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Va ž éní  a milí  č téna r i, 

ždraví mé va s na konči roku, v č asé dés té , mlhy, sné -
hu a kra tky čh advéntní čh dnu . Vs ičhni už  sé té s í mé 
na ví čé své tla a pr ina s í mé si ho do svy čh domovu  
aspon  v symboličké  podobé  sví č ék, ví čé myslí mé na 
to, abyčhom si vytvor ili klid a pohodu. To sé vs ak 
bohuž él mí sí  s u navou a vyč érpa ní m, néjén žé sta lé 
aktua lní  pandémičké  situačé, ktéra  vs ak kaž dodénní  
situačé umočn ujé. 

Pr ina s í mé dals í  č í slo nas ého Zpravodajé a doufa mé, 
ž é va s osloví  a inspirujé. 

Néobsahujé sičé tipy, jak ryčhlé nač érpat énérgii, alé 
pr ésto nabí ží  informačé, ktéré  va m mohou žoriénto-
vat sé v né ktéry čh té matéčh č i situačí čh. 

Komunikač ní  déní ky jé mož né  žtva rnit ru žny m žpu -
sobém, konkré tné  i krésbou. Dí ky pohlédu na své t 
ž pérspéktivy syna vžnikly i kra sné  knihy Doma  
a Vénku. Ví čé sé dožví té v rožhovoru s vy tvarničí  
Aličí  Nikitinovou. 

Pro odléhč éní  rodina m jé mož né  sa hnout po homé-
sharingu. Už  jsté o né m slys éli? 

Cí lény  pohyb mnohy m ž na s pr ina s í  poté s éní  a od-
poč inék. Kolégyné  nabí ží  svu j ža ž iték sé čvič éní m 
Kum nyé. 

Spolupra čé jé už itéč na  na vs éčh fronta čh, čo vžés lo 
žé spolupra čé sé studénty pédagogičky čh s kol na 
Pražé 6, mu ž été „očhutnat“ i u va s doma bé hém kon-
žultačí . 

Kaž dé  Spéčia lné  pédagogičké  čéntrum fungujé tro-
čhu jinak. Téntokra t va m pr édstaví mé SPC S tí brova. 

Albi Koužélné  tuž ky a kní ž ky jsou poslédní  dobou 
vélmi oblí béné . Dí ky doporuč éní  ž rodiny jsmé objé-
vily i Koužélné  samolépky, nabí ží mé tipy, jak jé vyu-
ž í t. Da lé pr ina s í mé na pady na knoflí kové  pomu čky  
a doméč ék, ktéry  mu ž é by t klidny m u toč is té m na 
hraní  i odpoč inék. 

 

Sdí lí mé žkus énost s pr í mé stsky m ta borém, organi-
žovany m Fakultou té lovy čhovy a sportu. Dí ky né mu  
spolu mohou poby t na jédnom bé hu dé ti sé spéčia l-
ní mi potr ébami i tr éba jéjičh sourožénči. 

Na ža vé r pr ida va mé réčépt na mlsa ní  v podobé  bata -
tové  „nutélly“. 
 

Spokojény  a klidny  ža vé r roku  
a hodné  ždraví  a s té stí  

pr éjé čély  ty m Rané  pé č é Diakonié. 

Alice Pexiederová, redaktorka Zpravodaje  
a poradkyně rané péče 
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Letošní konference občanského sdružení Autistik nám 
poskytla dvojí výhled. Ten reálný na jedna z nejkrás-
nějších míst Prahy, ten druhý se dotýkal kvality života 
osob s poruchou autistického spektra (PAS). 

Pr édna s éjí čí , bélgička  autorka a spéčialistka na PAS, 
paní  Hilde De Clercq, sé vé své m pr í spé vku žaby va-
la historií  na žoru  na autismus od 40. lét minulé ho 
stolétí , kdy byl poprvé  Léo Kannérém a Hansém 
Aspérgérém vé déčky popsa n, až  do dnés ní  doby. 

Préžéntovala néjén posun v diagnostičé, pojmosloví , 
alé žéjmé na v pr í stupéčh, ktéré  v dnés ní  vyspé lé  
spoléč nosti akčéntují  kvalitu ž ivota, žahrnují čí  tolé-
ranči, adaptači (žéjmé na na s tžv. néurotypičky čh)  
a pr ijétí  osob s PAS do bé ž né ho ž ivota. 

Paní De Clerq klade znepokojivé otázky – je au-
tismus postižení, hendikep, porucha? 

Odpové di jsou néjédnožnač né  u samy čh osob s po-
ručhou autističké ho spéktra – né ktér í  diagno žu ví ta-
jí , mohou sé s ní  idéntifikovat, jiní  ji odmí tají  jako 
na lépku. Jés té  provokativné js í  jé ota žka: Kdo jé  
v ž ivoté  s ťastné js í ? C lové k s tžv. léhč í  formou autis-
mu, napr . Aspérgérovy m syndromém, č i né kdo, kdo 
ma  kromé  PAS i oméžéní  v kognitivní  oblasti, tédy  
v požna vačí čh sčhopnostéčh? 

Na ž a dnou ž té čhto ota žék nélžé jédnodus é a jédno-
žnač né  odpové dé t, protož é odra ž éjí  jak situači kon-
kré tní ho jédnotlivčé, tak i smé r ova ní  vé ts inové  spo-
léč nosti. A vlastné  sé néty kají  vy hradné  osob s PAS, 
alé na s vs éčh – sé žjévny m héndiképém č i béž né j. 

Na poč a tku byla r éč  o vy hlédéčh a ty jsou vé vy sléd-
ku optimističké . Protože ačkoliv je autismus dia-
gnózou s mnoha tvářemi, společenské trendy 
přinášejí naději na změny k lepšímu. Pro ilustrači 
své ho tvržéní  dokla da m aléspon  na slédují čí  posuny: 

• od představy léčení k otázce kvality života, 

• od představy omezení k akcentování sil-
ných stránek, 

• od vyloučení k inkluzi, 

• od expertní podpory k podpůrné síti 
(rodina apod.), 

• od specifické skupiny (ghetta) k zařazení 
do společnosti. 

Pokud si ké žmí né ny m tréndu m, dobré  vu li, infor-
mač ní  i ménta lní  otévr énosti dosadí mé i vé domí , ž é 
ač koli počtivé  hléda mé, nikdy nému ž émé mí t u pl-
nou jistotu (vé smyslu „paténtu na rožum“), ma mé 
dobré  pr édpoklady ké žmé né  kvality ž ivota néjén 
osob s PAS. 

Moč byčh si pr a la, aby tuto čéstu s na mi vys lapa valo 
čo néjví čé ž na s. 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

VZDĚLÁVÁME SE žpé t na obsah 

KONFERENCE S VÝHLEDY 
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Chtěli bychom vás seznámit se změnami v zákonech, 
které budou platné od 1.ledna 2022.  Zde pro vás vybí-
ráme pouze ty, které se týkají dětí s postižením v do-
mácí péči. 
 

Průkaz OZP 

Krajska  poboč ka U r adu pra čé ma  povinnost 90 dní 
pr éd končém platnosti pru kažu osoby sé ždravot-
ní m postiž éní m pí sémné  informovat jého drž itélé  
o konč í čí  platnosti tohoto pru kažu. (Nyní  si konč í čí  
dobu platnosti pru kažu musély rodiny hlí dat samy.) 

