Detský voľnočasový krúžok NA KOLESÁCH
Cieľom krúžku je prepojiť deti s podobným zaujatím a vytvoriť im bezpečné prostredie
pre ich vlastný rozvoj. Každé z desiatich stretnutí bude zamerané na podporu špecifickej
sociálnej či komunikačnej schopnosti, a sieťované spoločným záujmom pre dopravné
prostriedky. Krúžok bude zakončený „dopravným“ výletom.
V rámci krúžku budeme stavať vlaky z lega a papiera, hrať rôzne hry, kresliť a vymýšľať dráhy, ako
aj zdieľať vedomosti a zážitky z výletov.
Detský voľnočasový krúžok NA KOLESÁCH je určený deťom s pervazívnou vývinovou
poruchou (Aspergerov syndróm, vysokofunkčný autizmus), ako aj deťom s podozrením
na poruchu autistického spektra (t. j. čakajúcim na diagnostiku). