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Seminář je financován v rámci projektu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, 
(CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741) z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

 

 

 

POZVÁNKA 

na seminář Specifika práce s uživateli sociálních služeb s poruchou autistického 
spektra, který se uskuteční 

 

v pátek dne 20. září 2019 od 09.00 hod. 
 

v místnosti 028 A + 029 A budovy Krajského úřadu JMK,  
Žerotínovo náměstí 3, Brno 

 
ANOTACE SEMINÁŘE 

Kurz je koncipován jako základní vhled do problematiky vývojových poruch, kdy bude pozornost věnována 
především poruchám autistického spektra dětí (PAS). V úvodu budou účastníci seznámeni se základními 
pojmy a klíčovými fakty v oblasti PAS -  jaká jsou stadia vývoje dítěte, důležité mezníky a případné vývojové 
krize, včetně vysvětlení odlišností vývoje dítěte s PAS oproti „zdravému“ vývoji. Další část kurzu se zaměří 
na specifika v komunikaci s osobou s PAS (opoždění nebo absence řeči, řečové stereotypy). Pozornost bude 
věnována interakci osoby s PAS a specifičnosti chování vůči blízkým osobám. Účastníkům budou vysvětleny 
možnosti stimulace a podpory vývoje osoby s PAS –  techniky, potřebné dovednosti a možnosti ambulantní 
podpory. Další část kurzu se zaměří na téma hry a její role v životě osoby s PAS. Závěr bude orientován  
na problematiku rodin s dítětem s PAS, jejich potřeby, podporu zdrojů a potenciálu vč. identifikace 
organizací pomáhajících lidem s PAS. Kurz je realizován za využití interaktivních nástrojů vč. řízené diskuze 
či práce ve skupinách (nácvik modelových situací). 
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Projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741) je financován  
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

NÁZEV KURZU: Specifika práce s uživateli sociálních služeb s poruchou autistického spektra 

ČÍSLO AKREDITACE: č. 2016/0505-PC/SP 

DÉLKA KURZU: 8 hodin 

KAPACITA KURZU: max. 20 osob 

 

Registrace od 8.30 hod., začátek semináře v 9.00 hod. 

 

OBSAH KURZU 

1. Úvod do problematiky vývojových poruch dětí, porucha autistického spektra 

2. Interakce osoby s poruchou autistického spektra – specifičnost chování vůči blízkým osobám 

3. Komunikace s osobou s poruchou autistického spektra 

4. Stimulace a podpora vývoje osoby s poruchou autistického spektra 

5. Hra a její role v životě osoby s poruchou autistického spektra 

6. Potřeby – práce s potřebami v rodině s dítětem s poruchou autistického spektra 

 

Kurz je realizován za využití interaktivních nástrojů, vč. Řízené diskuze, či práce ve skupinách (nácvik 

modelových situací). 

 


