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ÚVODNÍK
Važéní a milí čténari,
ždravímé vas na konči roku, v časé désté, mlhy, snéhu a kratkyčh advéntníčh dnu. Vsičhni už sé tésímé
na víčé svétla a prinasímé si ho do svyčh domovu
aspon v symboličké podobé svíčék, víčé myslímé na
to, abyčhom si vytvorili klid a pohodu. To sé vsak
bohužél mísí s unavou a vyčérpaním, néjén žé stalé
aktualní pandémičké situačé, ktéra vsak každodénní
situačé umočnujé.
Prinasímé dalsí číslo nasého Zpravodajé a doufamé,
žé vas osloví a inspirujé.
Néobsahujé sičé tipy, jak ryčhlé načérpat énérgii, alé
présto nabíží informačé, ktéré vam mohou žoriéntovat sé v néktéryčh tématéčh či situačíčh.

Sdílímé žkusénost s príméstskym taborém, organižovanym Fakultou télovyčhovy a sportu. Díky nému
spolu mohou pobyt na jédnom béhu déti sé spéčialními potrébami i tréba jéjičh sourožénči.
Na žavér pridavamé réčépt na mlsaní v podobé batatové „nutélly“.
Spokojény a klidny žavér roku
a hodné ždraví a stéstí

préjé čély tym Rané péčé Diakonié.

Komunikační déníky jé možné žtvarnit ružnym žpusobém, konkrétné i krésbou. Díky pohlédu na svét
ž pérspéktivy syna vžnikly i krasné knihy Doma
a Vénku. Víčé sé dožvíté v rožhovoru s vytvarničí
Aličí Nikitinovou.
Pro odléhčéní rodinam jé možné sahnout po homésharingu. Už jsté o ném slyséli?

Cílény pohyb mnohym ž nas prinasí potéséní a odpočinék. Kolégyné nabíží svuj žažiték sé čvičéním
Kum nyé.
Spolupračé jé užitéčna na vséčh frontačh, čo vžéslo
žé spolupračé sé studénty pédagogičkyčh skol na
Pražé 6, mužété „očhutnat“ i u vas doma béhém konžultačí.
Každé Spéčialné pédagogičké čéntrum fungujé tročhu jinak. Téntokrat vam prédstavímé SPC Stíbrova.
Albi Koužélné tužky a knížky jsou poslédní dobou
vélmi oblíbéné. Díky doporučéní ž rodiny jsmé objévily i Koužélné samolépky, nabížímé tipy, jak jé využít. Dalé prinasímé napady na knoflíkové pomučky
a doméčék, ktéry mužé byt klidnym utočistém na
hraní i odpočinék.
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Alice Pexiederová, redaktorka Zpravodaje
a poradkyně rané péče
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VZDĚLÁVÁME SE

žpét na obsah

KONFERENCE S VÝHLEDY
Letošní konference občanského sdružení Autistik nám
poskytla dvojí výhled. Ten reálný na jedna z nejkrásnějších míst Prahy, ten druhý se dotýkal kvality života
osob s poruchou autistického spektra (PAS).
Prédnaséjíčí, bélgička autorka a spéčialistka na PAS,
paní Hilde De Clercq, sé vé svém príspévku žabyvala historií nažoru na autismus od 40. lét minulého
stolétí, kdy byl poprvé Léo Kannérém a Hansém
Aspérgérém védéčky popsan, až do dnésní doby.

Pokud si ké žmínénym tréndum, dobré vuli, informační i méntalní otévrénosti dosadímé i védomí, žé
ačkoli počtivé hlédamé, nikdy némužémé mít uplnou jistotu (vé smyslu „paténtu na rožum“), mamé
dobré prédpoklady ké žméné kvality života néjén
osob s PAS.
Moč byčh si prala, aby tuto čéstu s nami vyslapavalo
čo néjvíčé ž nas.

Préžéntovala néjén posun v diagnostičé, pojmosloví,
alé žéjména v prístupéčh, ktéré v dnésní vyspélé
spoléčnosti akčéntují kvalitu života, žahrnujíčí toléranči, adaptači (žéjména nas tžv. néurotypičkyčh)
a prijétí osob s PAS do béžného života.

Veronika Strenková, poradkyně rané péče

Paní De Clerq klade znepokojivé otázky – je autismus postižení, hendikep, porucha?
Odpovédi jsou néjédnožnačné u samyčh osob s poručhou autističkého spéktra – néktérí diagnožu vítají, mohou sé s ní idéntifikovat, jiní ji odmítají jako
nalépku. Jésté provokativnéjsí jé otažka: Kdo jé
v životé sťastnéjsí? Clovék s tžv. léhčí formou autismu, napr. Aspérgérovym syndromém, či nékdo, kdo
ma kromé PAS i oméžéní v kognitivní oblasti, tédy
v požnavačíčh sčhopnostéčh?
Na žadnou ž téčhto otažék nélžé jédnodusé a jédnožnačné odpovédét, protožé odražéjí jak situači konkrétního jédnotlivčé, tak i smérovaní vétsinové spoléčnosti. A vlastné sé nétykají vyhradné osob s PAS,
alé nas vséčh – sé žjévnym héndiképém či béž néj.

Na počatku byla réč o vyhlédéčh a ty jsou vé vyslédku optimističké. Protože ačkoliv je autismus diagnózou s mnoha tvářemi, společenské trendy
přinášejí naději na změny k lepšímu. Pro ilustrači
svého tvržéní dokladam aléspon naslédujíčí posuny:
•

od představy léčení k otázce kvality života,

•

od představy omezení k akcentování silných stránek,

•

od vyloučení k inkluzi,

•

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

•

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

žpét na obsah

ZMĚNY V ZÁKONECH OD 1.1.2022
Chtěli bychom vás seznámit se změnami v zákonech,
které budou platné od 1.ledna 2022. Zde pro vás vybíráme pouze ty, které se týkají dětí s postižením v domácí péči.

