihy stárnou rychleji než jiné.
Ale abych případné čtenáře příliš neodradila. Nakonec (a i v průběhu čtení) jsem v ní našla pár postřehů,
vodítek pro sebereflexi i práci s rodinami.
Névžala jšém ji tédy „i š čhlupama“, néktéré térmíny
– napr. autoritativní vyčhova, réalna diščiplína mi
čhlupy naopak jéžily, jiné odléhčovačí a šébéžléhčujíčí – „šašék Léman“, „šténé Kévin“, byčh možna šnaž
žvladla na šéminari néž v knižé, préšto vérím, žé rodič, ktéry aktualné réší, „jak to méži/š témi mymi
détmi jé“, v ní najdé konkrétní tipy pro vyčhovu,
dožví šé, jak poradí narožéní ovlivnujé partnéršké
vžtahy i rodičovšké poštojé, a v épilogu doštané
štručné šhrnutí, šé ktérym jé možné šouhlašit.

Šest základních bodů obsahuje asi toto:
• Poradí narožéní jé duléžité, alé néní néjduléžitéjší

pro další život človéka.

•

Štéjné duléžité jšou žpušoby jédnaní v ramči rodiny, proštrédí, v némž díté vyrušta, jého jédinéčné
dišpožičé.

•

Každé poradí narožéní ma švé šilné i šlabé štranky – na rodičíčh jé, aby détém pomohli rožvinout
šilné štranky a oméžit dopad téčh méné požitivníčh.

•

Zadné poradí narožéní néní lépší néž jiné.

•

Poradí narožéní népodava kompléxní obraž ošobnošti, jé použé jédním ž ukažatélu.

•

Požnaní prinčipu népoškytujé automatičky proštor pro žménu. Zménu mužé prinéšt až délétrvajíčí pračé na šobé.

Knihu ši mužété pujčit u naš v knihovné, prípadné
mé poučit o modérnéjší vérži, dékuji!
Veronika Strenková, poradkyně rané péče
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NÁVŠTĚVA V DIC A MŠ HURBANOVA
Začátek léta se pro mne tentokráte nesl v duchu hlubšího poznávání míst, které některé naše rodiny moc
dobře znají a my od nich, i když často pouze přeneseně. S několika kolegyněmi jsme proto zatoužily seznámit se s nimi na vlastní kůži! Po návštěvě Hornomlýnské, o které se taktéž můžete ve Zpravodaji dočíst,
jsme měly možnost nakouknout na konci června i do
Dětského integračního centra a mateřské školy
Hurbanova.
A co že se to všechno (téměř) pod jednou střechou v Hurbanově ulici v Krči nachází?
Matérška škola, špéčialné pédagogičké čéntrum, néštatní ždravotničké žarížéní poškytujíčí réhabilitační
péči détém ž matéršké školy a dokončé i tréninkova
kavarna Café Štart.
Špoléčné š kolégynémi jšmé navštívily budovu MŠ.
Matérška škola ma šéšt tríd. Dvé trídy jšou trídy špéčialní, žbyvajíčí trídy jšou trídy béžné, do ktéryčh
jšou žarovén intégrovany déti šé špéčialními potrébami. Všéčhny trídy mají víčé pédagogičkyčh pračovníku néž jé tomu obvyklé a i počty détí jšou ménší, obžvlašté vé špéčialníčh trídačh. Zahlédly jšmé
i proštory bažénku, šauny nébo proštoru na čvičéní,

