Manuál „Jak číst dětem v nemocnici“
Vážení zájemci o čtení dětem,
nejprve bychom vám všem chtěli poděkovat za projevení zájmu o zapojení se do projektu
společnosti Celé Česko čte dětem s názvem „Čteme dětem v nemocnicích“.
ČTENÍ V NEMOCNICÍCH
Jedná se o čtení dětem, které jsou různého věku.
Naše zkušenost nám radí rozdělit děti podle
přibližně stejného věku. Společné čtení dětem,
kterým je například 5 a 16 let, se míjí účinkem.
Nicméně, pokud se setkáte s touto situací, je dobré
využít starší děti např. k tomu, že mladším
vysvětlují některé věci z knihy.
KNIHY
Knihy,
které
budete
používat,
naleznete
v nemocniční knihovničce nebo si je můžete
vypůjčit na dětském oddělení v kterékoliv knihovně.
Samozřejmě vám s výběrem můžeme pomoci nebo vám pomůže koordinátor projektu v
nemocnici. K lepší orientaci vám poslouží seznam titulů knih zaměřených vždy na konkrétní
věkovou skupinu. Ty naleznete na www.celeceskoctedetem.cz v sekci Zlaté tituly. Můžete si také
donést své oblíbené knihy – určitě takové máte . Podstatné je nosit si více knížek, abyste mohli
rychle reagovat na situaci podle věkové skupiny či přání malých pacientů. Mohlo by se také stát,
že dětem vyhovuje jiná četba, a tak knížku prostě vyměníte.
ČTENÍ
Vhodné je číst krátké povídky. Příběhy na pokračování nebo romány se totiž míjejí účinkem, neboť
pacienti přicházejí a odcházejí.
Co se týče celkové doby vaší přítomnosti na dětském oddělení, měla by se pohybovat od 30 do
cca 60 min., přičemž tato doba zahrnuje čtení, povídání si či soutěže pro děti.
DĚTI
Jak zabavit děti? Jelikož děti jsou různých povah, počítejte i s možností, že některé dítě nebude
mít o čtení zájem. Velice vhodné je neformálně si s dětmi popovídat o knížkách, o kamarádech,
o škole. Cílem je, aby děti měly radost a potěšení z vaší přítomnosti a ze čtení. Jde především
o komunikaci a kontakt mezi vámi a posluchači. Dovolte dětem hrát si či ležet během čtení. Je
dokázáno, že přestože je dítě v pohybu, vnímá mluvené slovo velmi dobře.

ORGANIZAČNÍ POZNÁMKY
Důležité je, abyste si stanovili den a hodinu, kdy budete pravidelně docházet na dětské oddělení
konkrétní nemocnice, nejlépe vždy jednou týdně. Pokud nastane situace, kdy se nebudete moci
dostavit, upozorněte prosím na tuto skutečnost e-mailem či telefonicky koordinátora čtení
v nemocnici.
Rovněž se zavazujete, že po dobu tří měsíců budete pravidelně docházet na dětské oddělení číst
dětským pacientům. Po uplynutí tohoto období můžete pokračovat nebo spolupráci ukončit.
V případě ukončení spolupráce je třeba napsat e-mail na kontakt@ctemedetem.cz nebo
kontaktovat svého regionálního koordinátora Celé Česko čte dětem.
Vždy před vaší první návštěvou vás bude telefonicky či e-mailem kontaktovat koordinátor projektu
z centrály Celé Česko čte dětem a potvrdí vám setkání s vrchní sestrou nebo kontaktní osobou
dané nemocnice, která vám rovněž poskytne informace.
Přejeme vám úspěch a spoustu nových příjemných zážitků s dětmi.
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