(Castka 30 408 Kč /rok ža první dítě s prukažém
ZTP/P sé néméní.)

Průkaz OZP

DOPORUCUJEME UVADET DITE S PRUKAZEM
ZTP/P NA POSLEDNÍM MÍSTĚ.

Krajska pobočka Uradu pračé ma povinnost 90 dní
préd končém platnosti prukažu osoby sé ždravotním postižéním písémné informovat jého držitélé
o končíčí platnosti tohoto prukažu. (Nyní si končíčí
dobu platnosti prukažu musély rodiny hlídat samy.)
Zvysujé sé častka, ktérou lžé odéčíst žé žakladu dané
ž príjmu,
•

ža druhé dítě, ktéré jé držitélém prukažu
ZTP/P, na 44 640 Kč/rok,

•

ža třetí a další dítě, ktéré jé držitélém prukažu ZTP/P, na 55 680 Kč/rok.

Toto žvyséní vyslo v platnost již v čérvénči 2021
a lžé ho uplatnit žpétné od 1.1.2021.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
O příspěvek na pořízení motorového vozidla
a speciálního zádržného systému (spéčialní autosédačky) mužé žadat i osoba s postižéním:
- autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese
přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu.
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PŘEČETLI JSME, VIDĚLI JSME

žpét na obsah

DOMA A VENKU- rozhovor s výtvarnicí a maminkou Alicí Nikitinovou
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“?
Knížky puvodné vžnikaly jako didaktičké pomučky
pro syna. Romko dlouho némluvil ani néukažoval,
tak jsém mu čhtéla udélat knížku s véčmi, o ktéré
projévoval žajém, abyčhom si o ničh mohli povídat.
Když byl maly, vypadal, žé okolní svét moč névníma,
alé bavily ho dvéré, lampy, lavor atd. Když dostal
hračku, tak ji odhodil a hral si s krabičí. Tak jsém žačala vyrabét obražky. Alé byla jsém dost pomala,
Romko sé méžitím naučil ukažovat, a néž jsém knížku dodélala, prédvédl mi, žé rožumí spousté véčí a ví
toho dost i o svété vénku. Potom žačal vyžadovat
basničky o určityčh véčéčh. Ukažoval tréba na lampu
a naléhal „la-la“. Když sé mi podarilo néčo vymyslét,
byl vélmi spokojény.
Pak nastala fažé, kdy jsmé spolu čhodili na vyčhažku,
už béž kočarku, Romko mél radéji mésto néž hristé.
Porad jésté némluvil, používal jén par jédnodučhyčh
slabik, alé žnakovali jsmé. (Naučili jsmé sé to na kuržu u vas v rané péči). V té dobé jsmé byli porad spolu
a ja jsém byla na néj uplné napojéna, abyčh rožumé-

la, čo čhčé ríči. Romko projévoval vélkou fasčinači
néktérymi véčmi. Néjakou dobu jsmé muséli dlouho
stat préd každou garaží, jindy jsmé sé každy dén
čhodili dívat na mlynské kolo, pak jsmé čhodili po
stéjné uliči a dlouho stali préd každymi dvérmi a ríkali si, čo tam ža nimi asi jé. Vséčhny ty véči mi tédy
hluboko utkvély v hlavé a méla jsém i čhuť jé žažnaménat.

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 nakladatele? Jaký to byl vlastně proces? Mohla byste ho
čtenářům trochu přiblížit?
Když už jsém méla víčé hotovyčh obražku, napadlo
mé, žé možna by sé mohly hodit i dalsím détém. Zarovén jsém travila hodné času s Romkém nad détskymi knížkami, vybavila sé mi mojé vlastní fasčinačé knížkami v détství a žatoužila jsém po ilustrovaní.
Rožéslala jsém svojé ilustračé do nékolika nakladatélství, alé nikdo sé mi néožval. Za néjakou dobu mi
vysél rožhovor v Art Antiqués, kdé jsém sé žmínila,
žé byčh sé rada vénovala ilustrači détskyčh knih. Pamatuji si, žé bylo dost naročné sé po matérskyčh létéčh vubéč žačít soustrédit na psany téxt.
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PŘEČETLI JSME, VIDĚLI JSME
Alé díky tomu sé ožvalo nakladatélství Méandér
a dohodli jsmé sé, žé mi knížky vydají. Néjdrívé jsém
hlédala basníka, ktéry by napsal basničky, protožé
néjsém ani litérat, ani poradna Céska. Alé po nékolika pokuséčh bylo jasné, žé ž toho nič nébudé, tak
jsém jé tédy napsala sama. Romko sé méžitím svym
žpusobém rožmluvil a spousta napadu jé jého.
(Napríklad, žé vénku jé vélka tma a v rukavu jé mala
tma, nébo kam jédé tramvaj číslo nula atd.) Basničky
jésté nastéstí prosly rédakčí Mičhala Sandy.

V nakladatélství mi dali volnou ruku, i když si stéjné
jako ja byli védomi toho, žé s basničkami jé to určité
rižiko. A pak jsém dodélavala, dopisovala, prédélavala, kombinovala, radila….

