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Milí rodičia,
Autistické centrum Andreas Vás pozýva na seminár „Ako podporiť pozitívne správanie
u ľudí s autizmom“, cieľom ktorého je oboznámiť rodičov alebo odborníkov s metódou
a stratégiami Podpory pozitívneho správania (Positive Behavior Support = PBS). PBS je
vedecky podložený prístup, použitím ktorého dokážeme zvýšiť kvalitu života a znížiť
problémové správanie (aj) u ľudí s poruchou autistického spektra (PAS). V prístupe sa
využíva učenie novým zručnostiam a vykonávaním zmien v prostredí, v ktorom dotknuté
osoby žijú.
Obsahom seminára bude priblížiť základné myšlienky metódy PBS a poskytnúť účastníkom
odpovede v téme, týkajúcej sa problémového správania ľudí s PAS:
-

Ako podporiť dieťa/človeka so správaním, ktoré je náročné na starostlivosť? A ako
s ním pracovať?

-

Prečo volí dieťa práve tento spôsob komunikácie?

-

Ako rozpoznávať eskaláciu správania?

Seminár sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:
12. októbra 2022, od 16. do 19:00 hodiny
23. novembra 2022, od 16. do 19:00 hodiny - ONLINE
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za seminár je 20 EUR na jedného účastníka. Pre manželov/partnerov platí
zvýhodnená suma pre oboch spolu 30 EUR. Ak ste jednorodič, poplatok je znížený
na 15 EUR (vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska). Platí sa vopred. V prípade záujmu
nahláste svoju účasť do 3. októbra 2022 prostredníctvom
formuláru: https://forms.gle/xbocM6iLukkxdCHb9 . Kapacita je obmedzená na 20 miest.
Seminár dňa 12.10.2022 bude prebiehať v budove centra Andreas v Bratislave.
Seminár dňa 23.11.2022 bude realizovaný ako ONLINE školenie na platforme ZOOM. (Po
zaplatení poplatku budú účastníkom rozoslaný link, kde bude školenie prebiehať.)
LEKTORKA
Mgr. Oľga RAJECOVÁ vyštudovala liečebnú pedagogiku na PdF v Bratislave. Práci s deťmi
s autizmom sa venuje od roku 2002. V Autistickom centre Andreas pôsobila od roku 2013 do
roku 2022. V roku 2021 ukončila pilotný akreditovaný výcvik v metóde Podpory pozitívneho
správania v Prahe.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Lucia Gvozdjáková
projektová manažérka

