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Přihláška 
 

Lidé s poruchami autistického spektra 

 
Účastnický poplatek                           50,- EUR 
vč. 2 přenocování a stravy              
 
Možnost příjezdu v předvečer semináře za příplatek  
(34,- EUR) 
 

Účastníci, kteří nejsou pracovníky EJF, uhradí poplatek na 
místě, přijímáme karty EC a kreditní karty. 

 

Příjmení 
  

 
Jméno 

 

Zaměstnání 
 

Ulice 
 

PSČ, 
obec 

 

Telefon 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 

 
 
 
 

Datum 

 

Podpis 

 

 

 

 
Vyplňte, prosím, přihlášku čitelně, abychom se 
vyhnuli nejasnostem, a poté ji zašlete 
 
poštou Sozialakademie „Haus Silberbach“ 
 Sommerhauer Str. 1-5 
 D 95100 Selb 
 
e-mailem      mail@haus-silberbach.de 
 

 

EJF gemeinnützige AG 
Sociální akademie „Haus 

Silberbach“ 
 

Sommerhauer Straße 1-5 
D 95100 Selb/OT Silberbach 
 
Tel.:       +49 (0) 9287 96 82 0 
Fax:       +49 (0) 9287 60 61 6 
E-mail:    mail@haus-silberbach.de  
Internet:  www.haus-silberbach.de  

 
 
Zřizovatel 
 
Společnost Evangelisches Jugend- und 
Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) je 
zřizovatelem zařízení a služeb pro lidi všech 
věkových skupin, kteří hledají zvláštní osobní a sociální 
pomoc a péči. V návaznosti na svou 120letou historii 
spojuje EJF pod jednou střechou centra pro pomoc 
dětem, mládeži, rodinám, osobám s postižením, 
seniorům a uprchlíkům ve spolkových zemích Berlín, 
Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko, Dolní 
Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko 
s přeshraniční vzdělávací činností. 
 
 

Člen organizace Werk   
 

 

Signatář iniciativy Transparentní občanská 
společnost   
 

        
 
Dárcovský účet: 
 
EJF gemeinnützige AG 
Ev. Darlehnsgenossenschaft eG Kiel 
IBAN: DE82210602370000414000 
BIC: GENODEF1EDG 

 

mailto:mail@haus-silberbach.de


 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Lidé s poruchami autistického spektra – 
myšlení, chování a screening projevů poruchy 
autistického spektra 

 

Okruh účastníků 

Seminář je určen jak pro profesionální 

pracovníky zařízení pro osoby s postižením, 

kteří pečují i o lidi s autismem, nebo pro 

pracovníky, kteří se na takovou činnosti 

teprve připravují, tak pro zájemce, kteří se 

chtějí dozvědět o této poruše více.  

    

Cíl 

Obě přednášející pracují v Národním ústavu pro 

autismus v České republice, tj. v organizaci 

poskytující pomoc a podporu lidem s autismem 

a jejich rodinným příslušníkům. Národní ústav 

pro autismus usiluje o zásadní zlepšení 

informovanosti laické i odborné veřejnosti o 

poruchách autistického spektra a zaměřuje se 

zejména na diagnostiku těchto poruch, aby bylo 

možné včas vybudovat systémy podpory pro 

dotčené osoby i jejich rodinné příslušníky. 

Probuzení zájmu o porozumění zvláštnímu 

způsobu myšlení a s tím spojenému „jinému“ 

chování lidí s autismem - to je téma, na které 

pohovoří Mgr. Veronika Šporclová. PhDr. 

Kateřina Thorová, Ph.D. představí metodu 

screeningu závažných příznaků poruchy 

autistického spektra ve smyslu psychologické 

diagnostiky pro včasné rozpoznání klinického 

obrazu autismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické zaměření 

Do Národního ústavu pro autismus (dříve 

APLA) přichází děti na specializované 

vyšetření na doporučení psychologů, 

neurologů nebo pedagogů, někdy také na 

žádost rodičů. Cílem tohoto vyšetření je co 

nejdříve potvrdit, popř. vyvrátit diagnózu 

autistického onemocnění nebo jiných 

příbuzných poruch. Při vyšetření se používají 

vysoce specializované dotazníky a škály 

(CARS, ADI-R, ABC atd.). Na základě těchto 

testů (standardní a speciální testy - S-B, 

Gessel, PEP, APEP atd.) je stanovena 

mentální úroveň dítěte. Následně jsou rodiče 

obeznámeni s diagnostikovaným typem 

poruchy a je navržena efektivní odborná 

intervence (další vyšetření, školní zařazení, 

přístup k dítěti v rodině atd.). Zhruba rok po 

stanovení diagnózy se provádí kontrolní 

vyšetření, aby bylo možné posoudit vývoj 

dítěte.  

 

Metody 

Teoretické vstupy, sdílení zkušeností 

a příklady z praxe 

 

Poznámka 

Seminář je určen pro účastníky z České 

republiky a Německa. Seminář probíhá v 

českém i německém jazyce a je po celou 

dobu simultánně tlumočen.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Přednášející 

                  

 

 

Mgr. Veronika Šporclová, 

  psycholožka v Národním  

ústavu pro autismus, z.ú. 

 

       

 

PhDr. Kateřina Thorová, 

Ph.D., psycholožka 

Národním ústavu pro 

autismus, z.ú. 

 

 

Seminář je v České republice akreditován 

podle zákona o sociálních službách.  

 

 

Termín 

10. - 12. října 2016 (3 dny) 

Přihlášky, prosím, zašlete do: 23. září  

 

Místo konání 

Sozialakademie Haus Silberbach 

Sommerhauer Str. 1-5 

D 95100 Selb/OT Silberbach 

  

Čas 

Začátek: 1. den v 13:00 hodin 

(od 12.00 hodin společný oběd) 

Konec:    3. den cca v 16:00 hodin 


