
POBYTOVÝ KURZ PRO RODINY S DĚTMI S PAS 

 

Ve dnech 11. – 15. 10. jsme realizovali pobytový kurz pro rodiny s dětmi s autismem v Janově 

v Jizerských horách. Kurzu se zúčastnilo 15 rodin. Dopolední strukturovaný program byl 

zaměřen terapeuticky, pro děti s PAS a jejich rodiče byla připravena individuální práce, 

individuální nebo skupinová hra, sportovní a výtvarné činnosti a bojovka. V odpoledních 

hodinách probíhal program pro celou rodinu – bubnování s P. Šušorem, canisterapie formou 

OSct s Elva Help, konzultace s terapeuty, společné procházky krásnou přírodou Jizerských hor. 

Sourozenci si zahráli malou „táborovou“ hru na námořníky. Večer proběhlo cvičení 

s fyzioterapeutem, výtvarná dílna pro rodiče a závěrečný táborák. Počasí nám přálo, nálada byla 

výborná, doufáme, že se nám podaří pobyt za rok zopakovat! 

 

Ohlasy rodičů /z dotazníku na závěr kurzu/: 

 

Byla pro Vás účast na kurzu pro rodiny s dětmi s PAS přínosná? Splnil program Vaše 

očekávání? 

 

…Je fajn pohybovat se mezi lidmi, kteří řeší stejné problémy. Mít možnost si s nimi promluvit, 

slyšet, jaké mají oni zkušenosti, Celé se to odehrává ve fajn prostředí s těmi nejbližšími. 

 

… program nás přímo nadchl a už teď se těšíme na další pobyt…  

 

…Měl jsem možnost vidět věci, kterých jsem si normálně doma nevšiml.. 

 

…4 dny plně věnované svému dítěti. 

 

… Poznali jsme spoustu skvělých lidí, získali nové zkušenosti a také se pobavili. 

 

… nádherná práce terapeutů, spolupráce s dítětem 

 

Udělalo Vaše dítě v průběhu kurzu nějaký pokrok, překvapilo Vás něčím? Čím, v jaké 

oblasti? 

 

…dcera mě překvapila, jak zvládala afekty jiných dětí, dokázala čekat, než se situace zklidní a 

bude možné pokračovat v práci. 

 

Domča byl nadmíru hodný a spokojený, doufejme, že mu to vydrží. 

 

Ano, že vůbec zvládne pobyt na několik dní mimo domov. 

 

Překvapilo – sportovní aktivity (skákání v pytli), canisterapie – klid a zájem, účastí na 

procházkách 

 

Radek – pokrok v sebeobsluze, překvapil chozením na záchod s kartičkou WC 

Vojta – pokrokem je pozitivní přijetí skupiny lidí, překvapil, že dokázal splnit úkoly od cizích 

lidí 

 

Oblast sebeobsluhy – sám si řekl o záchod. Jedl prakticky vše!  

 

Moc krásně a také dlouho dokázal tvořit ve výtvarné dílně. 



 

Lépe chápal systém kartiček, „jízdního řádu“, dokázal se podívat žádaným směrem. 

 

Drobný pokrok zaznamenán, zlepšení stravování. 

 

Lépe snáší čekání, postupně se lepší v interakcích s kamarády.  

 

Pokrok v půjčování hraček, v čekání, v porozumění, v jídle, že snědl nebo ochutnal nové jídlo. 

 

Překvapilo mě, že se nebála zvířat v rámci terapie. Že po překonání prvotní neochoty se zapojila 

do řízené činnosti s dítětem. Hodně si hrála s ostatními dětmi. Na osobní asistentku díky 

přístupu si zvykla rychle. 

 

Už druhý den začal Vojta více spolupracovat, zklidnil se, začínal chápat systém odměn. 

Při individuálních terapiích si Vojta zvykal, že je beze mě (maminky), to je pro mě největší 

úspěch. 

 

Dozvěděli jste se, naučili jste se něco nového o možnosti podpory vývoje Vašeho dítěte? 

Získali jste nové nápady, podněty? Jaké? 

 

Určitě se zase vrátíme k častějšímu a krátkodobějšímu odměňování dílčích činností, chování. 

Musím se snažit být více důsledná a trvat na splnění požadovaného. 

 

Naučili jsme se Domču víc chválit a motivovat a více nás to naučilo pracovat jako rodina. 

 

Spíše jsem si ujasnila, že nyní jdeme správnou cestou a že bychom měli ještě více zapracovat 

na zlepšení žádoucího chování, protože práci u stolečku máme doma již zmáknutou. 