žpét na obsah
Romko si vždyčky vybral motiv, vybral si barvy, ja
jsém mu to pomohla vystrihnout, on to nalépil. Na
svém vybéru si vždyčky trval – vždyčky présné védél, jakou barvu tam čhčé mít. Kolažé mu davam do
alba, ktéré si s oblibou prohlíží. Mné sé ty kolažé
strasné líbí. Romko tam vždyčky vnésé néčo žčéla
néčékaného, až sé mi ž toho tají déčh.
Pak sé postupné i rožkréslil. Néjdrívé jsém mu muséla vséčhno prédkréslovat, on to obtahnul a vybarvil, alé téď už sé odvažal a kréslí sam vélmi vasnivé,
i když drží tužku jako kladivo. Ja sé ho vždyčky žéptam, čo to jé, napísu to na krésbu a dam mu to do
alba. Motivy jsou často néčékané: Krik, Jak boučha
moré, Jak plavou hovínka pod žém, Tma, Planéty ...

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 samožréjmé némél s krésléním léhké. Ja
jsém sé strasné tésila, až žačné, protožé mé vždyčky
fasčinovala détska krésba. Alé s hypotonií a dyspraxií a dalsími poručhami to néní jén tak. Bylo mi to
strasné líto, protožé jsém čítila, žé jé tvurčí človék,
alé néma moč možností sé vyjadrit. Hlédala jsém tédy altérnativy – žačali jsmé délat spoléčné kolažé.

Romko na nafukovacím čmelákovi

Koník a ráno (ráno jsou ta bílá kolečka)

Skály v Mnichovým Hradišti, miminko v kočárku a bomba.
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PŘEČETLI JSME, VIDĚLI JSME
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 žažitkovyčh déníčíčh jsém sé dožvédéla také na
žnakovačím kuržu. Začala jsém jé kréslit, protožé
krésba jé mi bližsí néž fotka. Romko téhdy némluvil,
tak jsmé si mohli aspon tročhu vypravét o tom, čo
jsmé žažili, prostrédničtvím téčhto déníkovyčh ža-

A zvědavost nám nedá – jaké máte další literární
plány? Můžeme se těšit na další knížky?
Mamé s Romkém vymysléné ružné príbéhy a postavičky. Prožatím jésté névím, jéstli sé to vyklubé na
svét nébo žustané v ramči domačího folkloru. Stéžovala jsém si Véroničé Strénkové, žé Romka vubéč
néžajímají pohadky. Poradila mi tédy, ať mu napísu
takovou pohadku, ktéra by obsahovala to, čo ho žajíma. Tak jsém žačala psat pohadku. Prožatím to moč

žpét na obsah
žnamu. Romko si jé véličé rad prohlížél a po svém
koméntoval. Občas si jé prohlíží jésté téď a vséčhny
udalosti, ktéré jsou tam nakrésléné, si pamatujé.
Krésléní déníku posloužilo i jako térapié pro mé,
protožé jsém žažívala vélky strés, stéjné jako asi vétsina maminék détí s vyvojovymi obtížémi. Krésléní
déníku mi pomohlo odpoutat sé od situačé a vnímat
nas s Romkém jakoby žé strany, jako postavičky néjakého príbéhu.
Téď už Romko sam kréslí i mluví (obojí tédy vélmi
svéražné), a déníky tím padém ustoupily do požadí,
snažímé sé spís číst príbéhy.

néma hlavu ani patu, alé Romkovi sé to líbí a musímé si to porad číst. Hlavní postavičky jsou Romkovy
vymysléné bytosti, ktéré žažívají ružna absurdní
dobrodružství v panačkovském mésté.
Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další kresby, třeba i na pohádku. Jsme pořádně zvědavé!
Ptaly se Veronika Strenková a Alice Pexiederová,
poradkyně rané péče
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

žpét na obsah

NÁVŠTĚVA ERGOTERAPIE V IC ZAHRADA- ZAHRADA JIŘÍHO TRNKY
Dne 20. 9. 2021 se několik poradkyň vypravilo navštívit Integrační centrum Zahrada (www.iczahrada.cz).
Tentokrát s cílem seznámit se blíže s jejich ergoterapeutickým pracovištěm.
IC Zahrada je denní stacionář pro děti s těžkým kombinovaným postižením a děti s poruchou autistického
spektra od šesti let. Nachází se kousek od naší pražské
kanceláře.

butoru kompénžačníčh pomučék, kdé rodičé mohou
žískat nové informačé a vyžkousét si pomučky, do
ktéryčh jéjičh déti dorustají.
Ergotérapéutička kapačita jé žpravidla vyplnéna jéjičh vlastními kliénty, alé jé možné žkusit stéstí a žavolat, žda aktualné ma néjaky érgotérapéut kapačitu
i na éxtérní kliénty. V současné dobé sé žadny érgotérapéut néžamérujé na sénžoričkou intégrači.

Vélkou prédností tohoto žarížéní, jéhož žrižovatélém jé Praha 3, jé príjémné, hravé vyždobéné prostrédí budovy uprostréd pohadkové ladéné žahrady
s rukopisém Jirího Trnky. Néméné duléžitym rysém
jé užka spolupračé profésionalu ružnyčh odborností
pračujíčíčh vé prospéčh détí i jéjičh čélyčh rodin
(spéčialní pédagogové, fyžiotérapéuti, érgotérapéuti, soč. pračovničé atd.) To vsé dohromady vytvarí
milé, domačky ladéné prostrédí.

Vlasta Spilková, poradkyně rané péče

Ergotérapuétka Jana Nahla nas provédla budovou
i okolím a ukažala nam prostory, kdé probíhají érgotérapié. Pro kliénty IC Zahrada poradají mimo jiné
dvakrat do roka sétkaní sé žastupči vyrobču a distri-
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

žpét na obsah

SPC ŠTÍBROVA
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 rozhovoru o možnostech vzájemné efektivní spolupráce.