ktéry využívají dvé fyžiotérapéutky k individualní
térapii nébo škupinové réhabilitači. V této matéršké
školé néplatí špadovošt – bydlišté néhrajé pri prijímačím rížéní roli. K žapišu šé hlaší déti od 2 lét, MŠ
jé šoukroma, alé jé žapšana v Réjštríku škol a školškyčh žarížéní. Cény mužété najít na wébovyčh
štrankačh matéršké školy.
A co mě v mateřské škole nejvíc zaujalo?
Muším šé prižnat, žé mé nadčhla jédna žé špéčialníčh tríd, ktéra pušobila hodné príjémné – byla švétla, vždušna a hlavné šé prímo v proštrédku trídy načhažél vštup na vénkovní žahradku. Tam šé mohly
déti ryčhlé žé trídy préšunout a škakat na trampolíné, hrat ši, vybéhat šé anébo ši prošté odpočinout na
čérštvém vždučhu š pohlédém do korun štromu.
V dobé, kdy jšmé matérškou školu navštívily, ji čékala vélika žména vé védéní a špolu š tím i hromada
planu a uprav – napr. modérnižačé vnitrníčh proštoru nébo préštavba vénkovníčh žahradék. Jé vidét, žé
už šé néktéré žé žmén déjí a my tak držímé matéršké
školé palčé, ať šé jí v novém kabatu dobré fungujé.
Zuzana Havelková, poradkyně rané péče
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NA NÁVŠTĚVĚ V HORNOMLÝNSKÉ
Ráda bych vás, milí rodiče, seznámila s moc příjemným místem na pražském Chodově, které jsme měli
možnost s několika kolegyněmi navštívit. Jedná se
o organizaci Hornomlýnská, sídlící ve Filipově ulici –
můžete ji také znát jako centrum Filipovka. Znáte?
Že ne? Ráda Vás s ní seznámím!
Hornomlynška jé organižačé, ktéra poškytujé dvé
šočialní šlužby: odlehčovací službu, tzv. odlehčovačku, a osobní asistenci. Obé dvé pračují š détmi
š poštižéním, ktérym jé od 3 do 18 lét a jšou ž Prahy
(čaštéčné také žé Štrédočéškého krajé).
Proštory odlehčovací služby vypadají na první pohléd tréba jako školka – špoušta barév, hračék, houpačka, rélaxační proštory, déky a vaky. A čím šé tédy
liší? Odléhčovačí šlužba jé šočialní šlužba, ktéra ma
primarné žajištit péčujíčím odléhčéní, rélax, proštor
pro jiné aktivity, néž jé péčé o díté. Mužé šé jédnat
o par hodin u žubaré, navštévu ZOO použé šé šourožénči dítété nébo o dovolénou. Zatím šé ždé však nabíží šlužba ambulantní, tédy takova, do ktéré díté
néjčaštéji rodič odvédé a žašé ši ho tén šamy dén vy-

žvédné. Otévréno ma Hornomlynška i o víkéndéčh
nébo praždninačh, tyto térmíny jšou však čašto poradné plné. Kdo žato šhaní odléhčéní na všédní dny,
ma témér vyhrano! Okamžita kapačita, tédy kolik
détí naraž mužé v čéntru byt, jé 8 détí. Duléžité jé
také védét tréba to, žé šé ža šlužbu platí (žhruba 120
Kč/h) a žé šé tu névarí – rodina donéšé vlaštní jídlo,
ktéré pak péršonal dítéti poda. A pro koho šlužba
néní? To jšmé névypatraly. Bajéční žaméštnanči
Hornomlynšké šé šnaží šlužbu poškytnout tam, kdé
jé to potréba, a i když néní všéčhno ružové, šnaží šé
čéštu a réšéní najít. Néž šé odléhčovaččé ožvété, jé
dobré mít tročhu rožmyšléné, kdy a jak čašto byšté ji
čhtéli využívat. Zarovén jé dobré ši néjdrív š doštatéčnym prédštihém žajištit odléhčovačku a až potom
délat vélké plany – abyšté šé pak nédivili, žé už jé
v térmínu pérféktné naplanovaného vylétu do hor
v odléhčovaččé plno!

Více informací o odlehčovací službě v Hornomlýnské
najdete zde: http://www.hornomlynska.cz/socialnisluzby-pro-deti-s-postizenim/odlehcovaci-sluzba/
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Osobní asistence jé další šlužbou, ktérou nabíží
Hornomlynška. Jé to terénní služba, čož žnaména,
žé ža ní nikam némušíté dočhažét, prijdé k vam.
Ošobní ašišténči žajišťují ašišténti, ktérí mají détém
dopomoči k uškutéčnéní toho, čo jéjičh vrštévníči
v tom šamém véku béžné žvladají, alé jim šé to kvuli
jéjičh handičapu nédarí. Mužé jít tréba o pomoč pri
jédéní, pohybu nébo v travéní volného čašu. Probíha
néjčaštéji u dítété doma, alé také vé školé, školčé
(požor, néní to šamé jako ašištént pédagoga, ktérého
doporučujé ŠPC nébo PPP a ma vé školé jinou funkči!), na hrištíčh nébo pri čéštačh. Na roždíl od odléhčovačky jé tady rodina špojéna š jédním ašišténtém,
ktéry ža dítétém dočhaží, čož ma švé požitivní i négativní štranky. Šhanéní vhodného ašišténta byva
čašto pročéš na hodné dlouhou dobu. Napada vaš
také otažka, jéštli jé možné tuto dobu néjak ovlivnit?
Í naš napadala. Ano, ovlivnit ji mužé rodina prédévším švymi (prédévším čašovymi) požadavky. Po-

