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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jsem moc ráda, že jsme mohli závěr roku 2018 
oslavit společným setkáním v divadle Kalich 
na představení muzikálu Mauglí, kam bez ohledu 
na to, jestli z Ostravy, z Olomouce nebo z Pardubic, 
přijely kolegyně s rodinami nebo partnery, současní 
i bývalí klienti, členové správní a dozorčí rady Tam-
tamu i naši dlouhodobí sponzoři a podporovatelé. 
Mimo krásného kulturního zážitku bylo příjemné si 
po představení popovídat o všem, co se ve velké tam-
tamové rodině za celý rok událo a poznat se osobně 
s těmi, kteří k Tamtamu neodmyslitelně patří.

Vám všem bych chtěla poděkovat za spolupráci, 
pomoc a podporu, a do nového roku 
vám popřát hodně zdraví, lásky, 
optimismu a harmonické vztahy 
v osobním i profesním životě!

Jana Fenclová

DěkoVný lisT

Pardubický kraj a  Koalice nevládek Pardubicka udělili Centru 
pro dětský sluch Tamtam, Sociálně aktivizačním službám pro rodi-
ny s dětmi děkovný list na základě nominace v kategorii Nezisková 
organizace za  činnost pro veřejnost. Slavnostní předání se konalo 
3.  prosince 2018 na  Galave-
čeru oceňování dobrovolní-
ků, neziskových organizací 
a  společensky odpovědných 
firem roku 2018 v Kongreso-
vém centru Paláce Pardubice.

Děkujeme za nominaci 
a ocenění!

GALAVEČER
OCEŇOVÁNÍ
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Raná péče

Mikulášská BesíDka

V pátek 7. 12. jsme v Olomouci prožili adventní setkání. Raná péče pro Moravu a Slezsko spo-
lečně s Oblastní unií Neslyšících pořádala Mikulášskou besídku pro rodiče s dětmi. Mikulášské od-
poledne jsme zahájili vánočními aktivitami a soutěžemi, které děti plnily spolu s rodiči. Nechyběly 
vánoční tradice: lovení kaprů a pouštění skořápkových lodiček. Na dalším stanovišti děti překonaly 
cestu přes led, zkusily výrobu baňky, zahrály si adventní pexeso, poskládaly zimní obrázek, nebo 
si užívaly příjemné odpoledne popíjením zimního čaje. V 17 hodin jsme se všichni sešli, abychom 

se společně naučili básničku pro 
Mikuláše. Naše básnička ve  zna-
kovém jazyce měla velký úspěch 
a Mikuláš s Andělem nás za odmě-
nu obdarovali sladkým balíčkem. 

Text a foto: Karolína Soldánová, 
Raná péče pro Moravu a Slezsko

Na co se můžete těšit:
o   Společná muzikoterapeutická setkání 
o   Sdílení zkušeností v rodičovských skupinách
o   Kreativní tvoření rodičů s dětmi
o   Rozvoj komunikace a komunikační olympiáda
o   Bubnování na recyklovatelné materiály a bodydrumming
o   Besedy pro rodiče 
o   Samostatné řízené programy pro děti 
o   Relaxace, zábava, ponaučení a příjemně strávené chvíle

7.–10. března 2019
Hotel U HROCHA, Škrdlovice 76, Žďárské vrchy

VÍKENDOVÝ POBYT  
PRO RODINY S DĚTMI

Tlumočení do znakového jazyka zajištěno. 
Externí lektoři, pedagogický dozor, tlumočník znakového jazyka, materiál 
a pomůcky zdarma. Účastníci si hradí ubytování a stravu dle platného 
hotelového ceníku. 

Informace a přihlášky: Romana Procházková prochazkova@detskysluch.cz

Neváhejte s přihláškami, kapacita omezena! Těšíme se na viděnou!

Akce se koná v rámci celostátního 
festivalu Týden komunikace osob 
se sluchovým postižením.  
Motto: není ticho jako ticho.
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sTánek DoBRého MísTa pRo žiVoT

V pondělí 17. 12. jste mohli podpořit Ranou 
péči pro Moravu a Slezsko v Olomouci na vánoč-
ních trzích. Ve  stánku Dobrého místa pro život 
v  tento den prodávali pro Tamtam zaměstnanci 
firmy Oriflame software. Návštěvníci nás pod-
pořili zakoupením vánočního punče společně 
s  drobným občerstvením. Lidé, kteří mají rádi 
vánoční tradice, si mohli ve stánku odpálit Bet-
lémské světlo, zakoupit skořápkové lodičky nebo 
svíčku. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit, 
především firmě Oriflame software a také lidem 
z Dobrého místa pro život, kteří tuto akci každo-
ročně pořádají.