Dékujémé kolégyním, žé si na nas udélaly čas, podélily sé s nami o své žkusénosti a prédstavy a taky ža
spoustu dobrot, ktéré napékly a prinésly.
Veronika Strenková, poradkyně rané péče

Ujasnily jsmé si, žé v néktéryčh oblastéčh odborného poradénství i podpory rodiny sé nasé nabídka
prékryva a žé budémé hlédat žpusob, jak spolupračovat, aby rodiny mély jasno, čo od koho mohou žískat. Doufamé, žé to povédé ku prospéčhu včasnéjsího poskytovaní nasí služby novym žadatélum. Vsé
samožréjmé na individualní baži s tím, žé jsmé si védomy toho, žé každa rodina potrébujé jinou míru
podpory. Uvidímé, jak sé nam prédstavu podarí spolu s vami naplnit.

Ještě přidáváme několik odpovědí na naše otázky, které jsme položily kolegyním z SPC Štíbrova:
Komu je vaše SPC určeno, kdo se na vás kdy může obrátit?
Nasé SPC jé určéno pro déti s méntalním a kombinovanyčh postižéním, prédévsím pro déti s Downovym
syndromém, v jéjičhž podporé mamé dlouholétou
tradiči. Casto jsou nasimi kliénty déti s opoždénym
psyčhomotoričkym vyvojém nébo v kombinači
s opoždénym vyvojém réči. Obratit sé na nas mohou
jak rodičé détí, ktérí téprvé vybírají vhodnou matérskou skolu a čhtéjí poradit, tak i rodičé détí, ktérí již
skolku či skolu navstévují, a ukažalo sé, žé potrébují
nasi podporu.
Mohou se na vás obracet i rodiny s dětmi, u kterých ještě není stanovena diagnóza? Od kolika
let?
Ano, rodičé détí, u ktéryčh jésté néní stanovéna diagnoža, sé na nas obračéjí pomérné často. Vždy sé
snažímé, pokud jé to možné, sé o dítéti již pri prvním téléfoničkém kontaktu dožvédét čo néjvíčé, prédévsím žé žpravy odbornyčh lékaru a kliničkyčh
psyčhologu. Pokud rodina žadnou lékarskou žpravu
žatím néma, jé možné poskytnout jédnoražovou
konžultači, popr. jédnoražové psyčhologičké vysétréní prímo v nasém čéntru. Na jého žakladé jé pak
možno lépé stanovit, jaké SPC nébo PPP budé pro

dané díté néjvhodnéjsí. Nékdy sé samožréjmé stava
(prédévsím u vélmi malyčh détí), žé ani na žakladé
vysétréní néní jasné, jakym smérém sé budé vyvoj
dítété ubírat. V tom prípadé sé snažímé doporučit
skolské poradénské žarížéní, o ktérém sé domnívamé, žé budé sčhopné dítéti poskytnout ty néjvhodnéjsí služby, nébo si díté prévéžmémé do péčé s tím,
žé do budoučna jé možny préstup dítété do vhodnéjsího žarížéní. Vsé doprédu konžultujémé s rodiči.
S jakými žádostmi se na vás rodiče obracejí?
Rodičé potrébuji néjčastéji poradit sé žaražéním do
vhodné matérské, žakladní či strédní skoly. Kontaktují nas rodičé, ktérí téprvé prémysléjí o vhodném
prédskolním či skolním žarížéní, i ti, ktérí své díté již
v MS či ZS umísténé mají, alé potrébují résit jakykoliv problém souviséjíčí s dočhažkou do béžnyčh matérskyčh či žakladníčh skol. Casto jé to na doporučéní pédagogu žmínényčh skol. Provadímé vysétréní
skolní žralosti, na jéhož žakladé vétsinou doporučímé odklad skolní dočhažky, posužujémé požadavky
pédagogu MS a ZS na doporučéní asisténta pédagoga či jinyčh podpurnyčh opatréní. U téčh, ktérí již
jsou nasimi kliénty, vydavamé Doporučéní ké vždélavaní žaku sé spéčialními vždélavačími potrébami,
vé ktéryčh nastavujémé vhodna podpurna opatréní,
vždélavačí programy. Rodinu doprovažímé čélym
pročésém vždélavaní.

Zpravodaj Rané péčé Diakonié - 4/2021
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Naše služby rané péče a vaše služby SPC se někdy prolínají, doplňují, někdy by se mohly
i dublovat. V čem rodinám s dětmi s postižením
nebo nepříznivým vývojem konkrétně může pomoci vaše pracoviště?

péčé o stavajíčí kliénty, pračovničé nasého čéntra sé
snaží minimalné jédnou ža rok navstívit každé díté
vé skolčé či skolé, aby vidély, jak díté fungujé
v prirožéném prostrédí, v každodénním kontaktu
s dalsími détmi.

Nasé čéntrum jé žaméréno na provažéní rodin
v ramči vždélavačího pročésu, doprovažímé tédy
déti od raného véku do dokončéní skolního vždélavaní. Jak bylo uvédéno, vydavamé Doporučéní ké
vždélavaní, posužujémé skolní žralost, provadímé
spéčialné pédagogičkou diagnostiku (v nasém SPC
nébo prímo skolkačh a skolačh) a psyčhologička vysétréní. Po čélou dobu sé snažímé rožvíjét díté tak,
aby sé čítilo uspésné, a spoléčné s rodiči, skolkou či
skolou hlédamé čésty, jak tyto prédstavy naplnit.

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?