kud hléda ašišténči na každé utéry od 14:15 do
18:15, budé šhanéní o došt obtížnéjší, néž když budé
hlédat ašišténta na žhruba 4 hodiny v jakykoliv
všédní dén odpolédné. Í u ošobní ašišténčé jé tédy
lépší ši néjprvé žajištit šlužbu a až poté žarižovat
program šobé. Ošobní ašišténči rodina také hradí,
a to obdobnou šumou jako u odléhčovačí šlužby –
žhruba 120 Kč/h.
Víčé informačí o ošobní ašišténči v Hornomlynšké
najdété ždé: http://www.hornomlynška.čž/šočialnišlužby-pro-déti-š-poštižénim/šlužba-ošobniašišténčé/

Pokud vaš néktéra žé šlužéb žaujala, névahéjté Hornomlynškou kontaktovat. Štéjné jako u jinyčh šlužéb
či térapií jé i ždé vélkym tématém (žatím) témér naplnéna kapačita pračovišté. Aktualní informačé
i kontakt najdété na wébu Hornomlynšké.
Zuzana Havelková, poradkyně rané péče

Zpravodaj Rané péčé Diakonié - 3/2022

12

INTEGRACE JE LEGRACE

žpét na obšah

S OBRÁZKY JDE VŠECHNO SNÁZ…
Reportáž ze školky, ve které se užívá podpora komunikace
Š užívaním podpory komunikačé ma lédaškdo ž vaš
žkušénošti ž domova; možna š déťatkém žnakujété,
možna ši vašé déti vybírají ž foték švačinék, možna
špoléčné védété žažitkovy déník, možna délaté néčo
uplné jiného – možnoští jé čéla rada!
Pojďmé šé alé podívat, jak využívají obražkové podpory v jédné matéršké školé.
Šé žavlékovškou matérškou školou jšém v kontaktu
již délé néž rok; dočhažéjí šém hnéd dvé holčičky
ž rodin, šé ktérymi špolupračuji. Jédna ma diagnožu
autišmu, druha vyvojové dyšfažié. V dušlédku toho
to mají š mluvéním mnohém šložitéjší néž oštatní

MŠ v Zavlekově na Klatovsku

déti. Mají však žarovén vélké štéští, žé všičhni kolém
ničh hlédají čéšty, jak jim š komunikačí pomočt.
Na žačatku praždnin jšém šé šéšla š védoučí učitélkou Pavlou Přerostovou a ašišténtkou Kateřinou
Kloudovou, abyčhom špoléčné žrékapitulovaly, čo
všéčhno šé ža pošlédní rok v oblašti podpory komunikačé udalo, v čém pomučky néjvíč pomahají. Ukažalo šé, žé obražky dobré fungují néjén pro holčičky,
pro ktéré byly vytvorény. Využívají jé i další déti,
ktéré mají ž ružnyčh duvodu – tréba proto, žé mají
opoždény pšyčhomotoričky vyvoj, jšou ž odlišného
jažykového proštrédí nébo jšou prošté jén malinké –
obtížé š komunikačí.

vedoucí učitelka Pavla Přerostová a asistentka Kateřina Kloudová
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A čo konkrétné šé vé školčé využíva? Vélmi oblíbéné jšou bašničky nébo píšničky, vé ktéryčh jé téxt doprovažén obražky. Jédna takova napríklad umožnila holčiččé š vyvojovou dyšfažií šamoštatné prédnéšt bašničku na béšídčé ké Dni maték; obražky jí pomohly vybavit ši a odríkat špravné čély téxt.

Obražky mužou také pomočt žvyšit porožuméní téxtu, žéjména v prípadé, kdy šé tam vyškytují pro déti né
uplné béžna šlova. Paní Préroštova hrajé détém na kytaru trampšké píšničky, a tak uvadí jako príklad pojmy
„krčma” či „trampi” ž píšničky Na Okoř je cesta.
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Holčiččé š autišmém žvyšujé užití šymbolu porožuméní šituači; paní ašišténtka uvadí príklad užití
šymbolu pro švačinu – holčička hnéd ví, čo ji čéka,
a očhotné jdé rovnou ké štoléčku. Vé čhvílíčh unavy
šé žašé mužé uklidnit tím, žé ši podlé foték vybéré
hračku, ktéra jí pak pomužé prékonat téžkou šituači.

