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Vážení rodiče, 

v listopadu tohoto roku budeme opět pořádat 

 

POBYTOVÝ KURZ PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA. 

 

Kurz je určen pro uživatele služeb Raná péče a Sociálně aktivizační služby Centra LIRA, z.ú.  

 

Předběžný program kurzu: 

(program nyní plánujeme a zajišťujeme) 

 

Dopoledne bude probíhat intenzivní práce s dětmi s PAS  - nácvik komunikace, práce se strukturou, nácvik 

pracovního a sociálního chování a rozvoje hry za přítomnosti rodičů. Součástí dopoledního programu bude 

také nácvik strukturované vycházky/bojovky  s podporou asistentů. Dopolední program je pro děti 

intenzivnější, budou si hrát a pracovat s různými terapeuty na několika místech. 

Odpolední program bude zaměřen více na relaxaci, společné činnosti a společné prožitky všech členů 

rodiny. Plánovány jsou odborné přednášky, canisterapie, muzikoterapie, společný výlet, boj o poklad a další 

aktivity.  

V době programu pro rodiče se o děti budou starat asistenti. 

Pro sourozence bude zajištěn doprovodný program, hry, výtvarné aktivity, případně psychoterapeutická 

skupina.  

Na závěr pobytu proběhnou individuální konzultace s jednotlivými rodinami.  

 

Cíle kurzu: 

Děti: 

- nácvik a zpevnění pracovního chování, rozvoj alternativní komunikace, nácvik vycházky, práce       

se strukturou,  

- zkušenost zvládnutí svého chování v novém prostředí, jídla ve společné jídelně, 

- možnost rozvoje sociálně žádoucího chování v širší skupině vrstevníků. 

Rodiče: 

- načerpání nových nápadů, seznámení se s metodami práce s dítětem s PAS, upevnění svých 

dovedností prostřednictvím ukázek a poradenství, 

- zkušenost vlastního úspěchu při práci s dítětem 

- změna pohledu na možnosti a dovednosti dítěte 

-  podpora celého rodinného systému, 

- možnost seznámení se s dalšími rodinami s dětmi s PAS, předání zkušeností, nápadů, odvahy, 

možnost navázání přátelství, sdílení pocitů a prožitků z nelehké situace, 

- příležitost pro společné zážitky celé rodiny 

- čas pro sourozence, porozumění, co potřebuje zdravý sourozenec.  

Sourozenci dětí s PAS: 

-     radostné prožitky 

-     pocit důležitosti, zapojení do přípravy programu 

-     možnost sdílet své prožívání s vrstevníky s obdobnou životní zkušeností („můj sourozenec je taky 

autista“) 

-     možnost mít rodiče jen pro sebe 
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Termín:  

Středa 4.11.  – neděle 8. 11. 2020.  

Příjezd na kurz je plánován na středeční odpoledne, program začne společnou procházkou. Ubytování je 

možné od 14 hodin. Kurz bude končit v neděli po snídani.  

 

 

Místo konání:  

Kurz se bude konat v krásném prostředí Jizerských hor. Ubytováni budeme v hotelu Semerink nedaleko 

města Jablonec nad Nisou,  www.hotel-semerink.hotel.cz  . K dispozici budeme mít celý objekt, pokoje 

jsou 2 – 5 lůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Ubytování není bezbariérové. 

 

 

Doprava: 

Vlastní autem na místo, parkování zdarma na hotelovém parkovišti. 

 

 

Cena: 

Příspěvek od rodiny (na celý pobyt):   1.700,- Kč/za dospělého 

                                                                 1.400,- Kč/za dítě  

 

Dítě do 2 let vč. zdarma bez nároku na lůžko a stravu (hotel nabízí možnost zapůjčení dětské postýlky). 

 

 

Kurz bude spolufinancován dárci a uskuteční se při zajištění dostatečných finančních prostředků. 

 

 

 

 

 

Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit, zašlete prosím vyplněnou návratku /viz příloha/ na email  

olga.hrubonova@centrumlira.cz , případně na adresu Centra LIRA, z.ú.  

 

Návratky prosím posílejte od  pondělí 1. 6. –  do neděle  7. 6. 2020.  

 

Návratky došlé před 1. 6. nebudou zařazeny do evidence zájemců o pobytový kurz.  

Děkujeme za pochopení! 

 

Kritéria pro výběr účastníků: datum přijetí přihlášky, ubytovací a kapacitní možnosti. Přednost při výběru 

účastníků budou mít rodiny, které se pobytového kurzu ještě nezúčastnily. Děkujeme za pochopení.  

 

Informace o zařazení či nezařazení do kurzu Vám zašleme v průběhu června 2020. 
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NÁVRATKA 
 

 

ZÁJEM O ÚČAST NA  POBYTOVÉM  KURZU 

PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA. 

 

 

 

 

Vyjadřujeme tímto zájem o účast naší rodiny na pobytovém kurzu pro rodiny s dětmi s poruchou 

autistického spektra konaného ve dnech  4. 11.- 8. 11.2020 v hotelu Velký Semerink v Jizerských horách.  

  

 

 Jméno Příjmení Věk   

Dítě v péči Centrum LIRA    

Zákonný zástupce 

(rodič) 

  xxxx 

Další dospělý 

(rodič či jiná dospělá osoba) 

  xxxx 

   

 

           Další děti 

   

   

   

 

Poznámka:  
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