
PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA PŘÍMOU PRÁCI S DĚTMI 

 

Individuální nácviky pracovního chování  

Ambulantní program, konzultace probíhají v prostorách Centrum LIRA 1x týdně v délce 30 až 

45 minut. Rodič je zpravidla na terapii přítomen, dítě pracuje s terapeutem. Dítě je seznámeno 

se strukturou lekce pomocí vizualizovaného režimu. Terapeut vede a motivuje dítě 

k interakcím, řízeným činnostem a hře. V rámci možností je dítě při práci fotografováno a 

natáčeno na video za účelem posílení sebepojetí a konkrétních dovedností. Materiály rodina 

dostává v podobě zážitkového deníku a videonahrávek.  

Četnost nácviků závisí na možnostech dítěte. Rodiče s terapeutem průběžně konzultují 

vhodnost přeřazení na návaznou formu nácviku.  

Hlavní cíle terapie jsou: nácvik spolupráce s druhou osobou, názorná ukázka pro rodiče –  jak 

pracovat s vizualizací, s režimem aj. podpora sebevědomí dítěte, eliminace nevhodného 

chování a chování, které ztěžuje proces výuky, nácvik soběstačnosti. 

 

Individuální nácviky pracovního chování ve skupině   

Ambulantní program, konzultace probíhají v prostorách Centrum LIRA 1x týdně v délce 60 

minut. 

Každé dítě je pod vedením jednoho terapeuta. Terapeuti vedou a motivují děti k interakcím, 

řízeným činnostem a hře. 

Hlavní cíle terapie jsou: rozvoj komunikace, hry a imitace, nácvik sociálních dovedností, nácvik 

spolupráce s druhou osobou/dítětem, navazování interakce, vedení interakce apod., nácvik 

soběstačnosti dítěte, příprava dítěte na skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a 

komunikace, kde dítě spolupracuje s více dětmi, nácvik práce v rušivém prostředí  

 

Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace 

Ambulantní program, konzultace probíhají v prostorách Centrum LIRA 1x týdně v délce 90 

minut ve skupinách dvou až čtyř dětí pod vedením dvou terapeutů. Jedná se o blok čtyř lekcí, 

pátý týden probíhá konzultace s rodiči zaměřená na shrnutí průběhu kurzu, doporučení pro další 

práci v rodině, doporučení pokračování v programu a forma skupiny. Opakování bloku 

následuje po pětitýdenní pauze, během níž mohou děti nově osvojené dovednosti přenést do 

domácího prostředí. 

Náplní skupinových nácviků je společná činnost nebo hra. Dítě se učí sociálně komunikačním 

dovednostem, kooperaci s vrstevníky při společných aktivitách a rozvíjí herní dovednosti 

v bezpečném prostředí malé skupiny za podpory terapeutů. Pro rozvoj hry a komunikace se 

používají videoscénáře a vizualizovaná schémata činností. Děti v rámci nácviků pracují 

s vizualizovaným režimem.  

Při nácvikách je pozornost věnována rozvoji kladného sebepojetí, terapeut společně s dítětem 

a rodičem na každém nácviku sleduje videoukázky z minulého setkání. Videoukázky a 

fotografie do zážitkového deníku rodiče dostávají, aby mohli v rozvoji kladného sebepojetí 

pokračovat v domácím prostředí, zároveň jsou zpětnou vazbou o průběhu nácviků. 

Pro rodiče jsou nácviky názornou ukázkou toho, jak lze s dítětem pracovat a podpořit ho v jeho 

vývoji. Záměrem je převést osvojené dovednosti z nácviků do domácího prostředí.  

 



Sourozenecká skupina /dítě s PAS a jeho sourozenec /sourozenci 

Ambulantní program, konzultace probíhají v prostorách Centrum LIRA 1x týdně v délce 60 

minut. Jedná se o blok čtyř lekcí, pátý týden probíhá konzultace s rodiči zaměřená na shrnutí 

průběhu kurzu, doporučení pro další práci v rodině, doporučení pokračování v programech. 

Cílem programu je navázání pozitivního vztahu mezi sourozenci, společné prožitky při hře a 

dalších aktivitách. Dítě s PAS se učí základním sociálně komunikačním pravidlům za podpory 

lektora. Sourozenci se učí rozumět chování, prožívání a potřebám svého bratra či sestry s PAS, 

ale i potřebám vlastním. Posiluje se vzájemný respekt, dodržování osobního prostoru, střídání, 

sdílená radost.  

Starší sourozenci s PAS mohou být zařazeni do skupiny starších dětí s PAS s obdobnými 

terapeutickými cíli. 

Během nácviků jsou pořizovány videozáznamy a fotografie, díky kterým je posilováno 

sebepojetí dítěte. 

 

Muzikoterapie  

Ambulantní program, konzultace probíhají v prostorách Centrum LIRA 1x týdně v délce cca 

45 minut. Forma individuální a skupinová. 