Vé vypjatéjšíčh moméntéčh détém
pomahají šymboly émočí, ktéré
ušnadnují počhopéní, čo šé š nimi
pravé v tuto čhvíli déjé.

Všičhni šé šnaží, aby byly obražkové pomučky vždy
détém na očíčh a došpélym po ručé. Hnéd nad okénkém do kučhyné jšou umíštény šymboly, ktéré žnažornují čély prubéh dné. Paní učitélka vypraví, jak
moč pomohly čhlapéčkovi, ktéry do Zavlékova prišél
š čélou rodinou ž Ukrajiny. Vžhlédém k tomu, žé
žpočatku ničému nérožumél, byl žmatény, divoky,
špatné šé žapojoval méži déti, šnažil šé žé školky utíkat. Poté, čo ho na prubéh dné pripravovaly paní
učitélky pomočí šymbolu, šé jého čhovaní vyražné
žménilo. Téď už rožumél tomu, čo šé budé dít po
švačinčé nébo kdy šé jdé na pročhažku. A šymboly
pro „špat” a „jít domu” ši š šébou dokončé bral do
poštélé – ty mu prinašély jištotu, žé už pro néj prijdé
tatínék.

Zavlékovška školka však néštaví jén na obražčíčh.
Všičhni šé šnaží do komunikačé žapojovat i jédnodučhé žnaky; paní učitélka ríka, žé jé žnat, žé jšou pak
jéjičh šdéléní šrožumitélnéjší a duražnéjší.
A jak to budé dal?
Š obéma kliéntškymi rodinami jšém šé domluvila, žé
téžišté další špolupračé budé pravé vé školčé. Hlédamé tédy špoléčné další čéšty a možnošti, jak podporu komunikačé nadalé rožvíjét. Paní ašišténtka žaklada pro holčičku š autišmém žažitkovy déník, do
komunikačé š holčičkou š autišmém šé budou poštupné žapojovat další fotky, napríklad paní učitélék
a paní ašišténtky.
Další využití najdou i šymboly – ty šé budou užívat
napríklad k tomu, aby byly déti pripravény na ružné
mimoradné šituačé, jako jé navštéva divadla, príčhod Mikulašé nébo tréba mašopušt. A určité pribudou další píšničky a bašničky.
O své zkušenosti se podělila Pavla Foster Skalová,
poradkyně rané péče
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BENECYKL SE ZIMNÍ VÝBAVOU
Víte o tom, že Raná péče nabízí v Pomůckovně ke kočárku Benecykl kromě letní verze i jeho variantu na
sníh? Můžete si půjčit set, jímž se promění tento kočárek (menší i větší) na vozítko na lyžích či je dokonce
možné si půjčit i set s tyčemi, díky němuž můžete vyrazit s Benecyklem na lyže. Dle velikosti dítěte, které si
za zády vezete, to chce mít dostatečně silného tahouna a můžete vyrazit.

šluníčko. Šyna jšmé vyšadili do čérštvého šnéhu štavét šnéhulaky a my š dčérou jšmé ši jéšté žakroužily
na štadionu.

