
I T Y můžeš mít krásné prázdniny! 

Touto větou začala příprava letního 
rekondičního pobytu pro mobilní děti 
a osoby s poruchou autistického spektra 
(dále jen PAS). 

Cílem našeho občanského sdruže-
ní ITY bylo umožnit rodičům pár dní 
odpočinku bez starostí o své dítě, které 
potřebuje speciální, náročnou a per-
manentní péči. Zajistit osobám s PAS 
prázdninový program tak, aby po všech 
stránkách vyhovoval jejich speciálním 
potřebám. Přinést j im možnost prožít 
si dny volna s kamarády, být ve společ-
nosti lidí, kteří jim rozumějí, s nimiž 
dokážou prožívat společnou radost, kde 
může být každý sám sebou a užít si hez-
ké prázdninové dny. 

Aby byly naplněny všechny aspekty 
tohoto přístupu, je nutná profesionální 
znalost problematiky osob s PAS, růz-
ných podpůrných metod (muzikotera-
pie, ergoterapie), je třeba upřednostňo-
vat individuální potřeby těchto osob, 
strukturovat j im prostředí i čas (vše 
s podporou vizuální), neopomenout vy-
užití vhodné formy komunikace (ta pro-
bíhala verbálné s podporou gest a sym-
bolů VOKS - výměnného obrázkového 
komunikačního systému). Také je nutné 
orientovat se ve zvládání problémového 
chování. Při náročné přípravě takové-
hoto pobytu jsme využili své mnohaleté 
zkušeností z práce s dětmi s poruchami 
autistického spektra. 

První vícedenní letní rekondiční 
pobyt pro děti a osoby s PAS se usku-
tečnil v pěti dnech od 22. července 2013 

v Dobešové u Oder. Pobytu se účastnilo 
dvanáct osob s PAS ve věku od sedmi 
do dvaceti čtyř let pod vedením čtyř spe-
ciálních pedagogů a tří asistentů. Záze-
mí jsme našli v budově bývalé mateřské 
školy v Dobešově u Oder, nyní pod sprá-
vou římsko-katolické církve Ostrava. 

Prožili jsme pět slunečných dnů v pro-
středí Oderských vrchů. Užívali jsme si 
krásného okolí při procházkách do lesa, 
kde déti v terapeutických chvilkách vní-
maly kouzla zvuků přírody a měly mož-
nost využít nabízející se přírodní mate-
riál. Podněcovali jsme hmatové, zrakové 
i sluchové vnímání při spontánních hrách. 
Letní počasí nám umožnilo osvěžující 
vodní hrátky na zahradě areálu. Také jsme 
navštívili nedalekou vodní nádrž, kde 
jsme strávili překrásné klidné odpoledne. 
Na místním hřišti jsme si mohli zdokona-
lit své motorické dovednosti na dětských 
atrakcích (kolotoč, houpačky, skluzavka), 
zahráli jsme si fotbalový turnaj, při kterém 
bylo slyšet veselé výkřiky „GÓL!", a další 
soutěže, např. soutěž o kopnutí gólu a há-
zení míče na koš. 

Byli jsme pozváni místními obyvateli 
na nedaleký statek, kde jsme si oživili in-
formace ze školy o domácích zvířatech, 
krmili jsme kůzlata, králíky, kočky, mor-
čata, pozorovali a hladili koně. Přijali 
jsme také pozvání majitele hospodářství, 
kde jsme se mohli seznámit s nástroji 
a nářadím, které se používalo na vesnici 
při práci na poli a v domácnosti. Vyšli 
jsme si také k lesní oboře, kde jsme měli 
možnost pozorovat pštrosy. 
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Během pobytových dnů byly řízené 
aktivity střídány spontánními činnost-
mi podle zájmu a výběru détí buď na za-
hradě, nebo v areálu budovy. Nechy-
bělo ani hledání pokladu podle fáborků 
a po setmění se ti nejodvážnější vydali 
na „stezku odvahy" s baterkou, kde si 
ověřili svou nebojácnost. 

Krásné letní večery nám umožnily 
posezení u ohně při poslechu kytary, se 
zpíváním oblíbených písniček (i s pod-
porou VOKS symbolů) a klidovou mu-
zikoterapeutickou chvilkou s tibetskou 
miskou, didgeridoo a djembe. 

Pobyt jsme slavnostně ukončili pře-
dáním zasloužených medailí a diplomů. 
Domů si všichni odváželi DVD s poby-
tovým deníkem a fotografiemi, aby i ro-
diče mohli sdílet příjemnou atmosféru, 

kterou jsme prožívali během pěti dnů 
našeho prázdninového pobytu. 

Všichni j sme se poznali zase z j iné-
ho pohledu a zažili nové situace plné 
spontánních a otevřených reakcí osob 
s PAS. 

Velké poděkování patří rodičům 
za důvěru, panu faráři Josefu Gazdovi 
za ochotu a poskytnutí zázemí, a pře-
devším hluboké ocenění speciálním pe-
dagogům a asistentům, jejichž srdečné 
nasazení a dobrá nálada vytvořily po-
hodovou atmosféru, ve které se všichni 
cítili dobře. 

Těšíme se na další prázdninové a ví-
kendové pobytové akce, protože: „I T Y 
můžeš prožít hezké prázdniny". 

Iva Králová, Ivana Obadalová 

Aktivity sdružení Kreatos v roce 2013 

Kreatos, občanské sdružení pro pre-
venci psychických poruch, sociálně pato-
logických jevů a pro výchovu, vzdělávání 
a léčbu uměním, čtenářům Speciální pe-
dagogiky představuje své aktivity v roce 
2013. Jedním z důvodů je skutečnost, že 
problematika arteterapie, resp. artefileti-
ky, je v poslední dobé v oblasti prevence 
rizikového chování velmi aktuální. 

Mezinárodní konference Vzdělávání 
v arteterapii v ČR a SR - současný stav 

Ve dnech 18. a 19. října 2013 se ve Vyš-
ší odborné škole pedagogické a ekologické 
- JABOK, Praha 2, uskutečnila meziná-

rodní konference „Vzdělávání v artetera-
pii v ČR a SR - současný stav". 

Konference byla garantována Čes-
kou arteterapeutickou asociací a Sloven-
skou arteterapeutickou asociací a konala 
se pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva 
zdravotnictví ČR, Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, prorektora Univer-
zity Karlovy v Praze prof. Stanislava Šte-
cha a senátora MUDr. Hassana Meziana. 

Tématem konference bylo zjišťová-
ní současného stavu vzdělávání v ar-
teterapii v České a Slovenské republice 
(ve zdravotnictví, školství, sociální ob-
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