Zvys ujé sé č a stka, ktérou lžé odéč í st žé ža kladu dané  
ž pr í jmu,   

• ža druhé dítě, ktéré  jé drž itélém pru kažu  
ZTP/P, na 44 640 Kč/rok,  

• ža třetí a další dítě, ktéré  jé drž itélém pru ka-
žu ZTP/P, na 55 680 Kč/rok.  

(C a stka 30 408 Kč /rok ža první dítě s pru kažém 
ZTP/P sé némé ní .)  

Toto žvy s éní  vys lo v platnost již  v č érvénči 2021  
a lžé ho uplatnit žpé tné  od 1.1.2021.  

DOPORUC UJEME UVA DE T DI TE  S PRU KAZEM  
ZTP/P NA POSLEDNÍM  MÍSTĚ. 
 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 

O příspěvek na pořízení motorového vozidla  
a speciálního zádržného systému (spéčia lní  auto-
sédač ky) mu ž é ž a dat i osoba s postiž éní m: 

- autistické poruchy s těžkým funkčním postiže-
ním, s opakovanými závažnými a objektivně pro-
kázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese 
přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu. 

 

Lucie Černíková, sociální pracovnice 

INFORMUJEME žpé t na obsah 

ZMĚNY V ZÁKONECH OD 1.1.2022 
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Narození dítěte se speciálními potřebami může být 
výzvou a inspirací i ve vaší profesi – přesvědčte se! 

Nedávno vyšly v nakladatelství Meandr vaše dvě 
autorské knihy Venku a Doma. Je zřejmé, že 
vycházíte ze své vlastní rodičovské zkušenosti. 
Jak se na nich „podepisuje“? 

Kní ž ky pu vodné  vžnikaly jako didaktičké  pomu čky 
pro syna. Romko dlouho némluvil ani néukažoval, 
tak jsém mu čhté la udé lat kní ž ku s vé čmi, o ktéré  
projévoval ža jém, abyčhom si o ničh mohli poví dat.  

Když  byl maly , vypadal, ž é okolní  své t moč névní ma , 
alé bavily ho dvér é, lampy, lavor atd. Když  dostal 
hrač ku, tak ji odhodil a hra l si s krabičí . Tak jsém ža-
č ala vyra bé t obra žky. Alé byla jsém dost pomala , 
Romko sé méžití m nauč il ukažovat, a néž  jsém kní ž -
ku dodé lala, pr édvédl mi, ž é rožumí  spousté  vé čí  a ví  
toho dost i o své té  vénku. Potom žač al vyž adovat 
ba snič ky o urč ity čh vé čéčh. Ukažoval tr éba na lampu 
a nalé hal „la-la“. Když  sé mi podar ilo né čo vymyslét, 
byl vélmi spokojény . 

Pak nastala fa žé, kdy jsmé spolu čhodili na vyčha žku, 
už  béž koč a rku, Romko mé l radé ji mé sto néž  hr is té . 
Por a d jés té  némluvil, použ í val jén pa r jédnodučhy čh 
slabik, alé žnakovali jsmé. (Nauč ili jsmé sé to na kur-
žu u va s v rané  pé č i). V té  dobé  jsmé byli por a d spolu 
a ja  jsém byla na né j u plné  napojéna , abyčh rožumé -

la, čo čhčé r í či. Romko projévoval vélkou fasčinači 
né ktéry mi vé čmi. Né jakou dobu jsmé muséli dlouho 
sta t pr éd kaž dou gara ž í , jindy jsmé sé kaž dy  dén 
čhodili dí vat na mly nské  kolo, pak jsmé čhodili po 
stéjné  uliči a dlouho sta li pr éd kaž dy mi dvér mi a r í -
kali si, čo tam ža nimi asi jé. Vs éčhny ty vé či mi tédy 
hluboko utkvé ly v hlavé  a mé la jsém i čhuť jé žažna-
ménat. 

www.méandér.čž/édičé-2/vénku 

www.méandér.čž/novinky-podžim-2021/doma 

Mezi nápadem a realizací je často dlouhá cesta, 
jak to probíhalo ve vašem případě? 

S jakým ohlasem se váš nápad potkal u naklada-
tele? Jaký to byl vlastně proces? Mohla byste ho 
čtenářům trochu přiblížit? 

Když  už  jsém mé la ví čé hotovy čh obra žku , napadlo 
mé , ž é mož na  by sé mohly hodit i dals í m dé tém. Za -
rovén  jsém tra vila hodné  č asu s Romkém nad dé t-
sky mi kní ž kami, vybavila sé mi mojé vlastní  fasčina-
čé kní ž kami v dé tství  a žatouž ila jsém po ilustrova ní . 
Rožéslala jsém svojé ilustračé do né kolika naklada-
télství , alé nikdo sé mi néožval. Za né jakou dobu mi 
vys él rožhovor v Art Antiqués, kdé jsém sé žmí nila, 
ž é byčh sé ra da vé novala ilustrači dé tsky čh knih. Pa-
matuji si, ž é bylo dost na roč né  sé po matér sky čh lé-
téčh vu béč žač í t soustr édit na psany  téxt.  

PŘEČETLI JSME, VIDĚLI JSME žpé t na obsah 

DOMA A VENKU- rozhovor s výtvarnicí  a maminkou Alicí Nikitinovou  

https://www.meander.cz/edice-2/venku/
https://www.meander.cz/novinky-podzim-2021/doma/
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PŘEČETLI JSME, VIDĚLI JSME žpé t na obsah 

Romko na nafukovacím čmelákovi Skály v Mnichovým Hradišti, miminko v kočárku a bomba. 

Alé dí ky tomu sé ožvalo nakladatélství  Méandér  
a dohodli jsmé sé, ž é mi kní ž ky vydají . Néjdr í vé jsém 
hlédala ba sní ka, ktéry  by napsal ba snič ky, protož é 
néjsém ani litéra t, ani por a dna  C és ka. Alé po né koli-
ka pokuséčh bylo jasné , ž é ž toho nič nébudé, tak 
jsém jé tédy napsala sama. Romko sé méžití m svy m 
žpu sobém rožmluvil a spousta na padu  jé jého. 
(Napr í klad, ž é vénku jé vélka  tma a v ruka vu jé mala  
tma, nébo kam jédé tramvaj č í slo nula atd.) Ba snič ky 
jés té  nas té stí  pros ly rédakčí  Mičhala S andy. 

V nakladatélství  mi dali volnou ruku, i když  si stéjné  
jako ja  byli vé domi toho, ž é s ba snič kami jé to urč ité  
rižiko. A pak jsém dodé la vala, dopisovala, pr édé la va-
la, kombinovala, r adila…. 

Mezi výtvarníky bývá obvyklé, že vedou své děti 
v raném věku k tvorbě. Často je to i skvělý 
společný komunikační kanál, dospělí vytvářejí 
dílo spolu s dětmi a navzájem se inspirují, 
ovlivňují. Na výstavě v Městské knihovně na 
podzim 2020 byly k vidění vaše společné koláže. 
Kdo dává impulz, určuje, co to bude? Jak vaše 
společná tvorba probíhá? 