Text a foto: Karolína Soldánová, Raná péče pro Moravu a Slezsko

seTkání RoDin Ze Zlínského kRaJe

V pátek 30. 11. proběhlo ve zlínském Family Pointu setkání rodin dětí se sluchovým postižením 
ze Zlínského kraje. Setkání, kterého se zúčastnili klienti současní i bývalí, bylo v duchu blížícího 
se adventu. V úvodu jsme se vzájemně představili za přítomnosti medvěda Čumáčka a medvědice 
Ušandy. Poté jsme se věnovali výrobě vánočních svícnů, během tvoření rodiče sdíleli své zkuše-
nosti. V další části programu jsme se rozdělili, s rodiči proběhla beseda ve společenské místnosti 
a  dětem se v  herně věnovaly poradkyně rané péče. Rodiče v  rámci besedy diskutovali na  téma, 

„Radosti a  starosti všedních dnů“, dotkli 
se také svých potřeb a přání do budoucna. 
Směrem k dalšímu setkání projevili velkou 
iniciativu včetně návrhů programu i  or-
ganizačních záležitostí. Poděkování patří 
všem zúčastněným, nadaci Pomozte dě-
tem, která akci podpořila a Family Pointu 
za  poskytnutí vhodných prostor. Věříme, 
že stejně oboustranně přínosné bude také 
březnové setkání v Brně a plánované setká-
ní v Jihlavě. 

Text: Nela Podškubková, Raná péče pro Moravu a Slezsko
Foto: Nela Podškubková, Raná péče pro Moravu a Slezsko 
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sociální poRaDna infoRMuJe

oTVíRací DoBa poRaDny

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás informovali o změnách otevírací doby v Sociální poradně pro osoby se sluchovým 
postižením a jejich blízké.

Sociální poradna je od 1. 9. 2018 pro osobní konzultace otevřena pouze každou středu v čase 
12.00–16.00 hodin. V případě potřeby jiných dní je potřeba se předem domluvit na termínu. Vaše 
dotazy a přání budeme vyřizovat telefonicky a e-mailem.

S dotazy se můžete obracet na Mgr. Markétu Novotnou, e-mail socpor@detskysluch.cz.
Text: Markéta Novotná, Odborné sociální poradenství

;
sociálně akTiViZační služBy

hl. M. pRaha a sTŘeDočeský kRaJ

pRosinec V sociálně akTiViZačních služBách pRaha

Mikuláš, čert, anděl a Vánoce 

V prvním prosincovém týdnu se konaly socioterapeutické skupiny pro rodiče s dětmi ve věku 
0–2 roky. Na začátku každého setkání jsem se nejprve naučili básničku „Drak“, při které jsme rozví-
jeli slovní a znakovou zásobu. Všichni víme, že drak, aby mohl létat, potřebuje pořádný vítr. Všichni 
jsme si tedy vyzkoušeli pořádně foukat do  krepových papírů a  vytvořit co největší vítr. Abychom 
se rozpohybovali, rychle jsme si po herně zaběhali. Medvěd Čumáček držel dva dráčky – zeleného 
a červeného. Když zdvihl zeleného, mohli jsme běhat. Pokud zdvihl červeného, věděli jsme, že musíme 
zastavit. Krásně jsme si tak procvičili pozornost a hrubou motoriku. Jen co jsme doběhli, medvěd Ču-
máček povídal, že když drak létal vzduchem, poztrácel všechny mašle. Naším úkolem bylo, abychom 
mašle posbírali a seřadili je podle barev. Rozvíjeli jsme tak zrakové vnímání, pozornost a soustředě-
nost. Na závěr programu jsme si vyrobili dráčka na špejli, který sloužil jako zápich. 

Další setkání se uskutečnilo trochu netradičně v Muzeu hlavního města Prahy. V tento den jsme 
si pro rodiče a děti připravili speciální společný program. Nejenom, že nás čekala prohlídka muzea, 
setkání s přáteli, jídlo a pití v podobě vánočky a dobrého čaje, ale nechybělo ani závěrečné překvapení. 
Přišel Mikuláš, Anděl a Čert, kteří dětem donesli sladkou odměnu a drobné hračky. Dětem i rodičům 
tato akce vykouzlila úsměv na tváři a nabudila v nich pomalu přicházející vánoční atmosféru. 

V  nadcházejícím týdnu jsme se společně s  rodinami zaměřili mimo jiné na  rozvoj taktilního 
vnímání a pracovali s dešťovými kapkami, vyrobenými z různých materiálů. Nechyběly ani mraky 
z  vaty, studená, teplá voda a  led. Děti byly překvapené, jak rychle se led rozpouští. Když 
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prší, schováváme se pod deštník. Proto jsme si velký barevný padák představili jako deštník a když 
„začalo pršet“, rychle jsme se pod něj utíkali schovat. Na závěr jsme si vytvořili velký obraz, na kte-
rý jsme pomocí štětce a vodových barev malovali kapky vody.  

Poslední předvánoční týden se již nesl v  duchu Vánoc. Děti již byly celé v  očekávání, co jim 
Ježíšek přinese za dárečky. Během setkání na  téma „Kapr“ jsme se nejprve naučili nejdůležitější 
vánoční znaky a poté jsme si hned běželi kapra ulovit. Děti pomocí prutu chytaly rybičky stejných 
barev. Po  ulovení kapříka jsme si společně ozdobili stromeček ručně vyrobenými ozdobičkami. 
Poté jsme si vyrobili obrázek kapra, kterému jsme na tělíčko nalepili šupinky z těstovin. Děti lepení 
těstovin velice bavilo. U výroby si však umazali prstíky, proto si společně s maminkami šli umýt 
ručičky. Jaké bylo překvapení dětí, když se vrátily do herny a pod stromečkem našly dárečky, které 
nám tam mezitím nachystal Ježíšek. Oči dětí se rozzářily a hned běžely dárečky rozbalit. Každé dítě 
dostalo malý dáreček. Ježíšek ale přinesl i hračky pro všechny děti, které zůstanou u nás v herně, aby 
si s nimi mohl každý hrát. Program proběhl v klidném, předvánočním duchu a rodiče byli rádi, že 
i alespoň na chvíli mohli odpočinout a uniknout předvánočnímu shonu a stresu. 

