
kurz akreditovaný  MŠMT v praxi
ASPERGERŮV SYNDROM

Vzdělávací program si bere za cíl seznámit jeho účastníky s podstatou
Aspergerova syndromu (AS) se zaměřením na jeho hlavní projevy. Vysvětlí
diagnostická kritéria, seznámí s nejnovějšími výzkumy neurovědy v této oblasti
a hlouběji přiblíží jednotlivé oblasti obtíží. Velká pozornost je věnována
začleňování osob s AS do běžného života. Předností jsou konkrétní doporučení
pro práci s osobami s AS opírající se o dlouhodobou praxi, kazuistiky a
komentované videoprojekce.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:
Kurz je učen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, učitele,
asistenty pedagoga, výchovné poradce, vychovatele v družinách, vedoucí zájmových
kroužků, rodiče dětí s PAS a všechny se zájmem o danou problematiku.

CENA:  1700 Kč / Uhraďte do 9. 2. 2023 na č. účtu 2602326680/2010. 
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka kurzu.

       KDY:   16. 2. 2023 od 9:00

REGISTRACE:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHlbEmYXVnVBdVTuXsw4ES17jXUt
X5YuHK057QHEh-nLSf2w/viewform?usp=sf_link

LEKTORKA:   Mgr. Sylva Kočí

KDE:   Brněnská 80 , Olomouc (budova městské knihovny)

Jdeme Autistům Naproti z.s.
pobočka Brněnská 80
779 00 Olomouc

vzdelavani@jan-olomouc.cz

 Mgr. Ladislava Janíčková, DiS. , sociální pracovnice
+420 733 742 177

www.jan-olomouc.cz

ČASOVÁ DOTACE:   5 hodin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHlbEmYXVnVBdVTuXsw4ES17jXUtX5YuHK057QHEh-nLSf2w/viewform?usp=sf_link


kurz akreditovaný  MŠMT

Vzdělávací program si bere za cíl seznámit jeho účastníky se specifiky péče 
o klienty s poruchami autistického spektra se zaměřením na hlavní projevy PAS.
Vysvětlí diagnostická kritéria, vytvoří přehled terapeutických přístupů 
a hlouběji přiblíží jednotlivé oblasti obtíží. Předností tohoto programu jsou
konkrétní doporučení pro práci s osobami s PAS a typy na formy podpory
začlenění těchto osob do běžného života. V rámci tohoto programu budou mít
účastníci také možnost zažít na vlastním těle poruchu smyslového zpracování,
která závažně ovlivňuje život lidí s autismem.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:
Kurz je učen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, učitele,
asistenty pedagoga, výchovné poradce, vychovatele v družinách, vedoucí zájmových
kroužků, rodiče dětí s PAS a všechny se zájmem o danou problematiku.

CENA:   1900 Kč / Uhraďte do 9. 3. 2023 na č. účtu 2602326680/2010. 
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka kurzu.

       KDY:  16. 3. 2023 od 9:00

REGISTRACE: registrovat se můžete ZDE

LEKTORKA:   Mgr. Sylva Kočí

KDE:   Brněnská 80 , Olomouc (budova městské knihovny)

Jdeme Autistům Naproti z.s.
pobočka Brněnská 80
779 00 Olomouc

vzdelavani@jan-olomouc.cz

 Mgr. Ladislava Janíčková, DiS., sociální pracovnice  
+420 733 742 177

www.jan-olomouc.cz

ČASOVÁ DOTACE:   6  hodin

ÚVOD DO PORUCH
AUTISTICKÉHO SPEKTRA

https://docs.google.com/forms/d/1da8pIoC1qqujX-D9YyZDyeAPAhsCzt4-b2IPkMKJhCI/prefill


       KDY:  termíny aktuálních kurzů můžete nalézt ZDE

kurz akreditovaný  MŠMT

Vzdělávací program si bere za cíl seznámit jeho účastníky se specifiky péče 
o klienty s poruchami autistického spektra se zaměřením na hlavní projevy PAS.
Vysvětlí diagnostická kritéria, vytvoří přehled terapeutických přístupů 
a hlouběji přiblíží jednotlivé oblasti obtíží. Předností tohoto programu jsou
konkrétní doporučení pro práci s osobami s PAS a typy na formy podpory
začlenění těchto osob do běžného života. V rámci tohoto programu budou mít
účastníci také možnost zažít na vlastním těle poruchu smyslového zpracování,
která závažně ovlivňuje život lidí s autismem.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:
Kurz je učen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, učitele,
asistenty pedagoga, výchovné poradce, vychovatele v družinách, vedoucí zájmových
kroužků, rodiče dětí s PAS a všechny se zájmem o danou problematiku.

CENA:   1900 Kč / Uhraďte do 9. 3. 2023 na č. účtu 2602326680/2010. 
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka kurzu.

REGISTRACE: registrovat se můžete ZDE

LEKTORKA:   Mgr. Sylva Kočí

KDE:   Brněnská 80 , Olomouc (budova městské knihovny)

Jdeme Autistům Naproti z.s.
pobočka Brněnská 80
779 00 Olomouc

vzdelavani@jan-olomouc.cz

 Mgr. Ladislava Janíčková, DiS., sociální pracovnice  
+420 733 742 177

www.jan-olomouc.cz

ČASOVÁ DOTACE: 6  hodin

ÚVOD DO PORUCH
AUTISTICKÉHO SPEKTRA

http://www.jan-olomouc.cz/vzdelavaci-kurzy
https://docs.google.com/forms/d/1da8pIoC1qqujX-D9YyZDyeAPAhsCzt4-b2IPkMKJhCI/prefill



