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SUMMER BLUES

TOO TRENDY!

Novinky ze služby rané péče

Nová poradkyně

"Jsem velice ráda, že se po třech letech
mateřské dovolené vracím do JANa 
a mohu navázat na své předchozí působení 
v této organizaci. S JANem jsem spojená 
již 14 let a stala se z toho opravdu srdeční
záležitost. Od roku 2014 jsem pracovala 
jako poradce rané péče a vysloužila si titul:
paní doktorka na hračky!" Beata Tobolová.
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Příměstský tábor

Příměstský tábor pro klienty služby rané
péče proběhl ve dnech 11.-15. července. 
V programu nechyběly pohybové 
a výtvarné aktivity v Ústíně, návštěva
centra Krokodýlek, aquaparku či
Jumping areny. Nejkrásnější odměnou
byly úsměvy dětí a spokojených rodičů.

Akreditace vzdělávacích
kurzů

Během léta jsme se zaměřili na certifikaci
našich vzdělávacích programů, které se
přímo dotýkají problematiky autismu. 
A výsledek? Podařilo se nám u MPSV
akreditovat 2 vzdělávací kurzy určené pro
pedagogické pracovníky a další odbornou
veřejnost. Aktuálně ladíme a plánujeme
termíny konání kurzů pro rok 2023.



Novinky ze služby sociální 

rehabilitace

Eva Matušek - kurz

SUMMER BLUES

TOO TRENDY!

"V rámci vzdělávání jsem byla na kurzu
Úvod do PBS s Brianem Mc Donaldem.
Workshop se konal po dva dny v Praze.
Brian má velké charisma, posluchače
strhne svým přístupem, pomáhá pochopit
chování náročné na péči a člověk 
z kurzu odjíždí plně naladěn k podpoře
pozitivního chování."
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Příměstské tábory SR

V týdnu od 18. - 22. července se konal
tábor pro klienty služby sociální
rehabilitace. A hned další týden 
25. - 29. července proběhl příměstský
tábor pro klienty s Aspergerovým
syndromem. Věříme, že si všichni
účastníci program náramně užili. 

Příměstský tábor - Šumperk

Pro kompletní výčet zmínek o letních
příměstských táborech nám zbývá jediný -
historicky první tábor pobočky Sever 
v Šumperku. Tábora se zúčastnilo ve dnech
1. - 5. srpna pět klientů JAN. Všichni jsme
si to moc užili a největší odměnou byly
spokojené a usměvavé tváře dětí. 
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Téma: Problematika ošetřování

zubů u osob s PAS

Známe to prakticky všichni - obrovský stres spojený s návštěvou zubaře.
A přece to nakonec zvládneme. Ovšem jak je to u osob s poruchou
autistického spektra? Vzhledem k senzorickým potížím, strachu či
neznalosti situace je takové ošetření často velmi komplikované a bez
celkové anestezie až nemožné. Co s tím?

Individuální přístup
Důraz na individuální potřeby je v tomto případě opravdu klíčový. Bez něj se
prakticky nedostaneme dál. Nápad inovovat zaběhlé standardy a metody 
v mimořádných případech se zrodil v hlavě anesteziologické sestry Mgr.
Renáty Krčilové z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
FN Olomouc. Jedná se o postupy, které průběh dentálního ošetření výrazně
usnadňují, činí příjemnějším a hlavně bezpečnějším pro všechny zúčastněné. 

Uplatnění v praxi
Renata Krčilová pro své snažení
zkvalitnit zubní péči pro osoby s PAS
spojila síly s Jdeme Autistům Naproti 
v Olomouci a za usilovné práce advokační
kampaně ve spolupráci s NF Abakus se
podařilo vytvořit koncept cvičné zubní
ordinace, která je v Olomouci již 
v provozu a nabízí nácvik návštěvy
zubaře. Kromě seznámení se s prostorem,
zubařským křeslem či nástroji je cílem
odbourávat hravou formou a snoezelenu
stres a nadměrné obavy z ošetření. 

Směřování do budoucna
Jako velmi důležité vnímáme propojení spolupráce mezi sektorem sociálních
služeb a zdravotnictví, aby personál v ordinacích byl adekvátně informován 
a hlavně, aby měl zájem uplatnit individuální přístup. Tím by došlo 
k celkovému zkvalitnění poskytování zubní péče. Přáli bychom si, 
aby v praxi ubývalo označení "neošetřitelný pacient". Pevně věříme, že tato
cesta povede k co nejlepšímu možnému řešení, a to nejen pro pacienty s PAS.



Míšo, v JANu pracuješ již tři roky. Předtím jsi pracovala jako konstruktérka 
ve strojírenské firmě zabývající se balící technikou. Jaké to bylo vyměnit obor,
který si vystudovala za práci v sociálních službách?

Rozhovor: Michaela Sporková

Jednoduché. Podala jsem výpověď a odešla tam, kam mě to táhlo. Za dětmi. Odmala
miluji děti, ráda jim vymýšlím zábavné aktivity, pohybové hry a nejraději skáču 
a běhám s nimi. Tím, že mám sama dceru s postižením, měla jsem už v té době hodně
zkušeností, absolvovaných několik kurzů a pod vedením naší paní ředitelky  
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"Měla jsem štěstí. Moje paní zubařka byla ztělesněním lásky, 
dobra a pochopení."