Během úterního, středečního a  čtvrtečního setkání skupin pro nejmenší děti rodiče trénovali 
„Rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny“ s Markétou Novotnou a Domi-
nikou Graupnerovou.

Setkání rodičů s dětmi ve věku 3–5 let se uskutečnila na téma „Adventní čas“. Abychom rozvíjeli 
slovní a znakovou zásobu, povídali jsme si o Vánocích a tradicích s nimi spojených. Nezapomněli 
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jsme však ani na Mikuláše, Anděla a Čerta. Naším úkolem bylo hledat po herně věci, které tyto 
postavy poztrácely, a poté je k nim správně přiřadit. Dále nás čekala hra na čerta, popisování a při-
řazování obrázků, výroba kouzelného skřítka. Dalším tématem byly „Vánoce“. Bohužel se nám ne-
vyhnuly nemoci a obě socioterapeutické skupiny byly zrušeny. Dárečky, které Ježíšek dětem přinesl, 
schováme a v lednu na začátku nového roku si Vánoce se zpožděním uděláme. Také během setkání 
skupiny pro starší děti, rodiče trénovali „Rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím členem 
rodiny“ s Dominikou Graupnerovou.

Text: Aneta Tuzová, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Praha
Foto: kolektiv pracovnic, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Praha

kRáloVéhRaDecký a paRDuBický kRaJ

pRosinec V sociálně akTiViZačních služBách paRDuBice

Skupinová setkání v adventním čase

Rodiny s dětmi do osmnácti let věku mohou využít široké nabídky sociálně aktivizačních služeb 
Centra pro dětský sluch Tamtam. Jednou z  nich jsou pravidelná setkávání s  podporou rozvoje 
dílčích schopností a dovedností. Na pracovišti v Pardubicích se takto v několika skupinách scházejí 
v pravidelných intervalech rodiče s dětmi ve věku 0–2 roky, 3–5 let, 6–10 let. 

Prosincová setkání se konala ve znamení blížících se Vánoc. Maminky s nejmenšími dětmi se 
sešly u programu s názvem Vánoční stromeček. V jeho průběhu si děti zkusily mimo jiné ozdobit 
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stromeček malými barevnými míčky a s maminkami se naučily básničku „Vánoční stromeček za-
voněl v pokoji, maminka u  stolu jablíčko rozkrojí. A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku, která se 
skrývala v červeném jablíčku“, a to i ve znakovém jazyce. 

Setkání rodičů se staršími dětmi se neslo v duchu koledy Půjdem spolu do Betléma. Děti se ji 
nejen naučily, ale seznámily se s vánočním příběhem, doprovázeným bohatými ilustracemi. Samy 
pak zkusily děj převyprávět. Výjimku z vánoční tematiky představovala návštěva kolegyně Kristiny 
Pánkové – Kratochvílové, psycholožky Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p.  s., která k nám již 
podruhé přijela se svým canisterapeutickým labradorem Fidem. Ukázala dětem, že pes může být 
pro ně nejen dobrý kamarád, ale také pomocník. Dobře vycvičený pes dokáže nahradit budík, upo-
zornit na zvonek či plačící dítě a spoustu dalších užitečných věcí. Také děti seznámila s tím, jak je 
třeba se k pejskům chovat.

Rodiče dětí ve věku 0–18 let mohou pravidelně sdílet své zkušenosti v podpůrné rodičovské sku-
pině pod vedením Mgr. Adély Kohoutové. Nejinak tomu bylo i v posledním měsíci v roce. Zatímco 
přítomné maminky sdílely své radosti i starosti z různých oblastí života, pro děti byl připraven říze-
ný program na rozvoj hrubé motoriky s názvem „Zima“. Závěrečnou zdařilou tečku za uplynulým 
rokem představovalo společné Vánoční setkání. Za hojné účasti rodin jsme si společně vyrobily 
voňavá mýdla, korálkové ozdoby na stromeček, vyšívaná vánoční přání. Rodiče s dětmi si vypo-
slechli příběh o vzniku koledy Tichá noc, společně jsme se prostřednictvím prezentace fotografií 
ohlédli za uplynulým rokem naší činnosti, ozdobili si stromeček a nadělili drobné dárky. Těšíme se 
na další spolupráci v roce 2019! 

Text: Hana Jindrová, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice
Foto: kolektiv pracovnic, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice

Vánoční sTRoM pRo TaMTaM 

Po celý adventní čas až do 6. ledna 2019 se konala v Ateliéru a Galerii JR v Hradci Králové sbírka 
pro Tamtam, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nákupem dřevěných ozdob v ceně 
od 5 Kč do 50 Kč a jejich zavěšením na jedličku jste nám pomohli získat 4 037 Kč. Za tuto částku 
zakoupíme svítící znakovací rukavice, které využijeme při skupinové i individuální práci s uživateli 
služeb. Na zahájení, průběh a výsledek sbírkové akce průběžně upozorňoval během krátkých vstupů 
i Český rozhlas Hradec Králové. Děkujeme všem za podporu a spolupráci! 