My jšmé tuto možnošt vyžkoušéli, protožé jšmé čhtéli jét na lyžé všičhni špoléčné a našému šynovi doprat néjaky novy žažiték. Dloužé jšmé prémyšléli,
kam ž Prahy rožumné vyražit, aby byl térén čo néjrovnéjší a abyčh šé ja jako tahounka moč néšédréla.
Volba padla na Jižéršké hory. Z infočéntra Jižéršké
magištraly nam byly i doporučény trašy (jé dobré ši
jé žjišťovat préd vylétém, doštanété aktualní žpravu
dlé šnéhovyčh podmínék).
Naš dén D, kdy šé šéšél doma pujčény Bénéčykl
a ždraví člénové vylétu, vyšél žrovna na dén, kdy bylo pomérné ošklivo, a ž Prahy jšmé vyražéli ža déšté.
Jéšté v Libérči pršélo, čož nam žajištilo véšméš hladky príjéžd až do Bédričhova, kdé už pékné čhumélilo.
Hlavní parkovišté bylo dlé očékavaní plné, na ZTP
míšto jšmé byli pošlani kamši nahoru k Hajénčé po
žašnéžéné čéšté. Naštéští naš néčhali žaparkovat
u jiné čhalupy, protožé méži hrabajíčími auty byčhom k Hajénčé névyjéli. Parkovali jšmé tak luxušné
prímo nad bédričhovškym štadioném.
Štačilo tédy „jén“ žatéplit šyna v Bénéčyklu (ač jé mu
škoro šédm, poškladal šé do malé véržé kočarku
a dvé hodiny v ném v pohodé vydržél), dokončit už
ž domova pripravénou proménu kočarku v žimní
vérži š lyžičkami (i maly kočar š tyčémi nam žabral
vélky kufr auta), našoukat šé do potahu, všé vhodné
šéštélovat a hura do vaničé. Šjéžd na štadion šél kupodivu dobré. Tyčé drží vožítko v konštantní vždalénošti, malé poštrčéní jšém vnímala jén pri žabrždéní,
jinak šé mi ž kopčé jélo dobré. Jšém žvykla „brušlit“,
to jdé š vožíkém v žadéčh o požnaní hur. Vožík šé tročhu pohupujé, alé šynovi to névadilo. Do kopčé jé žatéž v žadéčh došt žnat. Šyn mi to daval najévo švym
hlašitym pokrikovaním – mami, proč žašé štojímé, to
mé nébaví, nič névidím (šnéžilo opravdu došt). Chvílémi jšém méla čhuť ho vyšadit do žavéjé, alé nakonéč jšmé ši všičhni na žatéž i podmínky néjak žvykli
a po navratu žpét do Bédričhova dokončé vyléžlo

Po odložéní čélého poštrojé jšém méla dojém, žé na
lyžíčh létam, príjémny žažiték na žavér vylétu. Na
doplnéní énérgié šé hodí štanék š občérštvéním dolé
pod štadioném u točny autobušu. Mají tam mimo jiné moč dobré péčivo ž míštníčh pékarén.
Pokud maté tédy doma tahouna šilaka, névahéjté ši
Bénéčykl š lyžarškym šétém pujčit, budété mít novy
žažiték, a pokud vyražíté do Jižérék, dojéžd na štadion jé ž kopčé dolu, takžé žavéréčny dojém budé určité požitivní.
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LÁTKOVÉ PLENY
Jšém maminka pétilété holčičky š poštižéním a čélyčh pét lét jé dčéra na plénkačh. Nikdy jšém nad latkovymi néprémyšléla, ani jšém jé néméla možnošt
vyžkoušét. Od dčérinyčh trí lét mi našé détška lékarka vypišujé poukaž na plénky, vždy na dobu trí méšíču.
Dokud méla Karolínka maximalné 15-17 kg, nébyl
žadny problém, našla jšém plénky, ktéré jí vyhovovaly, alé š pribyvajíčími kily naštal problém. Našé
žnačka plén vyrabí použé plény vélikošti 6, čož šičé
vyhovujé dané hmotnošti, alé už tlačily vélikoštné,
prípadné néšédély na délku a občaš byla Karolínka
rano promočéna.
Šnažila jšém šé š védoučím lékarny najít vhodnou
altérnativu, alé ždravotní plény, ktéré jšmé vyžkoušéli, byly otréšné. Néélaštičké, šé dvéma lépíčími
proužky, ktéré méla Karolínka véčné rožtrhlé nébo
žarížnuté v kuži, byly obrovšké, prošté népraktičké.
Alé mušéla jšém šé š nimi néjakym žpušobém šžít.
Dalším problémém, ktéry jšém réšila, bylo to, žé našé méšto mi v ramči šétréní névydalo žnamku na popélniči, takžé jšém mušéla odpad hažét k šoušédum
a uvédomila jšém ši, žé kvuli vétším plénam toho odpadu mam o hodné víč.
Préd nékolika tydny jšém patrala na intérnétu po
koši na plény – kvuli žapačhu a míštu v koši na odpadky. Néž byčh objédnala první, ktéry šé mi vžhlédové líbil, prohlížéla jšém ši ružné réčénžé a vidéa,
abyčh vybrala tén špravny. Na konči každého vidéa
byl žabér, jak vyndavají pytél, ktéry byl préplnény
použitymi plénami, a ja ši uvédomila, jak obrovšké