Romko to samožr éjmé  némé l s krésléní m léhké . Ja  
jsém sé stras né  té s ila, až  žač né, protož é mé  vž dyčky 
fasčinovala dé tska  krésba. Alé s hypotonií  a dyspra-
xií  a dals í mi poručhami to néní  jén tak. Bylo mi to 
stras né  lí to, protož é jsém čí tila, ž é jé tvu rč í  č lové k, 
alé néma  moč mož ností  sé vyja dr it. Hlédala jsém té-
dy altérnativy – žač ali jsmé dé lat spoléč né  kola ž é. 

Romko si vž dyčky vybral motiv, vybral si barvy, ja  
jsém mu to pomohla vystr ihnout, on to nalépil. Na 
své m vy bé ru si vž dyčky trval – vž dyčky pr ésné  vé -
dé l, jakou barvu tam čhčé mí t. Kola ž é mu da va m do 
alba, ktéré  si s oblibou prohlí ž í . Mné  sé ty kola ž é 
stras né  lí bí . Romko tam vž dyčky vnésé né čo žčéla 
néč ékané ho, až  sé mi ž toho tají  déčh. 

Pak sé postupné  i rožkréslil. Néjdr í vé jsém mu mu-
séla vs éčhno pr édkréslovat, on to obta hnul a vybar-
vil, alé téď už  sé odva žal a kréslí  sa m vélmi va s nivé ,  
i když  drž í  tuž ku jako kladivo. Ja  sé ho vž dyčky žé-
pta m, čo to jé, napí s u to na krésbu a da m mu to do 
alba. Motivy jsou č asto néč ékané : Kr ik, Jak boučha  
mor é, Jak plavou hoví nka pod žém, Tma, Planéty ...  

Koník a ráno (ráno jsou ta bílá kolečka) 
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Pro svého Romka kreslíte deník, sdílíte společné 
zážitky. Co vás vlastně přimělo kreslit deník? 
Kreslíte ho, protože je vám kresba nejbližším 
vyjádřením nebo to má jiný důvod? Jak vlastně 
deník používáte? Co na něm má Romko 
nejraději, jak ho vnímá on? Měnilo se využití 
deníku v čase? 

O ža ž itkovy čh déní čí čh jsém sé dožvé dé la také  na 
žnakovačí m kuržu. Zač ala jsém jé kréslit, protož é 
krésba jé mi bliž s í  néž  fotka. Romko téhdy némluvil, 
tak jsmé si mohli aspon  tročhu vypra vé t o tom, čo 
jsmé žaž ili, prostr édničtví m té čhto déní kovy čh ža -

žnamu . Romko si jé véličé ra d prohlí ž él a po své m 
koméntoval. Obč as si jé prohlí ž í  jés té  téď a vs éčhny 
uda losti, ktéré  jsou tam nakrésléné , si pamatujé. 

Krésléní  déní ku  poslouž ilo i jako térapié pro mé , 
protož é jsém žaž í vala vélky  strés, stéjné  jako asi vé t-
s ina maminék dé tí  s vy vojovy mi obtí ž émi. Krésléní  
déní ku  mi pomohlo odpoutat sé od situačé a vní mat 
na s s Romkém jakoby žé strany, jako postavič ky né -
jaké ho pr í bé hu.  

Téď už  Romko sa m kréslí  i mluví  (obojí  tédy vélmi 
své ra žné ), a déní ky tí m pa dém ustoupily do požadí , 
snaž í mé sé spí s  č í st pr í bé hy.  

PŘEČETLI JSME, VIDĚLI JSME žpé t na obsah 

A zvědavost nám nedá – jaké máte další literární 
plány? Můžeme se těšit na další knížky? 

Ma mé s Romkém vymys léné  ru žné  pr í bé hy a posta-
vič ky. Prožatí m jés té  néví m, jéstli sé to vyklubé na 
své t nébo žu stané v ra mči doma čí ho folklo ru. Sté ž o-
vala jsém si Véroničé Strénkové , ž é Romka vu béč 
néžají mají  poha dky. Poradila mi tédy, ať mu napí s u 
takovou poha dku, ktéra  by obsahovala to, čo ho žají -
ma . Tak jsém žač ala psa t poha dku. Prožatí m to moč 

néma  hlavu ani patu, alé Romkovi sé to lí bí  a musí -
mé si to por a d č í st. Hlavní  postavič ky jsou Romkovy 
vymys léné  bytosti, ktéré  žaž í vají  ru žna  absurdní  
dobrodruž ství  v pana č kovské m mé sté .  

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další kresby, tře-
ba i na pohádku. Jsme pořádně zvědavé! 

Ptaly se Veronika Strenková a Alice Pexiederová,  
poradkyně rané péče 
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Dne 20. 9. 2021 se několik poradkyň vypravilo navští-
vit Integrační centrum Zahrada (www.iczahrada.cz). 
Tentokrát s cílem seznámit se blíže s jejich ergotera-
peutickým pracovištěm. 

IC Zahrada je denní stacionář pro děti s těžkým kom-
binovaným postižením a děti s poruchou autistického 
spektra od šesti let. Nachází se kousek od naší pražské 
kanceláře.  

Vélkou pr édností  tohoto žar í žéní , jéhož  žr ižovaté-
lém jé Praha 3, jé pr í jémné , hravé  vyždobéné  pro-
str édí  budovy uprostr éd poha dkové  ladé né  žahrady 
s rukopisém Jir í ho Trnky. Némé né  du léž ity m rysém 
jé u žka  spolupra čé profésiona lu  ru žny čh odborností  
pračují čí čh vé prospé čh dé tí  i jéjičh čély čh rodin 
(spéčia lní  pédagogové , fyžiotérapéuti, érgotérapéu-
ti, soč. pračovničé atd.) To vs é dohromady vytva r í  
milé , doma čky ladé né  prostr édí . 

Ergotérapuétka Jana Na hla  na s provédla budovou  
i okolí m a uka žala na m prostory, kdé probí hají  érgo-
térapié. Pro kliénty IC Zahrada por a dají  mimo jiné  
dvakra t do roka sétka ní  sé ža stupči vy robču  a distri-

butoru  kompénžač ní čh pomu čék, kdé rodič é mohou 
ží skat nové  informačé a vyžkous ét si pomu čky, do 
ktéry čh jéjičh dé ti doru stají .  

Ergotérapéutička  kapačita jé žpravidla vyplné na jé-
jičh vlastní mi kliénty, alé jé mož né  žkusit s té stí  a ža-
volat, žda aktua lné  ma  né jaky  érgotérapéut kapačitu 
i na éxtérní  kliénty. V souč asné  dobé  sé ž a dny  érgo-
térapéut néžamé r ujé na sénžoričkou intégrači. 

Vlasta Spilková, poradkyně rané péče 

PŘEDSTAVUJEME VÁM žpé t na obsah 

NÁVŠTĚVA ERGOTERAPIE V IC ZAHRADA- ZAHRADA JIŘÍHO TRNKY  

http://WWW.ICZAHRADA.CZ
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Ve čtvrtek 4. 11. 2021 jsme se v naší kanceláři 
v Domažlické ulici sešly s kolegyněmi z SPC Štíbrova 
(www.stibrova.cz) při přátelském neformálním roz-
hovoru o možnostech vzájemné efektivní spolupráce. 