Text: Romana Procházková, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice

MoRaVskosleZský kRaJ

pRosinec V sociálně akTiViZačních služBách osTRaVa

Jak samotný název „Vánoce se blíží“ napovídá, že jsme se v závěrečných prosincových progra-
mech již připravovali na atmosféru Vánoc. Nejprve se v pondělí 10. 12. uskutečnil program pro ro-
diče a děti ve věku 0–18 let. V úvodu jsme se všichni společně učili vánoční básničku doprovázenou 
znaky. Jelikož v básničce bylo hodně otázek, s dětmi i rodiči jsme si o nich povídali. Dozvěděli jsme 
se různé dětské představy, jak asi vypadá Ježíšek nebo kolik je mu asi let? Hlavní část programu 
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tvořilo společné tvoření dětí i  rodičů. Byly nachystané tři stanoviště: Děti i rodiče si vyrobili vá-
noční dekoraci či ozdobu a odnesli si ji domů. Během tvoření děti procvičovaly především jemnou 
motoriku, soustředění a také trpělivost, protože některé výrobky byly časově náročnější. Na konci 
jsme si společně s rodiči i dětmi zahráli a zazpívali vánoční koledy, po kterých čekalo pro děti pod 
stromečkem překvapení, na které se všichni moc těšili.

Také páteční program, který je určený pro naše nejmenší děti a  jejich rodiče, jsme věnovali 
vánočnímu tématu, tentokrát nazvanému „Rolničky, rolničky“. Na  začátku jsme se již tradičně 
přivítali a také si i názorně podle fotografií ukázali, kdo dnes přišel a co se u něho za poslední dobu 
stalo nového. Hlavní částí programu pak bylo naučit maminky i děti vánoční koledu doprováze-
nou znaky. Maminky se snažily jednotlivé znaky zapamatovat, aby mohly později společně s dětmi 
mluvenou koledu doprovázet prvky znakového jazyka. Děti především doprovázely rodiče na různé 
nástroje. V průběhu programu si děti hrály s různými zvukovými a hmatovými hračkami, u kterých 
rozvíjely svojí jemnou motoriku a smyslové vnímání. I zde na děti čekalo pod stromečkem vánoční 
překvapení v podobě dárkových balíčků.

Všem účastněným rodinám děkujeme za příjemnou spolupráci a těšíme se na pokračování v no-
vém roce!

Text: Alice Barhoňová, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ostrava
Foto: kolektiv pracovnic, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ostrava
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haRMonogRaM pRaViDelných pRogRaMů

pRogRaM sociálně akTiViZačních služeB pRaha 
leDen, ÚnoR 2019

Skupina 0–2 roky – každý týden v úterý (10–12 hodin)

8. 1. „ZIMA“ – zaměřeno na vzájemný kontakt, práce s tělem (SPOLUPRACUJEME) 

15. 1. „ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“ – zaměřeno na pozornost a dějovou posloupnost (VYPRÁVÍME SI)

22. 1. „RAMPOUCH A MRÁZ“ – zaměřeno na hrubou motoriku a koordinaci (CVIČÍME TĚLO)

29. 1. „ZIMNÍ SPORTY“ – zaměřeno na pozornost a dějovou posloupnost (VYPRÁVÍME SI)

5. 2. „KDYŽ JÁ SE VYTÁHNU“ –  zaměřeno na vzájemný kontakt, práce s tělem  
(SPOLUPRACUJEME)

12. 2. „MŮJ DEN“ – zaměřeno na vzájemný kontakt, práce s tělem (SPOLUPRACUJEME)

19. 2. „KARNEVAL“ – zaměřeno na sluchové vnímání a rytmizaci (CVIČÍME SMYSLY)

26. 2. „CANISTERAPIE“ – zaměřeno na hrubou motoriku a koordinaci (CVIČÍME TĚLO)

Skupina 0–2 roky – každý týden ve středu (10–12 hodin)

9. 1. „ZIMA“ – zaměřeno na vzájemný kontakt, práce s tělem (SPOLUPRACUJEME)

16. 1. „ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“ – zaměřeno na pozornost a dějovou posloupnost (VYPRÁVÍME SI)

23. 1. „RAMPOUCH A MRÁZ“ – zaměřeno na hrubou motoriku a koordinaci (CVIČÍME TĚLO)

30. 1. „ZIMNÍ SPORTY“ – zaměřeno na pozornost a dějovou posloupnost (VYPRÁVÍME SI)

6. 2. „KDYŽ JÁ SE VYTÁHNU“ –  zaměřeno na vzájemný kontakt, práce s tělem  
(SPOLUPRACUJEME)

13. 2. „MŮJ DEN“ – zaměřeno na vzájemný kontakt, práce s tělem (SPOLUPRACUJEME)

20. 2. „KARNEVAL“ – zaměřeno na sluchové vnímání a rytmizaci (CVIČÍME SMYSLY)

27. 2. „CANISTERAPIE“ – zaměřeno na hrubou motoriku a koordinaci (CVIČÍME TĚLO)

Skupina 0–2 roky – každý týden ve čtvrtek (10–12 hodin)

