AUTISMUS! A co dál?
Domov bez zámku, APLA Jihlava a Kraj Vysočina
Vás zvou na workshop AUTISMUS! A co dál?
17. dubna 2014 v 9:00
zasedací místnost Domova bez zámku
V. Nezvala 115, Náměšť nad Oslavou
Workshop je určen pro poskytovatele sociálních služeb
v Kraji Vysočina

AUTISMUS! A co dál?
Program workshopu
9:00 - 9:15

- Registrace účastníků

9:15 - 9:30

- Úvodní slovo Bc. Alena Brožková

9:30 - 11:30

Podpora klienta s poruchou autistického spektra - MUDr. Taťjana Horká
11:30 - 13:00
Dialog a iniciace ve výtvarné tvorbě? „Umění má znepokojovat!”Doprovodný program
retrospektivní výstavy „SVĚT PODLE LUCIE” -Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
14:00 - 15:30
Aktivity sociální rehabilitace APLA-Vysočina o.s.
poskytované v Integračním centru Sasov - Petr Vágner, Dis.
„Dítě s autismem aneb nic není možné” - JUDr. Dagmar Zápotočná

Kapacita workshopu: 30 účastníků
Prosím, zašlete nám do 11. dubna jména účastníků z Vaší organizace
na adresu klement.marek@domovbz.cz Děkujeme.

Na co se můžete těšit v jednotlivých blocích
MUDr. Taťjana Horká - Podpora klienta s poruchou autistického spektra
Anotace příspěvku:
Charakteristika poruch autistického spektra.
Přístup k osobám s PAS.
Zvládání náročných situací a sebereﬂexe provázejících osob.
Workshop.
Proﬁl:
MUDr. Taťjana Horká pracovala od roku 1994 jako lékařka ve Fakultní dětské nemocnici,
Černopolní 9 v Brně, nejprve na kardiologii a následně na interně. Od roku 1999 jako dětská
a dorostová psychiatrička na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie, kde v letech
2002 - 2004 pracovala ve funkci primářky. Od roku 2004 provozuje soukromou psychiatrickou
a psychoterapeutickou praxi v Brně.

AUTISMUS! A co dál?
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. - Dialog a iniciace ve výtvarné tvorbě? „Umění má
znepokojovat!“ Doprovodný program retrospektivní výstavy „SVĚT PODLE LUCIE“
Anotace příspěvku:
Krátká přednáška se bude zabývat uměním v roli autorské tvorby, služby pro výchovu,
prevenci a expresivní terapii u osob s poruchou autistického spektra (PAS). Vztah mezi
subjektem a světem, ve kterém se člověk pohybuje a který s dalšími lidmi spoluvytváří, je
klíčem k pochopení společenské a kulturní úlohy umělecké tvorby. V tomto kontextu se
otevírá pole pro úvahu nad intimitou lidského setkávání v prostoru dialogu vyvolávaného
uměleckou situací.
Cílem následného workshopu bude exkurz do procesu expresivní tvorby a jejího
komunikačního potencionálu za pomocí technik kresby i malby.

Profil:
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. (nar. 1.1 1980) působí jako vysokoškolský učitel na
Pedagogické fakultě MU v Brně. Vyučuje výtvarnou tvorbu a arteterapii. Vlastní tvorba
směřuje do oblasti kresby a grafiky. Publikuje v oblasti výzkumu arteterapie, speciální
výtvarné výchovy a výtvarné tvorby autorů s postižením.
Petr Vágner, DiS. - Aktivity sociální rehabilitace APLA-Vysočina o.s. poskytované v
Integračním centru Sasov
Anotace příspěvku:
Prezentace zkušeností se zapojením dětí a dospělých s autismem do běžných činností:
* sportovní aktivity aktivní/pasivní
* pracovní a společenské aktivity
Profil:
Petr Vágner, DiS. absolvoval studium „Sociální práce“ na Vyšší odborné škole sociální v
Jihlavě, vzdělání si doplňuje studiem oboru „Speciální pedagogika“ na Masarykově univerzitě
v Brně. Pracuje jako sociální pracovník v občanském sdružení APLA – Vysočina, které
poskytuje odbornou podporu lidem s poruchami autistického spektra, mentálním a
kombinovaným postižením. V rámci této organizace vede službu sociální rehabilitace, kde
pracuje s dětmi a dospělými lidmi s PAS na rozvoji pracovních dovedností, soběstačnosti a
smysluplného naplnění volného času. Již osmým rokem působí jako asistent pedagoga
chlapce s autismem nejdříve na běžné základní škole v Dušejově na Jihlavsku a následně
na běžné Střední škole obchodu a služeb Jihlava.

AUTISMUS! A co dál?
JUDr. Dagmar Zápotočná - : „Dítě s autismem aneb nic není nemožné“
Anotace příspěvku:
Prezentace zkušeností s péčí o syna s autismem s původně beznadějnou prognózou vývoje
* období mateřské, základní a střední školy
* sociální a akademické dovednosti

Profil:
JUDr. Dagmar Zápotočná je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přes
dvacet let se věnuje výkonu právnické profese. Po narození syna s diagnózou autismus se
odborné vzdělává v problematice zdravotního postižení se zaměřením na autismus a aktivně
se zapojuje do činnosti o.s. AUTISTIK Praha hájící zájmy osob s poruchou autistického
spektra v rámci celé ČR. V roce 2004 zakládá a vede neziskovou organizaci ASOCIACE
POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM – APLA-Vysočina o.s. snažící se o účinné řešení
problémů spojených s nedostatečnou diagnostikou, vzděláváním a sociální péčí pro osoby
postižené autismem na Vysočině. Pro děti a dospělé s postižením vybudovala zařízení
sociálních služeb, které s názvem Integrační centrum Sasov od roku 2008 poskytuje
registrované sociální služby odborné sociální poradenství, denní stacionář a sociální
rehabilitace. Dagmar Zápotočná se podílela na zpracovávání legislativních návrhů ve
prospěch osob s postižením, podílela se na vypracování Alternativní zprávy ČR pro Výbor
OSN pro práva osob s postižením, je zapojena do činnosti sociální komise při Radě města
Jihlavy a pracovní skupiny pro Komunitní plánování při Krajském úřadu Kraje Vysočina, je
zástupcem pro problematiku autismu v odborné skupině speciálního vzdělávání Národního
ústavu pro vzdělávání řízeného MŠMT ČR, spolupracuje na aktivitách odborných institucí a
nevládních organizacích v rámci procesu inkluze (o.s. Rytmus, Úřad ombudsmana, Liga
lidských práv, Advokacie duševně postižených, ČOSIV, EDUIN apod.). Je držitelkou ocenění
hejtmanství Kraje Vysočina Skutek roku 2009 za oblast zdravotně postižení.

Workshop je součástí akcí, které pořádáme na podporu porozumění lidem s autismem
u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu WAAD.