Aktuální číslo je věnované problematice zubní péče. Nejen na toto téma jsme
hovořili s poradkyní rané péče a zároveň maminkou Kristínky, která žije 
také s diagnózou PAS. Jaká byla její cesta od rýsovacího programu 
do JANu a jaké zážitky má ona sama ze zubařského křesla v dětství?



jsem se nebála vkročit ani do těchto
neprobádaných vod. Tahle
problematika mě dokonce zaujala
natolik, že jsem se rozhodla pro další
studium na Univerzitě Palackého.
Musím ale přiznat, že občas se mi
zasteskne i po bývalé práci. Vše má své
plusy i mínusy. A já jsem ráda, 
že jsem měla příležitost zkusit si obě
povolání.

V tomto čísle se věnujeme zubní péči.
Měla jsi Ty jako dítě "štěstí na
zubaře" nebo jsou tvé zážitky spíše
traumatické?

Měla jsem štěstí. Moje paní zubařka
byla ztělesněním lásky, dobra a
pochopení. Když jsem byla malá, tak
přesně takhle jsem si představovala
vílu.

Jaké máš zážitky s hledáním zubaře
pro tvojí dceru Kristínku? Je zubní
péče z tvého pohledu maminky a
poradkyně rané péče dostupná pro
děti s PAS?
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Tady narážíme na aktuální problém
nedostatku kvalifikovaných
pracovníků ve stomatologii obecně.
Těch, co mají zájem a jsou ochotni
pracovat s dětmi s PAS, je ještě méně.
My jsme opět měli štěstí a po pár
telefonátech, kde nás odmítli, jsem se
dovolala do ordinace MUDr. Bazalovi.
Tam nás přijali a jsme moc spokojeni.

Dokázala bys dát pár praktických
tipů na to, čím by mohli rodiče
zpříjemnit péči o zubní chrup dětem?

"Naše děti" jsou obecně a často velmi
senzitivní, a to hlavně v orofaciální
oblasti. Pro ně je vyšetření u zubaře
nejen otázkou strachu, ale z hlediska
senzitivity je jim to i velmi nepříjemné.
Proto je potřeba pravidelně stimulovat
tuto oblast, a to z vnější i vnitřní strany.
My s dcerou pravidelně používáme
logovibrátko, masáže, střídání tepla 
a studena, ale také trénujeme vyšetření
ústní dutiny v lékařských rukavicích 
a hrajeme si na zubaře.
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Proběhlé akce a události

JANovské soboty

Premiéra filmu Spolu 

a beseda se Štěpánem Kozubem

Dobré místo pro život: 1 Kč z kávy a vánoční Dobropunč

Spolupráci s Kinem Metropol, kterou jsme navázali
před třemi lety díky vánočnímu stánku Dobrého místa
pro život, zúročujeme i nadále. Kavárna kina Metropol
se zapojila do projektu Dobrého místa pro život „1 Kč 
z každé kávy“ a my máme to štěstí, že jsme v tomto
případě podporovanou neziskovou organizací. 
Tím však nekončíme, Dobré místo pro život má i letos
stánek s dobropunčem na Horním náměstí v Olomouci,
kde společně s dalšími partnery prodáváme punč na
dobrou věc v pondělí 19. prosince. Moc si této podpory
vážíme a děkujeme. 
 

Jedna z velkých akcí letošního roku se konala
6. října. Ve spolupráci s olomouckým kinem
Metropol se podařilo uspořádat premiéru
filmu Spolu s následnou besedou se Štěpánem
Kozubem. Ten právě ve zmiňovaném filmu
hraje dospělého člověka s PAS. Po projekci
filmu následovala organizovaná beseda,
Štěpán Kozub povídal o své přípravě na roli
autistického Michala. Samotnou roli označil
Kozub jako životní výzvou. Beseda
moderovaná Martinou Procházkovou byla
plná potlesku, smíchu i vážného zamyšlení.
Celková vybraná částka činí 72 790 Kč a bude
použita na podporu poskytovaných služeb.
Děkujeme. 

Skupinový program určený pro mladé
dospívající klienty s Aspergerovým
syndromem pokračoval znovu po letní
prázdninové pauze. Jednu sobotu v měsíci
se sejdeme za účelem trávení společného
volného času, rozvoji komunikačních,
sociálních i dalších osobních dovedností.
Veliký úspěch zaznamenal zářijový výlet
na Velký Kosíř (24.9.), který jsme
absolvovali v nejvyšším počtu účastníků.
Dále jsme se vydali do Uničova do šatlavy
(15.10.), na turistiku okolo Svatého
Kopečku a Radíkova (12.11.) a za krásou
olomouckých vánočních trhů (17.12.).
Děkujeme účastníkům za zájem.
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PF 2023

Otevřeli jsme cvičnou zubní ordinaci

Podařilo se nám splnit si sen o rozvoji poskytování služeb stomatologické péče osobám 
s PAS. Ve spolupráci s NF Abakus v rámci advokační kampaně se nám podařilo zrealizovat
pracoviště cvičné zubní ordinace, kterou jsme slavnostně otevřeli dne 11. října 
v Olomouci na adrese Slovenská 5. Cílem je poskytnout zde individuální podporu 
a seznámení klientů se stomatologickým prostředím, nácvik ošetření, předání informací 
a tipů na péči o zubní chrup. Pracoviště navštívil i ministr práce a sociálních věcí Marian
Jurečka společně s náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje pro sociální oblast 
a záležitosti seniorů Ivo Slavotínkem 
a vedoucím odboru sociálních věcí
Zbyňkem Vočkou. Během debaty se
hovořilo také o problematice
(ne)dostupnosti zubní péče pro klienty 
s PAS a nutnosti propojení sociálních 
a zdravotních služeb. Návštěva cvičné
zubní ordinace je možná po předchozí
domluvě na e-mailu zuby@jan-olomouc.cz.

Děkujeme za podporu!