Ujasnily jsmé si, ž é v né ktéry čh oblastéčh odborné -
ho poradénství  i podpory rodiny sé nas é nabí dka 
pr ékry va  a ž é budémé hlédat žpu sob, jak spolupra-
čovat, aby rodiny mé ly jasno, čo od koho mohou ží s-
kat. Doufa mé, ž é to povédé ku prospé čhu vč asné js í -
ho poskytova ní  nas í  služ by novy m ž adatélu m. Vs é 
samožr éjmé  na individua lní  ba ži s tí m, ž é jsmé si vé -
domy toho, ž é kaž da  rodina potr ébujé jinou mí ru 
podpory. Uvidí mé, jak sé na m pr édstavu podar í  spo-
lu s va mi naplnit. 

Dé kujémé kolégyní m, ž é si na na s udé laly č as, podé -
lily sé s na mi o své  žkus énosti a pr édstavy a taky ža 
spoustu dobrot, ktéré  napékly a pr inésly. 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

PŘEDSTAVUJEME VÁM žpé t na obsah 

SPC ŠTÍBROVA 

Ještě přidáváme několik odpovědí na naše otáz-
ky, které jsme položily kolegyním z SPC Štíbrova: 

Komu je vaše SPC určeno, kdo se na vás kdy mů-
že obrátit? 

Nas é SPC jé urč éno pro dé ti s ménta lní m a kombino-
vany čh postiž éní m, pr édévs í m pro dé ti s Downovy m 
syndromém, v jéjičhž  podpor é ma mé dlouholétou 
tradiči. C asto jsou nas imi kliénty dé ti s opož dé ny m 
psyčhomotoričky m vy vojém nébo v kombinači  
s opož dé ny m vy vojém r éč i. Obra tit sé na na s mohou 
jak rodič é dé tí , ktér í  téprvé vybí rají  vhodnou matér -
skou s kolu a čhté jí  poradit, tak i rodič é dé tí , ktér í  již  
s kolku č i s kolu navs té vují , a uka žalo sé, ž é potr ébují  
nas i podporu. 

Mohou se na vás obracet i rodiny s dětmi, u kte-
rých ještě není stanovena diagnóza? Od kolika 
let?  

Ano, rodič é dé tí , u ktéry čh jés té  néní  stanovéna dia-
gno ža, sé na na s obračéjí  pomé rné  č asto. Vž dy sé 
snaž í mé, pokud jé to mož né , sé o dí té ti již  pr i prv-
ní m téléfoničké m kontaktu dožvé dé t čo néjví čé, pr é-
dévs í m žé žpra vy odborny čh lé kar u  a kliničky čh 
psyčhologu . Pokud rodina ž a dnou lé kar skou žpra vu 
žatí m néma , jé mož né  poskytnout jédnora žovou 
konžultači, popr . jédnora žové  psyčhologičké  vys ét-
r éní  pr í mo v nas ém čéntru. Na jého ža kladé  jé pak 
mož no lé pé stanovit, jaké  SPC nébo PPP budé pro 

dané  dí té  néjvhodné js í . Né kdy sé samožr éjmé  sta va  
(pr édévs í m u vélmi maly čh dé tí ), ž é ani na ža kladé  
vys étr éní  néní  jasné , jaky m smé rém sé budé vy voj 
dí té té ubí rat. V tom pr í padé  sé snaž í mé doporuč it 
s kolské  poradénské  žar í žéní , o ktéré m sé domní va -
mé, ž é budé sčhopné  dí té ti poskytnout ty néjvhod-
né js í  služ by, nébo si dí té  pr évéžmémé do pé č é s tí m, 
ž é do budoučna jé mož ny  pr éstup dí té té do vhodné j-
s í ho žar í žéní . Vs é dopr édu konžultujémé s rodič i. 

S jakými žádostmi se na vás rodiče obracejí? 

Rodič é potr ébuji néjč asté ji poradit sé žar ažéní m do 
vhodné  matér ské , ža kladní  č i str édní   s koly. Kontak-
tují  na s rodič é, ktér í  téprvé pr émy s léjí  o vhodné m 
pr éds kolní m č i s kolní m žar í žéní , i ti, ktér í  své  dí té  již  
v MS  č i ZS  umí sté né  mají , alé  potr ébují  r és it jaky ko-
liv problé m souviséjí čí  s dočha žkou do bé ž ny čh ma-
tér sky čh č i ža kladní čh s kol. C asto jé to na doporuč é-
ní  pédagogu  žmí né ny čh s kol. Prova dí mé vys étr éní  
s kolní  žralosti, na jéhož  ža kladé  vé ts inou doporuč í -
mé odklad s kolní  dočha žky, posužujémé  pož adavky 
pédagogu   MS  a ZS  na doporuč éní  asisténta pédago-
ga č i jiny čh podpu rny čh opatr éní . U té čh, ktér í  již  
jsou nas imi kliénty, vyda va mé Doporuč éní  ké vždé -
la va ní  ž a ku  sé spéčia lní mi vždé la vačí mi potr ébami, 
vé ktéry čh nastavujémé vhodna  podpu rna  opatr éní , 
vždé la vačí  programy. Rodinu doprova ží mé čély m 
pročésém vždé la va ní .  

 

http://www.stibrova.cz/
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Naše služby rané péče a vaše služby SPC se ně-
kdy prolínají, doplňují, někdy by se mohly  
i dublovat. V čem rodinám s dětmi s postižením 
nebo nepříznivým vývojem konkrétně může po-
moci vaše pracoviště? 

Nas é čéntrum jé žamé r éno na prova žéní  rodin 
v ra mči vždé la vačí ho pročésu, doprova ží mé tédy 
dé ti od rané ho vé ku do dokonč éní  s kolní ho vždé la -
va ní . Jak bylo uvédéno, vyda va mé Doporuč éní  ké 
vždé la va ní , posužujémé s kolní  žralost, prova dí mé 
spéčia lné  pédagogičkou diagnostiku (v nas ém SPC 
nébo pr í mo s kolka čh a s kola čh) a psyčhologička  vy-
s étr éní . Po čélou dobu sé snaž í mé rožví jét dí té  tak, 
aby sé čí tilo u spé s né , a spoléč né  s rodič i, s kolkou č i 
s kolou hléda mé čésty, jak tyto pr édstavy naplnit. 

Jaká jsou vaše specifika? 

Vélky m spéčifikém nas ého čéntra jé již  žmí né na  spé-
čialižačé na dé ti s Downovy m syndromém, pro ktéré  
kromé  standardní  pé č é por a da mé také  pravidélné  
sétka va ní  maminék s néjméns í mi dé tmi. Tyto sku-
pinky organižujémé dvakra t mé sí č né  a jédna  sé  
o néforma lní  potka va ní  rodič u  s dé tmi. Co sé ty č é 

pé č é o sta vají čí  kliénty, pračovničé nas ého čéntra sé 
snaž í  minima lné  jédnou ža rok navs tí vit kaž dé  dí té  
vé s kolčé č i s kolé, aby vidé ly, jak dí té  fungujé 
v pr irožéné m prostr édí , v kaž dodénní m kontaktu 
s dals í mi dé tmi.  

Víme, že organizujete jednou ročně setkávání 
pedagogů z MŠ, kde jsou děti, které máte v péči, 
integrovány. Co taková setkání přináší? Od kdy 
je pořádáte? 