10. 1. „ZIMA“ – zaměřeno na vzájemný kontakt, práce s tělem (SPOLUPRACUJEME) 

17. 1. „ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ“ – zaměřeno na pozornost a dějovou posloupnost (VYPRÁVÍME SI)

24. 1. „RAMPOUCH A MRÁZ“ – zaměřeno na hrubou motoriku a koordinaci (CVIČÍME TĚLO)

31. 1. „ZIMNÍ SPORTY“ – zaměřeno na pozornost a dějovou posloupnost (VYPRÁVÍME SI)
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7. 2. „KDYŽ JÁ SE VYTÁHNU“ –  zaměřeno na vzájemný kontakt, práce s tělem  
(SPOLUPRACUJEME)

14. 2. „MŮJ DEN“ – zaměřeno na vzájemný kontakt, práce s tělem (SPOLUPRACUJEME)

21. 2. „KARNEVAL“ – zaměřeno na sluchové vnímání a rytmizaci (CVIČÍME SMYSLY)

28. 2. „CANISTERAPIE“ – zaměřeno na hrubou motoriku a koordinaci (CVIČÍME TĚLO)

10–11 hodin probíhají společné aktivity rodičů s dětmi, 11–12 hodin mají rodiče Rozvoj komunikač-
ních dovedností, s dětmi se pracuje individuálně.

Skupina 3–5 let – každý lichý týden v úterý (14.30–16.30 hodin)

15. 1.  „O SNĚHOVÉ VLOČCE“ – zaměřeno na vzájemný kontakt a práci s tělem  
(SPOLUPRACUJEME)

29. 1. „O ČERVENÉ KARKULCE“ –  zaměřeno na pozornost a dějovou posloupnost (VYPRÁVÍME SI)

12. 2.  „CANISTERAPIE“ – zaměřeno na hrubou motoriku a koordinaci (CVIČÍME TĚLO)

26. 2.  „ZIMNÍ SPORTY“ – zaměřeno na sluchové vnímání a rytmizaci (CVIČÍME SMYSLY)

Skupina 3–5 let – každý sudý týden v úterý (14.30–16.30 hodin)

8. 1.  „O SNĚHOVÉ VLOČCE“ – zaměřeno na vzájemný kontakt a práci s tělem  
(SPOLUPRACUJEME)

22. 1. „O ČERVENÉ KARKULCE“ –  zaměřeno na pozornost a dějovou posloupnost (VYPRÁVÍME SI)

5. 2.  „ZIMNÍ SPORTY“ – zaměřeno na sluchové vnímání a rytmizaci (CVIČÍME SMYSLY)

19. 2.  „CANISTERAPIE“ – zaměřeno na hrubou motoriku a koordinaci (CVIČÍME TĚLO)

14.30–15.30 hodin probíhají společné aktivity rodičů s dětmi, 15.30–16.30 hodin, mají rodiče Rozvoj komu-
nikačních dovedností, s dětmi se pracuje individuálně.

Na skupinový program je nutné se předem přihlásit SMS na tel.: 773 023 292 nebo e-mailem: 
saspraha@detskysluch.cz maximálně do pondělí do 15 hodin, abychom mohli přizpůsobit jeho ob-
sah na míru jednotlivým dětem. Programy probíhají v Centru pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.,  
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky. Změna programu vyhrazena.
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pRogRaM sociálně akTiViZačních služeB paRDuBice 
leDen, ÚnoR 2019

Skupina 0–2 roky – středa (10–12 hodin) 

9. 1. „ZIMA“ – zaměřeno na vzájemný kontakt (SPOLUPRACUJEME)

23. 1. „BUM, BUM NA BUBEN“ – zaměřeno na sluchové a zrakové vnímání (CVIČÍME SMYSLY)

6. 2. „SNĚHULÁČEK, PANÁČEK“ – zaměřeno na dějovou posloupnost (VYPRÁVÍME SI)

Skupina 3–5 let – skupina „A“ středa (16–18 hodin)

9. 1. „KAMARÁD SNĚHULÁK“ – zaměřeno na sluchové vnímání (CVIČÍME SMYSLY)

23. 1. „LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ“ – zaměřeno na rozvoj hrubé motoriky (CVIČÍME TĚLO)

6. 2. „V OBCHODĚ“ – zaměřeno na vzájemný kontakt a koordinaci (SPOLUPRACUJEME)

Skupina 3–5 let – skupina „B“ středa (16–18 hodin)

16. 1. „KAMARÁD SNĚHULÁK“ – zaměřeno na sluchové vnímání (CVIČÍME SMYSLY)

30. 1. „LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ“ – zaměřeno na rozvoj hrubé motoriky (CVIČÍME TĚLO)

13. 2. „V OBCHODĚ“ – zaměřeno na vzájemný kontakt a koordinaci (SPOLUPRACUJEME)

Skupina 6–10 let – skupina „A“ čtvrtek (16–18 hodin)

10. 1. „NOVOROČNÍ SETKÁNÍ“ – zaměřeno na sluchové a zrakové vnímání (CVIČÍME SMYSLY)

14. 2. „MASOPUSTNÍ VESELÍ“ – zaměřeno na rozvoj hrubé motoriky (CVIČÍME TĚLO)

Skupina 6–10 let – skupina „B“ čtvrtek (16–18 hodin)