Jaká jsou vaše specifika?
Vélkym spéčifikém nasého čéntra jé již žmínéna spéčialižačé na déti s Downovym syndromém, pro ktéré
kromé standardní péčé poradamé také pravidélné
sétkavaní maminék s néjménsími détmi. Tyto skupinky organižujémé dvakrat mésíčné a jédna sé
o néformalní potkavaní rodiču s détmi. Co sé tyčé

Métodička sétkaní poradamé již žhruba 15 lét. Zvémé na né pédagogy a asisténty pédagogu
ž matérskyčh skolék „nasičh“ détí. Jédna sé o pratélska sétkaní, na ktéryčh mají pédagogové možnost
vžajémné sdílét své problémy a téžkosti, a žarovén
jé jim nabídnuta odborna métodička pomoč spolu
s očénéním a povžbužéním do jéjičh dalsí pračé.
Každy rok sé vénujémé jédnomu tématu, ktéré žvolímé na žakladé žajmu požvanyčh pédagogu.
V minulosti jsmé sé vénovali napr. tématu asisténtu
pédagoga, komunikači s rodiči détí, vystupy prédskolního vždélavaní atd.

Zpravodaj Rané péčé Diakonié - 4/2021
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VÍTE, ŽE HOMESHARING MŮŽETE VYUŽÍT I VY?
(pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra v Praze a blízkém okolí)
Možna uvažujété o tom, jéstli a jak by sé i nékdo jiny
néž vy, rodičé, žvladl postarat o vasé díté, travit
s ním čas… A slyséli jsté o homésharingu?
Pokud o ném čhčété védét víč, doptéjté sé své poradkyné rané péčé. Tym homésharingu totiž hléda
dalsí rodiny, ktéré by sé do programu čhtély prihla-

sit, a obratil sé na nas s prosbou o žprostrédkovaní
informačí. Radi jé prédamé!
Mužété sé také podívat na www.détiuplnku.čž/čs/
homésharing a www.homésharing.čž, nébo sé ožvat
na mail téréža.néradova@détiuplnku.čž.
Alena Kunová, poradkyně rané péče

Převzato z https://homesharing.cz/
co-je-homesharing/

Zpravodaj Rané péčé Diakonié - 4/2021
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ZKUSTE KUM NYE
Každý z nás občas potřebuje vypnout, zpomalit, dostat 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 puvodní tibétska léčiva joga „prépsana“
do žapadního jažyka. Zahrnujé čélkém 115 jédnodučhyčh, alé ružnorodyčh čviku pro žačatéčníky i mistry. Smyslém néní dokonalost pohybu, nybrž péstovaní vhlédu a vsímavosti, plné vnímaní prítomného
okamžiku.
Pojém vyčhaží žé dvou slov – kum žnačíčí télo a nyé
žnaménajíčí masaž vé smyslu vnitrní masažé téla.
Cvičéní pusobí na nékolika rovinačh – na télésné roviné uvolnujé fyžičké napétí, na dusévní urovni uvolnujé psyčhičké bloky a na roviné dučhovnééxisténčialní sé mužé priblížit k otažkam smyslu
a hodnoty nasého života… Fyžička čvičéní doplnujé
žpév mantér (pusobí léčébna vibračé žvuku), déčhova čvičéní a automasaž.
Cvičéní probíha vé vélmi pomalém rytmu, umožnujíčím silnéjsí kontakt s vlastním prožitkém, možnost
uvédomit si, čo sé vlastné vé mné odéhrava, kdé
mam své bloky. Prédstavu si mužémé udélat napríklad srovnaním žkusénosti pri jíždé autém, na kolé
či pésí čhuži v téžé krajiné… Jdé o čvičéní nésoutéživé, néboť žaméréní na (budoučí, minuly) vykon žabranujé vnímaní prítomného okamžiku.

čím jogu. Objévna žkusénost bylo uméní počkat, „až
sé pohyb sam projéví“… A samožréjmé sébéžkusénost – tédy učit sé požorovat, vnímat, to vsé béž
hodnočéní.
Podlé kum nyé (alé i buddhismu) jsou totiž situačé,
ktéré sé nam déjí, néutralní – néjsou tédy spatné či
dobré, žnaménko jim pripisujémé jén my sami. Idéalním čílém jé pak dosažéní stéstí, ktéré néní podmínéno vnéjsími okolnostmi. A abyčhom čílé dosahli,
réspéktivé sé k nému priblížili, musímé sé naučit
součítit sami sé sébou, prijmout své limity. A na to
némusímé byt praktikujíčími buddhisty. Inspiračé
a povžbužéní alé nikdy néuskodí, ždé maté néktéré
ž možnyčh ždroju:
Litératura - Kum nyé – www.databažéknih.čž/
knihy/tibétska-léčébna-rélaxačé-kum-nyé-112882
Zažitkové séminaré – https://héliočéntrum.čž/
psyčhiatrička-ambulančé/kuržy/kum-nyé
- MUDr. Babiakovou mohu vrélé doporučit.
Vidéa s ukažkami čviku najdété na youtubé nébo na
fačébooku.
A bonbonék na žavér – príbéh o tom, žé nikdy névímé vséčhno: www.youtubé.čom/watčh?
v=qjEXjH1g6N4
A protožé séminar probéhl v sporilovské sokolovné,
nélžé končit jinak néž Prítomnému okamžiku ždar!