Métodička  sétka ní  por a da mé již  žhruba 15 lét. Zvé-
mé na né  pédagogy a asisténty pédagogu  
ž matér sky čh s kolék „nas ičh“ dé tí . Jédna  sé o pr a tél-
ska  sétka ní , na ktéry čh mají  pédagogové  mož nost 
vža jémné  sdí lét své  problé my a té ž kosti, a ža rovén  
jé jim nabí dnuta odborna  métodička  pomoč spolu 
s očéné ní m a povžbužéní m do jéjičh dals í  pra čé. 
Kaž dy  rok sé vé nujémé jédnomu té matu, ktéré  žvolí -
mé na ža kladé  ža jmu požvany čh pédagogu . 
V minulosti jsmé sé vé novali napr . té matu asisténtu  
pédagoga, komunikači s rodič i dé tí , vy stupy pr éd-
s kolní ho vždé la va ní  atd. 

Romana Ryšavá, SPC Štíbrova 

PŘEDSTAVUJEME VÁM žpé t na obsah 
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Mož na  uvaž ujété o tom, jéstli a jak by sé i né kdo jiny  
néž  vy, rodič é, žvla dl postarat o vas é dí té ,  tra vit 
s ní m č as… A slys éli jsté o homésharingu? 

Pokud o né m čhčété vé dé t ví č, doptéjté sé své  po-
radkyné  rané  pé č é. Ty m homésharingu totiž  hléda  
dals í  rodiny, ktéré  by sé do programu čhté ly pr ihla -

sit, a obra til sé na na s s prosbou o žprostr édkova ní  
informačí . Ra di jé pr éda mé!   

Mu ž été sé také  podí vat na www.détiuplnku.čž/čs/
homésharing a www.homésharing.čž,  nébo sé ožvat 
na mail téréža.néradova@détiuplnku.čž. 

Alena Kunová, poradkyně rané péče 

PŘEDSTAVUJEME VÁM žpé t na obsah 

VÍTE, ŽE HOMESHARING MŮŽETE VYUŽÍT I VY? 

(pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra v Praze a blízkém okolí) 

Převzato z https://homesharing.cz/

co-je-homesharing/ 

https://www.detiuplnku.cz/cs/homesharing/
https://www.detiuplnku.cz/cs/homesharing/
http://www.homesharing.cz
mailto:tereza.neradova@detiuplnku.cz
https://homesharing.cz/co-je-homesharing/
https://homesharing.cz/co-je-homesharing/
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Každý z nás občas potřebuje vypnout, zpomalit, do-
stat se do kontaktu sám se sebou. Mně se to podařilo 
jednoho sobotního dne ve spořilovské sokolovně. 

Třeba i vás jednoduché léčivé umění osloví... 

Kum nye jé pu vodní  tibétska  lé č iva  jo ga „pr épsana “ 
do ža padní ho jažyka. Zahrnujé čélkém 115 jédnodu-
čhy čh, alé ru žnorody čh čviku  pro žač a téč ní ky i mist-
ry. Smyslém néní  dokonalost pohybu, ny brž  pé sto-
va ní  vhlédu a vs í mavosti, plné  vní ma ní  pr í tomné ho 
okamž iku. 

Pojém vyčha ží  žé dvou slov – kum žnač í čí  té lo a nyé 
žnaménají čí  masa ž  vé smyslu vnitr ní  masa ž é té la. 

Cvič éní  pu sobí  na né kolika rovina čh – na té lésné  ro-
viné  uvoln ujé fyžičké  napé tí , na dus évní  u rovni uvol-
n ujé psyčhičké  bloky a na roviné  dučhovné -
éxisténčia lní  sé mu ž é pr iblí ž it k ota žka m smyslu  
a hodnoty nas ého ž ivota… Fyžička  čvič éní  dopln ujé 
žpé v mantér (pu sobí  lé č ébna  vibračé žvuku), déčho-
va  čvič éní  a automasa ž . 

Cvič éní  probí ha  vé vélmi pomalé m rytmu, umož n ují -
čí m silné js í  kontakt s vlastní m prož itkém, mož nost 
uvé domit si, čo sé vlastné  vé mné  odéhra va , kdé 
ma m své  bloky. Pr édstavu si mu ž émé udé lat napr í -
klad srovna ní m žkus énosti pr i jí ždé  autém, na kolé 
č i pé s í  čhu ži v té ž é krajiné … Jdé o čvič éní  nésouté ž i-
vé , néboť žamé r éní  na (budoučí , minuly ) vy kon ža-
bran ujé vní ma ní  pr í tomné ho okamž iku. 

Pro mé  osobné  bylo žpoč a tku pomalé  témpo 
v maxima lní m soustr édé ní  nama havé  – a to lé ta čvi-

č í m jo gu. Objévna  žkus énost bylo umé ní  poč kat, „až  
sé pohyb sa m projéví “…  A samožr éjmé  sébéžkus é-
nost – tédy uč it sé požorovat, vní mat, to vs é béž 
hodnočéní .  

Podlé kum nyé (alé i buddhismu) jsou totiž  situačé, 
ktéré  sé na m dé jí , néutra lní  – néjsou tédy s patné  č i 
dobré , žnamé nko jim pr ipisujémé jén my sami. Idé-
a lní m čí lém jé pak dosaž éní  s té stí , ktéré  néní  podmí -
né no vné js í mi okolnostmi. A abyčhom čí lé dosa hli, 
réspéktivé sé k né mu pr iblí ž ili, musí mé sé nauč it 
součí tit sami sé sébou, pr ijmout své  limity. A na to 
némusí mé by t praktikují čí mi buddhisty. Inspiračé  
a povžbužéní  alé nikdy néus kodí , ždé ma té né ktéré  
ž mož ny čh ždroju : 

Litératura - Kum nyé – www.databažéknih.čž/
knihy/tibétska-léčébna-rélaxačé-kum-nyé-112882 

Za ž itkové  sémina r é – https://héliočéntrum.čž/
psyčhiatrička-ambulančé/kuržy/kum-nyé  
- MUDr. Babiakovou mohu vr élé doporuč it. 

Vidéa s uka žkami čviku  najdété na youtubé nébo na 
fačébooku. 

A bonbo nék na ža vé r – pr í bé h o  tom, ž é nikdy  néví -
mé vs éčhno: www.youtubé.čom/watčh?
v=qjEXjH1g6N4 

A protož é sémina r  probé hl v spor ilovské  sokolovné , 
nélžé konč it jinak néž  Pr í tomné mu okamž iku ždar! 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

PŘEDSTAVUJEME VÁM žpé t na obsah 

ZKUSTE KUM NYE 

http://www.databazeknih.cz/knihy/tibetska-lecebna-relaxace-kum-nye-112882
http://www.databazeknih.cz/knihy/tibetska-lecebna-relaxace-kum-nye-112882
https://heliocentrum.cz/psychiatricka-ambulance/kurzy/kum-nye
https://heliocentrum.cz/psychiatricka-ambulance/kurzy/kum-nye
https://www.youtube.com/watch?v=qjEXjH1g6N4
https://www.youtube.com/watch?v=qjEXjH1g6N4
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Letos v zimě jsme zahájili spolupráci s Vyšší odbor-
nou školou pedagogickou a sociální, Střední od-
bornou školou pedagogickou a Gymnáziem na 
Praze 6 (http://www.pedevropska.cz). 