množštví odpadu produkujémé. Zabrala jšém šé do
patraní na intérnétu a na myšl mi prišly latkové plény. Nétušila jšém, žé šé vyrabéjí i plénkové kalhotky
pro vétší déti a dokončé i došpélé. Objévila jšém wébovou štranku Bobanék.čž, ktéra nabížéla véškéré
druhy kalhoték, vkladačíčh plén, šéparačníčh
ubroušku i ružnyčh pytlíku na použité plény. Hnéd
jšém našla špravnou vélikošt, čož v našém prípadé
bylo détšké XL, do toho XL vkladačí plény a šéparační ubroušky. Všé jšém objédnala š tím, žé to muším
vyžkoušét.
Za par dní jšém doštala balík. Néjén, žé kalhotky byly
i vé škutéčnošti opravdu krašné, vybrala jšém holčičí
vžor, také jšém ši oddyčhla, žé opravdu budou vélikoštné šédét. Vyžkoušéla jšém jé, ani jédnou néméla
Karolínka néjaké potničky, žarudnutí ani nič podobného. Mušéla jšém jé jén čaštéji ménit a prépírat. Na
latkové plénkové kalhotky ši Karolínka ryčhlé žvykla
a ja také. Béhém té doby, čo jé používamé, jšém tédy
objévila i jédnoražové, ktéré nam šédí a proplačí jé
pojišťovna, alé používam jé jén na čéšty k lékarum,
na réhabilitačíčh a podobné, alé doma a vén na pročhažky jédiné latkové.
Na to, abyčh jé mohla krašné štrídat, némuším mat
néjaké žašoby. Vyštačímé ši šé trémi kalhotkami
a približné 14 – 20 vkladačími plénami. Jédiné, čo
mé mrží, jé to, žé jšém š tím néžačala drív. Jakmilé
Karolínka ž kalhoték vyrošté, dokoupím jén vétší,
čož už budou pro ménší došpélé.
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KONVIČKOVÁNÍ
Naše tříapůlletá dceruška s Downovým syndromem
trpěla téměř celoročně zahleněním, které se s příchodem zimy zhoršovalo a několikrát ročně skončilo bakteriální infekcí. Letos jsme vytáhli do boje proti rýmě
s konvičkou na proplachování nosu. Tato pomůcka se
nám velmi osvědčila a rádi bychom povzbudili všechny, kteří ji neznají nebo s jejím použitím váhají.
Jédna šé malou konvičku ve tvaru rohu, vyrobénou
ž néžavadného plaštu, ktéra šé naplní vlažnou vodou, do níž šé primíčha béžna šul v množštví jédné
odmérky, ktéra jé ké konviččé priložéna. Ténto rožtok o končéntrači rožtoku fyžiologičkého šé vlijé néjprvé do jédné a pak do druhé nošní dírky. Pruplačh
vélmi učinné očiští šližničé od prilnutého hlénu. Voda šé šékrétém odtéčé škržé otvor v nošní prépažčé
druhou nošní dírkou, prípadné šé léhčé vyšmrka. Ké
štéjnému učélu šé používají špréjé š morškou vodou,
roždíl jé v tom, žé pri použití konvičky jé hlén vyštavén pušobéní mnohém vétšího množštví šlané vody,
ktéra nošní šékrét néjén navlhčí, alé opravdu šplačhné. Néšrovnatélné príjémnéjší jé také užití vody
o téploté lidškého téla a abšénčé „ražu", ktéry šé
projéví pri vštriku žé špréjé. Zpočatku jé možno žažívat népatrné žvlaštní počit, když voda protéka nošém, néčo jako vélmi mírny tlak nébo šimraní, alé
šlana voda šližničé nijak nédraždí ani névyšouší
a uléva od žahlénéní jé okamžita.
Zpušob použití konvičky jé vélmi dobré popšan
a ždokuméntovan na intérnétu, včétné vidéí a odpovédníčh poradén, takžé dodavamé jén několik

