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držíte v rukou další číslo časopisu Společ-
nosti pro ranou péči. Na tomto místě se 
pravidelně věnujeme stručnému shrnutí 
celoročního dění v naší společnosti a infor-
mujeme Vás o důležitých událostech, které 
ovlivňují rozvoj oboru rané péče.

Trochu nečekaným překvapením roku 2016 
bylo otevření „diskuse“ o systému rané 
péče, tak jak to učinila paní poslankyně 
Martina Berdychová na červnovém setkání 
se zástupci tří ministerstev a Centra pro dět-
ský sluch Tamtam v Poslanecké sněmovně. 
Podle slov paní poslankyně „na jednání za-
znělo, že raná péče je dětem se sluchovým 
postižením a jejich rodinám sice dlouhodo-
bě poskytována, ale celý proces a obsah po-
skytování je netransparentní, nesystémový, 
meziresortně nevyjasněný a vše je poskyto-
váno bez objektivně nastavených pravidel 
a indikátorů kvality“ a že raná péče „v sou-
časné době hájí spíše zájmy slyšících rodičů 
a nikoli zájem dětí“.

Iniciátoři jednání navrhovali přesunout fi-
nanční prostředky určené na ranou péči 
z gesce MPSV do MŠMT na vzdělávání dětí od 
0 do 3 let a na posílení speciálně pedagogic-
kých center a měla by podle nich vzniknout 
„objektivní, jasná meziresortní kontrola obsa-
hu rané péče“ – „aby vrchní politický dohlíži-
tel systematicky kontroloval poskytování rané 
péče“ (citace moderátorky p. Kunešové).

Je jasné, že tato vyjádření vyvolala velkou 
vlnu odezvy nejen ze strany rodičů, ale také 

ze strany poskytovatelů sociální služby rané 
péče a v srpnu na ně reagovalo i Minister-
stvo práce a sociálních věcí ve své tiskové 
zprávě, v níž podpořilo zachování stávajícího 
systému rané péče v České republice. „Ne-
vidím důvod, proč zasahovat do věcí, které 
fungují na vysoké profesionální úrovni. Ne-
uvážené změny by mohly mít velmi negativní 
a nevratné dopady na rodiny s postiženými 
dětmi,“ uvedla náměstkyně ministryně pro 
řízení sekce sociální a rodinné politiky Zuza-
na Jentschke Stöcklová.

Považujeme za důležité zmínit, že raná 
péče funguje již 25 let a vždy se vyvíjela 
jako ucelený systém postavený na jasně 
definovaných kvalitativních standardech. 
Jedná se o profesionální službu pro celou 
rodinu (odmítáme tedy stavění zájmu rodičů 
nad zájmy dětí) poskytovanou ve spolupráci 
se zdravotnickým a školským resortem, pro-
střednictvím profesionálních poradců – spe-
ciálních pedagogů, sociálních pracovníků 
a externích terapeutů v domácím prostředí 
tisícům rodin, které jsou s ní spokojeni, 
o čemž svědčí vyjádření klientů ve smlou-
vách a zpětná vazba od rodin. A souhlasíme 
plně s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, když prostřednictvím tiskové zprávy 
říká, že „návratem k čistě pedagogickému 
nebo medicínskému modelu rané péče by 
se tato oblast vrátila o desítky let zpátky 
a Česká republika se vyřadila ze společnosti 
vyspělých zemí, které výhod sociálního mo-
delu rané péče využívají.“ Věříme, že se tak 

v zájmu rodin pečujících o děti s postižením 
nestane.

Rádi bychom poděkovali vám všem, kdo jste 
svými názory, komentáři, hodnocením či 
jakýmkoli jiným způsobem stávající systém 
rané péče podpořili. Velmi si všech těchto 
hlasů vážíme.

O dalších akcích a projektech, které se 
v průběhu roku odehrály, se dočtete na 
následujících stránkách našeho časopisu, 
ať už o tradičním Týdnu rané péče®, týden-
ním kurzu pro klientské rodiny, nebo třeba 
o vzdělávacím semináři pro naše pracovní-
ky... Aktuální číslo se pak věnuje zejména 
novým metodám a postupům v péči o děti 
s postižením, dozvíte se například, jak 
funguje echolokace nebo jaké mají rodi-
ny zkušenosti s delfinoterapií, přinášíme 
také zajímavý rozhovor s vysokoškolským 
pedagogem a předsedou České asociace 
aplikovaných pohybových aktivit Ondřejem 
Ješinou (nejen) o pohybových aktivitách pro 
děti s postižením. Samozřejmě ani v tomto 
vydání nechybějí dobré tipy na pomůcky či 
knížky a příběhy našich rodin.

Přeji Vám příjemné čtení a všem z celého 
srdce děkuji za projevenou přízeň a podporu.

Pavla Matyášová 
předsedkyně Společnosti pro ranou péči
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SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, z. s.
Klimentská 2, 110 00 Praha 1

Tel.: 774 734 035; e-mail: predsedkyne@ranapece.cz

PRACOVIŠTĚ PRAHA

Klimentská 2, 110 00 Praha 1

Tel.: 777 234 036; e-mail: centrum@ranapece.cz

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY:
•	 rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od naro-

zení do 7 let a rodinám s dětmi s mentálním, tělesným a kombino-
vaným postižením od narození do 7 let;

•	 rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu od narození do 7 let.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME:

•	 na území hl. města Prahy, ve Středočeském kraji a Karlovarském kraji.

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP ČESKÉ BUDĚJOVICE
Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice

Tel.: 777 234 032; e-mail: budejovice@ranapece.cz

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY:
•	 rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od 

narození do 7 let;
•	 rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání 

v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME:
•	 na území Jihočeského kraje, Kraje Vysočina (okresy Pelhřimov 

a Havlíčkův Brod).

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OLOMOUC
REGIONÁLNÍ CENTRUM PRO PODPORU A PROVÁZENÍ RODIN DĚTÍ
SE ZRAKOVÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Střední Novosadská 356/52, 779 00 Olomouc

Tel.: 777 234 035; e-mail: olomouc@ranapece.cz

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY:

•	 rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození 

do 7 let věku dítěte.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME:
•	 na území Olomouckého kraje, Zlínského kraje v obcích s rozšíře-

nou působností Zlín, Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, 
Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Vsetín, Vizovice, Otrokovice, 
na území Pardubického kraje a v obcích s rozšířenou působností 
Králíky, Žamberk, Lanškroun, Moravská Třebová, Svitavy, Česká 
Třebová, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička.

PRACOVIŠTĚ ZLÍN
CENTRUM PRO PODPORU A PROVÁZENÍ RODIN DĚTÍ SE ZRAKOVÝM 
POSTIŽENÍM  

Burešov 4886, 760 01 Zlín 1

Tel.: 773 623 403; e-mail: olomouc@ranapece.cz

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OLOMOUC
REGIONÁLNÍ CENTRUM PRO PODPORU A PROVÁZENÍ RODIN DĚTÍ 
S TĚLESNÝM, MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc

Tel.: 774 734 035; e-mail: olomouc2@ranapece.cz

RANÁ PÉČE
KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY:
•	 rodinám s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením 

včetně dětí s PAS a ohroženým vývojem od narození do 7 let věku.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME:
•	 na území Olomouckého kraje.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY:
•	 rodinám, které pečují o dítě ohrožené vývojem;
•	 rodinám, které převzaly dítě do pěstounské péče;
•	 rodinám, které převzaly dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu;
•	 rodinám, které jsou v evidenci uchazečů o pěstounskou péči;
•	 rodinám pečujícím o dítě od narození do 18 let věku.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME:
•	 na území Olomouckého kraje, zejména na území města Šternberka 

a Lipníka nad Bečvou.

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP BRNO
Nerudova 7, 602 00 Brno

Tel.: 777 234 034; e-mail: brno@ranapece.cz

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY:
•	 rodinám (rodičům či pečujícím osobám) s dítětem se zrakovým 

postižením ve věku od narození do 7 let;
•	 rodinám (rodičům či pečujícím osobám) s dítětem se zrakovým 

postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením ve věku od 
narození do 7 let;

•	 rodinám (rodičům či pečujícím osobám) s dítětem s ohroženým 
vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME:
•	 na území Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina (okresy Havlíčkův 

Brod, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou) a Zlínského kraje (okresy 
Uherské Hradiště, Zlín).

BRNO – PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Tel.: 777 234 034; e-mail: brno@ranapece.cz

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OSTRAVA
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

Tel.: 774 567 236; e-mail: ostrava@ranapece.cz

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY:
•	 rodinám s dětmi se zrakovým postižením do sedmi let věku;
•	 rodinám s dětmi s kombinovaným postižením do sedmi let věku (při-

čemž postižení je také v oblasti zrakového vnímání a rodiče ho považují 
za převažující nebo pro dítě určující v daném období jeho vývoje);

•	 rodinám s dětmi do sedmi let věku, kde je vývoj dítěte v oblasti zrako-
vého vnímání v důsledku jeho nepříznivého zdravotního stavu ohrožen.

KDE NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME:
•	 na území Moravskoslezského kraje.

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 
A JEJÍ REGIONÁLNÍ STŘEDISKA
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JAK TO VIDÍ ZÁKON

Raná péče je sociální služba vymezená zá-
konem č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách. Jedná se o službu určenou rodičům 
dětí se zdravotním postižením nebo dětí, 
jejichž vývoj je v důsledku jejich nepřízni-
vého zdravotního stavu ohrožen. Mohou ji 
využívat rodiče dětí v raném věku – tedy do 
sedmi let věku dítěte. Jde převážně o terén-
ní službu (případně doplněnou ambulantní 
formou) zaměřenou „na podporu rodiny 
a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 
specifické potřeby“.

POMOC MUSÍ PŘIJÍT VČAS

První tři roky života hrají ve vývoji dítě zce-
la zásadní roli. Právě v tomto období jsou 
kompenzační možnosti mozku tak obrovské, 
že umožňují nejlépe rozvinout náhradní 
mechanismy i u dětí, které mají v některé 
oblasti vývoje vážný hendikep. Pokud se 
toto období zanedbá, možnosti vývoje dítěte 
v určitých oblastech se mohou zcela uza-
vřít nebo extrémně snížit. Přestože mozek 
je schopen vytvářet nová nervová spojení 
po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí 
a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném 
dětství. Proto je tedy nesmírně důležité, aby 
ty správné podněty dostalo dítě co nejdříve.

JAK TO FUNGUJE V PRAXI

Poradkyně rané péče dojíždějí do domovů 
rodin pečujících o dítě s postižením a posky-
tují rodičům odborné poradenství a potřeb-
nou podporu. Poradí, jaký přístup a způsob 
výchovy a péče zvolit, aby vyhovoval po-
třebám konkrétního dítěte. V přirozeném 
domácím prostředí dítěte ukážou rodičům, 
jak mohou rozvíjet schopnosti dítěte a sti-
mulovat jeho vývoj nebo jak mohou s dítě-
tem komunikovat. A také doporučí či zapůjčí 

vhodné hračky a pomůcky. Zároveň předáva-
jí rodičům veškeré důležité informace – na 
jaké odborníky se obrátit, o jaké sociální 
dávky či kompenzační pomůcky lze zažá-
dat, jaké jsou možnosti navazujících služeb, 
z jaké literatury čerpat a podobně.

KOMU POMÁHÁ PŘÍMO SPOLEČNOST PRO 
RANOU PÉČI

Naše Společnost pro ranou péči je jedním 
z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb rané 
péče v České republice. Podílela se na založení 
oboru rané péče na našem území a za čtvrtsto-
letí své existence provázela při výchově dítěte 
s postižením už mnoho rodin. V současnosti 
Společnost pro ranou péči působí v deseti 
krajích a svá střediska a pracoviště má v Brně, 
Českých Budějovicích, v Olomouci, Ostravě, 
Praze, ve Zlíně a Žďáru nad Sázavou. Zaměřuje 
se především na pomoc rodinám se zrakovým 
a kombinovaným postižením, olomoucké pra-
coviště pomáhá i rodinám s dětmi s mentálním 
hendikepem a je zde poskytována také sociál-
ně aktivizační služba.

KVALITNÍ A PROFESIONÁLNÍ SLUŽBA

Profesionální a kvalitní službu rané péče 
můžeme našim klientským rodinám poskyto-
vat nejen díky naší 25leté praxi v této oblasti, 
ale především díky neustálému nastavování 
a precizování využívaných postupů a me-
tod. Vycházíme přitom z potřeb konkrétních 
rodin, ze zkušeností dalších etablovaných 
poskytovatelů rané péče i z nejnovějších po-
znatků v souvisejících oborech.

SPOLUPRACUJEME, ORGANIZUJEME

Kromě našeho hlavního poslání, kterým je po-
skytovat kvalitní službu rané péče potřebným 
rodinám, se věnujeme také řadě vzdělávacích 
a osvětových činností. Pořádáme každoroční 

celorepublikovou kampaň Týden rané péče®, 
jsme organizátorem Konference pracovníků 
v rané péči, podílíme se na aktivitách volných 
sdružení poskytovatelů rané péče v jednotli-
vých krajích. Při své činnosti úzce spolupra-
cujeme s celou řadou odborníků a speciali-
zovaných pracovišť, ať už se jedná o Českou 
neonatologickou společnost, perinatologická 
centra, novorozenecká oddělení nemocnic, 
oftalmologická, neurologická a pedagogická 
centra, školy, školky a podobně. Spolupracu-
jeme se zahraničními partnery a jsme členem 
Mezinárodní rady pro vzdělávání a rehabilita-
ci osob se zrakovým postižením (ICEVI). Podí-
líme se i na tvorbě a změnách systému péče 
o děti, jejichž vývoj je z nejrůznějších důvodů 
ohrožen. Spolupracujeme s příslušnými od-
bory Ministerstva práce a sociálních věcí a in-
formujeme státní správu o problematice rané 
péče a aktuálních potřebách rodin pečujících 
o dítě s postižením.

DOMOV JE DOMA

Při tom všem nezapomínáme na jednu 
z hlavních věcí, a to že „domov je doma“. 
Všechny děti mají právo vyrůstat v rodině, 
a proto klademe velký důraz na to, aby děti 
mohly zažívat přirozené a láskyplné prostře-
dí domova a aby jejich rodiče dostali včas 
nezbytné informace a odbornou pomoc 
a nemuseli se uchylovat k umístění dítěte 
do ústavu.

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI V ČÍSLECH

V roce 2015 jsme prostřednictvím svých 
pracovišť podpořili celkem 525 klientských 
rodin, z toho 400 rodin s dětmi se zrakovým 
a kombinovaným postižením, 98 rodin s dět-
mi s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením a 27 rodin využívalo sociálně 
aktivizační službu.                                      -km-

Raná péče – co o ní víte i nevíte

V druhé polovině května 2016 se Společnost 
pro ranou péči zúčastnila mezinárodní konfe-
rence na téma hluchoslepota v Moskvě. První 
den se sešli převážně akademici z vysokých 
škol a univerzit, výzkumných pedagogických 
ústavů či jiných odborných institucí. Hlavním 
tématem bylo především vzdělávání budou-
cích odborníků pro podporu osob s duálním 
postižením, ale také úprava prostředí pro stu-
denty s postižením, zajištění bezbariérovosti 
a rovného přístupu ke vzdělávání. Za Českou 
republiku prezentovala PaedDr. Zdeňka Šán-

dorová, Ph.D., přístupnost budov Univerzity 
Pardubice. V dalších dvou dnech byla konfe-
rence otevřena široké veřejnosti a účast byla 
hojná. Na 350 účastníků živě diskutovalo na 
přednáškách, seminářích i workshopech. Za-
stoupeni byli jak speciální pedagogové, so-
ciální pracovníci, dobrovolníci, terapeuti, tak 
rodiče dětí s duálním postižením.

Velký ohlas vzbudila prezentace PhDr. Jitky 
Barlové, Ph.D., vedoucí našeho střediska rané 
péče v Praze, která představila model posky-
tování rané péče v České republice se zamě-

řením na komplexní podporu celé rodiny. Kro-
mě přednášek naplněných informacemi bylo 
možno zhlédnout výstavu speciálních pomů-
cek a podpůrných technologií nebo navštívit 
některou z organizací pracujících s dětmi či 
dospělými s hluchoslepotou v Moskvě a jejím 
okolí. Velkým přínosem byla však i vzájemná 
pospolitost odborníků z více jak deseti růz-
ných zemí. Sdílení zkušeností je vždy oboha-
cující pro všechny zúčastněné.

Jitka Barlová, pracoviště SPRP Praha

 CO SE DĚJE

Účastnili jsme se mezinárodní
konference v Rusku

PÁR SLOV O RANÉ PÉČI

Přelom května a června roku 2016 patřil kurzu pro rodiny. Již tradičně 
byl místem konání hotel Svratka v překrásném prostředí Českomorav-
ské vrchoviny. Akce se zúčastnilo 15 klientských rodin Společnosti pro 
ranou péči, kterým se plně věnoval tým třinácti poradkyň a dalších za-
městnanců z celé sítě pracovišť. Projekt finančně podpořil Nadační fond 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a rovněž Ministerstvo zdravotnic-
tví, za což jim náleží obrovský dík.
Pravidelný dopolední program byl ve znamení práce ve skupinkách, 
kdy se poradkyně intenzivně věnovaly rodinám. Byl prostor na předá-
vání užitečných rad a podnětů pro stimulaci dětí a práci s nimi, ale také 
na sdílení postřehů mezi rodinami vzájemně. S prázdnou neodjely ani 
poradkyně, které se kurzu účastnily poprvé, ty ocenily příležitost učit 
se od svých profesně starších kolegyň. Sourozencům klientských dětí 
zajišťovaly pestrý program dvě šikovné dobrovolnice.
Odpolední aktivity byly založeny na částečné dobrovolnosti a představo-
valy rozmanité činnosti. Velký ohlas sklidilo plavání pod vedením lektor-
ky. Rodiče si mohli ověřit, co vše jejich dítě dokáže ve vodním prostředí 
jen s malou dopomocí. Do Svratky zavítaly firmy z různých koutů repub-
liky s kompenzačními pomůckami, aby představily nabídku trhu včetně 
nejrůznějších vychytávek. Pozvání přijali také pejsci, a tak byla možnost 
zhlédnout a vyzkoušet, o čem všem může být canisterapie. Fáborkový 
les přinesl nejen pobyt na čerstvém vzduchu a romantické scenérie, ale 

i překážky, jejichž zdolání dovedlo všechny k odměně (ta potěšila zejmé-
na mlsné dětské jazýčky).

Náplň večerů plnila spíše společenskou funkci. Rodičům byla předsta-
vena fyzioterapeutická metoda míčkování, mnozí ji vyzkoušeli na vlast-
ních tělech. Příjemný byl také večer s psychoterapeutkou a inspirativ-
ním povídáním o životě. Fanoušky cestopisů mohla zaujmout působivá 
prezentace o Filipínách.

Celý kurz provázela dobrá nálada a pozitivní přístup všech přítomných, 
snad i díky sluníčku, které se na nás téměř celou dobu usmívalo z azuro-
vého nebe. Odvezli jsme si nové zkušenosti, zážitky, kontakty a také sílu 
a energii do dalších dní.

Marie Kaletová, Středisko rané péče SPRP Olomouc

Kurz pro rodiny Svratka 2016

O sedmidenní osvětové kampani nazvané Tý-
den rané péče® jste zřejmě už slyšeli. Už tra-
dičně se koná na podzim – v roce 2016 v termí-
nu 7.–13. listopadu. Během kampaně se spojí 
organizace poskytující služby rané péče z celé 
České republiky a formou nejrůznějších akcí, 
přednášek, diskuzních fór, programů pro děti, 
dní otevřených dveří, výstav a mnoha dalších, 
prezentují široké veřejnosti svou práci a infor-
mují o situaci rodin pečujících o dítě s posti-
žením.

Motto celé akce zní „Domov je doma“ a upo-
zorňuje na to, jak důležité je poskytnout lás-
kyplný domov a bezpečné zázemí také dětem 
s postižením. Pokud rodiče dostanou dosta-
tečnou pomoc a podporu ve velmi náročné 
situaci, kdy se jim dítě s hendikepem narodí, 
nebudou muset hledat řešení v podobě umís-
tění dítěte do ústavního zařízení. A své dítě bu-
dou moci vychovávat doma, kde je mu nejlépe.

Každý ročník má navíc svůj speciální slogan. 
V roce 2016 jsme zvolili „Nikdy není příliš 

brzy“. Chceme tak 
zdůraznit preven-
tivní charakter rané 
péče a také to, jak 
důležité je zahájit 

podporu rodiny dítěte s postižením ihned a ne-
odkladně – tedy jakmile vznikne podezření na 
odchylku v jeho vývoji. Včasná podpora a vhod-
ná stimulace pomáhá rozvinout dítěti náhradní 
mechanismy na překonání hendikepu nebo 
zmírnit jeho důsledky, a vytvoří tak možnosti 
pro co nejlepší další vývoj dítěte.

Záštitu nad devátým ročníkem Týdne rané 
péče® převzalo Ministerstvo práce a soci-
álních věcí ČR a Asociace krajů České re-
publiky a podpořila jej organizace Perkins 
International. Konkrétní program Týdne rané 
péče®, seznam všech zapojených organizací 
a mnoho dalších informací, jako jsou tiskové 
zprávy nebo fotografie z akcí, naleznete na 
http://trp.ranapece.cz/.                               -km-

Devátý ročník Týdne rané péče

Ve dnech 19. 9. – 21. 9. 2016 proběhl Seminář SPRP, na němž se 
každý druhý rok setkávají poradkyně rané péče, koordinátoři soci-
álních služeb, vedoucí i koordinátoři finanční a hospodářské agen-
dy, aby se společně nejen vzdělávali, ale i kulturně pobavili. A také 
tentokrát byl program velmi nabitý. Důležitým tématem semináře 
byli sourozenci dětí s postižením. I na ty při poskytování služby 
rané péče nezapomínáme. Dále jsme se zaměřili na problematiku 

sanace rodiny v obtížné životní situaci. Velmi přínosná byla i práce 
v malých skupinách na kazuistických případech z praxe rané péče 
a diskusní fórum k tématům metodiky služby. Poděkováním všem 
zaměstnancům byla společenská večeře a návštěva Divadla v Dlou-
hé. Společné setkání se všem moc líbilo a utužilo vzájemné vztahy 
napříč středisky.

Jitka Barlová, pracoviště SPRP Praha

Seminář pracovníků SPRP

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze 
sbírky Světluška ve výši 160 000 Kč.
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K orientaci, mobilitě a každodenním úko-
nům využívají nevidomí či lidé se závaž-
ným zrakovým postižením mnoho pomů-
cek i speciálních metod a technik. Vedle 
bílé hole a počítače s Braillovým řádkem 

existují kompenzační techniky, které ne-
jsou (alespoň u nás v České republice) na-
tolik rozšířené.