Studéntky sé mé ly pr ijí t podí vat k na m do kančéla r é 
a ží skat hlubs í  pr édstavu o rané  pé č i, néž  jak ji mu ž é 
žprostr édkovat sébéléps í  vy klad uč itélé. Jénž é čovi-
dova  opatr éní  na m umož nila použé létmé  nahlé dnu-
tí  prostr édničtví m vidéohovoru. 

Spolupra čé pr ésto néusnula. Studéntky totiž  dostaly 
od rožumné  paní  uč itélky ba jéč né  psyčhohygiéničké  
žada ní  – kaž da  mé la vyrobit né jakou pomu čku, ktéra  
by sé na m hodila pr i pra či v rodina čh. 

A tak sé i stalo. Dostali jsmé dvé  tas ky pomu čék do 
rodin a naví č nas ita  koťa tka pro pr í s tí  žnakovačí  
kurž. A tí m spolupra čé nékonč í , naopak sé rožbí ha  – 
takž é sé už  téď mu ž émé té s it na dals í  hrač ky. 

Moc děkujeme! 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

DOBROVOLNICTVÍ, PRAXE žpé t na obsah 

SPOLUPRÁCE SE VYPLÁCÍ! 

http://www.pedevropska.cz/
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Knihy s kouzelnou tužkou od firmy Albi možná znáte. 
Na trhu existují v podobě encyklopedií i knížek pro 
batolata a zpěvníků. Jedná se o publikace, které získá-
vají díky „kouzelné tužce“, do které jsou nahrány kon-
krétní komentáře či písničky, hlasový výstup. 

Již před pár lety jsme zaznamenali ohlasy na Kouzelné 
samolepky od Albi a jejich využití. Ale protože jsme 
Albi tužky a Albi knížky dlouho neměli k dispozici, ne-
uměli jsme si moc dobře představit, jak fungují v šir-
ším měřítku. Některé rodiny však byly technicky zdat-
nější a například místo mluvícího alba, které v naší 
půjčovně máme, si vytvořily vlastní album s těmito 
samolepkami a komentář nahrály do vlastní Albi tuž-
ky. 

Nyní  ma mé pa r knih a tuž ék k dispožiči, méžití m 
vs ak né jaky  č as samolépky nébyly k dosta ní .  Alé né -
kolik jsmé jičh dostali darém ž kliéntské  rodiny na 
vyžkous éní . Vytvor ily jsmé spolu s kolégyní  Vlastou 
Spilkovou a ža vydatné  asisténčé „modéla“ ž nas ého 
pr í bužénstva déní k na uka žku s né kolika mož ny mi 
žpu soby koméntova ní : jédnoslovny mi, vé vé ta čh,  
v souvé tí čh i s émočiona lní m žabarvéní m, s ba snič -
kou i pí snič kou. Rodiny si tak lé pé mohou pr édstavit, 

jak hlasové  album nébo déní k fungujé, a žva ž it, jaky  
žpu sob by byl vhodny  pra vé  pro jéjičh dí té . 

Né kolik tipu : 

• Doporuč ujémé  si po nahra ní  koménta r é pr élé-
pit tlač í tko s nahra va ní m, aby vžkažy dé ti omy-
lém népr éhra ly s umy. 

• Jé už itéč né  néjprvé album č i déní k spoléč né  
prohlé dnout béž  koužélny čh samolépék, pro-
tož é mnohé  dé ti odva dí  žvuk od obražu. 

• Takto si némusí té s koménta r i vytvor it jén dé-
ní k č i fotoalbum, alé dají  sé vytva r ét i mnohé  
dals í  matéria ly – č asové  sčhé ma dné, kartič ky  
s vy bé rém č inností , péxéso č i pračovní  listy – 
vž dy jé potr éba žva ž it, jak by tato pomu čka 
mohla slouž it pra vé  va m. 

• Bliž s í  informačé a na vod na nahra va ní  najdété 
ždé: www.youtubé.čom/watčh?v=kÝIÝÝ4UžNu8 

A čo vy, ma té již  žkus énosti s Albi tuž kou?  Budémé 
ra di ža sdí léní  a dals í  inspirači! 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

 

POMŮCKY V PRAXI žpé t na obsah 

KOUZELNÉ SAMOLEPKY 

https://www.youtube.com/watch?v=kYIYY4UzNu8
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Uka žkové  fotografié ž na mi vytvor éné ho déní ku, ké ktéry m jsmé pr ipojili nahrané  samolépky: 

POMŮCKY V PRAXI žpé t na obsah 

Napr . k  té to fotčé  jsmé  na jédnu samolépku nahra li  KOUPU SE 

A na dals í  samolépku namluvili i tuto ba snič ku: 

U na s doma vé vané , 

lí bí  sé mi na ramné . 

Dnéska by to va ž né  čhté lo, 

umy t r a dné  čélé  té lo. 

Krč ék, br í s ko, nož ič ky, 

hlavu nos a ruč ič ky. 

Pak vyléžu ž vany, 

von avy  a vykoupany . 

VSTÁVÁM SNÍDÁM ČISTÍM SI ZUBY HRAJI SI S PÍSKEM 

OBĚDVÁM ČTU SI JDEME NAKUPOVAT VLASTA Z RANÉ PÉČE 
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Romko je chlapeček s hlavou v oblacích. A pak se div-
te, že je mu jedno, jestli má zapnutý nebo přepnutý 
knoflík. A k tomu je trochu „nešika“. Romko půjde už 
za dva roky do školy. 

V nas í  pu jč ovné  hrač ék a pomu čék (té čh, ktéré  néna-
jdété na wébu, alé ma mé jé v kančéla r í čh) jsmé mé li 
jédnu vhodnou pomu čku, dals í  bléskuryčhlé vyrobi-
la kolégyné  Aličé. A tak Romko mohl hnéd o ví kéndu 
žkous ét, čo a jak a kam provlé knout. 

Maminka Aličé sé s na mi podé lila o žkus énost, na 
jéjí mž  ža kladé  kolégyné  Aličé dota hné ony naryčhlo 
vyrobéné  pomu čky k dokonalosti. 

 

A čo Romka néjví č žaujalo? 

Nejvíce se nám osvědčily malé kousky látky s dírkou  
a knoflíkem na stužce. Vymysleli jsme si hru, že panáč-
ci jdou spát a Romko musí každého přikrýt dečkou, 
ale napřed musí každou dečku vyvlíknout z knoflíku. 
To zafungovalo. Chvilku s tím bojoval, ale nakonec to 
zvládnul. Když se panáčci vyspali, odevzdali zase deč-
ky Romkovi, a on je zase navlíknul na stužku. 

A když  Romko ulož il pana č ky, žapnul, čo mé lo dí rku 
č i ous ko, mohl jí t na ryby (viž foto).  

Prosté  povédény  ví kénd! 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

POMŮCKY V PRAXI žpé t na obsah 

KNOFLÍKOVÁ VÁLKA 
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Jako rodiče čtyřletého Jiříka, kterému byl diagnostiko-
ván dětský autismus, jsme se rozhodli pro Jiříka vytvo-
řit něco, co mu pomůže v rozvoji.  

