
Podpora komunikace, 
diagnostika

Kontaktujte nás

 � Předvedeme, diagnostikujeme a doporučíme 
vhodnou pomůcku vzhledem k možnostem klienta 
a účelu použití.

 � Poradíme, kde si ve Vašem okolí lze pomůcky 
vyzkoušet či zapůjčit.

 � Pomůžeme se získáním příspěvku na pomůcku.

 � Poskytneme konzultace a podporu.

 � Tyto služby poskytujeme již více než 20 let po celé 
České republice.

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme

+420 241 763 416

Příspěvek na pomůcku
Úřad práce poskytuje příspěvek na zvláštní 
pomůcku  osobám s tělesným, zrakovým či 
sluchovým postižením (zákon 329/2011 Sb).

Příspěvek je za podmínek podle zákona nárokový, 
poskytuje se na pomůcku v základním provedení, které 
vzhledem ke zdravotnímu stavu plně vyhovuje.

Standardní spoluúčast je 10 % (výše příspěvku 90 %), 
součet příspěvků za posledních 5 let nesmí přesáhnout 
800 tisíc Kč. Při nákupu pomůcky do 24 tisíc Kč se 
posuzují příjmy žadatele.

Tlačítkové komunikátory
Zaznamenávají a opakovaně přehrávají 
jednoduché fráze nebo zprávy.

Tlačítkové komunikátory jsou určeny pro práci 
s nemluvícími nebo obtížně mluvícími, u nichž se 
budují komunikační dovednosti. Jejich velikost a 
funkce je nutné pečlivě vybrat vzhledem k možnostem 
a potřebám klienta.

 � Mluvící hračky aktivované spínačem.

 � Jednoduchá tlačítka pro uložení jednoho či více 
vzkazů (sekvenční, víceúrovňové).

 � Tabulkové komunikátory pro obsáhlejší komunikaci  
s možností přepínat mezi vrstvami záznamu.

 � Tablety vybavené příslušenstvím – krytem, 
připojenými tlačítky a podobně.
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Podpora komunikace
Komunikační pomůcky s hlasovým výstupem slouží 
k náhradě řečí nebo podpoře a rozvíjení již existující, 
ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační 
schopnosti klientů.

 � Předvedeme, diagnostikujeme a doporučíme 
vhodnou pomůcku vzhledem k možnostem klienta 
a účelu použití.

 � Poradíme a pomůžeme se získáním příspěvku 
na pomůcku.

 � Tyto služby poskytujeme již více než 20 let po celé 
České republice.

Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme

+420 241 763 416

Zátišská 1914/1, 143 00 Praha 4
www.spektra.eu, info@spektra.eu

+420 241 763 416, +420 731 522 864

PCEye Go - komunikace pohledem
Sledování směru pohledu je jednoduchý 
a snadný způsob komunikace s dětmi a 
dospělými, kteří nemluví.

Komunikace probíhá tím nejjednodušším způsobem 
– pohledem. Kamery umístěné pod monitorem 
počítače detekují směr pohledu a pohyb očí. Počítač 
řekne hlasem na co se dítě dívá, přehraje zvuk, 
básničku a podobně. Výběr (akce) se provádí upřeným 
pohledem do jednoho místa, případně mrknutím.

 � Využívá se zejména u dětí s mentálním 
a kombinovaným postižením,  Rettovým 
syndromem, DMO, opožděným  vývojem, autismem  
– všude tam, kde je dítě schopno fixovat oči.

 � Snímání kamerou z dálky – hlava je zcela volná (bez 
brýlí, bez ukazovátek či jiného příslušenství).

 � Lehké a přenosné zařízení přichycené pod 
obrazovkou počítače, připojuje se k počítači 
do portu USB.

DiagView
Ohleduplná diagnostika, která neruší.

Program DiagView umí na druhém počítači v síti (stolní 
PC, notebook, tablet, smartphone) zobrazit a v reálném 
čase sledovat místo, kam se uživatel dívá, jak dlouho 
se na určité místo dívá a sledovat trasu pohybu očí po 
obrazovce.

S použitím diagnostiky DiagView lze:

 � posoudit, zda dítě či dospělý rozumí pokynům 
asistenta, například „najdi červenou skvrnu“, 
„podívej se doleva“;

 � na různých obrázkových konfiguracích (případně 
animovaných) zjistit, jakou pozornost, jak dlouho 
a jakým objektům se uživatel věnuje;

 � nahrát a uložit  diagnostiku jako video a později si ji 
opakovaně prohlédnout a analyzovat.

Grid 2 - SW komunikátor 
Děti a dospělí, kteří nemluví, mohou 
komunikovat prostřednictvím počítače.

Pro dorozumívání se používají předem připravené 
tabulky ze symbolů, obrázků, slov nebo písmen. 
Tabulky si lze sestavovat a vytvářet doma podle 
potřeb uživatele. 

 � Grid 2 je určen především pro děti s těžkým 
motorickým postižením, které komunikátor 
ovládají (místo klávesnice a myši) očima, hlavou či 
tlačítky.

 � Jednoduchý, snadno konfigurovatelný 
komunikační program.

 � Určeno pro OS Windows XP a vyšší.

 � Česká hlasová syntéza Eliška, databáze symbolů.

 � Spolupráce se systémem PCEye Go.