STARONOVÁ METODA
Metoda echolokace je známa již od čty-
řicátých let minulého století a stojí za ní 
vědecké výzkumy a bádání. V německy 
mluvících zemích je propagátorem metody 
spolek „Anderes Sehen“ založený v roce 
2011. Proškoleno bylo již více než tisíc 
osob v Německu, Rakousku a Švýcarsku. 
V Rakousku tuto metodu dokonce uznalo 
i ministerstvo školství jako jednu z mož-
ných zavedených metod.

JAK TO VLASTNĚ FUNGUJE
Nevidomý člověk mapuje své okolí na zá-
kladě produkce zvuku – tzv. „kliknutí“ ja-
zykem o horní patro, a rozpoznává signály, 
které mu odražený zvuk zprostředkuje. 
Rozhodující pro úspěch metody je vydávání 
zvuku jazykem. Lusknutí prsty nebo ťuknu-
tí slepeckou holí nevyvolá přesnou a oka-
mžitou odpověď v mozku, protože zvuky 
jsou generovány daleko od ucha. Zvuk hole 
či lusknutí jde do prostoru, a ne žádaným 
směrem. Jazyk naopak dokáže vyproduko-
vat zvuk požadované výšky i hlasitosti a od 

kliknutí jazykem se šíří vlny. Ty se odrážejí 
nazpět od všech povrchů, které jim stojí 
v cestě. Odražený zvuk – echo – je přijímán 
uchem a zpracován mozkem. Jedná se o ja-
kýsi dynamický rozhovor s okolím.

Studie za použití magnetické rezonan-
ce prokázaly, že trénovaná osoba dokáže 
rozlišovat dvě kategorie zvuků. Zvukové 
podněty, které ze svého okolí vědomě vní-
má stejně jako člověk vidoucí, směřují do 
mozkového centra příslušného pro sluch. 
Naopak echa – odražené zvuky kliknutí – 
se zpracovávají v centru zraku, kde jsou 
transformovány do podoby obrazu.

JAKO KDYŽ ODLIJETE SÁDROVÝ OTISK
Američan Daniel Kish, který je celosvětově 
známý tím, jak efektivně tuto metodu vy-
užívá, říká: „Je to, jako když odlijete sád-
rový otisk. Echo se formuje dle prostředí, 
na kterém se odráží.“ Narodil se s tumo-
rem retiny a v rámci záchrany jeho živo-
ta mu byly ve věku 13 měsíců odstraněny 
obě oční bulvy. Pomocí kliknutí jazykem si 
začal vypomáhat v orientaci již v dětství. 
Nyní se blíží padesáti letům věku a za pod-
pory své metody je schopen jízdy na kole. 
Jeho organizace World Acces for the Blind 
vyučuje tuto metodu mnoho dětí i dospě-
lých se ztrátou zraku.

Svou osobní zkušenost popisuje Daniel 
Kish jako krátké záběry kamery. Z nich si 
vytváří 3D představu o prostředí až přes 
sto metrů okolo sebe. Na blízko rozpozná 

tyč o průměru dva a půl centimetru, z pěti 
metrů rozpozná auto nebo křoví. Domy je 
možné rozpoznat i na 50 metrů. Problémy 
přinášejí drobné předměty nízko nad zemí. 
Proto je vždy dobré kombinovat metodu 
s bílou holí.

NETOPÝŘÍ TECHNIKA
Odražený zvuk se nazývá echo. Využívání 
echa pomáhá nevidomým získat tři dru-
hy informací: o umístění, dimenzi (výšce 
a šířce) a struktuře povrchu. Tyto informa-
ce dovolují mozku vytvořit funkční obrá-
zek okolí až na sto metrů, v závislosti na 
velikosti předmětů. Podobně jako třeba 
netopýři mohou i lidé s poškozením zraku 
mapovat okolní prostředí pomocí analýzy 
odraženého zvuku – rozpoznávat např. 
druhy aut, osobní nebo pickup, poznat 
stromy, tvar koruny či její šíři. Vnímání 
zvukových podnětů společně s vnímáním 
dotyků hole tak pomáhá nevidomým s cel-
kovou analýzou prostředí a vede k orienta-
ci v prostoru.1

Existují dva typy echolokace: pasivní a ak-
tivní. Pasivní echolokace je mezi lidmi vyu-
žívána nejvíce. Pracuje se zvukem prostředí 
nebo zvukem, který produkuje sám člověk, 
jako jsou kroky nebo zvuk hole. Tyto zvuky 
jsou relativně vágní, dostačují k rozpoznání 
toho, že se v prostoru nachází objekt, ale 
ne k zjištění jeho vlastností. Aktivní echo-
lokace je založena na využívání zvuků zá-
měrně produkovaných daným člověkem.

Echo – odražený zvuk mění svůj charak-
ter dle velikosti, materiálu, vzdálenosti 
a struktury předmětů, od nichž se odrazí. 
V angličtině se používá místo echo termín 
flashsonar. Flash znamená blesk a právě 
jako paprsky blesku fotoaparátu se zvuk 
kliknutí jazykem odráží od překážek.

Nový rozměr výzkumu echolokace přines-
lo použití magnetické rezonance. Za její 
pomoci došlo k pochopení neurologického 
pozadí echolokace. Srovnáním dvou ne-
vidomých znalých echolokace (Kish, kte-
rý přišel o zrak v raném věku, a Bushway, 
který ztratil zrak ve 14 letech) a vidoucích 
osob, které nebyly schopny echolokace, 
se prokázala aktivace jiných mozkových 
center. U Kishe i Bushwaye se po registra-
ci echa aktivovala centra zraku. Pokud se 
echo odrazilo od pohybujícího se předmě-
tu, pak se u těchto dvou aktérů výzkumu na 
magnetické rezonanci zobrazilo centrum 
pohybu. Když však zvukový impuls nebyl 
echem (tedy odraženým zvukem z prosto-
ru), ale šlo jen o zvukový záznam, mozek 
centrum pro vidění nezapojil. Vidoucí oso-
by při všech pokusech slyšely pouze zvuk 
a jejich mozek vykazoval aktivitu jen v cen-
tru sluchu, ať už se jednalo o echo, či zvuk.2

PROČ ZROVNA KLIKNUTÍ JAZYKEM?
Výhodou kliknutí jazykem je ustálenost 
zvuku, na kterou se mozek postupně 

Echolokace aneb 
Vidět zvukem

nastaví a posléze zvuk rozezná i v poměr-
ně hlučném prostředí. Je to jako rozpo-
znání známého hlasu v diskutující skupi-
ně. Uživatel však může kliknutí jazykem 
i záměrně modifikovat, aby ho přizpůsobil 
dané situaci. Kliknutí by mělo být ostré, 
podobné lusknutí prsty nebo prasknutí 
žvýkačkové bubliny. Může být však dis-
krétní, hlasité jen tak, aby nepůsobilo 
rušivě. Jen zřídkakdy bývá zaznamenáno 
veřejností a ve velké většině případů ne-
bývá hendikepem společenského života. 
Naopak jistota pohybu a orientace v pro-
storu pozitivně ovlivňuje sociální inkluzi 
nevidomého.

Tlesknutí rukou nebo mechanické kliknutí 
(s využitím takzvaného klikátoru) by mělo 
být jen zálohou. Vyžaduje to buď použití 
obou rukou, nebo zvuk není jednoduše 
kontrolovatelný. Mechanické klikáto-
ry jsou ve velké většině moc hlasité pro 
použití v interiérech a nelze jimi klikat 
v blízkosti ucha. Ťuknutí holí má zase ne-
výhodu, že jeho zvuk se mění dle struktury 
aktuálního povrchu.3

DÁ SE ECHOLOKACE NAUČIT?
První fází výuky echolokace je senzibi-
lizace, tedy „vyladění se“ na různá echa. 
Stimuluje se citlivost na různé typy od-
raženého zvuku a jejich rozdíly. Echo je 
vlastně jakýsi „háčkový“ stimul, protože 
ukotví pozornost mozku, zatímco ostatní 
podněty mozek ignoruje. Nejsnadněji se 
začátečníkům detekují plastové panely 

(stěny) a nádoby. Začíná se s jasnými 
podněty a jejich porovnáním s absolutně 
odlišnými, například nízký plot a vysoká 
zeď. Trénovat je vhodné v prostředí s roz-
ličnými předměty. Rozpoznání lze nakonec 
podpořit ohmatáním předmětu. Postupně 
se v mozku k jednotlivým echopodnětům 
přiřazují vjemové asociace a dochází k po-
rovnávání jednotlivých stimulů. Jakmile se 
základní schopnost zafixuje, trénují se po-
stupně jemnější echa a komplexní situace. 
Postupně se nevidomý člověk učí zpřesňo-
vat informace o svém okolí a rozpoznávat 
obtížnější překážky, jako jsou například 
otevřené dveře nebo úzká tyč. Trénuje 
se například diagonální přechod velkých 
místností, např. tělocvičny. Člověk se učí 
rozpoznávat hloubku prostoru před ním 
a za ním a udržovat stále stejnou vzdále-
nost od stěn z obou stran. Svět samozřej-
mě není tvořen pravými úhly, ale křivkami 
a mnoha různými úhly. Pro někoho je uče-
ní této metodě velmi obtížné, pro jiné na-
opak snadné. Každý nevidomý či zrakově 
postižený člověk má jiné dispozice.

NARAZIT DO PŘEKÁŽKY JE NEPŘÍJEM-
NÉ, ALE NEDOVOLIT, ABY SE TAK STALO, 
JE ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ
Jak ve Spojených státech, tak v evrop-
ských zemích (Německo, Rakousko, Švý-
carsko) metodu zkouší již děti v raném 
věku. Stejně jako chůzi s bílou holí i echo-
lokaci je dobré ukázat dítěti co nejdříve. 
Zásadní pro kvalitu života nevidomého 
dítěte nebo dítěte se závažnou zrakovou 

vadou je jeho motivace objevovat okolí. 
Echolokace může proces poznávání pro-
středí velmi urychlit a usnadnit. Přináší 
dítěti vytouženou svobodu pohybu a ko-
munikace s prostředím.4

I sám Daniel Kish často vyučuje echoloka-
ci nevidomé děti. Ne všechny mají rozvi-
nutou schopnost rozpoznávat echa a jen 
některé zvládnou echolokaci na úrovni 
Kishe. On sám však za největší překáž-
ku při poznávání okolního prostředí vidí 
přílišné ochranitelství rodičů, učitelů 
a ostatních. Nevidomé dítě potřebuje pod-
poru při volném zkoumání světa. Lidé oko-
lo něj musí být otevření, musí rozvíjet jeho 
nezávislost, vůli, zvědavost i za cenu urči-
tého rizika. Jen tak lze podle Kishe plně 
rozvinout schopnosti daného dítěte. Proto 
pracuje i s rodiči, aby se otevřeli poznáva-
címu procesu svého dítěte. Echolokalizace 
je jen malá část socializace nevidomého: 
jde i o budování sebedůvěry, sociálních 
kompetencí, dovedností a schopností. Jak 
Daniel Kish říká: „Narazit do tyče je ne-
příjemné, ale nedovolit, aby se tak nikdy 
stalo, je životní neštěstí. Bolest je cena za 
svobodu.“

Zhlédnout videa Daniela Kishe a vytvořit 
si tak lepší představu o této metodě mů-
žete například na YouTube. V Rakousku vy-
učuje každoročně echolokaci žák Daniela 
Kishe Juan Riuz, a to většinou ve Štýrském 
Hradci nebo ve Vídni.

Jitka Barlová, pracoviště SPRP Praha

1 FlashSonar: Understanding and Applying Sonar Imaging to Mobility. Future Reflecti-
ons, Winter 2011.

2 DOWNEY, Greg. Getting Around by Sound: Human Echolocation. June 2011.

3 FlashSonar: Understanding and Applying Sonar Imaging to Mobility. Future Reflections, 
Winter 2011.

4 FlashSonar: Understanding and Applying Sonar Imaging to Mobility. Future Reflecti-
ons, Winter 2011.
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V roce 2016 ukončuje českobudějovické stře-
disko poskytování služby rodině Chrtových. 
Kubovi bude na podzim sedm let a nastupu-
je do základní školy. Narodil se s vrozeným 
anoftalmem levého oka, které je nahrazeno 
protézkou, a s mikroftalmem oka pravého. 
Rodiče využili možnosti podělit se prostřed-
nictvím našeho časopisu o svou zkušenost 
s poněkud kontroverzním kurzem intuitivního 
vidění. Jedná se o metodu mnohými odborníky 
odsuzovanou a zatracovanou, označovanou za 
podvodnou, mnohými účastníky kurzů naopak 
přijímanou velmi pozitivně. Není naším cílem 
rozhodnout, kde je pravda. Diskuse na toto 
téma stále probíhají a mnohá média o nich 

informují. My vám přinášíme jen záznam zku-
šenosti jedné z klientských rodin.

Martina Papoušková, Středisko rané péče 
SPRP České Budějovice

V březnu jsme s Kubou absolvovali kurz intu-
itivního vidění. Dozvěděli jsme se o něm od 
známých, kteří si jím se svými dětmi prošli. 
Právě oni si na nás vzpomněli a říkali si, že by 
to mohlo pomoci i Kubovi.

Jedná se o součást metody „přímého vnímání 
informací z okolí“ autora Marka Komissarova. 
Metoda vychází ze staré kultury, která věřila 
v tzv. „třetí oko“. Někteří je dokázali aktivovat do 
stavu plného vidění bez použití fyzických očí.

Kurz je určen pro děti od 5 do 12 let. Probíhá 
od pondělí do pátku, dvě hodiny denně. Na za-
čátku jsou rodiče seznámeni s průběhem kur-
zu a poté už začíná práce se samotnými dětmi. 
Děti dostanou neprůhlednou černou masku 
a nasvícením se „aktivuje třetí oko“. Dětem se 
vytvoří v určitém místě průzor, kterým vidí oko-
lí. Mohou tak tedy vidět obrázky, číst, pohybo-
vat se. Je zvláštní sledovat děti, jak s maskou 
na očích plní různé úkoly. Toto by mělo zlepšit 
reálné vidění u dětí s hendikepem a zapojit 
část mozku, která se běžně nevyužívá.

Kuba zvládl celý kurz perfektně. Obrázky o ve-
likosti cca 5 x 5 cm viděl první den na 14 cm. 
Poslední den již viděl obrázek ze vzdálenosti 
1,2 m. Stejně tak byl schopen s ostatními 
dětmi projít klikatou uličkou z kuželů, aniž by 
nějaký srazil. S maskou rozpoznává všechny 
barvy, skládá Lego, opakuje pohyby, které mu 
ostatní ukazují... Zkrátka funguje, jako by viděl 
bez masky.

Nevíme zatím, nakolik Kuba tuto zkušenost 
využívá v běžném denním režimu. Ale sleduje-
me, že se kolikrát dívá do sluníčka a poté vidí 
i předměty ve větší dálce. Věříme, že si postup-
ně pravidelným tréninkem a se stoupajícím 
věkem bude čím dál více uvědomovat, jak je 
toto pro něj výhodné, a bude mu to usnadňo-
vat orientaci v prostoru.

Kurz můžeme jenom doporučit, byli jsme vel-
mi spokojeni. Stejně tak i Kuba a jeho mladší 
bratr Honzík (ten nemá žádnou vadu zraku 
a kurz absolvoval s ním).

Alena a Luděk Chrtovi

Kurz intuitivního vidění?

Jmenuji se Zuzana Třeštíková, je mi 28 let 
a od svých šesti měsíců jsem nevidomá. Stu-
dovala jsem na gymnáziu v Praze-Nových Bu-
tovicích, následně pak v Brně na Masarykově 
univerzitě. Studium jsem později přerušila 
a nyní pracuji v Praze na Neviditelné výstavě.

Když jsem před časem začala přemýšlet 
o nástupci svého dosluhujícího mobilního 
telefonu, nebylo pro mě úplně jednoduché 
rozhodnout, jaký typ zvolit. Do té doby jsem 
používala výhradně tlačítkové telefony s na-
instalovaným hlasovým výstupem Mobile 
Speak, ty však s nástupem „chytrých tele-
fonů“ postupně zanikají a hlasový výstup se 
již prakticky nevyvíjí. Bylo mi tedy jasné, že 
budu muset vybrat mobilní telefon s doty-
kovým displejem. Moc jsem si to neuměla 
představit, i když jsem věděla, že hodně mých 
zrakově postižených přátel a známých takové 
zařízení bez větších problémů využívá. Nej-
větší překážku jsem shledávala v tom, že na 
takovém telefonu nebudu umět dostatečně 
rychle psát. Také jsem si nebyla jistá, zda zvo-
lit telefon s operačním systémem Android, 
nebo iPhone od firmy Apple. Když jsem měla 
možnost oba porovnat, zjistila jsem, že se mi 
s iPhonem pracuje o hodně lépe, takže jsem 
se nakonec rozhodla pro něj. Na společnosti 

Apple se mi navíc vždy líbilo, že zohledňuje 
problematiku zrakově postižených, všechny 
produkty od Apple jsou totiž již v základu 
vybaveny hlasovým výstupem VoiceOver, 
po jehož zapnutí je možné zařízení používat 
i bez zraku, bez nutnosti cokoli dalšího insta-
lovat. Také mě velmi zaujaly různé aplikace, 
některé přímo určené pro zrakově postižené, 
díky nimž se telefon stává poměrně multi-
funkčním zařízením a uživatel je tak mnohem 
méně závislý na svém okolí. V únoru 2016 
jsem si tedy iPhone pořídila.

Obávané psaní na dotykovém displeji vy-
řešila aplikace MBraille. Funguje tak, že 
z celého displeje se stane virtuální braillská 
klávesnice a člověk tak může psát Braillo-
vým písmem, což považuji za velmi rychlé 
a efektivní. Dále zde existuje možnost SMS 
zprávu či e-mail nadiktovat a řekla bych, že 
i toto již v poslední době funguje velmi dobře. 
Někteří zrakově postižení uživatelé telefonů 
s dotykovým displejem také využívají mož-
nost připojit k zařízení externí klávesnici přes 
Bluetooth. V neposlední řadě je samozřejmě 
možné psát klasickým způsobem, tj. najít si 
na displeji příslušný znak a zvednutím prstu 
jej aktivovat, nicméně tento způsob je pro mě 
osobně velmi pomalý.

Další velmi zajímavou možnost využití iPho-
nu vidím v různých navigačních aplikacích. 
Existuje jich pochopitelně více, sama mám 
osobní zkušenost hlavně s aplikací Blind-
Square. Když jsem v místě, kde to neznám, 
a chci zjistit, kde je např. nejbližší restaurace, 
bankomat či pošta, když se chystám někam 
jet a chci si trochu zmapovat okolí předem 
nebo když se potřebuju dostat z bodu A do 
bodu B, je tato aplikace skutečně velký po-
mocník. V posledním zmiňovaném případě si 
pak člověk volí, jestli chce pro navigaci vyu-
žít mapy přímo od Apple nebo např. klasické 
Google mapy.

Pro nevidomého člověka, který žije sám, popř. 
s partnerem, který je též zrakově postižený, 
může být občas problém rozpoznat některé 
produkty běžné denní potřeby. Mám na my-
sli např. některé druhy potravin, kosmetiky 
či drogerie. Typickým příkladem může být 
situace, kdy si člověk kupuje šampon a kon-
dicionér na vlasy stejné značky. Tyto dva pro-
dukty budou mít stejnou lahvičku, a pokud si 
je neoddělíme už při nákupu v obchodě, ne-
musí být úplně jednoduché je později od sebe 
rozeznat. Ano, samozřejmě existuje možnost 
zjistit, který z nich pění a který ne, nicmé-
ně pro člověka vlastnícího chytrý telefon je 

jednodušší použít aplikaci TapTapSee, popř. 
podobnou Camfind. Obě jsou schopny rozpo-
znat vyfocenou etiketu a sdělit, jaký produkt 
držíme v ruce. Je pravda, že člověk nemusí 
být úspěšný hned napoprvé – většina výrobků 
je opatřena několika etiketami a je třeba na-
jít tu správnou s požadovanými informacemi. 
Nicméně asi nikdy se mi ještě nestalo, že by 
se mi nějakou věc nepodařilo dešifrovat vů-
bec.

Kromě výše zmiňovaných příkladů speciál-
ních aplikací pro zrakově postižené, mezi 
které bychom mohli zařadit ještě např. „roz-
poznávač“ textu KNFB Reader, je samozřej-
mě možné s iPhonem i bez zraku dělat úplně 
běžné věci – číst e-maily, prohlížet webové 
stránky, provádět bankovní transakce apod.

Na mobilní telefon, stejně jako na mnoho 
dalších kompenzačních pomůcek, má zrako-
vě postižený nárok žádat příspěvek od úřadu 
práce, jedná se o příspěvek na zvláštní po-
můcku. V případě, že je cena pomůcky vyšší 
než 24 tisíc, uhradí žadatel desetiprocentní 
účast, pokud si ovšem nezažádá o její pro-
minutí z důvodu nízkých příjmů. Konkrétně 
iPhone spadá do kategorie „Elektronická ko-
munikační a orientační pomůcka pro nevido-
mé“. Některé speciální aplikace je tak možno 
zahrnout do příspěvku – zdaleka ne všechny 
jsou totiž zdarma.

A krátké shrnutí na závěr: s možnostmi, kte-
ré mi chytrý telefon nabízí, bych se ke svému 
starému „tlačítkovému“ už nevrátila:).

Zuzana Třeštíková 

Jak může chytrý telefon pomáhat 
lidem se zrakovým postižením

Přinášíme zkušenost rodiny s delfinoterapií, 
ne zcela tradiční metodou, při níž je dítě 
v kontaktu s delfíny.

Náš pětiletý syn Jakub trpí velmi vzácným 
mozkovým onemocněním, takzvaným Torie-
llo-Carey syndromem. Lidem s touto nemocí 
chybí „spojovací můstek“ mozkových hemi-
sfér, což způsobuje problémy jak s pohybem, 
jemnou motorikou, tak i s ovládáním mimic-
kých svalů.

V roce 2015 jsme díky veřejné sbírce a fi-
nančním darům od různých společností ab-
solvovali delfinoterapii v tureckém Beleku. 
Naše pocity byly zpočátku rozporuplné, ne-
dokázali jsme si představit, jak to syn zvlád-
ne. A přemýšleli jsme, zda se dostaví aspoň 
některé z předpokládaných účinků zmiňova-
ných v souvislosti s touto terapií.