24. 1. „NOVOROČNÍ SETKÁNÍ“ – zaměřeno na sluchové a zrakové vnímání (CVIČÍME SMYSLY)

28. 2. „MASOPUSTNÍ VESELÍ“ – zaměřeno na rozvoj hrubé motoriky (CVIČÍME TĚLO)
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Skupina 0–18 let – čtvrtek (16–18 hodin)

17. 1. Rodiče: „PODPŮRNÁ RODIČOVSKÁ SKUPINA“ pod vedením Mgr. Adély Kohoutové 
 Děti:   „O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH“ –  zaměřeno na dějovou posloupnost  

a pozornost (VYPRÁVÍME SI)
7. 2. Rodiče: „BESEDA S NESLYŠÍCÍMI“ 
 Děti:  „KARNEVAL“ –  zaměřeno na vzájemný kontakt a kooperaci  

(SPOLUPRACUJEME)

Na program je nutné se přihlásit prostřednictvím e-mailu nebo SMS – Bc. Romana Procházková, 
e-mail: saspardubice@detskysluch.cz, tel: 722 461 245 (pouze SMS).

pRogRaM sociálně akTiViZačních služeB osTRaVa 
leDen, ÚnoR 2019

Skupina 0–2 roky – pátek (10.00–11.30 hodin)

11. 1.  „VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE“ – zaměřeno na zrak, sluch, hmat, čich  
(CVIČÍME SMYSLY)

25. 1. „ZIMA“ – zaměřeno na rozvoj hrubé motoriky (CVIČÍME TĚLO)

8. 2. „MŮJ POKOJÍČEK“ – (VYPRÁVÍME SI)

22. 2. „BOUDO, BUDKO“ – (SPOLUPRACUJEME)

Programy skupiny 0–2  roky se odehrávají na adrese 28.  října 286/10, 702 00 Ostrava – sídlí 
zde také Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé. Na program je nutné se přihlásit nejpozději 
ve středu před programem prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Kontakt: Bc. Veronika Kovalová, e-mail: sasostrava@detskysluch.cz, tel.: 734 752 900.

Skupina 0–18 let – pondělí (16.30–18.30 hodin)

14. 1. Rodiče a děti:  „VODA, ZÁKLAD ŽIVOTA“ – zaměřeno na rozvoj sluchového a zrakového 
vnímání (CVIČÍME SMYSLY)

28. 1. Rodiče: „PODPŮRNÁ RODIČOVSKÁ SKUPINA“ – sdílení zkušeností 
 Děti:  „HRNEČKU VAŘ!“ – zaměřeno na rozvoj komunikace (VYPRÁVÍME SI)

11. 2. Rodiče a děti: „KOUZELNICKÝ REJ“ – (SPOLUPRACUJEME)

25. 2. Rodiče: „PODPŮRNÁ RODIČOVSKÁ SKUPINA“ – sdílení zkušeností 
 Děti:   „VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH“ – (CVIČÍME TĚLO)

Programy skupiny 0–18  let probíhají v  prostorách Rodičovského centra Chaloupka, areál MŠ 
Repinova  19, Ostrava (5  minut chůze od  zastávky Muglinovská  – 2  zastávky od  Hlavního nádraží). 
Na program je nutné přihlásit nejpozději v pátek do 13 hodin před programem prostřednictvím e-mailu 
nebo SMS. Kontakt: Mgr. Lena Vaňková, e-mail: sasostrava@detskysluch.cz, tel.: 734 752 900 
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infoRMační a VZDěláVací služBy

členský pŘíspěVek Do infoRMačního cenTRa RoDičů  
a pŘáTel sluchoVě posTižených

Výzva k zaplacení členského příspěvku do Informačního centra rodičů a přátel sluchově 
postižených, z. s., do 28. února 2019 

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s.,

a výše členského příspěvku na rok 2019

Členům a zájemcům o členství v Informačním centru rodičů a přátel sluchově postižených, z. s., 
oznamujeme, že členský příspěvek pro rok 2019 zůstává stejný, tedy 400 Kč.

Jeho uhrazením získává člen zdarma přístup k těmto službám:
•	 pravidelné zasílání tohoto elektronického informačního bulletinu,
•	 pravidelné zasílání odborného magazínu Dětský sluch (4× za rok), který přináší rozhovory s ro-

diči dětí, 
•	 se sluchovým a  kombinovaným postižením, s  mladými neslyšícími a  nedoslýchavými lidmi, 

s odborníky, zkušeností ze zahraničí atd., 
•	 služby knihovny se specializovaným fondem zdarma (katalog je přístupný na  stránce  

www.infocentrum-sluch.cz/cs-CZ/knihovna/katalog-knih.html; pro využívání této služby je tře-
ba se zaregistrovat osobně nebo na e-mail knihovny: knihovna@infocentrum-sluch.cz, 

•	 slevy u vybraných titulů (knihy, CD, DVD…) vydaných Informačním centrem rodičů a přátel 
sluchově postižených, z. s., a Centrem pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., 

•	 slevy u seminářů pořádaných Informačním centrem rodičů a přátel sluchově postižených, z. s., 
a Centrem pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Pokud mate zájem o členství i v roce 2019, prosíme, uhraďte členský příspěvek do 28. 2. 2019 
na č. účet 107-6539510247/0100. 

