
 
 

 
 
Projekt: „Nové služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra“ 
Registrační číslo CZ.03.2.63./1.1/1.1/15_023/0001432 
(dále jen projekt) 

 

APLA Jižní Čechy, z. ú. nabízí v rámci tohoto projektu vzdělávací kurzy ZDARMA! 

 

Vážení rodiče, 
zveme vás na společná setkání a vzdělávací akce, které pro vás připravujeme v Táboře i 
v Českých Budějovicích. 
 

 
TÁBOR 
 
Název: „Přijetí diagnózy mého dítěte v rodině a širším příbuzenstvu“ 
 
Anotace: Setkali jste se s tím, že Vaše rodina diagnózu Vašeho dítěte popírá? Myslí si Vaši 
rodiče, že ho jen rozmazlujete? Máte odlišné postoje k výchově dítěte v rodině? Chcete dítěti 
stanovit hranice, ale prarodiče vše povolí? Vyčítá vám Vaše další dítě, že vše se točí jen kolem 
sourozence s autismem? Tato a mnohá další témata týkající se přijetí diagnózy autismu v rodině 
budeme zpracovávat interaktivní skupinovou formou pod vedením dvou terapeutů  APLA JČ 
(Lucií Strakovou Jirků, Hanou Modlitbovou). Čeká Vás sdílení svých názorů, zkušeností, práce 
s myšlenkami a emocemi, atd. Vzdělávací akce má praktický charakter, očekáváme aktivní 
zapojení účastníků. 
 
Termín: 30.10.2017 od 16:30 
Místo konání: APLA JČ, Farského 887, Tábor 
 
Předpokládaná doba trvání 1,5-2 hodiny. 
Minimální počet účastníků je 6 osob, maximální počet 12 účastníků. 
 
Přihlášky prosím zasílejte pí. Ivaně Vinklářové na email: vinklarova@aplajc.cz , nejpozději do 
24.10.2017. 
 
 
Název: „Vánoce, svátky, rodinné oslavy a další rodinné rituály“ 
 
Anotace: Jsou pro Vás Vánoce, rodinné oslavy spíše stresovou situací než milým setkáním? 
Musíte řešit výbuchy vzteku svého dítěte na rodinných oslavách? Je těžké uzpůsobit si průběh 
svátků po svém, s ohledem na své dítě s autismem, protože tradice/rodina velí něco jiného? 
Nesmíte balit dárky? Dávat to, co si dítě nepřálo? Pokud jsou Vánoce, svátky, rodinné oslavy pro 
vás zátěžovou situací, která se jen stěží zvládá, ale i vy, kdo je užíváte s pohodou a radostí, 
přijďte se podělit o své zkušenosti. Čeká Vás sdílení svých názorů, zkušeností, práce  
 



 
 

 
s myšlenkami a emocemi, atd. Vzdělávací akce má praktický charakter, očekáváme aktivní 
zapojení účastníků. Téma budeme zpracovávat interaktivní skupinovou formou pod vedením 
dvou terapeutů  APLA JČ (Lucií Strakovou Jirků, Hanou Modlitbovou). 
 
Termín: 29.11.2017 od 16:30 
Místo konání: APLA JČ, Farského 887, Tábor 
 
Předpokládaná doba trvání 1,5-2 hodiny. 
Minimální počet účastníků je 6 osob, maximální počet 12 účastníků. 
 
Přihlášky prosím zasílejte pí. Ivaně Vinklářové na email: vinklarova@aplajc.cz , nejpozději do 
21.11.2017. 
 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 
Název: „Nevhodné chování mého dítěte na veřejnosti – jak to jako rodič prožívám, co se 
situací mohu dělat?“ 
 
Anotace: Od účastníků vzdělávací akce se očekává aktivní zapojení. Téma bude zpracováváno 
interaktivní skupinovou formou pod vedením dvou terapeutů  APLA JČ (Lucií Strakovou Jirků, 
Hanou Modlitbovou). Čeká vás sdílení svých názorů, zkušeností, práce s myšlenkami a emocemi, 
atd. Vzdělávací akce má praktický charakter. 
 
Termín: 21.9.2017 od 16:30 
Místo konání: místo konání bude upřesněno 
 
Předpokládaná doba trvání 1,5-2 hodiny. 
Minimální počet účastníků je 6 osob, maximální počet 12 účastníků. 
 
Přihlášky prosím zasílejte pí. Ivaně Vinklářové na email: vinklarova@aplajc.cz, nejpozději do 
13.9.2017 
 
   
 
Název: „Přijetí diagnózy mého dítěte v rodině a širším příbuzenstvu“ 
 
Anotace: Setkali jste se s tím, že Vaše rodina diagnózu Vašeho dítěte popírá? Myslí si Vaši 
rodiče, že ho jen rozmazlujete? Máte odlišné postoje k výchově dítěte v rodině? Chcete dítěti 
stanovit hranice, ale prarodiče vše povolí? Vyčítá vám Vaše další dítě, že vše se točí jen kolem 
sourozence s autismem? Tato a mnohá další témata týkající se přijetí diagnózy autismu v rodině 
budeme zpracovávat interaktivní skupinovou formou pod vedením dvou terapeutů  APLA JČ 
(Lucií Strakovou Jirků, Hanou Modlitbovou). Čeká Vás sdílení svých názorů, zkušeností, práce 
s myšlenkami a emocemi, atd. Vzdělávací akce má praktický charakter, očekáváme aktivní 
zapojení účastníků. 
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Termín: 1.11.2017 od 16:30 
Místo konání:  místo konání bude upřesněno 
 
Předpokládaná doba trvání 1,5-2 hodiny. 
Minimální počet účastníků je 6 osob, maximální počet 12 účastníků. 
 
Přihlášky prosím zasílejte pí. Ivaně Vinklářové na email: vinklarova@aplajc.cz , nejpozději do 
24.10.2017. 
 
 
Název: „Vánoce, svátky, rodinné oslavy a další rodinné rituály“ 
 
Anotace: Jsou pro Vás Vánoce, rodinné oslavy spíše stresovou situací než milým setkáním? 
Musíte řešit výbuchy vzteku svého dítěte na rodinných oslavách? Je těžké uzpůsobit si průběh 
svátků po svém, s ohledem na své dítě s autismem, protože tradice/rodina velí něco jiného? 
Nesmíte balit dárky? Dávat to, co si dítě nepřálo? Pokud jsou Vánoce, svátky, rodinné oslavy pro 
vás zátěžovou situací, která se jen stěží zvládá, ale i vy, kdo je užíváte s pohodou a radostí, 
přijďte se podělit o své zkušenosti. Čeká Vás sdílení svých názorů, zkušeností, práce 
s myšlenkami a emocemi, atd. Vzdělávací akce má praktický charakter, očekáváme aktivní 
zapojení účastníků. Téma budeme zpracovávat interaktivní skupinovou formou pod vedením 
dvou terapeutů  APLA JČ (Lucií Strakovou Jirků, Hanou Modlitbovou). 
 
Termín: 30.11.2017 od 16:30 
Místo konání:  místo konání bude upřesněno 
 
Předpokládaná doba trvání 1,5-2 hodiny. 
Minimální počet účastníků je 6 osob, maximální počet 12 účastníků 
 
 
Přihlášky prosím zasílejte pí. Ivaně Vinklářové na email: vinklarova@aplajc.cz , nejpozději do 
21.11.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