Před odjezdem musel Kubíček podstoupit řadu 
vyšetření, která měla potvrdit, že může cesto-
vat letadlem, a zda vůbec zvládne klimatické 
podmínky v Turecku. Po absolvovaných vyšet-
řeních se opět objevily potíže s dýcháním, tak-
že jsme nakonec odjížděli s antibiotiky.

Samotná delfinoterapie byla rozdělena do 
10 lekcí, přičemž každý den jsme absolvovali 
jednu terapii v maximální délce 60 minut – 
z toho 30 minut v bazénu s delfíny a 30 minut 
v terapeutické místnosti, na alpha lůžku nebo 
v aquaparku. Bazén byl hluboký několik met-
rů a teplota vody dosahovala 22 °C. V bazénu 
plavali tři delfíni – Cigán, Bender a Iphone. Na 
jednoho nemocného člověka vždy připadal je-
den delfín. Pacient byl v bazénu s terapeutem 
a na břehu měl každý delfín svého cvičitele, 
který mu během terapie dával pokyny.

Největším problémem pro nás bylo obléct Ku-
bíčka do dvou neoprenů (vzhledem k teplotě 
vody v bazénu) a také to, že Kubíček během 
terapie špatně viděl. Slaná voda mu neumož-
ňovala nadzvedávat si rukou víčko levého 
očička, jak je zvyklý v běžných podmínkách. 
Naopak velkým plusem pro nás byl český te-
rapeut Olda Bureš.

Během terapie je důležitý těsný kontakt ne-
mocného s delfínem a vše probíhá formou 
hry, kdy například nemocný opakovaně hází 
delfínovi míčky, kroužky, hladí ho, objímá, 
společně s cvičitelem ho krmí a „mluví“ na 
něj, dává pusinky... Závěrečnou odměnou jak 

pro delfína, tak pro člověka je jízda na del-
fínově hřbetu. Příležitost absolvovat jednu 
terapii jsme dostali také my, rodiče, a zjistili 
jsme, že delfíni jsou nejen přátelští, jak je 
o nich známo, a že jsou velmi citliví, doká-
žou vás velmi silně obejmout, ale především 
jsou velmi ohleduplní. Když vás delfín veze na 
hřbetu, kontroluje si, že vás neztratil. Velkým 
překvapením pro nás bylo, že jeho kůže není 
slizká, jak se na první pohled zdá, ale naopak 
je jemná jako plyš. Velmi důležité bylo dodr-
žovat pokyny cvičitelů – nedotýkat se delfína 
v oblasti očí a tlamy.

Nečekali jsme okamžité výsledky a musíme 
říct, že první tři dny byly opravdu kritické, 
Kuba byl protivný, vzdorovitý a velmi roztěka-
ný. Útěchou pro nás byla slova terapeuta, že 
se jedná o běžnou reakci. Čtvrtý den byl zlo-
mový. Delfín Bender začal na Jakuba reagovat 
sám, bez jakýchkoliv pokynů cvičitele píšťal-
kou a bez jakékoliv rybí odměny. Od toho dne 
se začaly objevovat první změny. Kubíček ne-
měl v noci problémy s dýcháním, protože jsme 
ho viděli poprvé spát na zádech, měl chuť 
k jídlu, snažil se chodit po schodech.

Po návratu domů jsme měli takové „mrtvé“ 
období, kdy jsme nepozorovali žádný další po-
krok, Kubíček byl stále velmi roztěkaný. Trvalo 
to asi tak měsíc, poté jsme ale zaznamenali 
další pozitivní změny, které delfinoterapie 
a pobyt u moře přinesly. A to především v cho-
vání, kdy se Kuba nechal obejmout a objetí za-
čal vyhledávat, dříve to neměl vůbec rád. Dále 

se zlepšila jeho hrubá motorika na nerovném 
terénu, zmizela rýma a zahlenění, výrazně 
se zlepšila jeho komunikace a vyjadřovací 
schopnosti.

Z našeho pohledu se jedná o velmi cennou 
zkušenost, která přinesla výsledky nad naše 
očekávání. Kubovy pokroky pro nás byly do té 
doby téměř nepředstavitelné. Velmi nás také 
překvapila vstřícnost a ochota Turků. Během 
pobytu jsme ani jednou nezažili negativní re-
akci z jejich strany. Vzhledem k těmto skuteč-
nostem, a především k pokrokům, které syn 
udělal, jsme se rozhodli, že se letos budeme 
snažit synovi delfinoterapii opět zajistit. Je-
dinou překážkou jsou v tento okamžik samo-
zřejmě finance. Kromě nákladného pobytu 
je třeba uhradit deset terapií v ceně 3 900 €. 
Z tohoto důvodu také pokračujeme ve sběru 
plastových a kovových vršků a víček, mobilních 
telefonů, počítačů, notebooků, tabletů a samo-
zřejmě jsme vděční za každou korunu od indi-
viduálních i firemních dárců zaslanou na účet 
veřejné sbírky č. 3928413359/0800, který je 
pro našeho Kubíka založen na dobu neurčitou 
a spravuje jej Charita Valašské Meziříčí.

Pokud se chcete o delfinoterapii dozvědět 
více informací, najdete je na stránkách www.
delfinoterapie.cz anebo na stránkách Del-
finoterapie na Facebooku, kde jsou k vidění 
i fotografie a videa z terapií našeho Kuby.

Ester Guryčová

Delfinoterapie: 
když plavete s delfíny...
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POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S POSTIŽENÍM

Aplikované pohybové aktivity (APA) jsou 
obor, který na praktické i teoretické úrovni 
řeší zařazení osob se speciálními potřebami 
(s důrazem na osoby se zdravotním postiže-
ním) do pohybových programů s cílem zvý-
šení kvality jejich života. Na vysokoškolské 
úrovni jej zastupují obory aplikovaná tě-
lesná výchova (dominující profil do oblasti 
školní tělesné výchovy) a aplikované pohy-
bové aktivity (oblast volného času). Kromě 
těchto oborů se APA jako předmět vyučuje 
již na více než polovině vysokoškolských 
pracovišť v České republice, které vzdělá-
vají budoucí pedagogické i instruktorské 
pracovníky v různých oblastech lidského 
pohybu. Více nám k tématu pohybových ak-
tivit pro lidi s postižením prozradí vysoko-
školský pedagog Ondřej Ješina.
Pokusme se o takové „retroohlédnutí“. Co 
vás vedlo k tomu, že jste se začal věnovat 
pohybovým aktivitám dětí se zdravotním 
postižením?
Tak trochu náhoda :). Na konci 90. let bylo 
povědomí o aplikovaných pohybových aktivi-
tách ještě menší než nyní a moje rozhodnutí 
vybrat si vysokoškolský obor aplikovaná tě-
lesná výchova bylo spíše řízeno „shora“ než 
z nitra. Při studiu mě ale práce s osobami 
s postižením a jejich vedení ke zdravější-
mu životnímu stylu oslovila natolik, že jsem 
v oboru zůstal i po dokončení studia.

Od vašeho nástupu na vysokou školu se 
v oblasti integrace ve vztahu k výchovně-
-vzdělávacímu procesu určitě hodně změni-
lo, jaký je váš názor na integrační (v posled-
ní době častěji používaný termín inkluzivní) 
trendy a tendence?
Termín integrace (nebo inkluze) je dlouhodo-
bě trochu devalvován, skloňován i neskloňo-
vatelnými směry a někdy i využíván k politic-
kým účelům, při zmiňování jeho pozitivních 
i negativních dopadů. Právě před takovou 
politizací tématu bych všechny moc rád va-
roval. Naše společnost dle mého názoru do-
spěla do doby, kdy bychom se neměli bavit, 
jestli integrace ano, nebo ne, ale JAK. Na 
všem je možné nalézt to pozitivní i negativní. 
Není smysluplné účelově zakrývat informace 
z obou protipólů. Pokusím se to vysvětlit na 
jednom příkladu: umožnit žákům se zdra-
votním postižením studovat je vnímané jako 
pozitivní cesta, která podporuje osobnostní 
a sociální růst žáků s postižením i bez po-
stižení. Na druhé straně, zvýšení počtu žaků 
s postižením na „běžných“ školách znamená 
snížení jejich možností pohybových aktivit 
jak ve škole, tak ve školních kroužcích nebo 
internátech a podobně. Do jedné konkrétní 
školy v „Horní nad Dolní“ chodí dívka se zra-
kovým postižením do 1. třídy a chlapec do 
7. třídy. Z nich goalballový tým pro potřeby 
školní povinné nebo volitelné tělesné výcho-
vy nevytvoříte. Zkusím jiný příklad: dospělí 
s mentálním postižením mají po změně v ob-
lasti sociální péče lepší finanční podmínky 
pro pobyt v běžném rodinném prostředí než 

dříve. Na druhou stranu poskytovatelé sociál-
ní péče výrazně horší podmínky pro realizaci 
sportovní činnosti a tím pro aktivizaci uživa-
telů služeb nebo osob, které jejich ostatní 
služby nevyužívají.

Slogany typu „integrace začíná tam, kde se 
o ní přestává mluvit“ jsou sice silné a plné 
emocí, prozatím se ale podle toho při stra-
tegických rozhodnutích a při vytváření pod-
půrných systémových opatření nelze řídit. 
Mnohokrát jsem se setkal s tím, že když se 
o něčem nemluví, tak to neexistuje, a ne na-
opak. Dědeček mojí ženy, poměrně úspěšný 
muž v oblasti energetiky, mi poradil relativ-
ně jednoduchou věc – pokud chceš v životě 
někoho (in)formovat a měnit jeho postoj 
k čemukoliv, tak o tom tématu hlavně hodně 
mluv. No a já všude mluvím o významu pohy-
bových aktivit u dětí i dospělých se zdravot-
ním postižením a dlouhodobým onemocně-
ním a o jejich právu na účast v pohybových 
programech na úrovni školní tělesné výcho-
vy, volnočasových aktivit i sportu. V posled-
ní době intenzivně řeším i hlubší propojení 
v oblasti komplexní rehabilitace s dalšími 
relevantními obory, jako je fyzioterapie, ergo-
terapie nebo sociální práce.

Předpokládám však, že jen u mluvení nezů-
stává...
To je naštěstí pravda:). Já toho sice namluvím 
hodně:), ale mám to obrovské štěstí, že jsem 
žákem profesorky Hany Válkové (pozn. red.: 
zakladatelky vysokoškolského oboru aplikova-
ná tělesná výchova a oblasti aplikovaných po-
hybových aktivit). Ta kromě hesla „be flexible“ 
razí, že jedním z principů práce v APA je propo-
jení teorie a praxe. Díky přístupu vedení Fakul-
ty tělesné kultury v Olomouci je toto možné, 
a dokonce podporované na akademické úrov-
ni. A věřte, že to nebývá na některých jiných 
vysokoškolských pracovištích zvykem. Před 
takřka 10 lety jsme s kolegou Martinem Kud-
láčkem založili oddělení na Katedře aplikova-
ných pohybových aktivit s označením Centrum 
APA. Již od počátku bylo hlavním cílem pře-
nést teoretické poznatky do praxe. Umožnit 
osobám s postižením (napříč všemi věkovými 
skupinami) plnohodnotné zapojení do pohy-
bových aktivit a zároveň podpořit i osoby bez 
postižení (např. rodiče) při společných aktivi-
tách zejména ve volném čase a školní tělesné 
výchově. Mezi naše vlajkové lodě patří zimní 
lyžařské kurzy pro všechny, rodinné lyžařské 
kempy, vzdělávání instruktorů pro lyžování 
osob s postižením. Nejnověji pak expediční 
projekty (od příštího roku ve spolupráci s CK 
Alpina), kdy studenti pod supervizí vyučujících 
realizují zahraniční kurzy v přírodě – cyklotu-
ristika, lezení, vodní turistika, pěší turistika, 
ale i mushering, canyoning nebo přežití v pří-
rodě. Na jaře pak dvoudenní akce typu sjíž-
dění Moravy, připravujeme „spanilou jízdu 
Olomouc – Praděd“ na tandemových kolech, 
realizujeme osvětové programy Paralympijský 
školní den, účastníme se nepřeberného množ-
ství jednodenních propagačních programů... 

V rámci aktivit Centra APA zapůjčujeme spor-
tovně-kompenzační pomůcky a zajišťujeme 
školené asistenty pro školy, ale i pro rodiny 
či neziskové i ziskové organizace. Vydáváme 
časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii 
a praxi. Realizujeme setkávání odborníků i ro-
dičů na nejrůznějších seminářích a konferen-
cích, kde intenzivně spolupracujeme s Českou 
asociací aplikovaných pohybových aktivit. 
Součástí naší práce je však i poradenství za-
měřené jak na oblast volného času, tak přede-
vším na školní tělesnou výchovu.

Integrace do povinné školní tělesné výcho-
vy bývá pro mnohé integrující školy pro-
blém. Jaký je váš pohled na systematické 
uvolňování z tělocviku?
Zrušení systému neodůvodněného uvolňová-
ní ze školní tělesné výchovy je jedním z ma-
nifestů našeho oboru. Pro naše uvažování 
je nemyslitelné přijmout tezi, že by člověku 
měly být kladeny překážky a systémově, na 
základě zákonných i podzákonných norem, 
vytvářeny bariéry v účasti v něčem, co je vše-
obecně a u osob bez postižení považované 
za správné, přičemž to nepředstavuje opráv-
něné riziko s dopadem na zdraví nebo život. 
Účast v profesionálně vedených pohybových 
nebo společných programech rozhodně 

takovým rizikem není! Jedna dobře odvedená 
vyučovací jednotka tělesné výchovy předsta-
vuje zhruba 20 minut skutečné pohybové ak-
tivity. Dvakrát za týden se tedy jedná o 40 mi-
nut. Přitom doporučené objemy Světovou 
zdravotnickou organizací jsou výrazně vyšší 
(a to i s ohledem na zdravotní omezení). Ob-
sah školní tělesné výchovy je výrazně plastič-
tější a flexibilnější než za dob povinné školní 
docházky v 90. letech a dříve. Nevyužíváme 
možností již dříve zařazované zdravotní tě-
lesné výchovy. Úplně systémově ignorujeme 
principy aplikované tělesné výchovy (tedy 
tělesné výchovy s účastí osob se speciální-
mi vzdělávacími potřebami). A hlavně jsme 
mnohdy zapomněli využívat zdravý rozum. 
Náš přístup nebyl nikdy založen na hledání 
důvodů, proč něco není možné, ale na hledá-
ní způsobů, jak to udělat! To vše s primárním 
respektem k potřebám a přání dětí, žáků, je-
jich rodičů i dalších zainteresovaných osob.

V praxi se setkáváme s tlakem škol, případ-
ně lékařů, na zařízení podkladů pro uvol-
nění z tělesné výchovy. Co byste rodičům, 
kteří toto nechtějí akceptovat, doporučil?
Předně bych chtěl apelovat na rodiče, kteří 
naopak své dítě chtějí uvolnit z tělocviku, aby 
to nedělali. Po zvážení benefitů, které řízené 
a smysluplně vedené pohybové aktivity pro 
zdraví a sociální začlenění jejich dětí přiná-
šejí, je zřejmé, že uvolnění není správná ces-
ta. Svému sociálnímu okolí tím jednoznačně 
říkáte, že jakmile se objeví první problém, 
v tomto případě při školní integraci, tak zmi-
zí, když před ním utečete nebo vytvoříte bari-
éru k účasti v ní. Příště se dohodnete na tom, 
že se nebudete účastnit výtvarné výchovy, 
protože nevidíte na papír, nebo matematiky, 
protože máte jen čtyři prsty a v první třídě se 
učíte do desíti počítat na prstech. Promiňte 
mi ten hloupý příklad, ale takových by mohlo 
být tisíce. Asi bychom se pozastavili nad tím, 
že uvolníte žáka z českého jazyka, protože ho 
nebaví číst, nebo z fyziky, protože z ní má troj-
ku a bojí se zkoušení. V tělocviku však tyto ar-
gumenty vedou jaksi automaticky k uvolnění.

A teď k rodičům, kteří chtějí, aby jejich ratolest 
školní tělesnou výchovu navštěvovala. Stůjte 
si pevně za tím, co chcete. Nejste v tom roz-
hodně sami a dětí s postižením, které školní 
tělesnou výchovu absolvují, jsou stovky. Po-
kuste se spojit s odborníky nebo poradenskými 
pracovníky ve vašem okolí. Jednou z možnos-
tí je kontaktovat přímo nás prostřednictvím 
www.apa.upol.cz. Požadujte od vašeho pe-
diatra potvrzení nejen toho, co vaše dítě dě-
lat nemůže, ale zejména toho, co dělat může 
(formuláře pro lékaře jsou součástí některých 
našich metodických materiálů a je možné je 
obdržet přímo od nás nebo od vašeho speci-
álně pedagogického centra /SPC/). Požádejte, 

aby individuální vzdělávací plány pro školní 
tělesnou výchovu byly SPC zpracovány stejně 
kvalitně jako u ostatních předmětů (přístup 
k metodice, jak vytvářet tyto plány, všechna 
SPC mají). Pokud objektivní zdravotní důvody 
a podmínky školy neumožňují účast v běžné 
tělesné výchově, hledejte alternativy, mezi něž 
patří zdravotní tělesná výchova, aplikovaná 
tělesná výchova, spojení spádových škol a vy-
tvoření systému společných programů mimo 
hlavní čas vymezený pro výuku a podobně.

Co mají rodiče udělat, pokud s vámi chtějí 
spolupracovat?
Poradenská činnost je (tak jak bylo uvedeno 
výše) jen jednou z našich činností. Ačkoliv ji po-
važujeme za klíčovou, dobře vedená je i časově 
a finančně náročná. Proto je nutné nás kon-
taktovat s dostatečným časovým předstihem. 
Velmi rádi vyhovíme všem rodičům s ohledem 
na termínové, dojezdové a finanční možnos-
ti. Služby, které poskytujeme, jsou bezplatné 
a snažíme se na ně získávat zdroje zejména 
v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy. Nejsme systémově a normativem za-
kotveným poradenským zařízením jako třeba 
speciálně pedagogická centra, se kterými však 
intenzivně spolupracujeme. Česká republika 
prozatím totiž systémově oblast zdravého ži-
votního stylu a komplexní podporu pohybových 
aktivit neřeší a přenechává tuto kompetenci 
obcím a krajům. Ty to však při všech svých po-
vinnostech nepovažují za jednu z priorit. Naše 
pracoviště tedy tak trochu lepí náplastí ote-
vřenou zlomeninu. Neodpustím si poznámku, 
že mi to trochu připomíná iniciativu současné 
Společnosti pro ranou péči na začátku 90. let.

Prvotní kontakt probíhá buď telefonicky 
(733 690 599), nebo e-mailem na kteréhokoliv 

pracovníka Centra APA (viz www.apa.upol.cz). 
Kdo mě zná, ví, že preferuji telefonní kontakt. 
Věk dítěte nerozhoduje, nejčastěji nás však 
kontaktují rodiče, kteří řeší vstup do povinné 
školní docházky nebo přestup na druhý stupeň 
či střední školu. Obvykle se se zájemci z řad ro-
dičů sejdeme na cca hodinovou diskusi, kde si 
vyslechneme, v čem můžeme být nápomocni, 
podrobně představíme naši činnost a možnos-
ti a dohodneme se na společných aktivitách. 
Mezi standardní pomoc se řadí zejména do-
pracování individuálního vzdělávacího plánu 
školní tělesné výchovy, poskytnutí metodic-
kých materiálů pro školské pracovníky, pří-
padně pro rodiče, realizace Paralympijského 
školního dne (kde dojde i k základnímu ško-
lení pedagogických pracovníků) na integrující 
škole a účast na společných zimních či letních 
kempech pro rodiče, případně jejich účast 
v některém z našich systémů školení. Jedním 
z našich dílčích cílů je podpořit rodiče v tom, 
aby byli na naší podpoře co nejméně závislí. 
Po zaškolení rodičů není problém, aby si např. 
sami zapůjčili monoski (lyže pro osoby s těles-
ným postižením) a jeli s rodinou do Rakouska 
nebo i našich hor a nepotřebovali naši další 
podporu, pokud o ni sami nepožádají (např. 
sehnání školeného instruktora). Díky tomu, že 
spolupracujeme s řadou organizací a sportov-
ních zařízení, je možné také propojení v rámci 
této rozsáhlé sítě tak, aby řadu dalších činnos-
tí v kooperaci řešili v místě svého bydliště.

Bylo by na závěr možné uvést něco z vašich 
pracovních plánů?
V současné době se snažíme maximálním 
možným způsobem v kooperaci s MŠMT o le-
gislativní změny, které by umožnily zapojení 
dětí i dospělých se zdravotním postižením do 
pohybových programů výrazně více než do-
posud. Dále připravujeme projekt rozšíření 
našich aktivit na většinu území naší republiky 
a ještě větší spolupráci s organizacemi půso-
bícími v jednotlivých regionech.

Marie Kaletová, Středisko rané péče SPRP 
Olomouc

Nehledáme důvody, 
ale způsoby!

Paralympijský školní den na Základní škole v Brně-Starém Lískovci

Expedice PřesBar

Ondřej Ješina je vysokoškolský 
pedagog, předseda České asociace 
aplikovaných pohybových aktivit, 
vedoucí Centra aplikovaných po-
hybových aktivit, člen poradního 
týmu pro vytváření strategického 
dokumentu Zdraví 2020, hlavní 
organizátor národních i meziná-
rodních konferencí a odborných se-
minářů věnovaných problematice 
aplikovaných pohybových aktivit.
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Kromě mnoha dalších oblastí se Renata 
Czaderová věnuje organizování volnočaso-
vých aktivit dětí s postižením, a to v rámci 
spolku NIKDY NEJSI SÁM..., který společně 
s dalšími rodiči založila v Třinci v roce 2014. 
Sama říká, že zvládat těžké chvíle jí pomá-
há práce, a to práce pro druhé. Přečtěte si 
velmi inspirující rozhovor s osobností, která 
při všech těžkostech, které musí jako rodič 
dítěte s postižením překonávat, má stále 
přehršel nápadů, co by se ještě dalo dělat, 
a také dostatek chuti a energie k jejich re-
alizaci.
Co všechno se ve vašem životě změnilo s na-
rozením druhého syna?
Jednoduše řečeno všechno. Situace, když se 
vám z bezproblémového těhotenství narodí 
sice trochu předčasně, ale zdravé dítě a pak 
se vše do 24 hodin zvrtne, je velkým šokem. 
V té době už jsme měli 11letého syna, ně-
jakým způsobem nastavený život. Nevím, 
čím to bylo a je, že se nám podařilo všechno 
zvládnout, ale možná to bude i tím, že jsme 
už byli starší rodiče – mně v době narození 

syna bylo 39 let. Nebo možná tím, že jsme 
si rodičovství se zdravým a bezproblémovým 
synem užili v plné parádě. Už jsem to někde 
psala. Na začátku toho maléru čekáte, věříte 
a doufáte, že vše dopadne dobře. Za tu dobu 
se do dítěte zamilujete. Ale nebudu lhát. Za-
čátky byly moc těžké.