A vytvor ili jsmé pro né j doma v jého pokojí č ku tako-
vy  doméč ék. Doméč ék a vs éčhno okolo jé ruč né  vy-
robéné  tatí nkém a stry č kém Jir í ka. Okolo doméč ku 
jé žélény  kobéréč, ktéry  pr édstavujé tra vu, a uvnitr  
doméč ku jé kobéréč hné dy . „Vénkovní  ždi“ doméč ku 
jsou oždobény tapétami s br éč ťaném. Uvnitr  doméč -
ku sé načha ží  vyvy s éna  postél a sčhody k ní . Jir í č ék 
tam ma  svu j gauč , téléviži a také  stoléč ék a ž idlič ku. 
Z nas ého pohlédu jé ténto doméč ék pro Jir í ka na-
prosto dokonaly . Jé to mí sto, kdé si Jir í k ra d hrajé. 
Z doméč ku sé stalo takové  u toč is té , když  čhčé by t 
Jir í k sa m. Zaléžé si tam a jé spokojény . Chté li jsmé 
pro Jir í ka né jakou motivači, né čo, čo budé jén jého  
a budé sé tam čí tit v béžpéč í , a to sé taky naplnilo.  
I když  jé Jir í k autista, jé to por a d vésélé  dí té , ktéré  sé 
usmí va . Ra d si hrajé a objévujé nové  vé či, ktéré  mu -
ž é žkoumat. A také  proto jsém sé po poradé  s porad-
kyní  ž rané  pé č é rožhodla napsat ténto pr í bé h do 
žpravodajé. Ať už  jako motivači, nébo inspirači pro 
rodič é ostatní čh dé tí . Jé to né čo néskutéč né  kra sné -
ho, když  vidí m kaž dy  novy  dén pokroky, ktéré  Jir í k 
dé la .  

Autisté  mají  taky pra vo na ž ivot.  

Nikola Šustrová, maminka Jiříka   

SAMODOMO žpé t na obsah 

DOMEČEK PRO JIŘÍKA 
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Se zářijovým nástupem do školy není občas marné 
vzpomenout na letní zážitky a zkušenosti, o něž se 
mohou děti ve škole podělit se svými spolužáky. Pro 
děti s postižením jsou tyto okamžiky významným prv-
kem, jak se stát součástí kolektivu a cítit se jako ostat-
ní. 

Takovou pra ždninovou žkus éností  jé tr éba létní  pr í -
mé stsky  sportovní  ta bor pro dé ti sé spéčia lní mi 
vždé la vačí mi potr ébami, por a dany  Fakultou té lésné  
vy čhovy a sportu Univéržity Karlovy. Célé  lé to ty dén 
čo ty dén bé ž í  pr i FTVS pr í mé stské  ta bory pro ždravé  
dé ti. Jédén ž ty dnu  jé vyhražén pro dé ti sé SVP, alé  
i jéjičh sourožénčé. Célé  té s éní  na ta bor žač í na  o ví čé 
néž  mé sí č dopr édu, kdy si dé ti mohou vybrat ž jí dél-
ní č ku na kaž dy  dén obé d. Rodič  dostané podrobny  
dotažní k, kdé vyplní  vs éčhny potr éby své ho dí té té, 
vč étné  toho, žda a jak inténživné  k sobé  potr ébujé 
dí té  asisténta.  

Létos ty m žkus ény čh védoučí čh a odhodlany čh asis-
téntu  védény  hlavní  védoučí  Kla rou Daďovou a ždra-
votničí  Ilonou Pavlovou (pr í žnač né  s plačkou Férdy 

Mravénčé) umož nil dé tém vž í t sé do počitu  sportov-
ču , čhystají čí čh sé na létní  paralympia du v Tokiu. 
Kaž dy  dén sé vé novali né kolika sportu m vs émož né  
variovany m pro potr éby vs éčh u č astní ku  ta bora.  
V ra mči poobé dové  rélaxač ní  paužy si tvor ili drésy, 
č élénky č i ma va tka pro slavnostní  na stup na olympi-
a dé , séžnamovali sé s japonsky mi žvyklostmi nébo 
ža klady japons tiny.   

Rodič é dosta vali kaž dy  véč ér éléktroničky odkaž na 
fotky sé žpra vou, čo tén dén dé ti žaž ily (vč étné  fotky 
obé da). Za ž itku  bylo tolik, ž é i vy r éč ny m dé tém vž dy 
fotky pr ipomné ly né čo, čo pro ždravou u navu č i 
mnoho jiny čh dojmu  r í či žapomné ly.  

Chté la byčh moč podé kovat vs ém, ktér í  sé na čhodu 
ta bora podí léli. Doka žali sé vé novat stéjné  nads éné  
té m, pro ktéré  jé ta bor prima rné  urč én, i jéjičh sou-
rožénču m, na ktéré  rodič u m č asto néžby va  tolik 
énérgié a č asu. Ké ž  by takovy čh mimor a dny čh akčí  
pro dé ti sé SVP bylo ví čé. 

Klára Fůsková 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

VZPOMÍNÁNÍ NA PRÁZDNINY-TÁBOR PŘI FTVS 

ROZHOVOR S JEDNOU Z ORGANIZÁTOREK PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA KLÁ-
ROU DAĎOVOU 

Rodičovský pohled na příměstský tábor pro děti se 
SVP doplňuji i pohledem jedné z hlavních organizáto-
rek tábora a vedoucí Katedry zdravotní tělesné výcho-
vy a tělovýchovného lékařství 

UK FTVS Kláry Daďové, které jsem se zeptala na ná-
sledující otázky.  

Kde se vzal nápad zorganizovat tábor pro děti se 
SVP a kdy to prvně bylo? A jak dlouho běží tábo-
ry při FTVS pro „zdravé“ děti? 

Pr í mé stské  sportovní  ta bory na FTVS bé ž í  už  dlouho, 
myslí m, ž é létos byl osmy  roč ní k. Kaž dé  létní  pra žd-
niny sé tak fakultní  sportovis té  žaplní  na 5-6 ty dnu  
dé tmi, ktéré  sé uč í  ru žné  sporty. Sama jsém na fa-
kultní  ta bor posí lala vlastní  dé ti a ža rovén  si r í kala, 
ž é by bylo skvé lé  udé lat jédén turnus pro dé ti sé spé-
čia lní mi potr ébami. Vžhlédém k tomu, ž é na s  studijní  
program aplikované  té lésné  vy čhovy (APTV) jé na 
sportovní  aktivity jédinču  sé spéčifičky mi potr ébami 
pr í mo žamé r én a ma mé s kolégyné mi ž katédry  
s dé tsky mi ta bory žkus énost, tak jsém pr émy s léla, 

jak to žréaližovat. Když  sé k tomu jés té  nabí dla jédna 
studéntka, ž é by čhté la na toto té ma psa t bakala r -
skou pra či, žač alo by t jasné , ž é do toho pu jdémé… 
V ročé 2017 jsmé udé lali takovou pilotní  vérži s pé ti 
dé tmi a od roku 2018 jédémé naplno. 

Foto z https://pohybproinkluzi.ftvs.cuni.cz/index.php 
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V čem se liší organizace akce pro děti s SVP od 
organizace akce pro „zdravé“ děti? 