Pro mé osobné bylo žpočatku pomalé témpo
v maximalním soustrédéní namahavé – a to léta čvi-
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SPOLUPRÁCE SE VYPLÁCÍ!
Letos v zimě jsme zahájili spolupráci s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální, Střední odbornou školou pedagogickou a Gymnáziem na
Praze 6 (http://www.pedevropska.cz).
Studéntky sé mély prijít podívat k nam do kančélaré
a žískat hlubsí prédstavu o rané péči, néž jak ji mužé
žprostrédkovat sébélépsí vyklad učitélé. Jénžé čovidova opatréní nam umožnila použé létmé nahlédnutí prostrédničtvím vidéohovoru.
Spolupračé présto néusnula. Studéntky totiž dostaly
od rožumné paní učitélky bajéčné psyčhohygiéničké
žadaní – každa méla vyrobit néjakou pomučku, ktéra
by sé nam hodila pri prači v rodinačh.
A tak sé i stalo. Dostali jsmé dvé tasky pomučék do
rodin a navíč nasita koťatka pro prístí žnakovačí
kurž. A tím spolupračé nékončí, naopak sé rožbíha –
takžé sé už téď mužémé tésit na dalsí hračky.
Moc děkujeme!
Veronika Strenková, poradkyně rané péče

Zpravodaj Rané péčé Diakonié - 4/2021
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KOUZELNÉ SAMOLEPKY
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 získávají díky „kouzelné tužce“, do které jsou nahrány konkrétní 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, neuměli jsme si moc dobře představit, jak fungují v širším měřítku. Některé rodiny však byly technicky zdatnější a například místo mluvícího alba, které v naší
půjčovně máme, si vytvořily vlastní album s těmito
samolepkami a komentář nahrály do vlastní Albi tužky.
Nyní mamé par knih a tužék k dispožiči, méžitím
vsak néjaky čas samolépky nébyly k dostaní. Alé nékolik jsmé jičh dostali darém ž kliéntské rodiny na
vyžkouséní. Vytvorily jsmé spolu s kolégyní Vlastou
Spilkovou a ža vydatné asisténčé „modéla“ ž nasého
príbužénstva déník na ukažku s nékolika možnymi
žpusoby koméntovaní: jédnoslovnymi, vé vétačh,
v souvétíčh i s émočionalním žabarvéním, s basničkou i písničkou. Rodiny si tak lépé mohou prédstavit,

jak hlasové album nébo déník fungujé, a žvažit, jaky
žpusob by byl vhodny pravé pro jéjičh díté.
Nékolik tipu:
•

Doporučujémé si po nahraní koméntaré prélépit tlačítko s nahravaním, aby vžkažy déti omylém népréhraly sumy.

•

Jé užitéčné néjprvé album či déník spoléčné
prohlédnout béž koužélnyčh samolépék, protožé mnohé déti odvadí žvuk od obražu.

•

Takto si némusíté s koméntari vytvorit jén déník či fotoalbum, alé dají sé vytvarét i mnohé
dalsí matérialy – časové sčhéma dné, kartičky
s vybérém činností, péxéso či pračovní listy –
vždy jé potréba žvažit, jak by tato pomučka
mohla sloužit pravé vam.

•

Bližsí informačé a navod na nahravaní najdété
ždé: www.youtubé.čom/watčh?v=kÝIÝÝ4UžNu8

A čo vy, maté již žkusénosti s Albi tužkou? Budémé
radi ža sdíléní a dalsí inspirači!
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Ukažkové fotografié ž nami vytvoréného déníku, ké ktérym jsmé pripojili nahrané samolépky:
VSTÁVÁM

OBĚDVÁM

SNÍDÁM

ČISTÍM SI ZUBY

HRAJI SI S PÍSKEM

ČTU SI

JDEME NAKUPOVAT

VLASTA Z RANÉ PÉČE

Napr. k této fotčé jsmé na jédnu samolépku nahrali KOUPU SE
A na dalsí samolépku namluvili i tuto basničku:
U nas doma vé vané,
líbí sé mi naramné.
Dnéska by to važné čhtélo,
umyt radné čélé télo.
Krčék, brísko, nožičky,
hlavu nos a ručičky.
Pak vyléžu ž vany,
vonavy a vykoupany.

Zpravodaj Rané péčé Diakonié - 4/2021
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KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
Romko je chlapeček s hlavou v oblacích. A pak se divte, 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 nasí pujčovné hračék a pomučék (téčh, ktéré nénajdété na wébu, alé mamé jé v kančélaríčh) jsmé méli
jédnu vhodnou pomučku, dalsí bléskuryčhlé vyrobila kolégyné Aličé. A tak Romko mohl hnéd o víkéndu
žkousét, čo a jak a kam provléknout.
Maminka Aličé sé s nami podélila o žkusénost, na
jéjímž žakladé kolégyné Aličé dotahné ony naryčhlo
vyrobéné pomučky k dokonalosti.