Proč a kdy jste se rozhodla studovat speci-
ální pedagogiku, konkrétně tyflopedii?
Hlavním důvodem byly problémy mladšího 
syna. Krvácení do mozku mu poškodilo zrako-
vé centrum. Je postižen mozkovou slepotou. 
Proto jsem se chtěla co nejvíc dovědět o mož-
nostech terapie. Myslela jsem si, že bych pra-
covala jako jeho asistentka ve škole. Naštěstí 
jsem si včas uvědomila, že to by byl úvazek na 
24 hodin. To bych nedokázala. Studium jsem 
ale úspěšně ukončila. Samotnou mě překva-
pilo, jak krásně jsem si studium užívala! Pro 
mne to byly lázně! Byla jsem jak houba, která 
všechny informace nasávala.

Jste velmi aktivní. Péči o dítě s postižením 
jste dokázala skloubit s dalším studiem, 

v současnosti pracujete. Kromě toho se vě-
nujete také pořádání aktivit v rámci spolku 
Nikdy nejsi sám... Kolik hodin týdně přibliž-
ně trávíte v práci?
Nevím, nepočítám to. Někdy je to víc, někdy 
míň. Mám flexibilní pracovní dobu. Spolek 
nosím v hlavě nepřetržitě. Pořád mi naskakují 
nové nápady, co by se ještě dalo udělat, zor-
ganizovat.

Co bylo hlavním motivem vrátit se po rodi-
čovské dovolené zpět do zaměstnání?
Jsem akční typ. Nedovedla jsem si předsta-
vit, že zůstanu doma. I když práce kolem 
syna bylo opravdu hodně, časté hospitaliza-
ce. Věděla jsem, že se už do školy k dětem 
nevrátím. Takže když přišla nabídka práce 
v pedagogickém centru, neváhala jsem. Moje 
maminka se nabídla s pomocí. Úvazek jsem 
v té době měla 8 hodin týdně. Teď můj úva-
zek činí 20 hodin týdně. To je pro mě ideální. 
Těším se do práce, jsem ráda doma. Vše stí-
hám. V práci dobře znají moji situaci a vedení 
mi maximálně vychází vstříc. Hodně pracuji 
z domu. Je to ideální řešení, které bych přála 
všem maminkám.

Kdo vám pomáhá při péči o syna v době, kdy 
se věnujete své profesi? Jaké služby případ-
ně využíváte?
Na péči o syna se rovným dílem podílíme 
s manželem. Je to prostě úžasný chlap a člo-
věk. Díky němu jsem si dovolila odjet na tý-
den do školy. Všechno zvládá. Za ty roky už 
máme systém – každý má na starosti něco. 
Táta krmí, vaří dobroty, obstarává takové ty 
věci, jako jsou nákupy, zařizování nového 
auta. Já zase obíhám doktory, terapie, sociál-
ku, organizuji nějakou tu zábavu. Samozřej-
mě máme krize. Naštěstí na nás dopadají na 
každého v jiné době. A pak ten druhý zafun-
guje trochu víc. Každý den je syn do 14 hodin 
ve škole, kterou máme skoro přes cestu.

Jakou službu či druh podpory naopak pro 
sebe, rodinu a své dítě v současné době po-
strádáte?
Chybí mi komplexní podpora pečujících osob, 
ukotvení v legislativě, že pečující osoba je 
pracující osoba. A ne jen osoba, která pobírá 
sociální dávky. Ale to je politické téma.

Daří se vám najít i nějaký čas sama pro 
sebe, nějakou chvíli, kdy se můžete věnovat 
jen sobě a nabrat síly? A jakým způsobem 
nejraději relaxujete – co vás dobíjí?
Ráda čtu, přímo náruživě! Když si oblíbím ně-
jakého autora, přečtu všechny jeho dostupné 
knihy. Fascinují mě kriminální příběhy. A pak 
sebevzdělávání, to je můj velký koníček:) 
Ráda se dovídám nové informace.

Při všech svých aktivitách jste navíc zalo-
žila spolek, nazvaný Nikdy nejsi sám... Ak-
tivity spolku jsou zaměřeny na organizaci 
mimoškolních činností pro děti s hendike-
pem a umožňují setkávání rodin pečujících 
o dítě s postižením. Co vás vedlo k založení 
spolku – co bylo hlavním důvodem?
Důvod byl prostý. Člověk je společenský tvor. 
Zdravé děti mají po vyučování své kroužky, 

záliby nebo jen tak společně lelkují. A děti 
s postižením mají stejné potřeby. Proto spo-
lek, který organizuje volnočasové aktivity pro 
děti a mládež s hendikepem. Nezřídka v rodi-
ně je dítě zdravé a dítě s postižením. Každé 
z nich má své potřeby, zájmy. Na našich ak-
cích se snažíme tyto dva světy spojit.

Jaké jsou konkrétní aktivity spolku?
Víkendové pobyty, kde společně trávíme čas, 
učíme se respektovat potřeby druhého. Před-
nášky pro rodiče, aktivity s využitím koní, kde 
se společně staráme o koníky, každý v rámci 
svých možností. Nebo jen klábosíme, stěžu-
jeme si, co se nám nepovedlo, sdílíme, co se 
nám podařilo. Zajišťujeme různé doplňkové 
terapie – canisterapii, felinoterapii (tedy te-
rapii s kočkou), hipoterapii... Zapojujeme se 
do dění na Třinecku. Máme velkou podporu 
ve vedení města Třince. Každou akci zazna-
menáváme na stránkách Nikdy nejsi sám. 
Rozhodli jsme se radost i rozdávat. Pořádáme 
sbírky malých dárečků pro děti v nemocni-
cích. Konkrétně pro oddělení dětské neuro-
logie ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě 
a pro třineckou nemocnici. Oslovilo mě pár 
novomanželských párů, které se rozhodly ne-
přijímat květinové dary a oslovily hosty, aby 
donesli malý dárek pro děti. Ty pak předají 
nám a my zase dál dětem ve zmiňovaných 
nemocnicích. Vždy jsem dojatá, jak jsou mla-
dí lidé empatičtí. A skoro celé Třinecko sbírá 
víčka pro náš spolek. Tato aktivita je úžasným 
integračním prvkem. Vidíte, je toho hodně, co 
děláme. V představenstvu je nás pět. Všichni 
pracujeme bez nároku na mzdu. Jsou zapoje-
né i celé naše rodiny.

Z názvu spolku – Nikdy nejsi sám – lze vy-
číst, že jde především o podporu a podanou 
ruku v situaci, která je obtížná, o možnost 
sdílení. Jaká byla vaše osobní zkušenost – 
co vám osobně pomáhalo překonávat situ-
ace, kdy jste se cítila na vše sama?
Hlavně mi pomáhá práce, a práce pro jiné. 
Mám obrovskou radost, když se nám něja-
ké setkání povede, když odcházíme nabití 
energií, když odcházíme s malou jiskřičkou 
v srdci, že zase bude líp. A pak ta spokojenost 
dětí – to se nedá s ničím srovnat.

Jaké mají v dnešní době rodiče dětí s posti-
žením možnosti při výběru volnočasových 
aktivit pro své dítě? Je podle vás rozdíl v na-
bídce ve velkých městech a v regionech – 
jaká je v tomto směru situace u vás na Tři-
necku?
Situaci v jiných městech neznám. Ale moc 
doufám, že jsme pro děti, mládež i rodiče na 
Třinecku otevřeli nové možnosti.

Činnost vašeho spolku podporuje mimo jiné 
i několik konkrétních osob či rodin. Je zde 
cítit velká solidarita... Jsou podle vás lidé 
v menších městech otevřenější pomáhat? 
Je to tím, že je vše založeno na osobních 
vztazích?
To určitě. Komunita je menší, s kočárem nebo 
vozíkem se setkáváme v obchodě, na procház-
ce. A pak i speciální školu máme ve městě jed-
nu, jeden stacionář. Známe se od vidění.

Když byl váš syn mladší, využívala jste také 
službu rané péče. Jak tuto službu – nyní už 
s odstupem času – vnímáte?
Je to velmi přínosná služba. To, že specialista 
přijede k vám domů, pracuje s dítětem v jeho 
přirozeném prostředí, je úžasná věc! I pro ro-
diče je to výborná psychická podpora – někdo 

se vašemu dítěti i vám osobně věnuje. Víme, 
jak to vypadá v ordinacích lékařů, nemají čas 
si s vámi povídat, taková je realita.

V současné době je často zmiňováno téma 
novely školského zákona a inkluzivního 
vzdělávání. Jak vy – z pohledu rodiče i z po-
hledu pedagoga – vnímáte zařazování dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami do 
běžných škol?
Já osobně velmi podporuji inkluzi. Ale ne tu 
plošnou. Podle mých zkušeností stačilo pod-
pořit – legislativně a finančně – ty školy, které 
inkludovat chtějí. To, že někdo nechce mít dítě 
s postižením ve třídě, vůbec neznamená, že je 
to netolerantní, zlý člověk nebo špatný učitel. 

Každý z nás je jiný – to je to, co vyžadujeme od 
učitelů – aby respektovali individuální potře-
by dítěte. A zapomínáme na to, že i ten učitel 
má svoje nastavení, svoje profesní ambice. Ať 
se postiženými zabývají ti, které to naplňuje. 
Mám kamarádku pedagožku, která v normální 
třídě trpěla. Teprve až ve třídě pro mimořádně 
nadané děti našla své místo. Každého z nás 
naplňuje něco jiného, každému z nás dělá ra-
dost něco jiného. Proč tuto radost odpírat uči-
telům? Jak těm, kteří přijímají inkluzi celým 
svým srdcem a vidí v ní své profesní i lidské 
naplnění, tak těm, kteří stojí na druhé straně 
a vidí místo postižených žáků v jiné škole.

-km-

Děti s postižením mají stejné 
potřeby jako zdravé děti

Renata Czaderová žije v Třinci. Vystudovala učitelství pro první stupeň základní 
školy, později si doplnila kvalifikaci a vystudovala také speciální pedagogiku se 
zaměřením na tyflopedii (výchovu a vzdělávání osob se zrakovým postižením). 
Pracuje jako metodik vzdělávání v Pedagogickém centru pro polské národnostní 
školství v Českém Těšíně. Před dvěma lety založila spolek Nikdy nejsi sám, jehož 
hlavním cílem je organizování volnočasových aktivit a podpora všech činnos-
tí a iniciativ zabezpečujících zlepšování života hendikepovaných lidí, a zastává 
i funkci předsedkyně v představenstvu spolku. Je členkou sociálně-zdravotní ko-
mise při Radě města Třince. Má dva syny – starší studuje vysokou školu, mladší je 
žákem speciální školy.



ODBORNÉ TÉMA

podněty a nemuselo při stimulaci zraku napří-
klad balancovat či se snažit z polohy vymanit 
(pokud to není cílem aktivity). Důležité je po-
lohy střídat (na bříšku, na zádech, v polohova-
cím vaku, v židličce či u stolečku anebo při prá-
ci se sklopnou deskou). Začínáme s polohou, 
v níž je dítě nejvíce spokojené a nejjistější, 
a posléze můžeme polohy obměňovat, aby se 
dítě naučilo přijímat zrakové podněty ve všech 
polohách a z rozdílných výšek a směrů.

•	prostředí a osvětlení
Musíme dítěti zajistit přiměřené prostředí ke 
stimulaci. V praxi to znamená odstranit rušivé 
podněty – vypnout televizi a rádio, odstranit 
přebytečné hračky v okolí a další rušivé vlivy, 
které by dítěti bránily v koncentraci na před-
kládaný zrakový podnět.

Je třeba pamatovat také na kvalitní osvětle-
ní prostoru/pracovní plochy. Nasvítíme, co 
dítě sleduje, a zároveň ho neoslňujeme. Ru-
šit může i denní světlo přicházející oknem, 
odlesky z lesklých ploch, vodní plochy nebo 
sněhová pokrývka. Abychom omezili oslnění, 
je vhodné nedívat se do zdroje světla, praco-
vat a hrát si zády k oknu, při pobytu venku 
v případě potřeby využívat ochranné pomůc-

ky, jako jsou ztmavené brýle, brýle s barevný-
mi filtry nebo čepice s kšiltem. Oslnění totiž 
zvyšuje zrakovou únavu dítěte. S ohledem na 
přiměřené osvětlení volíme správné umístě-
ní postýlky, hracího místa a stolečku pro dítě.

•	 čas
Stimulace zraku by měla probíhat v době, kdy 
je dítě nejlépe naladěno a je čilé. Jak jsme již 
naznačili, ideální je stimulaci zraku provádět 
jako hru a zábavu. Nejvhodnější je trvání „hry“ 
v délce několika minut a častěji během dne.

Je třeba volit přiměřené množství podnětů 
(podle věku a pozornosti dítěte) a též jejich 
délka se musí přizpůsobit potřebám dítěte 
a jeho dostatečnému odpočinku.

•	 vzdálenost
Vzdálenost při stimulaci zraku je nutné 
uzpůsobovat věku a zrakovým schopnostem 
dítěte. U miminek a batolat je nejjednodušší 
mírou délka jejich paže, tato vzdálenost je 
ta pravá. Posléze se vzdálenost prodlužu-
je. Vzhledem k posilování zrakových funkcí 
a schopností je vhodné u dětí (i dospělých) 
střídat detailní zrakovou práci na blízko a na 
dálku. Zatížíme tím oční svaly rovnoměrně.

K efektivnímu rozvoji zrakových funkcí 
a dovedností dítěte přispívá spolupráce 
rodiče, lékaře (oftalmologa, neurologa), fy-
zioterapeuta, instruktora stimulace zraku, 
popřípadě zrakového terapeuta a poradce 
rané péče. Instruktor stimulace zraku pro-
vádí u dětí ve střediscích rané péče SPRP 
takzvané funkční vyšetření zraku, z něhož 
rodič dostává ústní a písemné závěry a do-
poručení pro konkrétní nácvik jednotlivých 
zrakových funkcí a pro volbu vhodných 
pomůcek. Tyto informace získává i porad-
ce klientské rodiny, který instruuje rodiče 
v domácím prostředí konkrétními postupy 
a pomůckami. Komentuje rodičům reakce 
dítěte a nabízí rady a tipy na další postupy 
nejen v oblasti podpory zrakového vývoje. 
Při nutnosti brýlové či okluzní terapie po-
radce pomáhá s výběrem vhodných brýlí 
či okluzoru. Poradce podá také informace 
o novinkách na trhu v této oblasti a rodiče 
se na něj mohou obrátit se všemi dotazy tý-
kajícími se porozumění stanovené diagnóze 
či postupu léčby dítěte.

kolektiv instruktorek stimulace zraku SPRP

Co si pod tímto termínem přestavit? A jak 
v praxi probíhá program stimulace zraku, 
který poskytujeme rodinám v rámci naší služ-
by rané péče? Proč je důležitý a pro koho? Na 
tyto a na mnoho dalších otázek vám chceme 
odpovědět v následujícím článku. Přiblížíme 
vám význam a podmínky zrakové stimulace 
a zrakového tréninku a také rozdíl mezi nimi. 
A dozvíte se, co konkrétně můžou pro své děti 
udělat sami rodiče.
VÝZNAM STIMULACE ZRAKU
„Zrakové vnímání je tvořivým procesem, v jehož 
průběhu mozek paralelně odpovídá na mnohé 
rozličné ,znaky‘ zrakové scény a pokouší se je 
sloučit do smysluplných celků.“ (Crick, 1997)1

Význam zraku pro vývoj dítěte je velmi důleži-
tý. Prostřednictvím zraku přichází 70 procent 
všech senzorických vjemů. Jsou to vjemy, kte-
ré nám umožňují vidět, doplňují schopnost ko-
ordinovat pohyby, udržovat rovnováhu, myslet, 
řešit problémy a provádět činnosti. Schopnost 
vidění je funkce získaná, proto je již od naro-
zení důležitá podpora zrakového vnímání tak, 
abychom dítěti pomohli rozvinout se v této ob-
lasti co nejvíce. Zrakem přijímá kojenec nejen 
informace o svém okolí, ale významnou roli 
u něj hraje při učení se novým dovednostem 
nápodobou. Pro vzájemnou interakci rodiče 
a dítěte je důležitá citová vazba, která může 
být bez očního kontaktu zpočátku narušena.

Schopnost zrakového vnímání se rozvíjí od 
narození. Po příchodu na svět vnímají děti jen 
světlo a tmu, brzy se však jejich vnímání zpřes-
ňuje. Začnou rozlišovat obrysy předmětů, poz-
ději dokážou rozpoznávat předměty jako celek, 
začínají vnímat detaily, různé polohy předmě-
tů, zda jsou předměty stejné, či se nějak liší.

Zásadní význam má stimulace a trénink zraku 
pro děti raného věku, jelikož v tomto období 
dochází k prudkému rozvoji a zrání centrální 
nervové soustavy. Pomocí stimulace je možné 
podpořit vývoj zrakových drah a zpracování 
zrakových vjemů. Dostatečná stimulace v ra-
ném období je rozhodující pro kvalitu zrakové-
ho vnímání v pozdějším věku. Každý využitelný 
zbytek zraku je tedy velmi významný. Proto je 
vhodné začít se stimulací zraku dítěte od oka-
mžiku zjištění jeho zrakového postižení. Dítě, 
kterému zrak nepřináší přesné, jasné a úplné 
informace o jeho okolí, přestane zbytky zraku 
používat a zaměří se na vnímání okolí jinými 
smysly (zejména hmatem a sluchem).

Ve střediscích rané péče SPRP nabízíme kli-
entským rodinám program stimulace zraku, 
který zahrnuje dvě metody rozvíjení zrakového 
vnímání, a to stimulaci zraku a zrakový tré-
nink. Obě metody jsou jednou z oblastí rehabi-
litace dětí s těžkým zrakovým postižením.

Stimulace zraku je metoda rozvoje těžce po-
stiženého zraku dítěte v raném věku a zrakový 
trénink je metoda nácviku využívání zbylého 
vidění. Pojďme si to vysvětlit podrobněji.

STIMULACE ZRAKU
Jde o pasivní působení úpravou prostředí 
a motivujícími aktivitami využívajícími dalších 
smyslových podnětů (sluchových, hmatových, 
pohybových), které bez aktivní účasti dítěte 
působí na rozvoj zrakových drah a zrakových 
center v mozku a na rozvoj schopnosti uvě-
domění si zrakového vjemu. Stimulace zraku 
využívá hraček kontrastních barev, vhodného 
nasvícení prostoru, specializovaných světel-
ných efektů, lesklých materiálů s nasvícením 
denního či umělého světla nebo vhodné veli-
kosti předmětu. Tyto podněty aktivně dítěti na-
bízíme či můžou pasivně působit na dítě, a to 
zvláště úpravou prostředí a vytvářením speci-
álních stimulačních koutků. Dítěti lze přizpů-
sobit jas a sytost barevných ploch – ložního 
povlečení, oblečení, hraček a jiných předmětů 
denní potřeby, nebo zvýraznit osoby pestrým 
oblečením, výrazným líčením.

Tipy na vytvoření pomůcek a stimulačních 
koutků můžete najít na našich webových 
stránkách pod odrážkou „Stimulace zraku“. 
Najdete zde i sady černobílých a barevných sti-
mulačních vzorů, které se dají vytisknout a za-
laminovat. Další nápady naleznete například 
na blogu Společnosti pro ranou péči (http://
ranapece.blogspot.cz/).

Dobrým pomocníkem v oblasti stimulace zra-
ku mohou být i počítačové programy a table-
tové aplikace.

ZRAKOVÝ TRÉNINK
Jedná se o nácvik uvědomělého aktivního vy-
užívání zachovaných zrakových schopností pro 
orientaci v prostoru, pro komunikaci a také 
pro vytváření zrakových představ a uplatnění 
zbytku zraku v životních situacích a aktivitách. 
Cvičení je rozděleno do několika na sebe nava-
zujících fází, při nichž dochází k nácviku dílčích 
dovedností. U nácviku a tréninku jednotlivých 
fází je nutné dodržovat pořadí jednotlivých 

funkcí. To znamená, že nejprve trénujeme u dí-
těte fixaci, a pokud se daří, můžeme zkoušet 
sledování podnětu v pohybu, nikoli opačně.

Pro zrakový trénink je velmi důležitá motivace 
dítěte. Pokud dítěte zaujmeme předmětem 
a namotivujeme ho ke hře, snadněji si nabíze-
né podněty uvědomí. Další fází je lokalizace, 
kdy dítě vnímá přítomnost zrakového podnětu 
a otočí za ním i hlavu, ale zatím ho nezvlád-
ne cíleně zaměřit zrakem. O fixaci hovoříme 
v momentě i chvilkového zaměření pohledu 
dítěte na nepohybující se podnět. Pokud je 
tato funkce dobře upevněna, je možné přejít 
k nácviku sledování podnětu v pohybu. Vyšší 
stupeň je přenos pozornosti mezi podněty, 
a to nejprve mezi dvěma a poté i na více pod-
nětů. O orientaci v prostoru hovoříme v době, 
kdy dítě je schopné skenovat podněty a osoby 
kolem sebe. Pod zrakovou dovednost patří 
i koordinace oka a ruky, kdy je dítě schopné 
kontrolovat zrakem činnost rukou. Při vytváře-
ní zrakových představ dítě poznává zprvu troj-
rozměrný podnět a poté dochází k poznávání 
dvojrozměrných podnětů, následně pak foto-
grafií a obrázků. Dítě se učí poznávat objekty 
se stejnými znaky a vytváří si první zobecnění. 
V praxi jde o cílený nácvik zrakových doved-
ností v kombinaci s jinými smysly (hmatem, 
sluchem, čichem) ve všech činnostech, které 
dítě během dne vykonává (například jídlo, ori-
entace v prostředí, komunikace, seznamování 
se s novými věcmi a podobně).

OBECNÉ ZÁSADY PŘI STIMULACI ZRAKU 
A ZRAKOVÉM TRÉNINKU
Jako u každé jiné metody také u stimulace 
zraku je potřeba dodržovat určitá pravidla, 
abychom dosáhli co největšího efektu:

•	Stimulujeme všechny děti, které jsou 
schopny vnímat světlo.

•	Velmi důležitým faktorem u dětí je moti-
vace, pomůžeme tím, že dítě dostane po-
chvalu a ocenění.