Tén roždí l jé hlavné  v poč tu organiža toru  a asisténtu . 
Zatí mčo pro bé ž nou ta borovou skupinu jé potr éba 
jédén védoučí , tak u na s jsou védoučí  dva, ždravotní k 
a k tomu né kolik asisténtu . Z toho vyply va , ž é réali-
žačé takové ho ta bora jé čélkém draha  ža léž itost. Da -
lé to jsou spéčia lní  pomu čky (upravéna  kola, mí č é, 
...) a také  vé ts í  hlí da ní  dé tí  žé ždravotní ho hlédiska – 
musí mé žna t vs éčhny kontraindikačé, kdé ma  ktéré  
dí té  sva  rižika a limity atd.  

Odkud berete vedoucí a asistenty, kteří děti tábo-
rem provází? Kolik jich je potřeba? Vrací se vám? 

Védoučí  sé rékrutují  ž č lénu  nas í  katédry a nas ičh 
absolvéntu , pr í padné  žkus éné js í čh studéntu . Asis-
ténty néjč asté ji popta va mé méži nas imi studénty, 
protož é jé to pro né  skvé la  praxé. Ma mé vs ak jako 
asisténty i studénty, ktér í  studují  né čo u plné  jiné ho, 
a jsou s na mi prosté  proto, ž é jim u č ast na nas ém ta -
bor é da va  smysl. C a st ty mu jé némé nna , hodné  lidí  
sé vračí , kaž dy  rok alé pr ijdé i né kdo novy . V tom 
množ ství  lidí  to ani jinak by t nému ž é. 

Podle předem odevzdaných dotazníků tušíte 
skladbu dětí, přesto se zeptám, jak se vám daří  
v průběhu tábora sladit různé potřeby dětí s růz-
nými typy postižení?  

I když  toho ví mé o dé téčh pr édém dost (a to jé 
opravdu potr éba), vž dyčky musí mé pruž né  réagovat 
na aktua lní  stav. Jé moč prima, ž é sé na m hodné  dé tí  
vračí , a tudí ž  jé žna mé, alé i tak sé mohou bé hém ro-
ku tr éba žhors it vé své  mobilité , nébo mohou 
v méžič asé podstoupit né jakou opérači nébo réhabi-
litač ní  lé č bu, ktéra  jé hodné  posuné. Proto jé potr éba 
by t fléxibilní  a kaž dou aktivitu v pr í padé  potr éby 
pr ižpu sobit dané mu dí té ti – a k tomu jé potr éba ta 
asisténčé. Jinak si myslí m, ž é sladit na 100 % potr é-
by vs éčh dé tí  v takové  skupiné  néjdé, alé moč sé sna-
ž í mé, aby to bylo čo néjblí ž  optimu.   

Jak velký podíl účastníků tvoří sourozenci či ka-
marádi dětí se SVP? Je tato možnost nabízena od 
počátku pořádání táborů nebo co vám ji vnuklo? 

Sourožénču  nébo kamara du  jé obvyklé méns ina,  
i tak tvor í  du léž itou slož ku ta borové ho ty mu. Létos 
jičh bylo 5 ž čélkové ho poč tu 24 u č astní ku . Ma mé to 
tak od žač a tku, ž é podporujémé u č ast sourožénču , 
samožr éjmé  s ohlédém na čélkovy  poč ét dé tí  
(kapačita jé oméžéna ). Jé totiž  logičké , ž é rodič é ra di 

umí stí  své  dé ti na jédno mí sto, protož é to žnaména  
jédnodus s í  logistiku. Za rovén  jé to alé pro sourožén-
čé dobra  s kola – požnají , ž é éxistují  i jiné  dé ti sé 
ždravotní m postiž éní m, ží skají  žasé tročhu jiny  na -
hléd a v néposlédní  r adé  mohou pu sobit jako po-
moční či (tr éba pohlí dat bra čhu, žda si vžal s sébou 
domu  vy robék nébo žda sné dl svač inu). 

Odnášíte si vy, pořadatelé, z táborů nějaký po-
znatek (poselství), který vás při jejich chystání 
primárně nenapadl? 

To jé té ž ka  ota žka. Asi dals í  žkus énost. Alé hlavné  
ma mé vž dyčky radost, když  sé ta bor povédé.  

Máte nějaké přání (sen), kam byste chtěli tuto 
akci ještě posunout? Co byste pro to potřebovali? 

Vs éčhno jé hodné  o finančí čh. V létéčh 2018-2020 
jsmé byli podpor éni projéktém Pohyb pro inkluži, 
létos na m pomohla Praha 6 a Vysokos kolsky  spor-
tovní  klub  Praha. Takž é spí s  doufa mé, ž é séž énémé 
né jaké  finanč ní  ždrojé, aby sé vs éčhny na klady po-
kryly. Néčhčémé totiž  navys ovat čénu ta bora.  

V článku na webu Univerzity Karlovy zmiňujete, 
že jste sepsali metodiku pro příměstské sportov-
ní tábory pro děti se speciálními potřebami. Je 
možné ji poskytnout zájemcům, kteří by podob-
nou akci chtěli také pořádat? 

Métodiku jsmé sépsali v ra mči vy s é žmí né né ho pro-
jéktu Pohyb pro inkluži. Chté li byčhom ji na ža kladé  
dals í čh žkus éností  jés té  upravit a pak vydat kniž né . 
Ra di ji vs ak prožatí m na vyž a da ní  poskytnémé v té  
pu vodní  formé  kaž dé mu, kdo by čhté l takové  aktivity 
organižovat.   

Ptala se Klára Fůsková 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/8042-letni-primestsky-sportovni-tabor-pro-deti-se-specialnimi-potrebami
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300 g sladky čh brambor 

60 g or éčhové ho ma sla (použ ila jsém lí skoor í s kové ) 

2 lž í čé oléjé (makovy ) 

40 g médu 

1 lž ič ka pérní kové ho kor éní  

s pétka soli 

30 g holandské ho kakaa 

40 g sus éné ho polotuč né ho mlé ka 

voda podlé potr éby 

méd a or éčhy na oždobéní  

 

 

 

 

 

Oloupané  bata ty nakra jéjté na kostič ky a uvar té jé  
v pa r é do mé kka (tédy čča 10-15 minut). Horké  ba-
ta ty a vs éčhny ostatní  ingrédiénčé vlož té do mí sy  
a tyč ovy m mixé rém rožmixujté do hladka. Pr idéjté 
vodu podlé potr éby (čča 50 ml, alé ža léž í  na typu 
brambor). Pokud dé la té pomaža nku pro dospé lé , 
vodu mu ž été nahradit rumém. 

Pomaža nka jé skvé la  na čhlébu, palač inka čh, va noč -
čé, jako na pln  do dortu, nébo i jén tak lž ič kou pr í mo 
ž lédničé. 

Josefína Kubínová 

K rané péči jsem se dostala před pěti lety jako dobro-
volnice u holčičky s Downovým syndromem. Při škole 
jsem pak začala hlídat chlapečka s vývojovou dysfázií, 
ke kterému chodím dodnes. V současnosti pracuji  
v Městské knihovně jako komunitní pracovnice. Ráda 
vařím – snažím se žít bezobalově, takže často z toho, 
co zrovna přijde pod ruku. Když je čas, píšu blog o va-
ření, Josta.life; čas moc není. Nejraději jím dorty, nej-
častěji jím ovesnou kaši. 

RECEPT žpé t na obsah 

BATÁTOVÁ PODZIMNÍ „NUTELLA“ 
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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 
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