Novým zájemcům o členství pošle přihlášku paní Iveta Zabdyrová,  
kontakt: zabdyrova@infocentrum-sluch.cz. 

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s.
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: 235 517 313, tel., SMS: 774 045 230
e-mail:  info@infocentrum-sluch.cz 
www:  www.infocentrum-sluch.cz 

In
fo

rm
ační Centrum

rodičů a přátel sluchově postižených
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fepeDa – eVRopská feDeRace RoDičů DěTí  
se sluchoVýM posTiženíM

nepŘehléDněTe poZVánku Do něMecka  
na euRofesT – RoDinný keMp 

Na  konci roku vydala FEPEDA druhé číslo Newsletteru 
FEPEDA, ale s jeho obsahem vás seznámím později. Nyní vás 
chci pozvat, abyste si rezervovali termín na  největší akci 
FEPEDA v roce 2019, kterým bude evropské setkání rodin 
„EUROFEST GERMANY“. Uskuteční se 4.–9. srpna v ně-
meckém Dorfweilu, 45  km od  Frankfurtu nad Mohanem. 
Setkání je určeno rodinám z členských organizací FEPEDA. 
Hlavním tématem bude „Posílení dětí a mladých lidí se slu-
chovým postižením a společně kupředu výzvám budoucnos-
ti“, kterému bude věnována dokonce i celodenní konference 
s odborníky. Po celý týden bude připraven zajímavý program 
pro celou rodinu, tedy pro dospělé, menší děti i  teenagery. 
Z toho, co jsem viděla, se máte opravdu na co těšit! 

Prázdninové středisko Dorfweil se nachází v malé vesnici 
Dorfweil, jež je obklopené nádhernou krajinou. Areál nabízí 
mnoho in-doorových a out-doorových aktivit, včetně mini-
golfu, lanového parku, sauny či plaveckého bazénu. Více snad napoví fotografie či brožurka samotné-
ho střediska: http://wordpress.p421316.webspaceconfig.de/wpcontent/uploads/2017/10/160901_
Image_FSD_EN.pdf. 

Je to velká příležitost poznat další rodiny s dětmi se sluchovým postižením a pro děti navázat 
nová přátelství, která navíc podněcují k učení se cizímu jazyku. Rezervujte si tedy termín! V In-
formačním centru rodičů a přátel sluchově postižených se budeme snažit získat finance, abychom 
podpořili k účasti rodiny, které jsou našimi členy. Držte nám tedy palce!

Text: Marta Höferová, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z. s.
Web a facebook FEPEDA: http://fepeda.eu/, https://www.facebook.com/Fepeda-European-Federa-

tion-ofParents-of-Hearing-Impaired-Children-125481214202290/
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MoRaVskosleZský kRaJ

pRosincoVý soBoTní kuRZ ZnakoVého JaZyka pRo pečuJící osoBy 

Projekt Moravskoslezského kraje „Podporujeme hrdinství, které není vidět“

Letos poslední lekce českého znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým či kombinovaným 
postižením proběhly v sobotu 8. 12. v RKC Chaloupka v Ostravě. Účastníci kurzů jsou na začáteč-
nické či mírně pokročilé úrovni. Lekce pro začátečníky se konala v době mezi 9. a 12. hodinou, pro 
pokročilé pak mezi 14. a 17. hodinou.

Kurzy vede neslyšící lektor Martin Kulda z organizace 3Dimenze (Moravské centrum znakové-
ho jazyka). Skupina začátečníků se zaměřila hlavně na opakování učiva: procvičování protikladů, 
tématu „sluchové postižení“, procvičování časových údajů (hodin, měsíců, částí dne, dnů v týdnu), 
modálních sloves, barev, číslovek, názvů měst. Nově se kurzisté věnovali tématu „doprava“ a závěr 
lekce byl ve znamení tématu „Vánoce“. 

Odpolední skupina si vyzkoušela simultánní překlad pohádky a nově se věnovala různým užitím 
číslovek. V druhé polovině lekce postupně po jednom znaku tvořili účastníci vánoční příběh. Téma 
„Vánoce“ nechybělo ani v podvečer poslední kurzové soboty. 

Zatímco se rodiče vzdělávali, i o jejich děti bylo během kurzů postaráno. Věnovaly se rozvoji různých 
dovedností (smyslového vnímání, komunikačních schopností, rozvoji motoriky, soustředění apod.).

Těmito kurzy pro naši organizaci skončila spolupráce na realizaci projektu Moravskoslezského 
kraje „Podporujeme hrdinství, které není vidět“. Uskutečnil se v  letech 2017–2018. Díky tomuto 
projektu se v letech 2017–2018 realizovalo několik zajímavých setkání, např. na téma využití iPadů, 
či muzikoterapie. V  roce 2017 se uskutečnil pobyt pro rodiny s  dětmi se sluchovým postižením 
a po celý rok 2018 probíhaly 1× měsíčně kurzy znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým po-
stižením. Moravskoslezskému kraji moc děkujeme za možnost se tohoto velmi užitečného a smys-
luplného projektu pro pečující osoby účastnit!