•	Činnosti a hračky musí odpovídat věku, do-
vednostem, zdravotnímu stavu a naladění 
dítěte.

•	Dodržujeme princip učení od jednodušší-
ho ke složitějšímu a od známého k nové-
mu.

•	Dítěti dáváme prostor na reakci, která 
někdy může být málo zřetelná, například 
zvýšené napětí těla, zvýšená nebo snížená 
aktivita těla, změna dýchání, změna tepo-
vé frekvence, mrknutí nebo otevření očí, 
úsměv.

•	Využíváme momentu novosti.

•	Volíme radši jeden podnět a při ztrátě po-
zornosti o něj nabízíme další.

•	Respektujeme potřeby dítěte, jeho únavu 
či ospalost.

•	Nové dovednosti začleňujeme do denního 
režimu dítěte.

JE TŘEBA PAMATOVAT I  NA NĚKOLIK DAL-
ŠÍCH FAKTORŮ:
•	poloha dítěte
Je třeba zajistit vhodnou a pohodlnou polohu 
(s přihlédnutím k dosažené úrovni motorické-
ho vývoje dítěte), kde se bude dítě cítit bez-
pečně. Vhodná poloha je důležitá proto, aby 
se dítě mohlo koncentrovat pouze na zrakové 

Podpora vývoje zraku

Zrakový trénink s vhodným nasvětlením 
sklopné kontrastní plochy

Aktivní stimulace zraku Stimulace zraku pomocí výrazně barevné knihy

Vyrobená pomůcka pro zrakovou stimulaci
– kniha s výrazným kontrastem objektů

Trénink koordinace oko–ruka

Další pomůcka ke stimulaci zraku – upravená clona do auta

Zrakový trénink – nácvik odhadu hloubky a vzdálenosti

1 In ŠIKL, Radovan: Zrakové vnímání. Praha: Grada Publishing, 2013
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ROZHOVOR S OČNÍ LÉKAŘKOU KNIŽNÍ TIPY

Chtěla jste být odmalička lékařkou? A podle 
čeho jste se rozhodovala právě pro obor oč-
ního lékařství?
Od základní školy jsem chtěla mít vlastní lé-
kárnu, ve které jsem jako magistra farmacie 
chtěla lidem radit a pomáhat, co na jejich bo-
lístku pomůže. Až na gymnáziu mě napadlo, 
že bych mohla zkusit i medicínu. Nakonec 
jsem se dostala na obě školy, a vzniklo tedy 
velké dilema co dál. Medicína byla v mé rod-
né Olomouci, farmacie v Hradci Králové. A co 
rozhodlo? Rodiče si nepřáli, abych studovala 
mimo domov, takže jsem jim nechtěla dělat 
starosti navíc a šla studovat medicínu. S od-
stupem let se ukázalo, že to byla správná vol-
ba. Oční lékařství mě zaujalo už během studií 
a věnuji se mu doposud. Nedovedu si předsta-
vit, že bych měla změnit obor. Svou práci mám 
moc ráda a velmi mě baví.

Vedle řady dalších specializací se věnujete 
také dětské oftalmologii a strabologii (pre-
venci a terapii šilhání). Je zřejmé, že komu-
nikace s dětskými pacienty se od práce s do-
spělými liší. Co je podle vás při vyšetřování 
dětí a komunikaci s nimi důležité?
V ordinaci se ráda potkávám se všemi věko-
vými kategoriemi pacientů, tak jak mi to život 
nabízí. Mám ráda pestrost a rozmanitost. Děti 
jsou bezprostřední a milí pacienti, ale o svých 
problémech nedokážou mluvit, zhoršení vidě-
ní nevnímají, nemají srovnání s lepším vidě-
ním. Své potíže neumí slovně popsat. Lékař 
se musí pokusit o důkladné objektivní vyšet-
ření, anamnéza mu většinou moc nenapoví. 
Zásadní je spolupráce dítěte při vyšetření. Při 
zhoršené spolupráci není možné dítě podrob-
ně vyšetřit. Někdy proto k důkladnému oční-
mu vyšetření volíme i krátkodobou celkovou 

anestezii. Spolupráci dítěte s lékařem lze vý-
razně zlepšit přístupem lékaře k dítěti a rodi-
čům. Dítě je třeba při vyšetření brát jako zcela 
rovnocenného partnera. Je třeba jasně říct, 
co dítě čeká a jak to bude probíhat, a potom 
postup přesně dodržet. Tento přístup vede ke 
zklidnění rodičů a tím automaticky i ke zklid-
nění dítěte. Lékař se nesmí dětského pacienta 
bát. Pokud nějaké obavy z vyšetření dítěte lé-
kař má, dítě to okamžitě pozná a spolupráce 
pak není dobrá. Děti s autismem potřebují na 
adaptaci na nové prostředí delší dobu, nelze 
je kvalitně vyšetřit při první návštěvě. U těch-
to dětí se nejprve seznamujeme, po několika 
krátkých návštěvách přistupuji k podrobněj-
šímu vyšetření. Vše musí proběhnout v klidu 
a s úsměvem, podle předem domluvených 
a jasných pravidel.

S jakými diagnózami se u dětí ve své ordina-
ci v současné době nejčastěji setkáváte, je 
zde patrná nějaká proměna v průběhu času, 
kdy se dětské oftalmologii věnujete?
Spektrum diagnóz je za dobu mé praxe u dětí 
prakticky stejné – refrakční vady, šilhání nej-
častěji. Naštěstí vlivem pokroku v medicíně 
ubylo těžkých stádií retinopatie nedonoše-
ných dětí. Tuto nemoc již umíme výrazně po-
zitivně ovlivnit použitím cílených protilátek 
proti endoteliálnímu růstovému faktoru (anti-
-VEGF protilátky). Více se ovšem objevují děti 
s vrozeným šedým zákalem, které vyžadují 
dlouhodobou péči. Operace vrozené katarak-
ty je možná již v kojeneckém věku, úspěšnost 
je vysoká, nicméně léčba nasedající tupozra-
kosti oka trvá mnoho let a její úspěšnost je 
svízelná. Je dobře, že se refrakční vady stále 
více diagnostikují v raném dětském věku. 
Možnosti brýlové korekce jsou mnohem lepší, 
než tomu bylo dříve. Běžně děti nosí brýle od 
jednoho roku, někdy i dříve.

Co vás na vaší práci nejvíce těší?
Velmi mě těší velký zájem pacientů o vyšet-
ření a sledování v mé ordinaci. Ráda bych se 
věnovala všem, kdo chtějí přijít, sama již ale 
nejsem schopna všechny přijmout a sledovat. 
Mám proto řadu kolegů, kteří mi s dětskými 
pacienty pomáhají, a složitější případy kon-
zultujeme. Spolupracuji také s Oční klinikou 
FN Olomouc, s očním oddělením Dětské ne-
mocnice v Brně, s Oční klinikou FN Královské 
Vinohrady v Praze a v Motole.

Jste garantkou programu stimulace zraku 
ve Společnosti pro ranou péči. Jak jste se 
vlastně ke spolupráci s naší společností do-
stala a co vás vedlo k tomu, abyste převzala 
garanci nad zmíněným programem?
Se Společností pro ranou péči jsem se popr-
vé setkala na svém minulém působišti – Oční 
klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Raná 
péče v Olomouci – díky skvělé paní Matyášo-
vé (předsedkyně SPRP, pozn. red.) – vstoupi-
la do mého profesního života a já jsem za to 
velice ráda. Je povzbuzující vědět, že děti se 
zrakovým postižením a jejich rodiče nejsou 
na hendikep sami, že mají zázemí v rané péči. 
Přijmout hendikep je velice těžké a naučit se 
s ním žít je dlouhá cesta. Pokud mám možnost 
komunikace s někým, kdo podobnou cestu už 
prošel a je ochotný pomáhat, je to skvělé. Pro 
rodiče dítěte s postižením je zcela zásadní 
mít jistotu, že život s dítětem zvládnou, že ví, 

co dál. Toto nezbytné zázemí raná péče bez-
platně poskytuje. Přijmout hendikep a naučit 
se s ním žít vede k radosti ze života a pocitu 
vítězství sama nad sebou. Mám osobní zku-
šenost, která je nad vší učenost. Náš mladší 
syn si na svět přinesl taktéž několik hendike-
pů. Jejich řešení nebylo jednoduché a trvalo 
mnoho let. Vlastně trvá stále, i když už to ne-
vnímám, že je to těžké, jak to bylo dříve. Tak-
že zcela rozumím, čím si rodiče postižených 
dětí musí projít a co sami cítí. I mně osobně 
bylo středisko rané péče v Olomouci oporou 
v době, kdy jsem sama nevěděla, jak dál.

V čem vaše spolupráce s olomouckým stře-
diskem rané péče konkrétně spočívá?
Spolupráce s ranou péčí v Olomouci je pro 
mě velkou ctí. Jednak z ordinace odesílám 
děti k funkčnímu vyšetření zraku – zjištění 
úrovně vidění i u velmi malých nebo ještě ne-
komunikujících dětí. Jedná se o jednoduchá 
vyšetření, ovšem časově velmi náročná, která 
provádí instruktor stimulace zraku. Výsled-
kem je podrobná písemná zpráva o zrakových 
schopnostech dítěte i s doporučením, co je 
pro dítě dále vhodné. Dále indikuji stimulaci 
zraku u dětí se zrakovým postižením, kterou 
Společnost pro ranou péči taktéž dlouhodobě 
nabízí. Se zaměstnanci střediska rané péče se 
setkávám několikrát ročně při konzultacích 
obtížných případů, hledáme společně ještě 
další možnosti léčby.

Kdy mají rodiče vyhledat odborné vyšetření, 
když se jim zdá, že se zrakovým vnímáním 
malého dítěte je něco v nepořádku?
Odhalení zrakových vad u dětí je v součas-
né době v České republice na velmi dobré 
úrovni. Již v porodnicích se provádí scree-
ning vrozeného šedého zákalu u všech dětí. 
V předškolním věku si dětští lékaři všímají, 
zda dítě šilhá či je v rodině oční vada. Pokud 
ano, je na místě oční vyšetření nejpozději do 
3 let věku, ideálně kolem 1 roku věku. V ma-
teřských školkách se často nabízí vyšetření 
očí na přístroji Plus Optix. Jedná se o bez-
kontaktní vyšetření refrakčních vad a šilhání. 
S podezřením na zrakovou vadu za mnou ve-
lice často chodí rodiče právě po preventivním 
vyšetření ve školce. V ordinaci pak proběhne 
podrobné oční vyšetření vidění, postavení 
očí, binokulárního vidění a vyšetření v „roz-
kapání“ k odhalení případné refrakční vady 
a vyšetření očního pozadí. K podrobnému 
očnímu vyšetření malých dětí ovšem není 
vybavena každá oční ordinace.

A poslední otázka – jak si nejlépe od své prá-
ce a povinností s ní spojených odpočinete? 
Kde energii čerpáte?
Relaxovat v této hektické době je pro mě velký 
problém. Když práci přeženu, tělo si ale samo 
řekne, že je čas odpočívat. V takových chvílích 
mám ráda klidná místa v přírodě, třeba doma 
na zahradě nebo výlet do hor s rodinou. Ráda 
si zahraju se synem „dámu“ nebo „člověče 
nezlob se!“. Výborně uvolňuje od stresů jízda 
na kole nebo plavání. To mám ráda hlavně 
u moře, škoda jen, že ho máme tak daleko. 
Taky hudba je skvělá k relaxaci, zpěv a tanec 
mě vždy posunou do jiné dimenze vnímání.

-km-

Dítě je třeba při vyšetření brát 
jako rovnocenného partnera

MUDr. Kateřina Špačková je ne-
jen primářkou na olomoucké oční 
klinice TANA, uznávanou oftalmo-
ložkou, ale je také odbornou ga-
rantkou programu stimulace zraku 
Společnosti pro ranou péči. Přečtě-
te si, jak paní primářka vnímá dět-
ské pacienty ve své ordinaci, jak se 
jí spolupracuje s olomouckým stře-
diskem rané péče, i o tom, jak díky 
své osobní zkušenosti velmi dobře 
rozumí, čím musejí procházet rodi-
če dětí s postižením.

LAURA JANÁČKOVÁ, LUMÍR KAN-
TOR: MALIČKÉ MIMINKO (GRI-
FART, 2015)
„Některé děti jsou nedočkavé a tak 
moc chvátají na svět, že nepočkají 
na ten správný čas, kdy budou do-
statečně silné, aby se mohly vydat 
na bezpečnou cestu životem. Přijdou 
na svět dřív. Tak dřív, že jsou úplně 
maličká miminka, která potřebují 
pomoci, aby si vybojovala svůj život 
na výsluní. Ale přestože jsou nejmen-
ší z nejmenších, spolu s nimi v nich 

roste bojovník. Bojovník o život. Naše kniha je určená všem mámám 
a tátům, kteří společně se svými předčasně narozenými dětmi statečně 
bojují o své štěstí.“ Knihu lze objednat na www.malickemiminko.cz.

POHÁDKY PRO VŠECHNY ANEB I DĚTI 
S AUTISMEM CHTĚJÍ ČÍST POHÁDKY 
(AUXILIUM, O.P.S.)
Jak uvádí anotace vydavatele: „Tyto po-
hádky vaše děti určitě ještě nemají.“ 
Jedná se o devět pohádkových knih spe-
ciálně upravených pro potřeby dětí, kte-
ré potřebují k porozumění ději a příběhu 
vizualizaci. Podporují rozvoj komunika-
ce, spolupráce, aktivní trávení volného 
času, integraci mezi vrstevníky... Pohád-
ky mají pevné listy s laminací, pevnou 
kroužkovou vazbu a jsou doplněny ko-
munikačními kartičkami. Možnost ob-
jednání: pavlina.miklicova@auxilium.cz

AIJA MAYROCK: JAK PŘEŽÍT ŠIKA-
NOVÁNÍ (PORTÁL, 2016)
Šikana. Téma týkající se každé školy, 
a dokonce každé školní třídy. Děti, 
které někdo šikanoval, se cítí podob-
ně. Nechápou, proč se staly obětí ši-
kanování, nerozumí tomu, co se děje. 
A někdy si začnou myslet, že opravdu 
nestojí za nic, že jsou opravdu tak 
děsné, jak jim říkají ti, kteří je šikanu-
jí. Knihu napsala dívka, která šikanu 
ve škole zažila. Dobře ví, co se člově-
ku v takových těžkých chvílích honí 
v hlavě, a také si dobře pamatuje, co jí 
pomohlo. Kniha osloví nejen děti, ale 
i jejich rodiče a vychovatele.

HAIM GINOTT: UMĚNÍ KOMUNIKACE 
S DĚTMI (PORTÁL, 2015)
Jak děti vychovávat, aniž bychom je 
ponižovali, hodnotit je, aniž bychom je 
soudili, vyjadřovat hněv, aniž bychom je 
zraňovali, jak uznat, co děti cítí, prožívají 
a co si myslí, aniž bychom jejich vnitřní 
svět zpochybňovali a sráželi jejich se-
bevědomí? Většině rodičů totiž navzdo-
ry nejlepší vůli a lásce, kterou ke svým 
dětem cítí, chybí rodičovské dovednosti, 
které se na žádných školách nevyučují. 
Samotná láska a selský rozum často ne-
stačí, do výchovy je potřeba zapojit i ro-
zum, nadhled a odstup dospělého, který 
se těmto dovednostem může naučit. Čti-

vý text spojuje moudrost s humorem, nadhled a odstup, ale i zkušenosti 
dětského psychologa s bohatou terapeutickou  praxí.

JAN SVOBODA: AGRESE A AGRESIVITA V PŘEDŠKOLNÍM A MLAD-
ŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU (PORTÁL, 2014)
Jak myslí předškolní dítě? Jaké má potřeby? Čím prochází dítě v mateřské 
škole? Na tyto a další otázky odpovídá kniha poradenského psychologa 
a lektora pro školství PhDr. Jana Svobody. Ačkoliv název napovídá, že 
téma se týká především „zlobivých“ a nezvladatelných dětí, obsah knihy 

je mnohem širší. Autor se dívá na agresi 
jako na přirozenou lidskou vlastnost, kte-
rá má svůj původ již v raném dětství a je 
projevem vnitřní síly jedince. Nadměrná 
agrese či nezvladatelnost dítěte může 
být důsledkem neuspokojení některých 
potřeb již v raných fázích jeho vývoje. 
Autor sám sděluje v úvodu: „Text může 
být prospěšný také – možná především – 
rodičům narozených, anebo ještě nena-
rozených dětí. Může být inspirací, pod-
nětem k pochopení čtenáře samotného, 
může být výzvou, aby neopakoval chyby, 
kterými sám ve svém vývoji prošel.“ Pro-
střednictvím knihy sledujeme jednotlivé 
milníky psychického vývoje dětí, jejich 
potřeby v jednotlivých fázích vývoje a doporučení, jak tyto potřeby naplnit. 
Dozvíme se informace také o dalších tématech, která souvisí s vývojem 
dětí od narození do období předškolního věku: kdy dítě potřebuje matku 
nejvíce, jak dítě překonává strach, aby mohlo poznávat nové věci, proč 
dítě potřebuje hranice, k čemu slouží rituály, jak dítě ovlivňují partnerské 
krize... Pro náročnější čtenáře jsou určeny kapitoly o fungování mozku 
objasňující problémy některých dětí s udržením pozornosti či dodržová-
ním pravidel. Autor výklad doplňuje také o příklady ze své klinické praxe 
a návrhy řešení jednotlivých situací. Ačkoliv je v knize velké množství od-
borných informací a odkazů na aktuální vědecké výzkumy, které uspokojí 
náročnější čtenáře, kniha je psaná čtivě a srozumitelně i pro rodiče a po-
radce rané péče :)

MARTINA VENGLÁŘOVÁ, PETR 
EISNER: SEXUALITA OSOB S POSTI-
ŽENÍM A ZNEVÝHODNĚNÍM (POR-
TÁL, 2013)
Kniha nabízí informace k problematice 
sexuality vybraných skupin klientů soci-
álních a zdravotních služeb. Popisuje zá-
kladní principy lidské sexuality, specifika 
vývoje a především omezenou možnost 
sexuálních kontaktů u lidí s mentálním 
postižením či duševním onemocněním. 
Samotné postižení či onemocnění dává 
vzniknout řadě problémových situací, 
jako je nepřiměřené sexuální chování, 
ohrožení sexuálním násilím či snížená 
schopnost ovládat své potřeby. Dlouhodobý pobyt v zařízeních kompliku-
je možnost přirozeného sexuálního chování. Pojednána je i problematika 
jinak znevýhodněných osob – zejména seniorů v ústavní péči. Autoři na-
bízejí pohled na specifika problému a v rámci kazuistik ukazují vhodné 
postupy při řešení často se opakujících situací. Zahrnuty jsou i ukázky 
postupu sexuální výchovy. Kniha je určena pro pracovníky v sociálních 
službách a zdravotnických zařízeních, rodiče a příbuzné lidí s postižením 
a znevýhodněním, studenty.

ROBERT RICHTER, EBERHARD SCHÄ-
FER: KNIHA PRO TATÍNKY (GRADA, 
2007)
I pro muže je narození prvního dítě-
te startem do nového života. Citlivě, 
prakticky a krok za krokem tato kniha 
nastávající tatínky doprovází a dodává 
jim odvahu k aktivnímu utváření nové 
životní role. Zjistíte, jak můžete již bě-
hem těhotenství navázat kontakt s va-
ším miminkem a jak se můžete připravit 
na svůj nový život v roli otce. Přečtete 
si, co vás během porodu čeká, co pro to 
můžete udělat předem vy sám a jak mů-
žete být vaší partnerce nejlepší oporou. 
V části o prvním roce s miminkem na-
jdete praktické tipy pro chování, nošení 

a přebalování i nápady na příjemné masáže a hry s vaším potomkem. 
Tak můžete od prvního dne budovat láskyplný, stabilní vztah. Důleži-
tá je i otevřená komunikace, spravedlivé rozdělení domácích činností, 
čas na něžnosti – tak i v roli rodičů zůstanete milujícím se párem. Čer-
pejte ze zkušeností jiných otců.
Knižní tipy připravily: Klára Gregorová, Veronika Macháčková, Eva 
Černíková, Lucie Richtrová

Knihy, které by vás mohly zajímat
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PŘÍBĚHY

Kuba
Rád bych se s vámi podělil o svůj příběh 
a dokázal všem rodičům, že i přes veškerou 
nepřízeň osudu vše jde, sice pomaloučku, 
ale jde!

Naši rodinku tvoříme my tři – já Kuba, ma-
minka Kamila a tatínek Kamil. Ano, čtete 
správně, moji rodiče se jmenují stejně:). Já 

tomu zatím moc nerozumím, ale všem to 
přijde hrozně vtipné. Všichni spolu žijeme 
v Hluboké nad Vltavou, odkud pochází tatí-
nek. Maminka pochází z Bavorova, kde mám 
i svou milovanou babičku i svého NEJdědu. 
Strašně rád k nim jezdím na návštěvy, letos 
u nich budu trávit první „školkové“ prázd-
niny, protože maminka s tatínkem chodí do 
práce.

Narodil jsem se v 30. týdnu těhotenství, 
vážil jsem 1490 g a měřil 40 cm. Na neo-
natologickém oddělení českobudějovické 
nemocnice jsme s maminkou strávili měsíc. 
Péče byla naprosto úžasná. Těhotenství ma-
minky bylo celé bezproblémové, doposud jí 
nikdo nedokázal odpovědět, proč jsem se 
narodil dříve. Vše bylo v pořádku. Po porodu 
mi zjistili slabší krvácení do mého mozečku. 
Na neonatologickém oddělení i po propuš-
tění domů mi byl dost často dělán ultrazvuk 
mozečku. Rodiče byli upozorněni, že ná-
sledkem těchto krvácení často bývá dětská 
mozková obrna (DMO). Samozřejmě, že to 
s rodiči a ostatními rodinnými příslušníky 
hrozně „zamávalo“. Nejvíc to sebralo moji 
maminku, ale snažila se to na sobě nedá-
vat znát. Ale já moc dobře vnímal její pláč. 
Prostě bylo to dost bolestné období asi pro 

všechny. Ale už na neonatologickém oddě-
lení bylo rodičům sděleno, že pokud budou 
se mnou „makat“, tak časem na mě nikdo 
nepozná, že jsem měl trochu složitější start 
do života.