A čo Romka néjvíč žaujalo?
Nejvíce se nám osvědčily malé kousky látky s dírkou
a knoflíkem na stužce. Vymysleli jsme si hru, že panáčci 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 dečky Romkovi, a on je zase navlíknul na stužku.
A když Romko uložil panačky, žapnul, čo mélo dírku
či ousko, mohl jít na ryby (viž foto).
Prosté povédény víkénd!
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DOMEČEK PRO JIŘÍKA
Jako rodiče čtyřletého Jiříka, kterému byl diagnostikován dětský autismus, jsme se rozhodli pro Jiříka vytvořit něco, co mu pomůže v rozvoji.
A vytvorili jsmé pro néj doma v jého pokojíčku takovy doméčék. Doméčék a vséčhno okolo jé ručné vyrobéné tatínkém a stryčkém Jiríka. Okolo doméčku
jé žélény kobéréč, ktéry prédstavujé travu, a uvnitr
doméčku jé kobéréč hnédy. „Vénkovní ždi“ doméčku
jsou oždobény tapétami s bréčťaném. Uvnitr doméčku sé načhaží vyvyséna postél a sčhody k ní. Jiríčék
tam ma svuj gauč, téléviži a také stoléčék a židličku.
Z nasého pohlédu jé ténto doméčék pro Jiríka naprosto dokonaly. Jé to místo, kdé si Jirík rad hrajé.
Z doméčku sé stalo takové utočisté, když čhčé byt
Jirík sam. Zaléžé si tam a jé spokojény. Chtéli jsmé
pro Jiríka néjakou motivači, néčo, čo budé jén jého
a budé sé tam čítit v béžpéčí, a to sé taky naplnilo.
I když jé Jirík autista, jé to porad vésélé díté, ktéré sé
usmíva. Rad si hrajé a objévujé nové véči, ktéré mužé žkoumat. A také proto jsém sé po poradé s poradkyní ž rané péčé rožhodla napsat ténto príbéh do
žpravodajé. Ať už jako motivači, nébo inspirači pro
rodičé ostatníčh détí. Jé to néčo néskutéčné krasného, když vidím každy novy dén pokroky, ktéré Jirík
déla.
Autisté mají taky pravo na život.
Nikola Šustrová, maminka Jiříka
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VZPOMÍNÁNÍ NA PRÁZDNINY-TÁBOR PŘI FTVS
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 prvkem, jak se stát součástí kolektivu a cítit se jako ostatní.
Takovou praždninovou žkuséností jé tréba létní príméstsky sportovní tabor pro déti sé spéčialními
vždélavačími potrébami, poradany Fakultou télésné
vyčhovy a sportu Univéržity Karlovy. Célé léto tydén
čo tydén béží pri FTVS príméstské tabory pro ždravé
déti. Jédén ž tydnu jé vyhražén pro déti sé SVP, alé
i jéjičh sourožénčé. Célé téséní na tabor žačína o víčé
néž mésíč doprédu, kdy si déti mohou vybrat ž jídélníčku na každy dén obéd. Rodič dostané podrobny
dotažník, kdé vyplní vséčhny potréby svého dítété,
včétné toho, žda a jak inténživné k sobé potrébujé
díté asisténta.
Létos tym žkusényčh védoučíčh a odhodlanyčh asisténtu védény hlavní védoučí Klarou Daďovou a ždravotničí Ilonou Pavlovou (prížnačné s plačkou Férdy

Mravénčé) umožnil détém vžít sé do počitu sportovču, čhystajíčíčh sé na létní paralympiadu v Tokiu.
Každy dén sé vénovali nékolika sportum vsémožné
variovanym pro potréby vséčh učastníku tabora.
V ramči poobédové rélaxační paužy si tvorili drésy,
čélénky či mavatka pro slavnostní nastup na olympiadé, séžnamovali sé s japonskymi žvyklostmi nébo
žaklady japonstiny.

Rodičé dostavali každy véčér éléktroničky odkaž na
fotky sé žpravou, čo tén dén déti žažily (včétné fotky
obéda). Zažitku bylo tolik, žé i vyréčnym détém vždy
fotky pripomnély néčo, čo pro ždravou unavu či
mnoho jinyčh dojmu ríči žapomnély.
Chtéla byčh moč podékovat vsém, ktérí sé na čhodu
tabora podíléli. Dokažali sé vénovat stéjné nadséné
tém, pro ktéré jé tabor primarné určén, i jéjičh sourožénčum, na ktéré rodičum často néžbyva tolik
énérgié a času. Kéž by takovyčh mimoradnyčh akčí
pro déti sé SVP bylo víčé.

Klára Fůsková

ROZHOVOR S JEDNOU Z ORGANIZÁTOREK PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA KLÁROU DAĎOVOU
Rodičovský pohled na příměstský tábor pro děti se
SVP doplňuji i pohledem jedné z hlavních organizátorek tábora a vedoucí Katedry zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství
UK FTVS Kláry Daďové, které jsem se zeptala na následující otázky.

jak to žréaližovat. Když sé k tomu jésté nabídla jédna
studéntka, žé by čhtéla na toto téma psat bakalarskou prači, žačalo byt jasné, žé do toho pujdémé…
V ročé 2017 jsmé udélali takovou pilotní vérži s péti
détmi a od roku 2018 jédémé naplno.

Kde se vzal nápad zorganizovat tábor pro děti se
SVP a kdy to prvně bylo? A jak dlouho běží tábory při FTVS pro „zdravé“ děti?
Príméstské sportovní tabory na FTVS béží už dlouho,
myslím, žé létos byl osmy ročník. Každé létní praždniny sé tak fakultní sportovisté žaplní na 5-6 tydnu
détmi, ktéré sé učí ružné sporty. Sama jsém na fakultní tabor posílala vlastní déti a žarovén si ríkala,
žé by bylo skvélé udélat jédén turnus pro déti sé spéčialními potrébami. Vžhlédém k tomu, žé nas studijní
program aplikované télésné vyčhovy (APTV) jé na
sportovní aktivity jédinču sé spéčifičkymi potrébami
prímo žamérén a mamé s kolégynémi ž katédry
s détskymi tabory žkusénost, tak jsém prémysléla,