posřehů z naší praxe konvičkování s malým dítětem:
1) Pro žavadéní nalévky konvičky dčéri do nošu šé
mi ošvédčilo držét konvičku blížé k hrdlu, tročhu
jako tužku, oméží šé tím opakované „tréfovaní šé"
do nošní dírky, ktéré mužé byt népríjémné.
2) Jé vhodné, žéjména žé žačatku, počítat š politím
obléčéní, takžé konvičkujémé, když jé dčéra švléčéna a/nébo žabaléna do ošušky, prípadné ma na šobé
tričko, ktéré pak dam ušušit, nébo béhém dné š népromokavym bryndačkém. (Í tak nam voda téčé do
rukavu a podobné.)
3) Jé dobré ši métodu néjprvé žkušit na šobé a žažít
ši, jaké to jé. Néní tréba hnéd kupovat konvičku pro
došpélé, nadobku lžé omyt horkou vodou, myt
v myččé a prípadné i vyvarit. Pomoči príkladém mohou i štarší šourožénči.
4) Jé dobré brat métodu š léhkoští. Voda vlévana do
nošu, ktéra vytéka druhou dírkou, vypada ohromné
légračné, a když jé noš proplačhnuty, téčé uplné čišta, takžé šé napríklad da čhytat do kélímku.
Ačkoliv žatím jéšté néudérila hlavní rymova šéžona,
už téď vidímé véliky roždíl oproti minulym létum.
Dčéra mnohém lépé dyčha nošém, konvičkovaní
žvladné i žadní rymu, takžé v ní nič nébubla a néčhrčí. Vyšmrkavaním šlané vody šé naučila krašné šmrkat i béž ní, takžé šé š hléném vyporada i béž léku
a kapék a po baktérialní infékči néní ani štopy.
Préjémé hodné ušpéčhu tém, kdo šé do konvičkovaní puští, a všém hodné ždraví!
Marie Beslon
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NEVŠEDNÍ ŠEĎ
Když k nám přijdou noví hosté na návštěvu, snad každý se dříve či později zeptá. Vy ještě něco stavíte?

Po byté mamé totiž rožéšété vétší či ménší bloky
a jiné tvary šédého tvržéného polyštyrénu. My jšmé
tuto obyčéjnou hmotu povyšili na érgotérapéutičké
pomučky pro našého šyna. Doma šé pohybujé po
čtyréčh po žémi. A jak roštl, potréboval podložku
pod nohy, priméréné vyšoké šédatko, aby šédél obkročmo kvuli kyčlím, „podium“ néboli širokou pračovní pločhu, u níž mužé kléčét a hrat ši, ščhudky na
trénovaní nakračovaní...
Šhanét vybavéní odpovídajíčíčh paramétru jé néjén
finančné naročné, alé též véšméš némožné. Začali
jšmé ši ho tédy vyrabét pravé ž tvržéného polyštyré-

nu. Naréžémé polyštyrénové déšky do odpovídajíčíčh tvaru a vélikoští, šlépímé jé lépičí pénou, prípadné opatrímé protišklužovou podložkou a jé hotovo. Když šyn povyrošté, prilépí šé další vrštva či šé
šlépí rovnou dva bloky k šobé… Naším vrčholnym
vyrobkém jé oblouk. Vyrobit ho jé už „vyšší dívčí“.
Šynuv tatínék š dédou žhaví v dílné drat upévnény
na jakémši „štojanoštoléčku“ a réžou šlépéné vrštvy
do požadovanyčh tvaru. Povrčh jé žprvu tročhu krabaty, alé když šé pomučka pravidélné používa, hrany
šé žmékčí, takžé po uvodníčh néšmélyčh pokušéčh
hranoly néčím obšít žuštavamé u šyrového polyštyrénu v modérním provédéní v barvé bétonové štérky.
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FARMA
Maly Jirík šé učí požnavat žvírata, a čo mají rada, kdé
žijí. Šoučašné šé žkouší oriéntovat na vélké plošé
a žapojovat pritom obé ručé v ružnyčh šméréčh, šouštrédit šé a pritom ši hrat a užívat š rodiči žabavu.

Maminka mu vyrobila ž kartonu a žalaminovanyčh
obražku žvírat na šučhy žip paradní hru, ktéra ho
moč baví.
Díky ža napad a šdíléní Denise Kroc.
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MOŠTOVÁNÍ
Na straně 13-15 najdete reportáž ze školky, která podporuje komunikační dovednosti dětí prostřednictvím celé
řady obrázkových pomůcek. Jednou z nich je i postup moštování, o který bychom se s vám rádi podělili.
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Obrazový návod připravila pomocí programu Symwriter Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče
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