Jenže to byl jen začátek boje! V necelém 
roce si rodiče všimli, že moc nepozoruji, 
že jdu spíše po hmatu ručičkama. Navští-
vili jsme dětskou oční lékařku. Maminku 
jsem viděl poprvé hodně rozzlobenou. Paní 
doktorka mamince sdělila, že nespolupra-
cuji a ať nakontaktuje středisko rané péče 
a přijde se mnou ve třech letech na kont-

rolu. Nespolupracoval jsem, čekali jsme 
s maminkou přes dvě hodiny v čekárně! 
Nikdo nás tam už nikdy neviděl a neuvidí! 
Maminka mě pak objednala k MUDr. Zoba-
nové do Prahy, kam jezdím na kontroly očí 
dodnes. Nosím brejličky a občas mi rodiče 
nandají i kontaktní čočky, které jsou pro mě 
velkou úlevou.

Rok 2013 byl pro naši rodinu opravdu ná-
ročný. Nejdříve problém s očkama a pak se 
ještě přidaly záchvaty epilepsie, protáčel 
jsem oči a občas mi samovolně vylétly ruce 
nad hlavu. Co jsem se do doby před prvním 
záchvatem naučil a vydřel s maminkou 
a tatínkem, to jsem v tu ránu zapomněl, 
ležel jsem, maximálně se pootočil na bok. 
Okamžitě jsme přestali cvičit pomocí Vojto-
vy metody a přešli rehabilitovat do Arpidy, 
kde „cvičíme“ doposud. Po nasazení antie-
pileptik se moje záchvaty zmírnily, z cca 15 
za den na cca 3 obden. Ale prostě pořád 
mě to brzdilo. Rodiče mi zařídili kontrolní 
pobyt na neurologickém oddělení v Thoma-
yerově nemocnici v Praze, která je v léčbě 
epilepsie hodně vyhlášená. Z týdenního 
pobytu se stal pobyt 3,5týdenní. Absolvoval 
jsem injekční léčbu Synacthenem, byl jsem 

prý ještě malý a byla šance, že vše dože-
nu, proto se ihned nasadila injekční léčba. 
Byl jsem pod neustálým dohledem lékařů, 
léčba je totiž hodně náročná pro tělo, ne 
každý ji vydrží a dokončí. A já to dokázal! 
Pro maminku byly pobyt v nemocnici i má 
léčba velmi psychicky náročné. Ale měli 
jsme silnou podporu tatínka, celé rodiny 
i přátel. Musím zaklepat, epilepsii mám pod 
kontrolou, beru pořád antiepileptika, ale to 
je to nejmenší. Po léčbě jsem nemohl půl 
roku rehabilitovat, než se moje tělo dalo 
do „kupy“. Poté se do toho moji rodiče opět 
tvrdě dali. V Thomayerově nemocnici jsem 

ještě absolvoval magnetickou rezonanci, 
kde zjistili, že v mozku není poškozeno 
centrum pohybu, ale mám poškozen, laicky 
řečeno, nerv, který spojuje oko s mozkem 
a dává mozku signál, abych se nejprve 
podíval a poté rukou sáhl. Ale podle infor-
mace lékařů, pokud budu oči stimulovat, 
cvičit, trénovat, tak za poškozený nerv pře-
vezme jeho funkci nerv jiný.

Maminka zkontaktovala středisko rané 
péče v Českých Budějovicích a od roku 2014 
jsme jejich klienty. Předtím měli bohužel 
kapacitu plnou. Díky středisku rané péče 
a s jejich velkou pomocí a ochotou jsem se 
naučil lépe pozorovat, sledovat a trénovat 
zrak, i když je pořád co zlepšovat. Teta Klár-
ka, která za námi dojíždí domů a pomáhá 
rodičům zjišťováním potřebných informací, 
je moc milá a mám ji moc rád. Vždy ji vítám 
pusinkami a pomačkáním. Jsem pokaždé 
zvědavý, a než se vypovídá teta s mamin-
kou, vlezu jí bez dovolení do tašky a mrknu 
sám, co za pomůcky mi přivezla.

Po mých druhých narozeninách se mnou ma-
minka odjela na měsíc do Janských Lázní. 
Lázeňský pobyt mi dal strašně moc. Hlav-
ně jsem okamžitě přestal cvičit „vojtovku“ 

S Natálií a Barunkou Muškovými jsem se seznámila na podzim roku 
2014 v Léčebně dětských pohybových poruch v Boskovicích, kde 
jsem trávila tři týdny se synem Honzíkem.

Sešel se tam tehdy moc fajn kolektiv maminek a dětí a přes všechny 
útrapy, které měl člověk s dítětem za sebou, to nakonec byla příjem-
ně strávená, i když náročná doba. Natálie mi od prvního okamžiku 
byla velice sympatická, osobně mám kolem sebe moc ráda klidné 
lidi, a takový člověk ona je.

Pár z nás si tehdy při ukončení pobytu vyměnilo kontakty, ale znáte 
to sami, že člověk chce napsat nebo se ozvat, a pořád nemá čas a stá-
le něco řeší... S Natálií jsme si sem tam vyměnily maily, pár fotek...

Pak se náhle ocitla malá Barunka v nemocnici v Brně. Člověk chce 
v takové situaci pomoci, i když sám neví, jak by taková pomoc měla 
vypadat. Párkrát jsem za Natálií zajela i s naším Honzíkem do ne-
mocnice a šli jsme se třeba i jen na chvíli projít nebo si sednout na 
kafe a povídaly jsme si. I Honzík se cítil vedle Natálie dobře. Někdy se 
dokáže velice vzteknout a Natálie ho uměla pěkně uklidnit:-) Bohu-
žel malá krásná Barunka opustila v letošním roce tento svět...

A nedávno mi paní Mušková zavolala, že by chtěla s manželem poslat 
Honzíkovi nějaké peníze. Nejdříve jsem to odmítala a přiznám se, že 
mě to tehdy rozbrečelo, dojalo, ale Natálie se nedala odbýt.

Tímto bych chtěla veřejně srdečně poděkovat Natálii a Milanovi Muš-
kovým za finanční dar (v hodnotě 10 000 Kč).

V srpnu nám bylo na zahradu doručeno dětské hřiště pro Honzíka 
(dřevěná konstrukce se žebříkem, malým domečkem, skluzavkou 
a pískovištěm), které jsme financovali z těchto peněz. Honzík má 
velice rád skluzavku a na zahradě trávíme hodně času, tak jsem 
přesvědčená, že jsem se rozhodla pro dobrou věc. Navíc lezením po 
žebříku, které má malý také velice v oblibě, si bude posilovat svaly:-)

Byla bych ráda, kdyby se stal zázrak a tento článek četli i lidé, kteří 
se jen honí za penězi, jsou arogantní, necitliví a myslí si, že vše v ži-
votě je automatické, že si i zdraví mohou koupit... Aby si i oni uvě-
domili, jak dokáže být osud krutý a jací skvělí a hodní lidé na světě 
existují, i když mají život přetěžký.

Natálie a Milane, ještě jednou vám oběma velice děkuji a v myšlen-
kách jsem stále s vámi.

Lenka Mlčoušková

Poděkování

a začali se mnou cvičit dle Bobathova kon-
ceptu. Cvičení mi vyhovovalo, a asi proto 
jsem začal dělat pokroky. „Vojtovka“ totiž 
není vhodná pro každého. V lázních mamin-
ce řekl můj lázeňský fyzioterapeut, že cho-
dit budu, jen to chce čas. Po návratu jsem 
opravdu začal objevovat svět – lezl jsem po 
čtyřech, začal jsem se stavět u opory. Do 
lázní jsme loni jeli znova, ale žádný velký po-
krok jako poprvé moji rodiče nepozorovali.

A dnes? Lezu po čtyřech, když potřebuji lézt 
hodně rychle, tak skáču jako žába:), ale to 
je prý u nás dětí s DMO normální, takto si to 
ulehčujeme. Postavím se na nohy, za ruce 
už pár kroků udělám, sedím – sice v pozici 
do W (pro děti s DMO klasický posed), ale 
pokud sedím na židli, tak sedím krásně sám 
s nohama dolů, začínám trochu povídat. 
Sice pouze slova, ale už i skloňuju. Každý 
týden je na mě znát další a další pokrok. 
Mamince neustále vyndávám šuplíky, vy-
mýšlím lumpárny. Slézám z kočárku a jez-
dím na „svém“ autě. Dostal jsem i elek-
trickou čtyřkolku, na které se sám udržím, 
a tatínek se mě snaží naučit zatáčet řídítky. 
Už mě ani moc nebaví hračky, lepší je dě-

lat lumpárny. A ty dělám všude! I u babičky 
a dědy. Ale já vím moc dobře, že se se mnou 
všichni zlobí jen na oko, všichni jsou moc 
rádi, za moje nové a nové pokroky a poznat-
ky. Ale ještě mi chybí spousty věcí, které 
musím dohnat. Sám se ještě třeba příborem 
nenajím. A to mi tolik chutná jídlo. Hlavně 
mám rád maso. Jsem prostě typický chlap. 
Nemám rád sladké. Nevyžaduju sušenky, 
bonbony, čokolády. Raději si dám šunku, 
řízek, omáčku s knedlíky... Prostě naše ma-
minka má, co se týče jídla, se mnou a tatín-
kem velký otoč:).

Loňského září jsem nastoupil do školky. 
Mám tam spousty kamarádů, hlavně tedy 
kamarádek. A moc se mi tam líbí. Chodím 
tam moc rád. Ze začátku jsem sice pokaž-
dé ráno brečel, ale pak jsem se tam těšil. 
Věděl jsem, že mě odpoledne maminka 
s tatínkem vyzvednou a pojedeme spolu 
zase domů. Ve školce jsem absolvoval kurz 
hipoterapie, díky tomu mám lepší stabilitu 
těla a naučil jsem se lépe sedět. Jezdím na 
Largovi a opravdu mi moc svezení na jeho 
těle pomohlo. A budu doufat, že se budeme 
s Largem setkávat i nadále.

Letos na podzim nás s maminkou čekají 
opět lázně, ale tentokrát jedeme do Klim-
kovic. Maminka mě totiž přihlásila do pi-
lotní studie vypsané právě Sanatorii Klim-
kovice. Hledá prostě a zajímá se o všechny 
možné alternativy, jak mi pomoci. V tomhle 
je na ni velký spoleh, je velká bojovnice, vše 
vyběhá, zařídí. Na tyto věci u nás máme ma-
minku, říká tatínek:). Po absolvování osob-
ní konzultace mě tak vybrali mezi 15 dětí 
z celé České republiky, kteří budou studii 
absolvovat. Cílem projektu je doložit proka-
zatelný efekt intenzivní rehabilitační péče 
o děti s DMO a poukázat na nutnost změ-
ny následné lůžkové léčebně-rehabilitační 
péče pacientů s DMO a traumatickými po-
škozeními mozku ve věku do 18 let.

Takže mě čeká ještě další boj! Maminka 
si prostě „umanula“, že to spolu dokáže-
me!!! Už od narození mi nad inkubátorem 
a později do ouška šeptala a šeptá do-
dnes, že jsme velcí bojovníci a že to spo-
lu zvládneme a všem to ještě ukážeme!!! 
A JÁ VÍM, ŽE OPRAVDU UKÁŽEME!!! Držte 
mi, prosím, pěsti:).

Kubík s maminkou a tatínkem
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V této rubrice jsme pro vás připravili dva 
rozhovory s klientskými rodinami po uply-
nutí několika let od doby, kdy jim byla po-
skytována služba raná péče. Zatímco Linda 
je ve škole poměrně krátce, Simona už je 
maturantka. Co se v jejich životech událo, 
co se změnilo, čím nyní žijí? Ptali jsme se 
nejen maminek, ale i samotných holek.

Od doby, kdy byla Simonka klientkou středis-
ka rané péče v Brně, uběhlo neuvěřitelných 
šestnáct let. Jak se za tu dobu odvíjely osudy 
jedné rodiny, o tom si s maminkou i dcerou, 
letošní maturantkou, povídala jejich tehdejší 
poradkyně Silvie Slámová.

Dnes je Simča už velká slečna. Zavzpomí-
náte, jaká školní zařízení navštěvovala po 
ukončení služby rané péče?
Klienty střediska rané péče jsme byli do Si-
mončiných čtyř let, poté jsme patřili pod SPC. 
Zažili jsme i několik psychologických vyšet-
ření, mluvilo se o autismu, ale v sedmé třídě 
byla Simča z „evidence autistických dětí“ vy-
řazena. Brzy začala chodit do mateřské školy 
pro zrakově postižené děti v Brně, pak na spe-
ciální základní školu také tam a teď je na kon-
zervatoři J. Deyla v Praze. Na základní škole 
byla ve třídě s dětmi slabozrakými, nevidomé 
byly dvě. Hodně se tam měnili spolužáci. I my 
jsme zprvu uvažovali o běžné škole, ale potom 
jsem se rozhodla, že půjde do školy speciální. 
Myslím si, že se jí tam věnovali víc a dobře. 
Bylo vidět, že pedagogové jsou zkušení a že 
ví, co potřebuje. Několikrát se stalo, že se do 
této školy vracely děti z integrace – neumě-
ly v 5. třídě třeba Brailla, asistenti a učitelé 
z běžných škol asi nevěděli jak na to.

Kdy se začala Simča věnovat hudbě?
S hudbou začala Simona oproti jiným dětem 
ve škole později. Napřed hrála na flétnu, 

potom na akordeon, v 7. třídě 
se rozhodla, že chce na konzer-
vatoř, a začala se připravovat. 
Díky tomu, že se hudební nau-
ce a hudbě věnovala intenzivně 
a měla i nevidomého učitele, 
naučila se dobře noty, pochopila 
notový zápis v Braillu. Přijímač-
ky na konzervatoř pak proběhly 
perfektně a bez problémů. Hned 
napoprvé ji vzali.

Jaké zájmy Simča měla a má?
Jezdila se skupinkou lidí, kteří 
trávili čas s nevidomými dětmi – 
pořádali pro ně víkendové akce, 
výlety, jezdili na vodu, na skály...
Vyzkoušela s nimi všechno mož-
né. Chvilku se věnovala sportu, 
ale pak se začala soustředit na 
hudbu. Tanec a balet pro nevido-
mé vyzkoušela třeba až na kon-
zervatoři – tam se studenty mají 
různé semináře a skupiny, ale 
moc se mi nesvěřuje:).

Pocházíte z Brna a na střední 
školu se Simča dostala do Pra-
hy, jak zvládla internát? Jak 
často jezdí domů?
Strašně si to pochvalovala, těšila 
se na to. Možná i proto, že se jí, 

když byla na druhém stupni základní školy, 
narodila sestřička, a na internátě si tak uží-
vala trochu klidu:). Na cestování domů jsme 
nejdříve sehnali asistenta – studenty/dobro-
volníky ze sdružení Okamžik. To jezdila každý 
týden domů, pak jedenkrát za 14 dní. A za 
rok už jezdila sama. Bála jsem se jen já, měla 
jsem s tím problém, ale myslím si, že to po-
mohlo nám oběma. Teď už třetím rokem jezdí 
jednou měsíčně.

Které období bylo pro vás jako pro mámu 
nejtěžší?
Asi úplně ten začátek, po narození, a zjištění, 
že něco není v pořádku. A pak střední škola, 
odpoutání se, obavy, jak to tam bude sama 
zvládat...

A jak to zvládá?
Simča výborně. Běhá po Praze, cestuje sama, 
vše si vyřizuje a zařizuje sama, chodí na mše, 
má své aktivity. Vlastně je mezi vidícími, škola 
by ráda přijímala více nevidících, ale ty děti 
nemají dostatečné hudební znalosti a doved-
nosti – neumí noty, nemají zvládnutou hudeb-
ní nauku, a to je dost problém. My jsme asi rok 
před přijímačkami absolvovali dvoudenní po-
byt přímo ve škole a tam jsme se vše potřebné 
dozvěděli. A v Brně pak Simču na přijímačky 
velice dobře připravila nevidomá učitelka 
paní Hradilová.

Využívá dnes Simča asistenty? Kamarády?
Asistenty nevyužívá, to jen ten první rok. Nej-
lepší kamarádku má ze základky, která je na 
stejné škole, ale kamarádí se i s ostatními – 
vidícími. Našla si i přítele, a když potřebuje, 
někoho poprosí a ten ji dovede.

A co bude dál?
Simča teď maturuje, chce dál pokračovat 
v bakalářském studiu a pak by ráda na vyso-
kou na obor magistra hudby.

A CO NA TO SIMČA...
Simčo, gratuluji k úspěšně složené zkoušce 
dospělosti! Z čeho jsi maturovala?
Skládala jsem klasicky státní maturitu z čes-
kého a anglického jazyka a potom jsem matu-
rovala ze hry na flétnu, hudební teorie a dějin 
hudby.

A další povinnosti ve škole?
Co se týká školy, mám se dobře, prospívám 
zatím na jedničky. Teď po maturitě mám té-
měř volno, chodím akorát na nástroje. Ještě 
mě čeká ročníková zkouška z mého druhého 
hlavního oboru, hry na akordeon. Ale cvičit na 
nástroje budu tak nějak průběžně pořád, jako 
ostatně každý muzikant.

Jaké máš plány na prázdniny?
O prázdninách budu samozřejmě cvičit na ná-
stroje, a pokud mi zbyde čas, chtěla bych se 
také trošku věnovat věcem, které mě zajímají. 
Ovšem myslím, že toho bude ažaž, protože 
v červenci se budeme stěhovat a v srpnu poje-
du na týdenní flétnový kurz Hudba bez hranic.

Co tě nejvíc baví, jak trávíš volný čas?
Ve volném čase celkem hodně odpočívám, 
protože je to při studiu potřeba. Jinak se sna-
žím číst, poslouchám hudbu nebo si s někým 
povídám. Rovněž ráda píšu, ale to poslední 
dobou moc nedělám. Občas také zajdu k ně-
komu na návštěvu. V neděli chodívám pravi-
delně na mši do Církve bratrské, kde bych se 
chtěla nechat i pokřtít.

Co tě štve?
To je dost těžká otázka, protože já se snažím, 
aby mě nic neštvalo. Ale asi mě štve, když na 
sebe lidi křičí a chovají se negativně. A také se 
mi nelíbí intriky, chamtivost a podobné věci.

Co je pro tebe v životě důležité?
Nejdůležitější pro mě je být dobrým člově-
kem a sloužit Bohu. Snažím se dělat poctivě 
všechno, do čeho se pustím, a veškeré radosti 
a strasti přijímat s pokorou. Je mi jedno, bu-
du-li dobrým hudebníkem nebo na mě někde 
čeká jiná práce – důležité je, abych mohla po-
máhat lidem.

Kdybys měla chuť zavzpomínat na základní 
školu... Co se ti vybavuje, když řeknu zá-
kladka?
Jako první se mi vybaví to, jaká jsem byla, a že 
taková už být nechci. Na základní školu sice 
moc ráda vzpomínám, obzvláště na první tří-
du, kdy pro mě bylo všechno nové, a potom 
na druhý stupeň, kdy pro mě problematika 
jednotlivých předmětů představovala jakési 
světy a já se chtěla stát jejich součástí, ale 
vrátit bych se tam už nechtěla, protože jsem 
tehdy byla nevyspělá dogmatistka.

Co bys chtěla jednou dělat, kde žít? Máš ně-
jaké plány do budoucna?
O budoucnosti nemám zatím žádnou předsta-
vu. Jen občas přemýšlím, co se stane s věcmi, 
k nimž jsem v současnosti připoutána, pokud 
je budu muset opustit. Jinak jsem otevřená 
všemu – je mi jedno, budu-li studovat v Brně, 
Praze nebo někde jinde. Akorát si to ještě ne-
umím představit.

Silvie Slámová, Středisko rané péče SPRP 
Brno

A jak to bylo dál...? Jaké je to ve škole – jak to vnímá 
maminka a jak Linda
ROZHOVOR S MAMINKOU:
Linduška má těžkou zrakovou vadu. Je 
druhým rokem v běžné základní škole, má 
svou asistentku. Byla z vašeho pohledu těžší 
první, nebo druhá třída? A co pro vás bylo slo-
žitější: nástup Lindušky do MŠ, nebo do ZŠ?
Vzhledem k seznámení, zvykání si byla nároč-
nější asi první třída, ale jinak neměla Linda zá-
sadní problém nikdy. Učí se dobře, přizpůsobí 
se... Školka byla úplně v pohodě, brali jsme to, 
že o nic nejde. Linduška je hodně zodpovědná 
a má strach, že se jí nebude něco dařit, to ji 
někdy svazuje, ale taky žene pořád dopředu...

Při zařazení Lindušky do školního zařízení 
(nejdříve MŠ a pak ZŠ) vám pomáhalo spe-
ciálně pedagogické centrum (SPC). Jak to 
probíhalo?
Nejdříve jsme oslovili školku, jejího zřizovate-
le – pana starostu. Školka pak kontaktovala 
SPC a vše si již domlouvali mezi sebou. Když 
bylo třeba, došla jsem se do MŠ domluvit já.

Jak jste vybírali asistentku – kdo vám po-
mohl a jak je placená?
Měli jsme štěstí – asistentka se nabídla 
sama – je to paní tady z vesnice, vlastně teta 
Lindušky. Řekli jsme si, že to zkusíme. Udělala 
si kurz a na základě kurzu mohla dělat asis-
tentku pedagoga. Platí ji kraj. Ona je pouze 
pro Lindu – přepisuje jí učebnice, sedí s ní 
v lavici... Ale bere ji i domů ze školy – mají 
společnou cestu, to je skvělé.

Jak děti Lindušku přijaly?
Myslím, že ji berou jako součást kolektivu, žád-
ný problém nemají. Mají tendence jí pomáhat 
a kamarádit se s ní. Linda s nimi byla i na výletě 
v pohádkové vesničce, chodila s nimi do bazénu.

Jak vypadá její hodina ve škole? Co je spo-
lečné, co má jinak?
Asistentka den předem připravuje přepis lát-
ky, kterou budou děti probírat v hodině, takže 
Linda má úplně stejné texty jako ostatní děti 
a reaguje ve stejné chvíli na stejné věci jako 
ostatní. Asistentku tam má v daný moment 
proto, aby jí třeba jen naznačila, že je na řadě 
nebo že může odpovídat, nebo kdyby se „ztra-
tila“ v textu, ale paní učitelka říkala, že Linda 
reaguje většinou nejrychleji.

Máte dvojčátka, je rozdíl v přípravě na školu 
u Patrika a Lindy? Musíte připravovat navíc 
nějaké pomůcky pro Lindu?
Děti si úkoly dělají zvlášť, ale příprava a průběh 
je stejný s tím, že třeba matematiku píšu Lindě 
já, do kolonek. Píšu to, co mi nadiktuje. (Linda 
dodává: „Děláme si úkoly zvlášť, aby Patrik 
neopisoval:)“) Český jazyk si píše Linda sama, 
ale matematiku zatím zapisuji černotiskem já. 
Máme dva Pichtovy stroje, jeden je náš – zažá-
dali jsme si o něj, a druhý máme ve škole, za-
půjčený ze SPC. Učivo zatím přepisujeme, jak 
jsem už zmínila, učebnice půjčené nemáme.