Foto z https://pohybproinkluzi.ftvs.cuni.cz/index.php
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ZKUŠENOSTI Z RODIN
V čem se liší organizace akce pro děti s SVP od
organizace akce pro „zdravé“ děti?
Tén roždíl jé hlavné v počtu organižatoru a asisténtu.
Zatímčo pro béžnou taborovou skupinu jé potréba
jédén védoučí, tak u nas jsou védoučí dva, ždravotník
a k tomu nékolik asisténtu. Z toho vyplyva, žé réaližačé takového tabora jé čélkém draha žaléžitost. Dalé to jsou spéčialní pomučky (upravéna kola, míčé,
...) a také vétsí hlídaní détí žé ždravotního hlédiska –
musímé žnat vséčhny kontraindikačé, kdé ma ktéré
díté sva rižika a limity atd.
Odkud berete vedoucí a asistenty, kteří děti táborem provází? Kolik jich je potřeba? Vrací se vám?
Védoučí sé rékrutují ž člénu nasí katédry a nasičh
absolvéntu, prípadné žkusénéjsíčh studéntu. Asisténty néjčastéji poptavamé méži nasimi studénty,
protožé jé to pro né skvéla praxé. Mamé vsak jako
asisténty i studénty, ktérí studují néčo uplné jiného,
a jsou s nami prosté proto, žé jim učast na nasém taboré dava smysl. Cast tymu jé néménna, hodné lidí
sé vračí, každy rok alé prijdé i nékdo novy. V tom
množství lidí to ani jinak byt némužé.
Podle předem odevzdaných dotazníků tušíte
skladbu dětí, přesto se zeptám, jak se vám daří
v průběhu tábora sladit různé potřeby dětí s různými typy postižení?
I když toho vímé o détéčh prédém dost (a to jé
opravdu potréba), vždyčky musímé pružné réagovat
na aktualní stav. Jé moč prima, žé sé nam hodné détí
vračí, a tudíž jé žnamé, alé i tak sé mohou béhém roku tréba žhorsit vé své mobilité, nébo mohou
v méžičasé podstoupit néjakou opérači nébo réhabilitační léčbu, ktéra jé hodné posuné. Proto jé potréba
byt fléxibilní a každou aktivitu v prípadé potréby
prižpusobit danému dítéti – a k tomu jé potréba ta
asisténčé. Jinak si myslím, žé sladit na 100 % potréby vséčh détí v takové skupiné néjdé, alé moč sé snažímé, aby to bylo čo néjblíž optimu.

žpét na obsah

umístí své déti na jédno místo, protožé to žnaména
jédnodussí logistiku. Zarovén jé to alé pro sourožénčé dobra skola – požnají, žé éxistují i jiné déti sé
ždravotním postižéním, žískají žasé tročhu jiny nahléd a v néposlédní radé mohou pusobit jako pomočníči (tréba pohlídat bračhu, žda si vžal s sébou
domu vyrobék nébo žda snédl svačinu).
Odnášíte si vy, pořadatelé, z táborů nějaký poznatek (poselství), který vás při jejich chystání
primárně nenapadl?
To jé téžka otažka. Asi dalsí žkusénost. Alé hlavné
mamé vždyčky radost, když sé tabor povédé.
Máte nějaké přání (sen), kam byste chtěli tuto
akci ještě posunout? Co byste pro to potřebovali?
Vséčhno jé hodné o finančíčh. V létéčh 2018-2020
jsmé byli podporéni projéktém Pohyb pro inkluži,
létos nam pomohla Praha 6 a Vysokoskolsky sportovní klub Praha. Takžé spís doufamé, žé séžénémé
néjaké finanční ždrojé, aby sé vséčhny naklady pokryly. Néčhčémé totiž navysovat čénu tabora.

V článku na webu Univerzity Karlovy zmiňujete,
že jste sepsali metodiku pro příměstské sportovní tábory pro děti se speciálními potřebami. Je
možné ji poskytnout zájemcům, kteří by podobnou akci chtěli také pořádat?
Métodiku jsmé sépsali v ramči vysé žmínéného projéktu Pohyb pro inkluži. Chtéli byčhom ji na žakladé
dalsíčh žkuséností jésté upravit a pak vydat knižné.
Radi ji vsak prožatím na vyžadaní poskytnémé v té
puvodní formé každému, kdo by čhtél takové aktivity
organižovat.

Ptala se Klára Fůsková

Jak velký podíl účastníků tvoří sourozenci či kamarádi dětí se SVP? Je tato možnost nabízena od
počátku pořádání táborů nebo co vám ji vnuklo?
Sourožénču nébo kamaradu jé obvyklé ménsina,
i tak tvorí duléžitou složku taborového tymu. Létos
jičh bylo 5 ž čélkového počtu 24 učastníku. Mamé to
tak od žačatku, žé podporujémé učast sourožénču,
samožréjmé s ohlédém na čélkovy počét détí
(kapačita jé oméžéna). Jé totiž logičké, žé rodičé radi
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RECEPT
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BATÁTOVÁ PODZIMNÍ „NUTELLA“
300 g sladkyčh brambor
60 g oréčhového masla (použila jsém lískoorískové)
2 lžíčé oléjé (makovy)
40 g médu
1 lžička pérníkového koréní
spétka soli
30 g holandského kakaa
40 g suséného polotučného mléka
voda podlé potréby
méd a oréčhy na oždobéní

Oloupané bataty nakrajéjté na kostičky a uvarté jé
v paré do mékka (tédy čča 10-15 minut). Horké bataty a vséčhny ostatní ingrédiénčé vložté do mísy
a tyčovym mixérém rožmixujté do hladka. Pridéjté
vodu podlé potréby (čča 50 ml, alé žaléží na typu
brambor). Pokud délaté pomažanku pro dospélé,
vodu mužété nahradit rumém.
Pomažanka jé skvéla na čhlébu, palačinkačh, vanoččé, jako napln do dortu, nébo i jén tak lžičkou prímo
ž lédničé.
Josefína Kubínová
K rané péči jsem se dostala před pěti lety jako dobrovolnice 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 vaření, Josta.life; čas moc není. Nejraději jím dorty, nejčastěji jím ovesnou kaši.
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