Pro účastníky projektu i  další zájemce však máme dobrou zprávu! Od  letošního roku 2019 
na tento úspěšný projekt navazuje další, pod názvem „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“. 
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Můžete se tedy těšit na pokračování těchto aktivit, mimo jiné od března letošního roku navážeme 
pokračováním kurzů znakového jazyka a opět připravujeme i pobyt pro rodiny s dětmi se slucho-
vým postižením.

Text: Jana Švardalová, koordinátorka projektu a Lena Vaňková, SAS Ostrava
Foto: Lena Vaňková, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ostrava

ZkusTe si DoMa…  
aneb nápady z pravidelných programů pro rodiče s dětmi

kReaTiVní TVoŘení: ZiMní oBRáZky Ze soli

Je tady leden a zimní čas. Sněhu je sice pramálo, ale to nás nemůže odradit k vytvoření krásných 
sněhových výrobků ze soli a ke hře na sněhové vločky.

Pomůcky: Voda, sůl, štětec, černý tvrdý papír, kelímek.

Postup: Na  začátku si nachystáme kelímek s  vodou, 
do kterého přidáme velké množství soli (cca ¼ z celkové-
ho objemu) a poté namáčíme do kelímku štětec a kreslíme 
na  černý papír libovolné zimní obrázky (např. sněhovou 
vločku, sněhuláka, stromeček apod.). Po dokončení dáme 
výkres na topení a necháme ho tam tak dlouho, dokud se 
z obrázku nevypaří veškerá voda a nezůstane nám pouze 
sůl, která krásně vystoupí na povrch a vzniknou nám tak 
obrázky stvořené pouze ze soli.

pohyBoVá hRa: sněhoVé Vločky

Pomůcky: papírové vločky, libovolný hudební nástroj či CD s písničkami

Pravidla hry: Hra je určena pro libovolný počet hráčů (ideálně větší skupinka dětí). Dospělí 
rozmístí po místnosti papírové vločky na zem, kterých je o jednu méně než hráčů. Zapne se hudba 
z CD či jeden z dospělých vyťukává rytmus např. na bubínek či dřívka a děti se na základě hudby 
pohybují po místnosti. Jakmile přestane hrát hudba, děti si rychle stoupnou každý na jednu sně-
hovou vločku. Na koho vločka nezbude, ten vypadává ze hry. Jedna vločka se vždy po každém kole 
odebere. Dále se pokračuje ve hře, dokud nezůstanou hrát pouze dva hráči a z jednoho z nich se 
nakonec stane vítěz.

Připravila: Alice Barhoňová, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ostrava
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BilingVální MaTeŘská škola pipan

pRosinec V BilingVální MaTeŘské škole pRo sluchoVě posTižené

Prosinec byl ve školce měsícem Vánoc. Již od začátku měsíce 
děti a paní učitelky připravovaly vše pro vánoční období. Celá 
školka se proměnila v  kouzelné místo plné vánočních ozdob 
a dekorací. Na okna děti vyrobily sněhové vločky a  stůl nám 
ozdobil adventní věnec, kde jsme postupně společně zapalovali 
svíčky. Školka voněla perníčky, které jsme si v kuchyňce upekli, 
a poté i nazdobili. Vyrobili jsme si svícínky a vánoční přáníčka 
pro rodiče.

Celý měsíc prosinec byl velmi produktivní, protože děti tré-
novaly vystoupení na vánoční besídku. Připravovali jsme pís-
ničku a  básničku pro rodiče. Besídka se uskutečnila 20.  12. 
V náš slavnostní den napadla spousta sněhu – o to kouzelnější 
atmosféru jsme ve školce měli. Velmi nás potěšila hojná účast 
rodičů, přišli nejen rodiče, ale dokonce i někteří prarodiče dětí. 
Děti přivítaly návštěvníky písničkou Rolničky, rolničky doprovázenou hrou na klávesy. Poté děti 
potěšily rodiče básničkou Cinky, cinky doplněnou znakováním. Velké překvapení představovala 
návštěva výborného bubeníka Davída, který ve školce doplnil vánoční program pro děti i rodiče 
svým bubenickým pojetím koled, zahraným na speciální bubny. Nakonec jsme se dočkali i všemi 
očekávaného Ježíška, který dětem přinesl krásné dárečky. Celý vánoční den ve školce byl kouzelný 
a všichni jsme si jej moc užili. 

Text: Michaela Bartošíková, Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, Praha
Foto: kolektiv pracovnic, Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, Praha
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chceTe poDpoŘiT naši činnosT? 
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS TAMTAM 30, DMS TAMTAM 60 nebo DMS TAMTAM 90 
na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru 
DMS ROK TAMTAM na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. 
Více na www.darcovskasms.cz.

DěkuJeMe

CDS souhlasí s přebíráním materiálů z tohoto periodika, bude-li uvedeno, že jde o materiály převzaté.

ODBORNý MAGAZÍN DĚTSKý SLUCH

PŘEDPLATNÉ
Časopis přináší názory odborníků, zkušenosti rodičů i informace ze zahraničí na aktuální témata.  

Je určen především rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky, ale i odborníkům – 
lékařům, pedagogům, psychologům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů.

Vychází 4× ročně. 
Cena předplatného časopisu v roce 2018 je 400 Kč včetně poštovného.

Objednávky zasílejte na e-mail redakce@detskysluch.cz.
Magazín Dětský sluch vychází za podpory MZČR.
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