Účastní se Linda v rámci školy všech akcí, 
nebo si vybíráte, domlouváte se s paní uči-
telkou?
Většiny ano, jen jednou, když bylo divadlo, tak 
jsme to nedomysleli, byla to Sněhurka – balet. 
(Linda souhlasí: „To mě nebavilo.“)
Linda dojíždí do školy do blízkého města, má 
nějaké kroužky, aktivity? Jak tráví volný čas?
Chodí na klávesy jednou týdně, je to o víken-

du. Baví ji to. Ostatní čas tráví doma, ráda po-
slouchá a hraje si.

Jak vám pomáhá SPC, například co se týče 
přezkoušení, zapůjčení pomůcek, nabídky 
vyšetření, výuky prostorové orientace?
Přezkoušení ve SPC není, paní speciální peda-
gožka dvakrát ročně dojíždí do školy a jedná 
se školou, zda něco nepotřebují. Ještě loni 
jezdila Linda jednou měsíčně na různé indivi-
duální aktivity do SPC – trampolína, kerami-
ka, předtím předškolní příprava, ale teď už ne.

ROZHOVOR S LINDOU:
Ahoj Lindi, jak se máš?
Dobře, mám nové náušnice a řetízek, který mi 
udělala maminka.

Nějakou dobu jsme se neviděly, začala jsi 
chodit do školy, jak se ti tam daří? Co tě tam 
baví a co nebaví?
Chodím do druhé třídy a všechno mi jde, baví 
mě ale nejvíc kreslení a pracovní činnosti. Teď 
naposled jsme dělali přání pro maminku a já 
mám takové barvy, které jdou hmatově cítit – 
to, co jsem udělala. A na vysvědčení jsem 
měla samé jedničky.

Máš nějaké kamarády?
Kamarádím se s holkama ze třídy, se Šárin-
kou, Kájou, Aničkou, Eliškou, Nikolkou... Po-
vídáme si o přestávce, jinak ve třídě jsem bo-
kem vzadu. (Maminka vysvětluje: „Aby dobře 
slyšela a nerušila pichťákem.“)

S čím a jak ti pomáhá asistentka?
Mám stejnou paní asistentku Markétu, jako 
jsem měla ve školce. Ráno se mnou přijede do 
školy, bydlí ve stejné vesnici. Sedíme spolu v po-
slední lavici ve třídě. Přepisuje mi knížky (čítan-
ku, příklady...) a připravuje pomůcky, abych 
měla vše jako ostatní. Já píšu na pichťáku, ale 
jinak se učím společně s ostatníma dětma.

A jak jste daleko?
Už umíme celou abecedu, čtu i píšu slova i věty.

A co tělocvik?
Když něco nemůžu dělat jako ostatní, tak si 
třeba házím míčem.

Co děláš, když přijdeš domů?
Maminka se mě vždy zeptá, jaké jsem dosta-

la známky a co jsme dělali. A jaké jsou úkoly. 
Dostáváme 1-2 úkoly. Teď zrovna čteme „Jak 
to bylo, pohádko“. A pak si hraju se skřítkem 
Storidoo (skřítek vypravěč – více o hračce jin-
de na stránce, pozn. red.) – poslouchám po-
hádky nebo vyprávíme příběh, který vytvořím 
společně se skřítkem – vymýšlíme ho. Mamce 
pomáhám utírat prach nebo jsem s babičkou, 
poslouchám rádio.

Jak se těšíš na prázdniny, co budeš dělat, 
pojedete někam?
Těším se na prázdniny.

A co brácha?
Patrik je zlobivej, chce se prát, ve škole si 
hraje s klukama. Ale když potřebuju, tak mi 
pomůže. Třeba když mamka nestihne přijít 
k autobusu, tak mě dovede domů. (Maminka 
říká: „Patrik nedá na Lindu dopustit, i když se 
někdy hádají a perou:)“)

Lindi, ať se ti daří a užiješ si prázdniny!

DOPORUČENÍ NA HRAČKU OD LINDY:
Storidoo – skřítek vypravěč
Skřítek, který umí vyprávět pohádky, to je 
sen snad každého dítěte. Sami určíte, o čem 
pohádka bude, a můžete vybrat pokračování 
příběhu. Děti mají úžasnou představivost, 
hračka Storidoo jim pomáhá rozvíjet nejen ji, 
ale i slovesné schopnosti. Budete překvapeni, 
kolik si toho malé děti pamatují! Skřítek při-
pomíná malého, roztomilého ježečka, děti si 
jej snadno oblíbí a stává se často jejich nepo-
stradatelným společníkem.

Lze poskládat až 56 příběhů. 20 příběhů lze 
uložit pro pozdější poslouchání

Silvie Slámová, Středisko rané péče SPRP 
Brno

OSUDY DĚTÍ S ODSTUPEM ČASU
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TOBII PCEYE GO – KOMUNIKACE POHLEDEM
Středisko rané péče SPRP Olomouc zakoupilo novou pomůcku – Tobii 
PCEye GO od firmy Spektra. Jedná se o zařízení, které umožní rych-
le a přesně ovládat počítač bez použití rukou pouze pomocí zraku. 
Děti s těžkým pohybovým postižením a nemožností komunikace tak 
mohou díky jednoduchým aplikacím ovládat počítač pouze svým zra-
kem a využívat tak komunikační systémy či hry na odreagování. Tobii 
PCEye Go si může každá klientská rodina v olomouckém středisku vy-
zkoušet a dát tak možnost svému dítěti komunikovat se svým okolím.

Petra Klevetová, Středisko rané péče SPRP Olomouc

INSPIRACE Z OBI
Průhledné přísavky různých barev a tvarů můžeme využít při hře na-
příklad na světelném panelu, zrcadle, okně i ve vaně či sprchovém 
koutu. Přísavky jsou dobře uchopitelné – děti je mohou vyhledávat na 
ploše, případně mohou fungovat jako háček – mohou na ně zavěšovat 
jiné hračky/předměty. Aby přísavka dobře držela, je dobré ji před pou-
žitím navlhčit (ne vždy je nutné – záleží na povrchu plochy).

Dveřní zarážky jsou naplněné kamínky a tím pádem jsou těžké. Lze je 
využít u dětí se spastickým držením ručičky (držením ručičky v pěst) 
k jejímu udržení v rozevřené poloze. Zarážky se mohou položit jak na 
dlaň, tak na hřbet ruky.                         Jitka Barlová, pracoviště PrahaCO NÁM POMÁHÁ?

S manželem jsme vždycky rádi jezdili na kole. Rovinky v okolí Veselí 
nad Lužnicí stejně tak jako nedaleká třeboňská pánev k cyklovýletům 
přímo nabádají.

Dokud byli kluci menší, vozili jsme je v cyklovozíku Croozer Kid for 
2. Poté, co začal Kuba jezdit na svém kole a Vojtíšek byl již v dětské 
sedačce těžko přepravitelný, jsme začali řešit, jak překonat hendikep 
našeho syna, abychom mohli v cyklistice pokračovat. Šikovným po-
mocníkem se nám stal přívěs za kolo Weehoo i-Go. Dostali jsme na 
něj doporučení od známých v lázních, kteří mají podobně staré děti 
a moc si jeho služby chválili.

Na internetu jsme si našli kamennou prodejnu v Českých Budějovi-
cích. Mile nás překvapilo, že prodejce nabízí také službu zapůjčení 
Weehoo i-Go, a rozhodnutí koupit umocnila i cena, která není oproti 
jiným výrobcům tak závratná.

Cyklopřívěs je lehoučký a dobře se ovládá. Velice rychle a snadno se 
zapojí. V základní výbavě má bezpečnostní tříbodové pásy, které se 
zapínají i na hrudníku, čímž se nemohou za jízdy smeknout z ramínek 
a dítě je dobře zajištěno. Velice oceňuji dvě postranní brašny, které 
jsou též v základní výbavě a pojmou velikou svačinu, převlečení, pleny 
a různé další nezbytnosti. Weehooo i-Go je dobrý pomocník.

Michaela Čížková

BEZPEČNOSTNÍ GUMIČKY NA NASLOUCHADLA
Alternativou bezpečnostního dětského klipu na sluchadlo je fixační 
gumička, která spolehlivě zabrání ztrátě sluchadla. Vhodná je ze-
jména pro malé děti a dále pro dospělé k použití při sportu a dalších 
aktivitách, při kterých ztráta sluchadla hrozí. Gumičku je možno 
upravit na míru podle velikosti ucha. Na internetových stránkách 
http://auris-audio.cz (sekce Naslouchadla – příslušenství) je u vý-
robku k dispozici instruktážní video zobrazující nasazení gumičky. 
                                                        tip Marty Bedlánové, pracoviště Praha

TIPY NA POMŮCKY

Tipy na pomůcky
JEHLAN
Sadu jehlanů vyrobených z omyvatelné 
látky lze zakoupit v obchodním domě 
Ikea, přičemž balení obsahuje čtyři 
kusy. Do jehlanů se dají vkládat různé 
předměty, například balónky. Dítě dává 
balónky dovnitř a opět je vyndává. Pohy-
by probíhají v ne zcela obvyklém úhlu: 
velmi často věci uchopujeme a pokládá-
me směrem shora dolů, v případě jeh-
lanu však balónky dáváme směrem od 
sebe pryč (a naopak). Koordinace oko–
ruka a zároveň odhad vzdálenosti se tak 
procvičují v jiné situaci. Když do jehlanu 
schováme blikačku na kolo, nalákáme 
dítě ke kouknutí dovnitř – bude zvědavé, 
co se tam děje. U starších dětí můžeme 
jehlany využít jako součást překážkové 
dráhy, kde mohou trénovat orientaci 
v prostoru. Jejich úkolem může být jeh-
lany obejít, aniž by se jich dotkly. Pro 
zviditelnění můžeme dovnitř opět umís-
tit světlo, které krásně prosvítá skrz lát-
ku. Hračka je velmi variabilní a fantazii 
v používání se meze nekladou.:)

Lucie Richtrová, Středisko rané péče 
SPRP Brno

VHAZOVAČKA Z KRABICE A BAREVNÝCH VÍČEK
K výrobě pomůcky potřebujeme krabici (třeba od bot) a různě barevná víčka z PET lahví. Víko krabice (případně celou krabici) polepíme z vnější 
strany černou fólií. Do víka vystříháme či vyřežeme kulaté otvory, mohou být umístěny v řadách nebo nepravidelně, jejich počet a velikost 
zvolíme dle potřeby. Otvory oblepíme fóliemi v barvách shodných s barvami jednotlivých víček. Poté doporučujeme ještě přelepit izolepou. 
Pomůcka slouží k vhazování barevných víček do správného otvoru – tj. do otvoru stejné barvy. Podporuje u dítěte koordinaci oko–ruka a rozvoj 
jemné motoriky. Dítě zároveň trénuje poznávání, pojmenování a přiřazování barev. Alice Prudilová, Středisko rané péče SPRP Ostrava

SVĚTELNÝ PANEL PRO STIMULACI 
ZRAKU
Novou pomůcku určenou ke sti-
mulaci zraku dětí pořídilo v roce 
2016 středisko rané péče v Brně. 
Jedná se o světelný panel Light 
Scout. Světlo tohoto modelu je 
intenzivnější a dá se regulovat 
dálkovým ovladačem.  Jako pří-
slušenství jsme zakoupili mřížku, 
kam se dají vkládat různé tva-
ry, čtverce, trojúhelníky i kruhy. 
V rámci mřížky lze tvary libovolně 
kombinovat. Pomůcku budeme 
využívat při naší práci v rodinách 
a věříme, že bude užitečná a pro-
spěšná mnoha dětem. 

Zuzana Chramostová, Středisko 
rané péče SPRP Brno

Foto ©Tobii Dynavox

Foto © Hucki, Auris Audio
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LIDÉ V SPRP

O radostech i úskalích práce v sociálních 
službách jsme si tentokrát povídali s ve-
doucím jednoho z našich středisek rané 
péče v Olomouci a také nadšeným sportov-
cem a vytrvalým běžcem Tomášem Vysko-
čilem.
Společnost pro ranou péči má šest středi-
sek, několik regionálních pracovišť a cel-
kem přes padesát zaměstnanců – žen. Vy 
jste jediný muž v celé organizaci. Jak jste 
dostal právě k této profesi?
Rozhodně to nebyla práce mých snů. Tou 
byla práce u Horské služby. Protože ale ne-
bydlím na horách, bylo jasné, že mé budoucí 
zaměstnání bude jiné. Vždy jsem rád sporto-
val a volba studijního oboru mě zavedla do 
Olomouce na Fakultu tělesné kultury, kde 
jsem vystudoval obor Aplikovaná tělesná 
výchova. Zjednodušeně řečeno jde o kombi-
naci tělesné výchovy a speciální pedagogi-
ky. Specializoval jsem se na sporty osob se 
zrakovým postižením a tato cílová skupina 
mi přirostla k srdci. Když jsem po studiu 
a krátkém působení na fakultě hledal práci 
v oboru, středisko rané péče zaměřené na 
práci s rodinami s dětmi s postižením zraku 
se nabízelo.

A má to nějaké výhody či nevýhody praco-
vat v takovém ryze ženském kolektivu?
Nevýhoda je, že po práci nemůžu jít s kole-
gou na pivo, protože žádného nemám. Holt 
musím jít s kolegyní :). No a výhodou je, že si 
mě holky opečovávají a hýčkají.

Jak dlouho pracujete přímo na pozici ve-
doucího střediska? A změnila se vaše pra-
covní náplň během této doby?
Musím se podívat, je to už dlouho. 
V září 2016 je to osm let. Začátky byly 
krušné, než jsme si jako tým na sebe zvyk-
li, mnohdy to skřípalo. Na druhou stranu 
dřív bylo možné službu poskytovat více na 
základě zkušeností a dobré praxe, zatímco 
dnes hrozí, že hlavním faktorem určujícím 
podobu služby bude napasování se do čísel 
nutných pro vykázání do benchmarkingu, 
tedy kvantitativní hodnocení kvality služby. 
Vícezdrojové financování znamenalo třeba 
10 zdrojů oproti současným 50. Vykazování 
nebylo takovou byrokracií, která by měla 
přímý dopad na způsob poskytování služby, 
potažmo její kvalitu. Ale je pravda, že Spo-
lečnost pro ranou péči má vyšší nároky na 
kvalitu poskytování služby, než to vnímám 
u mnohých poskytovatelů dotací.

Když se ohlédnete, co považujete za svůj 
profesní úspěch?
Dlouhodobě se nám daří nabízet kvalitní 
služby všem klientským rodinám. To je zá-
klad. Díky zkušenostem mých kolegyň může 
být naše pracoviště metodickou podpo-
rou i pro ostatní střediska. Úspěchem také 
je, že se nám daří zástupce donátorů více 

vtáhnout do služby, a ti tak dostávají mož-
nost konkrétně vidět práci poradce v rodině 
a představit si, co všechno raná péče dělá. 
Stává se pro ně tak hmatatelnější.

Existuje také něco, co se vám v profesní 
oblasti nedaří, kde cítíte rezervy?
Stále více vnímám problém v oblasti stabil-
ního a dlouhodobého financování služby. 
Získat a vyúčtovat oněch výše zmíněných 
50 projektů, kdy každý má svá pravidla 
a omezení, ovlivňují se navzájem a musí si 
vyhovět, je mnohdy vysilující skládankou. 
Zároveň na úrovni celé Společnosti pro ra-
nou péči dlouho bojujeme za to, aby raná 
péče byla systémově uchopena tak, aby byla 
všem rodinám, které nás potřebují, dostup-
nější. Jde to pomalu.

Jak vnímáte potřebnost sociální služby 
rané péče a její současné postavení v sys-
tému sociálních služeb? Třeba i v kontextu 
aktivit poslankyně Berdychové před ně-
kolika měsíci, při níž byla raná péče pro 
rodiny s dětmi se sluchovým postižením 
označena za proces „...s netransparent-
ním, nesystémovým, mezirezortně nevy-
jasněným obsahem...bez objektivně nasta-
vených pravidel a indikátorů kvality“?
Myslím si, že raná péče za svých 25 let exi-
stence udělala velký kus práce a v systému 
má své neoddiskutovatelné místo. Z hodno-
cení služby samotnými rodinami vyplývají 
konkrétní příběhy, které ukazují na přínos 
rané péče. Určitě si čtenáři mohou některé 
z nich přečíst a udělat si vlastní obrázek. 

Ať už na našich webových stránkách, v pu-
blikacích, které Společnost pro ranou péči 
vydává, nebo v našem časopise V kostce. 
O to více mě mrzí nedávná prohlášení paní 
poslankyně Berdychové, která očividně neví, 
o čem mluví, a její názor vychází z pracovní 
skupiny „ o nás bez nás“.

A z trochu jiného soudku. Je o vás známo, 
že jste nadšený sportovec-běžec, účastníte 
se závodů a maratonů, nejen těch benefič-
ních. Čím vás okouzlilo právě běhání? Vě-
nujete se i jiným sportům?
Já jsem všesportovec. Sporty, co jsem kdy dě-
lal, jsem dělal spíš pro radost než pro výkon. 
Tím si omlouvám fakt, že jsem líný na nějaký 
systematický trénink.:) S výjimkou sjezdové-
ho lyžování, kdy jsem za dob svého působení 
na Fakultě tělesné kultury (asi 10 let mého 
života) dělal traséra nevidomému sjezdaři 
a dotáhli jsme to až na paralympijské hry do 
Salt Lake City 2002, sportuji více méně spon-
tánně. A běh je k tomu ideální. Téměř nic a ni-
koho k tomu nepotřebujete. Vyběhnu si, když 
mám čas, běžím, dokud mě to baví. A díky 
mým dobrým fyziologickým předpokladům si 
takto běžím třeba 65 kilometrů.

A kromě sportu – jak a kde dobíjíte energii?
Já jsem samonadchávající se člověk. Vše, co 
vidím a co mě osloví, musím hned zkusit. Ale 
k těm stabilnějším koníčkům kromě sportu 
patří cestování, víno a rodina. Pravda je, že 
všechny tyto záliby energii umí i vybíjet.:) 

-km-

Vyběhnu si a běžím, 
dokud mě to baví

ČERNOBÍLÉ A KONTRASTNÍ POMŮCKY PRO NEJMENŠÍ
Novorozené miminko vidí přibližně deset procent toho, co dospělá 
osoba, nemá vyvinutou zrakovou ostrost, prostorové ani barevné vidě-
ní. Rozeznávání barev začíná až kolem půl roku věku, do té doby jsou 
pro ně zajímavější věci černobílé, s vysokým kontrastem a případně 
s akcentem jiné základní barvy – červená, žlutá, modrá.

Z těchto důvodů má každé středisko rané péče řadu pomůcek a hra-
ček pro nejmenší právě v těchto barevných kombinacích. Poradkyně je 
vozí do rodin pro stimulaci zraku a rodiče si je mohou zapůjčit.

Oblíbenou a praktickou pomůckou pro nejmenší je mantinel do po-
stýlky od firmy white & black. Z jedné strany je pouze černobílý a po 
pár týdnech ho lze jednoduše otočit na druhou stranu, kde je v potisku 
přidána červená barva. Mantinel tak bude pro dítě opět zajímavější.

Některá nakladatelství již nabízejí i knihy a leporela pro nejmenší. 
Například Fragment vydává Moje první leporelo s výraznými obrazci 
a tvary několika barev, doplněné zrcátkem uprostřed. Na kontrastech 
a jednoduchých obrázcích jsou založeny i knihy Zvířátka a Počty od 
stejného vydavatele.

Wee Gallery vytváří na základě poznatků o vývoji dětského zraku 
v kombinaci s osobitým stylem designerů kartičky s obrázky zvířat 
jak na bílém, tak i na černém podkladu. Nabízí i nálepky na zeď buď 
v této dvoubarevné kombinaci, nebo doplněné červenou barvou.

Mnohostranně využitelnou pomůckou jsou nafukovací míče 
Black & White – bílé míče s černými geometrickými vzory od české 
návrhářky, vyrobené firmou Fatra.

V českobudějovickém středisku je u batolat a starších dětí velmi vyu-
žívána oboustranná podložka od Prince Lionheart, kdy z jedné strany 
jsou černobílé vzory v kombinaci s červenou, pro starší děti je vyu-
žívána druhá strana na vyhledávání v nahloučeném obrázku farmy.

Hana Janurová, Středisko rané péče SPRP České Budějovice

Mantinel do postýlky Mantinel do postýlky

Nafukovací míče Kartičky zvířátek Nálepky

Oboustranná podložka
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Také SVĚTLUŠKA, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, po-
máhá již od roku 2003 dětem i dospělým s těžkým zrakovým posti-
žením a podporuje dlouhodobě i činnost Společnosti pro ranou péči 
i jejích regionálních středisek.

KDO TAKÉ POMÁHÁ:
Diplomatic Spouses’ Association z.s.

Nadace Agel

Nadace Agrofert

Nadační fond J & T

Nadace O2

Nadace OKD

Nadační fond Pomozte dětem žít lépe

Perkins International
Díky podpoře Světlušky můžeme realizovat například projekt „Pro-
gram stimulace zraku pro klienty Střediska rané péče SPRP Olomouc“.

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

Ministerstvo zdravotnictví ČR – projekt 
„Nácvikový rekondiční pobyt pro rodiny 
s dětmi s postižením“ byl podpořen část-
kou 45 000 Kč.

Hlavní město Praha – příspěvek na osvěto-
vou kampaň Týden rané péče® 40 000 Kč

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka 
Světluška – projekt „Spolu 2016“ je reali-
zován za pomoci Nadačního fondu České-
ho rozhlasu ze sbírky Světluška – částka 
160 000 Kč

individuální dárci a dobrovolníci: Jan Ka-
rel, Jiří Lábus, Daniela Filipová, Helena 
Langšádlová, Jan Čížek, Monika Kuchtíková, 
Zuzana Stelzerová, Petr Gřeš, Vladimír Ti-
chý, Anna Čížková, Jana Tomková, Jitka Ma-
tyášová, Zuzana Zatloukalová, Luboš Pirkl, 
Radek Vokáč

Za mediální partnerství děkujeme časopi-
su Naše rodina.