Při individuální muzikoterapii vychází muzikoterapeutka z možností dítěte, jeho zájmu a 

zaměřenosti v rámci hudebního a celkového projevu. Muzikoterapie by měla být v ideálním 

případě pro dítě zábavou, při níž hravou hudební formou pracuje s terapeutem na předem 

určených konkrétních cílech.  Při individuální MT nejprve navazuje muzikoterapeut s dítětem 

vztah, v jehož rámci jsou následně nalézány způsoby komunikace (verbální a neverbální). 

Hlavním prostředkem této komunikace je hudba a její prostředky (písně, hudební nástroje, hry 

s rytmem a pohybem). Cílem programu je rozvoj komunikace, navázání vztahu 

s muzikoterapeutkou, budování důvěry, orientace ve struktuře lekce (prostřednictvím 

používaných piktogramů), celkové zharmonizování a relaxace. 

Skupinová  muzikoterapie zaměřená na práci s rytmem    

V rámci skupiny (max. 5 dětí) se terapeut zaměřuje na rozvoj rytmického cítění, a to především 

prostřednictvím hry na bubny, práce s hlasem, hry na tělo a hrou na další rytmické hudební 

nástroje. Společná hudební aktivita děti učí spolupracovat, vzájemně si naslouchat a rozvíjet 

rytmické dovednosti. Cílem programu je podpora skupinové interakce jak s ostatními dětmi, 

tak s muzikoterapeutem, příp. asistentem. Dále rozvoj rytmického cítění, verbálního i 

neverbálního projevu, práce s dechem a hlasem, tanec. Celkové zharmonizování a relaxace.  

 

Bazální stimulace u dětí s PAS 

Ambulantní program, konzultace probíhají v prostorách Centrum LIRA 1x týdně v délce 45 

minut. Četnost konzultací a interval mezi konzultacemi jsou dojednány individuálně dle potřeb 

rodiny a doporučení terapeuta. Při bazální stimulaci působí terapeut na dítě dotykem, masážemi, 

polohováním. Techniky a postupy bazální stimulace podporují jednotlivé smysly a vnímání 

dítěte. Vychází se z toho, co je dítěti příjemné a postupně se rozšiřuje spektrum podnětů. 

Pravidelným působením lze docílit snižování úzkostí. 

Přístup k dítěti je zcela nenásilný, terapeut na dítě čeká a nepouští se do ničeho, co by dítě 

vnímalo nepříjemně a ve stresu. Rodič má příležitost osvojit si jednotlivé techniky, aby je mohl 

sám doma u svého dítěte aplikovat.  

 



Kroužek sportovních aktivit 

Ambulantní program, probíhá v pronajaté tělocvičně jednou týdně v délce 50 minut. 

Náplní kroužku sportovních aktivit je aktivní trávení volného času dětí s PAS, upevňování 

radosti z pohybu. Během kroužku se rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti dítěte, hrubá i 

jemná motorika, děti upevňují své komunikační a sociální dovednosti, rozvíjí svou hru.  Učí se 

dodržovat pravidla, spolupracovat s vrstevníky, přijímat výhru i porážku.  Děti pracují 

s vizualizovaným režimem, procesuálními schématy.  

  

Výtvarný a kreativní kroužek 

Ambulantní program, konzultace probíhají v prostorách Centrum LIRA 1x týdně v délce 60 

minut. 

Náplní výtvarného kroužku je aktivní trávení volného času dětí s PAS, objevování radosti 

z tvůrčí práce s nejrůznějšími materiály. Využívání různých výtvarných technik, zařazování 

prvků arteterapie. V rámci společné činnosti procvičování sociálně komunikačních pravidel, 

dodržování pracovních postupů, práce s procesuálními schématy.  

 

Herní skupiny pro děti předškolního a mladšího školního věku 

Pětidenní program pro starší děti (6 -10 let), ve smyslu příměstských táborů, probíhající 

v období letních prázdnin v čase po – pá 8.00-16.00.  Různorodý program  /příprava dle složení 

skupiny, věku, schopností a potřeb přihlášených dětí/ – výlety do přírody, sportování, 

stopovačky, soutěže, lanové centrum, koupání, kulturní památky, ZOO, výtvarné a tvořivé 

činnosti, zážitkové programy… Vše se zaměřením na radostné a společné prožitky s větší 

skupinou vrstevníků, skupinové hry, procvičování sociálně komunikačních pravidel, schopnost 

spolupráce, dodržování pravidel, kamarádství, rozvoj funkční komunikace mezi vrstevníky, 

naslouchání, sdílení zážitků, zpětná vazba, rozvoj kladného sebepojetí . 

Vizualizovaná struktura týdne i dne, výroba zážitkových deníků, CD s nahrávkami.  


