Dobrý den,
dovolujeme si vám touto cestou oznámit, že od

8.4.2019 budeme na novém místě 😊

Na klienty, kteří jsou objednáni v týdnu od 1.4. do 4.4. 2019, se těšíme ještě ve Skalecké 124 vedle Káji Maříka. Více
ke stěhování na konci tohoto sdělení.

S novými prostory přichází i nová pravidla…
Nová pravidla zavádíme z důvodu zefektivnění a zkvalitnění vaší i naší společné práce!

1. Prosíme rodiče a děti, aby v prostorách logopedie byla po celou dobu vypnutá zařízení jako je mobilní telefon,
tablet atp. a zůstala uložena v kabelce či jiném zavazadle.
Rodič, který drží telefon nebo ho má položený v blízkosti sebe, je v režimu pohotovosti
reagovat na dění mimo daný prostor.
S vypnutým telefonem můžete být s vašim dítětem více naplno a více vnímat jeho
reakce, jeho zdary i nezdary, být mu podporou.
Při plné pozornosti zaměřené na dítě si je možné z návštěvy od nás odnést více
postřehů, jak přesně doma pracovat, a tím přispět k rychlejšímu dosažení
společného cíle.
Navíc si myslíme, že…:
➢ … vaše dítě vaši plnou přítomnost ocení;
➢ … společné čekání si lze ukrátit povídáním či společnou hrou, což může mít pozitivní vliv na váš vzájemný
vztah;
➢ … rodič bez telefonu je vzorem pro dítě bez telefonu… 😊 Anebo to takto chceme?
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2. Prosíme rodiče, aby si na logopedii pořídili a pravidelně nosili sešit či desky,
případně krabici s pomůckami.
Pozn. Platí pro klienty, kteří dochází krátce a čeká je ještě mnoho novinek.
„Dlouholetí chodiči“, kteří z velké části pouze fixují hlásky již zavádět nemusí 😊.
Prosíme o samostatné zvážení, do které kategorie se zařadíte… 😊
Výhody, které to přinese:
➢ Do sešitu či desek budeme lepit nebo vkládat důležité informace a materiály
s postupem práce. Ušetříme tak čas a energii často opakovaným vypisováním
stejných informací.
Většina materiálů má rozměr A4, některé A5.
➢ Všechny materiály i postupy budete mít pohromadě. Ušetříte čas přípravou a hledáním materiálů při
každodenní práci.
➢ Budeme mít zpětnou vazbu, jak jsou materiály od nás využívány a případně vám jejich využití pomůžeme
zefektivnit.
➢ Při kontrole domácí práce bude možné vyžívat mj. i pomůcky, které dítě užívá při domácí přípravě. Dobře je
zná a má je nacvičené. Často k nim má i vytvořený osobnější vztah.

S novými prostory i nové možnosti
1. Od dubna bude v Mníšku pod Brdy působit klinický psycholog a jsme moc rády, že bude působit u nás 😊
➢ individuální dynamicky a psychoanalyticky orientovaná

psychoterapie
➢ skupinová psychoanalytická psychoterapie
➢ manželská a rodinná psychoanalytická terapie
➢ psychologická diagnostika komplexní i cílená
➢ poradenství v krizových životních situacích
➢ psychologické poradenství a vedení různého druhu
(např. při řešení konfliktů, výběru zaměstnanců apod.)
➢ u nás v pondělí 8:00 – 12:00 a v pátek 15:00 – 19:00
po předchozím objednání na tel. 735 055 069.
Mgr. Daniela Saifrtová

2. Kurz „Umění se zklidnit“
V dnešní době může být pro spoustu rodičů těžké řešit situace
(nejen se svými dětmi) v klidu.
Krátký kurz „Umění se zklidnit“ může být 1. krok ke změně.
Absolvovala jsem výcvik v této metodě a ráda vás naučím sérii
jednoduchých pohybů, které vedou ke zklidnění, jak v dané situaci,
tak v životě 😊.
Je to snadné. Zvládnout to může každý!
Pro klienty logopedie 10% sleva 😊
Mgr. Hana Inderková

Kam se stěhujeme?
Od 8. 4. 2019 se na vás těšíme v ulici Ke Škole 1389, Mníšek pod Brdy.
Prostory jsou v horní části bloku těsně vedle obchodu Plus v Edenu.

Doprava:
➢ autem – při vjezdu do města směrem od dálnice se dáte hned první možnou
odbočkou za supermarketem Penny doleva. Poté jedete stále rovně do kopce, nikde
neodbočujete, míjíte po pravé ruce školní hřiště. Na křižovatce u autobusové
zastávky Mníšek pod Brdy, základní škola se vydáte doleva směrem nahoru. Po levé
ruce je již vidět blok bytových domů. Nás najdete v jeho horní části.
➢ autobusem – ze stanice Mníšek pod Brdy, náměstí se vydáte ulicí kolem
supermarketu Albert tak, abyste ho měli po levé ruce, pokračujete dále rovně přes
Malé náměstí, kolem kosmetického salonu (po levé ruce) na křižovatku u bývalé
„Vervy“ (obchod bílý dům). Tam se vydáme do kopečka s bílým domem po pravé ruce
a budeme pokračovat až na křižovatku u školy (je tam autobusová zastávka Mníšek
pod Brdy, základní škola). Odtud doprava směrem nahoru kolem bloku nových
bytových domů v Edenu. Tady – v horní části – nás nově najdete.

Kontakty pro tuto chvíli zůstávají nezměněny.
Těšíme se na viděnou.
Mgr. Hana Inderková a Mgr. Martina Koudelová