PRACOVIŠTĚ PRAHA

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Kar-

lovarský kraj, Středočeský humanitární fond

města a obce: hlavní město Praha, městská 
část Praha 1, městská část Praha 4, městská 
část Praha 6, městská část Praha 12, měst-
ská část Praha 17, městská část Praha 18, 
Bystřice, Karlovy Vary, Luby, Milovice, Mni-
chovo Hradiště, Ostrov, Postřižín, Roztoky, 
Sokolov

Nadace rozvoje občanské společnosti – 
projekt „Můžeme dát víc“ je podpořen Nada-
cí rozvoje občanské společnosti z prostřed-
ků VELUX Foundations – částka 25 996 €

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka 
Světluška – projekt „Lépe vidět svět“ je re-
alizován za pomoci Nadačního fondu Čes-
kého rozhlasu ze sbírky Světluška – částka 
270 000 Kč

Nadace Leontinka – příspěvek na projekt 
„Raná péče“ ve výši 125 000 Kč a na projekt 
„Domov je doma“ ve výši 100 000 Kč

Nadace Agrofert – příspěvek na projekt 
„Raná péče“ ve výši 100 000 Kč

firmy a organizace: Hummer – péče o auta

individuální dárci a dobrovolníci: Petr 
Potěra, Matouš Hora, Monika Maxiánová, 
Daniel Sittek, Ondřej Koblih, Adam Zacha, 
Michal Dobiáš, Alexandra Hurtová

Za mediální partnerství děkujeme časopi-
su Naše rodina.

 

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Krajský úřad Jihočeského kraje

Krajský úřad Kraje Vysočina

města a obce: Černovice, Dačice, Chotěboř, 
Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, 
Kaplice, Lišov, Netolice, Pacov, Písek, Stra-
konice, Vimperk, Vodňany, Kamenný Újezd, 
Lipno nad Vltavou, Nová Ves u Mladé Vožice

Nadace Agrofert – nadační příspěvek ve 
výši 90 000 Kč

Nadace Leontinka – nadační příspěvek 
na realizaci projektu „Provázení“ ve výši 
150 000 Kč, nadační příspěvek 125 000 Kč 
na úhradu provozních nákladů střediska, 

PODPORUJÍ NÁS

Díky! Společnost pro ranou péči děkuje za projevenou přízeň a podporu, a to nejen finanční, 
následujícím dárcům – krajským úřadům, městům, obcím, nadacím, fondům, firmám 
i všem jednotlivcům!

Bez podpory nadací by to nešlo

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI podporuje ranou 
péči dlouhodobě a systematicky, prostřednictvím několika svých 
grantových programů.

Prvním z nich je program Včasná pomoc dětem financovaný z pro-
středků VELUX Foundations. Cílem projektu je zaručit dětem s po-
stižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly 
vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodi-
ny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí 
do institucionální péče.

V rámci dalšího, mediálně známého programu Pomozte dětem, kte-
rý je spojen s celonárodní veřejnou sbírkou pořádanou ve spolupráci 
s Českou televizí, pomáhá NROS ohroženým a znevýhodněným dě-
tem do 18 let věku v celé České republice.

Díky programu programu Pomozte dětem byl podpořen například 
projekt brněnského střediska „Mám bráchu, ségru!“. Zaměřuje na 
podporu dětí, které mají sourozence s postižením. Rodiče vychová-
vající dítě s postižením mají na zdravé dítě méně času. Projektem jim 
chceme pomoci rozdělit čas mezi všechny děti, mluvit se zdravým 
dítětem o jeho pocitech, naslouchat jeho potřebám, upevňovat vzá-
jemné vazby mezi sourozenci a v rodině.

Brněnské středisko děkuje Leontince za příspěvek 50 tisíc korun na 
pořízení automobilu pro poradkyně rané péče. Na financování se 
podílel i Krajský úřad Jihomoravského kraje ve výši 250 tisíc korun.

Leontinka přispěla také na nákup služebního auta pro českobudějo-
vické středisko. Děkujeme!

Program Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) je financo-
ván z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru 
(2009–2014) a jeho cílem je mimo jiné posílit občanskou společnost 
v definovaných prioritních oblastech, podpořit bilaterální spolupráci 
mezi donorskými státy a Českou republikou, posílit kapacitu nestát-
ních neziskových organizací, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírnit 
regionální rozdíly v oblasti jejich působení v rámci České republiky 
a posílit demokracii, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost. FNNO 
administruje společně s NROS Nadace Partnerství.

NADACE LEONTINKA se zamě-
řuje na pomoc dětem a studen-
tům se zrakovým postižením a se 
Společností pro ranou péči spo-
lupracuje už pěknou řádku let. 
Podílí se nejen na financování 
konkrétních projektů, ale často 
také přispívá na obnovu našeho 
vozového parku nebo nám poskytuje automobily formou zapůjče-
ní. Mít provozuschopná auta je totiž pro fungování rané péče, jako 
terénní služby, kdy poradkyně dennodenně dojíždějí za klientskými 
rodinami, zcela zásadní věc:). Kromě toho Leontinka přispívá také na 
činnosti spojené s provozem jednotlivých středisek.

Podle zákona je služba rané péče poskytována rodinám bezplatně. Náklady na tuto službu jsou však podle posledních analýz hrazeny státem 
pouze ze 60 procent (prostřednictvím ministerstev, krajů, měst a obcí). Získat dostatek finančních prostředků na zabezpečení hladkého chodu 
středisek rané péče je tedy někdy úkol občas až nadlidský. Aby poradkyně rané péče mohly ráno nasednout do automobilů a přijet za klientský-
mi rodinami do rozličných koutů naší republiky včas, dostatečně odborně připraveny a vybaveny kromě úsměvu i vhodnými pomůckami, za tím 
vším stojí spousta práce a shánění peněz na pokrytí nutných nákladů. Kromě ministerstev, krajů, měst i malých obcí a mnoha individuálních 
dárců nám s financováním zcela zásadně pomáhají mnohé nadace a fondy. Rádi bychom vám aspoň některé z nich na tomto místě představili.
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PODPORUJÍ NÁS

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OLOMOUC

Regionální centrum pro podporu a pro-
vázení rodin dětí s tělesným, mentálním 
a kombinovaným postižením

MPSV – Odbor sociálních služeb a odborné 
sociální péče, MPSV – Odbor rodiny a ochra-
ny práv dětí, Olomoucký kraj Podprogram č. 
1 a Olomoucký kraj Podprogram č. 2

města a obce: Olomouc, Přerov, Prostějov, 
Šumperk, Javorník, Litovel, Zábřeh, Lipník 
nad Bečvou, Hanušovice, Šternberk, Hrani-
ce, Mohelnice, Bohuňovice, Bělá pod Pradě-
dem, Suchonice, Mikulovice

nadace a fondy:

Projekt „Spolu s námi!“

Projekt financovaný z FNNO, který je zajišťo-
ván v partnerské spolupráci s Nadací rozvoje 
občanské společnosti (NROS) a s Nadací 
Partnerství. Realizací projektu došlo k větší 
integraci rodin s dětmi s tělesným, mentál-
ním a kombinovaným postižením do místní 
komunity, a to díky konzultacím, které byly 
nově zaměřeny na sourozence postižených 
dětí – celkem 30 rodin, a setkávání a vzdě-
lávání rodičů. Vzhledem k vysoké poptávce 
po službě rané péče bylo nově podpořeno 
dalších 10 rodin s takto postiženými dět-
mi. Součástí projektu bylo také zvýšení 
spolupráce poskytovatelů rané péče v Olo-
mouckém kraji za účelem vytváření konti-
nuálního příznivého prostředí, zlepšování 
podmínek poskytování služby rané péče 
a zvýšení udržitelnosti služby v rámci Olo-
mouckého kraje. Podpořeno grantem z Is-
landu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 
fondů. www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz  
a www.eeagrants.org.

Projekt „Jedeme dál!“

„Projekt je podpořen Nadací rozvoje ob-
čanské společnosti z prostředků VELUX 
Foundations“ v programu Včasná pomoc 
dětem. Hlavním cílem projektu je umožnit 
výchovu dítěte s postižením doma a uspo-
kojení poptávky po službě u všech rodin 
dětí s postižením, tj. žadatelů o službu, 
vytvoření prostoru pro ambulantní konzul-
tace a navýšení počtu konzultací pro děti 
s PAS. Vzděláváním týmu zvyšujeme kvali-
tu služby a lépe reagujeme na potřeby dětí 
a jejich rodičů. Dochází k navázání úzké 
spolupráce s dalšími organizacemi a insti-
tucemi věnujícími se problematice autismu 
(Národní ústav pro autismus).

Projekt „Dobrý start!“

Je podpořen nadačním příspěvkem z Na-
dačního fondu J & T. Hlavním cílem pro-
jektu je zajištění dostupnosti služby rané 
péče, a tedy i podpory na území Olomoucké-
ho kraje cca 70 rodinám s dětmi s mentálním, 
tělesným a kombinovaným nebo zrakovým 
postižením ve věku od 0 do 7 let. Důležitým 
aspektem projektu je zachování rozsahu 
a kapacity poskytovaných služeb, která byla 
v minulosti z finančních důvodů dočasně 
omezena a vzhledem k nedostatečné výši do-
tace ze státního rozpočtu je nadále ohrožena.

Nadace Agrofert

Cílem projektu je zajištění dostupnosti služ-
by rané péče pro rodiny s dětmi s tělesným, 

mentálním a kombinovaným postižením, 
včetně dětí s poruchou autistického spektra 
od 0 do 7 let na území Olomouckého kraje 
a navýšit kapacitu na 80 rodin s dětmi s hen-
dikepem ve věku od 0 do 7 let. Pracoviště je 
součástí Společnosti pro ranou péči, která 
poskytuje kvalitní službu rané péče již od 
roku 1990. Zaměřujeme se na podporu rodi-
čovských kompetencí a podporu vývoje dítěte 
a uspokojení žadatelů o službu. Poradci spo-
lu s rodiči pracují na rozvoji kompenzačních 
mechanismů a rozvoji pohybových schopnos-
tí dětí s postižením v domácím prostředí.

Diplomatic Spouses’ Association z.s.

Díky finančnímu příspěvku od DSA PRAGUE 
jsme připravili pro klientské rodiny středis-
ka prodloužený víkendový pobyt v podhůří 
Králického Sněžníku, v Hynčicích pod Suši-
nou. A WAY TO ENCOURAGE COURSE FOR 
FAMILIES WITH DISABLED CHILDREN. Pro-
jekt podpořila i Nadace AGEL.

Nadační fond Pomozte dětem žít lépe

Projekt je zaměřen na zajištění podpory 
rodin dětí s tělesným, mentálním a těžkým 
kombinovaným postižením v raném věku 
a jejich rodinám na území Olomouckého 
kraje. Díky projektu jsme nakoupili hračky 
a speciální pomůcky pro děti s postižením.

Nadace O2 – finanční podpora 2. ročníku 
charitativního běhu s názvem „Jeden běh 
nestačí“

Občanské sdružení Dobré místo pro život – 
pravidelná podpora v regionu

firmy a organizace: Stavební firma Vymě-
tal, s. r. o. – dárce s velkým srdcem

Opravdu velké poděkování patří společnosti 
Vymětal, s. r. o., jmenovitě panu jednate-
li Ing. Jiřímu Sedláčkovi, za poskytnutí fi-
nančních prostředků rodinám, které vycho-
vávají dítě s postižením v domácím prostředí. 
Částka ve výši 150 000 Kč, kterou se rozhodli 
věnovat, bude použita na úhradu sociálního 
automobilu a speciálních pomůcek.

Galerie Šantovka; APOA, o. s.; Interiérové 
studio podlah a dveří, s. r. o.; Házenkářský 
klub Tatran Litovel; hokejisté HC Olomouc; 
NH Hotel Olomouc; Forty’s Pizza; SKI Kra-
ličák; Ubytování Kraličák; BIKE Kraličák; 
Kino Metropol; Lékárna Na Letné – Tomáš 
Hégr; Spektrum potřeb – B. Gatěková; 
Naše Vinotéka Olomouc; Stavebniny Pami-
ro, s. r. o.; Kolovna; RWE Česká republika; 
Farmak, a. s.; NH Hotel Olomouc; Flora 
Olomouc; DECATHLON; Vrtal, s. r. o.; Aqua-
centrum Delfínek – Plavecký stadion; Če-
rozfrucht, s. r. o.; PAMIRO.CZ, spol. s r. o.; 
Dektrade, a. s.; LANEX Olomouc, s. r. o.; 
Josef Kvapil, a. s.; Elektro privat Vaďura, 
s. r. o.; Mraveniště, dětský koutek, kavárna 
Olomouc; PRO-BIO, obchodní společnost 
s r. o.; ZOO Olomouc; Restaurant Jízdár-
na; Olomouc CITY; Univerzita Palackého 
v Olomouci; studentky speciální pedago-
giky; Hypermarket Globus; tiskárna Epava 
Olomouc, a. s.; Jančo Atelier; Rossmann, 
spol. s r. o., – drogerie, parfumerie; Vlasti-
vědné muzeum v Olomouci; Volkswagen Fi-
nancial Services; HZS Olomouckého kraje; 
Arcidiecézní charita Olomouc; SŠ technic-
ká a obchodní – Domov mládeže; Charita 

Olomouc; NUTREND D.S., a. s.; Lékárna 
Karlov

mediální podpora: Rádio Haná, OLTV.cz, 
Olomoucká televize, Olomoucký deník, Čes-
ký rozhlas Olomouc, Olomoucké listy

individuální dárci a dobrovolníci: Jana 
Nová, Martin Hynčica, Erlina Hanelová, 
Martina Haratková, Vendula Zmrzlá, Pavla 
Bajerová, Pavla Plachá, Gabrielle Smith, 
Gábina Nádvorníková, Michal Petr, Josef 
Řepka, Tomáš, Pavlíček, Zdeněk Vysloužil, 
Jakub Vysloužil, Petr Matyáš, Petr Koubek, 
David Kárný, Michal Štábl, Jana Machová, 
Martina Koblihová, Radek Krejčiřík, Radmila 
Juříčková, Lucka Dvořáková a Iva Spáčilová

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2016 pod-
porují!

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OSTRAVA

Moravskoslezský kraj

města a obce: statutární město Ostrava, 
městský obvod Ostrava-Jih, městský obvod 
Poruba, Bolatice, Bruntál, Bystřice, Fren-
štát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Háj ve 
Slezsku, Havířov, Hrádek, Janovice, Karviná, 
Kopřivnice, Košařiska, Kozmice, Markvarto-
vice, Milíkov, Opava, Orlová, Písek, Střítež, 
Studénka, Třinec, Vrbno pod Pradědem

Nadace rozvoje občanské společnos-
ti – projekt „Raná péče je spolupráce“ je 
podpořen Nadací rozvoje občanské společ-
nosti z prostředků VELUX Foundations část-
kou 21 246 €

Nadační fond Českého rozhlasu – projekt 
„Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrako-
vým postižením“ je realizován za pomoci 
Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbír-
ky Světluška. Výše nadačního příspěvku činí 
300 000 Kč.

Nadace Leontinka – nadační příspěvek ve 
výši 100 000 Kč na realizaci projektu „Raná 
péče – vědět jak na to“, příspěvek ve výši 
100 000 Kč na realizaci projektu „Učíme se 
dívat“, příspěvek na činnost našeho středis-
ka ve výši 125 000 Kč a příspěvek na realiza-
ci projektu „Rozvíjíme zrakové vnímání“ ve 
výši 150 000 Kč

Nadace AGROFERT – příspěvek ve výši 
100 000 Kč na realizaci projektu „Provázíme 
děti s hendikepem“

Nadace OKD – příspěvek ve výši 100 000 Kč 
na realizaci projektu „Průvodce ke zlepšení 
života“

firmy a organizace: ArcelorMittal, a. s.; GE 
Volunteers, o. s.; MONETA Money Bank, a. 
s.; Rotary klub Ostrava, zaměstnanci spo-
lečnosti Tieto Czech, s. r. o.

individuální dárci: Danuše Čiščoňová, Mi-
chal Cieslar, Dana Mutinová, Radim Bača, 
Sandra Čermáková, Petr Hluštík, Pavel Ora-
wczak, Martina Šebestová, Radek Šibinský, 
Věra Šrámková, Mária Vaňková, Igor Vašut, 
Pavlína Winklerová, Kamila Witoszová

dobrovolníci: Martina Kroutilová, Tereza 
Nevřalová

hrazení operativního leasingu na služební 
vůz, nadační příspěvek 85 000 Kč na nákup 
služebního automobilu a následné splácení 
finančního leasingu

Nadace rozvoje občanské společnosti – 
sbírkový projekt Pomozte dětem – finanční 
příspěvek ve výši 273 542 Kč na realizaci 
projektu „Poznat svět kolem sebe“

Nadace rozvoje občanské společnosti – 
z prostředků Finančního mechanismu EHP 
2009–2014, v rámci programu CZ03. Fond 
pro nestátní neziskové organizace podporu-
je projekt „Dobrý start“ částkou 450 000 Kč 
na 18 měsíců.

Projekt „Včasná pomoc dětem“ je podpo-
řen Nadací rozvoje občanské společnosti 
z prostředků VELUX Foundations – částka 
22 713 euro na 2 roky.

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka 
Světluška – projekt „Znám a umím“ je re-
alizován za pomoci Nadačního fondu Čes-
kého rozhlasu ze sbírky Světluška – částka 
350 000 Kč

firmy a organizace: Activa, spol. s r. o.; 
AVZO Vltava Týn nad Vltavou; e-speciality; 
Jihočeské divadlo, p. o.; Madeta, a. s.; Ma-
vatex; Lihovar Poněšice, s. r. o.; A. Schmied, 
s. r. o., Trhové Sviny; Sklárna Bělčice

individuální dárci a dobrovolníci: Jiří Tva-
roh, MUDr. Milena Troupová; rodina Horáz-
ných, Tereza Kovářová

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP BRNO

Ministerstvo práce a sociálních věcí pro-
střednictvím Jihomoravského kraje, Zlín-
ského kraje a Kraje Vysočina

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský 
kraj

města a obce: Brno, Znojmo, Zastávka 
u Brna, Tišnov, Kyjov, Jihlava, Běleč, No-
vosedly, Hajany, Hevlín, Ivančice, Letovice, 
Blažovice, Blansko, Veselí nad Moravou, 
Šlapanice, Pohořelice, Josefov, Rohatec, 
Mokrá-Horákov, Ivanovice na Hané, Křtiny, 
Oslavany, Třebelovice, Polná, Luka nad Jih-
lavou, Bzenec, Strážek, Náměšť nad Osla-
vou, Bystřice nad Pernštejnem

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka 
Světluška – projekt „Světlo pro rodinu – 
zraková stimulace“ je realizován s pomocí 
nadačního příspěvku Nadačního fondu Čes-
kého rozhlasu ze sbírky Světluška – částka 
370 000 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti – fi-
nancováno ze sbírky Pomozte dětem orga-
nizované Českou televizí a Nadací rozvoje 
občanské společnosti

Nadace Leontinka – nadační příspěvek for-
mou dlouholetého zapůjčení osobního auto-
mobilu Škoda Fabia a finanční příspěvek ve 
výši 225 000 Kč

firmy a organizace: Daikin Device Czech 
Republic, s. r. o.; Dětská ordinace – Javor, 
s. r. o., Brno; Penzion Bodlák, Škrdlovice; 
Oční optika Aleš Žejdl, s. r. o.; Český filhar-
monický sbor Brno – vstupenky pro klienty; 
Divadlo Radost – představení pro klienty; 
VIDA SCIENCE CENTRUM Brno – 100 vol-

ných vstupenek pro klienty; SENSA SHOP – 
dárková poukázka na nákup pomůcek pro 
rodiny; MARIS FOTO 2x poukázka na focení 
klientských rodin; Epona – ukázka hipotera-
pie pro klientské rodiny

individuální dárci: Ing. arch. Eva Berán-
ková; Kateřina Odložilíková; MUDr. Miloň 
Němec; prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.; 
JUDr. Milada Sládečková

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OLOMOUC
Regionální pracoviště pro rodiny s dětmi 
se zrakovým a kombinovaným postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí pro-
střednictvím Olomouckého kraje, Zlínského 
kraje a Pardubického kraje

Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Pardubický kraj

města a obce: Olomouc, Zlín, Prostějov, Pře-
rov, Česká Třebová, Hranice na Moravě, Mo-
helnice, Mikroregion Rožnovsko, Bělá pod 
Pradědem, České Libchavy, Dlouhá Loučka, 
Horka nad Moravou, Kvasice, Libina, Luto-
pecny, Řídeč, Velké Karlovice, Velký Týnec, 
Rusava

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka 
Světluška – projekt „Program stimulace 
zraku pro klienty Střediska rané péče SPRP 
Olomouc“ je realizován za pomoci Nadační-
ho fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světlu-
ška – částka 300 000 Kč

Nadace Leontinka – nadační příspěvek 
formou dlouholetého zapůjčení osobního 
automobilu Škoda Fabia Combi a finanční 
příspěvek ve výši 125 000 Kč

firmy a organizace: RunCzech (Internati-
onal Marathon, spol. s. r. o., a Tempo Team 
Prague, s. r. o.); Občanské sdružení Dobré 
místo pro život; UP Olomouc, Fakulta těles-
né kultury, katedra Aplikovaných pohybo-
vých aktivit; Fakultní nemocnice Olomouc; 
Olympia Olomouc

individuální dárci a podporovatelé: Be-
rryBlue Café – Lucie Borůvková; Ondřej 
Kostuch; Antonín Vyhnánek; Anna a Břeti-
slav Gazdovi; Lenka Hrušová; Martin Pícha; 
MUDr. Jan Hálek, dětský neurolog a neona-
tolog FNOl; MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., pri-
mář Novorozeneckého oddělení FNOl; MUDr. 
Kateřina Špačková; Mgr. Jana Kuncová, DiS.
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V kostce 29V kostce 28

Nakreslila Amálka Jezerská.



V kostce 30



STAŇTE SE MIKULÁŠEM
a obdarujte rodiny, kterým se narodilo dítě těžce nemocné nebo s postižením

nejen v prosinci

MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA 2016

  
Činnost Společnosti pro ranou péči však můžete podpořit během 
celého roku, a to několika způsoby:

• přispěním na sbírkový účet číslo 244900080/0300;

• odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS DOMOVJEDOMA na číslo 87 777.  

Jak konkrétně Společnost pro ranou péči pomáhá, 
se dozvíte na www.ranapece.cz

Tradiční Mikulášskou sbírku na podporu rodin pečujících o dítě s postižením pořádá 
Společnost pro ranou péči každý rok. V roce 2016 startuje 5. prosince.

Cena DMS je 30 Kč, Společnost pro ranou péči obdrží 28,50 Kč.  Můžete přispívat 
také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru 
DMS ROK DOMOVJEDOMA na číslo 87 777 a každý měsíc vám bude automaticky 
odečtena částka 30 Kč.  Více informací na www.darcovskasms.cz. 




