POZVÁNKA KE SPOJENÉMU KULATÉMU STOLU
Zavádění služeb pro osoby s PAS
Řešení náročných situací při poskytování služeb osobám s PAS, zkušenosti
v ČR a v zahraničí
Nad akcí převzala záštitu Mgr. Jana Hanzlíková z Ministerstva práce a sociálních věcí

Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na spojený kulatý stůl s mezinárodní účastí:
Termín: 11. dubna 2018, 9.00 až 17.30 h
Místo:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 893/6, Brno

Pozvaní řečníci
•

Javier Herrero Arauzo, Autismo Burgos, Španělsko

•

Virginia Mansilla, Autismo Burgos, Španělsko

•

Olatz Camba Dosuna Autismo Burgos, Španělsko

•

Christian García Serna, Autismo Burgos, Španělsko

•

Marie Doležalová, vedoucí pracoviště Březejc, Centrum Kociánka

•

Mgr. Kateřina Šulcová, ředitelka Domova se zvláštním režimem Libčice, Nautis, z.ú.

•

JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, ředitelka Integračního centra Sasov, z.ú.

Cíl kulatého stolu
Otevřít diskuzi v následujících oblastech:
•

Potřeba vzniku nových služeb pro osoby s autismem

•

Nastavení služby, materiální a personální zabezpečení služby

•

Jak předcházet a zvládat náročné chování u osob autismem

•

Jaké je přijetí lidí s autismem a uplatnění ve společnosti

•

Jaké metody práce se používají v zahraničí a v ČR, kazuistiky

Pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení.
Registrujte se prosím ve formuláři na odkazu

jdem.cz/dwt3b4

Projekt „Kociánka se vzdělává pro praxi“, reg.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075,
je spolufinancován Evropskou unií.

PROGRAM SPOJENÉHO KULATÉHO STOLU
Zavádění služeb pro osoby s PAS
Řešení náročných situací při poskytování služeb osobám s PAS, zkušenosti
v ČR a v zahraničí
Termín: 11. dubna 2018, 9.00 až 17.30 h
Místo:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 893/6, Brno

8.30–9.00

Prezentace účastníků

9.00–9.05

Zahájení, úvodní slovo
Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky

9.05–9.15

Představení projektu Kociánka se vzdělává pro praxi, představení Centra
Kociánka a pracoviště Březejc
Mgr. Eva Slezáková, MgA. Hana Regnerová, Marie Doležalová

9.15–9.30

Představení zařízení Autismo Burgos (Španělsko)

9.30–11.00

Služby a intervence pro dospělé osoby s autismem (1)
Vzdělávání, služby denního centra, program zaměstnanosti, ambulantní služby a podpora. Javier Herrero
Arauzo a Virginia Marsilla.

11.00–11.20

Přestávka

11.20–11.40

Já jsem jiný, ty jsi jiný
Marie Doležalová, vedoucí pracoviště Březejc, Centrum Kociánka

11.40–12.05

Jak začít a udržet kvalitní službu
Příklady dobré praxe. Mgr. Kateřina Šulcová, ředitelka Domova se zvláštním režimem, Nautis, z.ú.

12.05–12.30

Dítě s autismem, aneb „Nic není nemožné…“
JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, ředitelka Integračního centra Sasov, z.ú.

12.30–13.30

Oběd

13.30–15.00

Služby a intervence pro dospělé osoby s autismem (2)
Pobytové služby, volný čas a vhodné aktivity, propojení na komunitu, autismus a stárnutí. Olatz Camba
Dosuna

15.00–15.20

Přestávka

15.20–16.50

Prevence a zvládání problémového chování
Práce se systémem podpory pozitivního chování, prevence nevhodného a rušivého chování, intervenční
plán krok za krokem. Christian García Serna.

16.50–17.30

Závěrečná diskuse

V průběhu konference se budou konat individuální workshopy vedené odborníky z Autismo
Burgos: Sexualita u osob s PAS • Prevence náročného chování • Komunikace osob s PAS

Projekt „Kociánka se vzdělává pro praxi“, reg.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_038/0006075,
je spolufinancován Evropskou unií.