 

Dostali jsme rady od terapeutek jak dál podpořit své dítě. 

 

Poznali jsme nový způsob canisterapie k usměrnění chování kluků, objevili jsme nové nápady 

v oblasti motivace. 

 

Ano, motivace – zapojení tatínka. 

 

Zcela nová zkušenost s canisterapií. Dohoda s poradkyní p. Doležalovou na ukázce další 

metody na zlepšení motoriky. Informace jedné z maminek o čerpání příspěvku na pomůcky. 

Nové nápady při nácvicích soc. dovedností. 

 

Ano, rozvineme více názornou výuku při učení mluvení, použijeme hrané scénky, tanec, 

dynamiku atd. 

 

Ano. 

-Sociální interakce, tj. nechat druhého kamaráda, aby začal první, překonat svoje ego (budeme 

trénovat) 

-Kvituju obranu proti šikaně, neplnit nesmyslné pokyny svých spolužáků či jiných dětí (budeme 

trénovat). 

 

Nedávat se velké cíle, pracovat na podpoře sebevědomí nejenom slovně, ale hlavně fotkami, 

deníčkem. 



 

Paní asistentky nám moc pomohly a poradily nám jak překonat dcery vztek a neochotu 

počítáním do tří. Určitě motivační kartička je dobrý nápad. Pokusím se co nejvíce využívat. 

Chceme zkusit pořídit malé zvířátko a zavést zooterapii. 

 

Mohla jsem si vyzkoušet obrázkovou metodu v praxi. Režim dne zkusím zavést ve školce. 

Získala jsem další typy pro to, co Vojtu motivuje. 

 

Co konkrétně bylo pro vás důležité, co se vám líbilo? 

 

Trávit čas s dítětem, nestarat se o domácnost, jídlo. Změna prostředí a možnost „najet novou 

jinou kolej“. Sdílení s ostatními rodiči. 

 

Vidět a slyšet, že problémy nemáme jen my. Líbí se nám celkový přístup celého kolektivu, jak 

k dětem, tak i k rodičům. 

 

Setkání s ostatními rodiči, i vše ostatní zde zmíněné. A dále byla pro nás velkým přínosem 

canisterapie. Velmi se mi líbilo bubnování. 

 

Setkání s rodiči se stejnými problémy. 

 

Líbila se nám bezproblémová komunikace s asistentkami, rodiči a ostatními dětmi. 

 

Zapojení tatínka do práce se Štěpánkem.  

 

Pobyt byl přínosný pro celou rodinu. Strávili jsme ho společně, v přítomnosti rodin, které jsou 

na „jedné lodi“.  Bylo o nás velmi dobře postaráno, organizace výborná. 

 

Dobré rozdělení dopoledních terapií, jejich střídání, délka jednotlivých aktivit, bylo to akorát 

na pozornost dětí. 

 

Výuka se zvířetem, povely přes zvířata, propojená komunikace 

 

Důslednost i v maličkostech.  

 

Že pomocí správné motivace se dá dosáhnout úspěchu. 

 

Trvat na dokončení alespoň pozdravu. 

 

Zjistili jsme, se dá věnovat činnosti delší dobu. Líbila se mi organizace dopoledních terapií. 

Dostali jsme spoustu užitečných rad. Všichni měli trpělivost a moc nám pomáhali. 

 

Nejvíc se mi líbil individuální přístup a aktivita naší paní asistentky (Jitky Korbelářové), která 

si Vojtu brala na individuální terapie. Zvykala ho být beze mě a zkoušela různé motivační 

pomůcky. Moc děkuji. Také děkuji za úžasný program pro sourozence. 

 

Co byste ještě chtěli říct: 

 

Vše bylo velmi dobře zorganizované, připravené a dokonalé. My jsme si to náramně užili. 

 



Chtěli bychom ještě jednou poděkovat. 

 

Oceňujeme úsilí všech na přípravě a průběhu kurzu plus asistentů a dobrovolníků. 

 

Jsme spokojeni s výběrem hotelu - vyšli nám vstříc v našich specifických požadavcích, 

(televize, rampa). Rádi bychom ocenili pomoc asistentů v průběhu celého pobytu, že jsme měli 

možnost jim svěřit děti a mít čas sami pro sebe. 

 

Říct jenom, že jste měli všechno krásně připravené, vyladěné do detailu. Děkujeme. 

 

Pokusím se zařadit do běžného života motivační kartičky, jestli se podaří. Bylo to tu skvělé. 

Personál úžasný. Moc děkujeme za úžasný pobyt. 

 

My Vám za vše děkujeme!   

 

 

 


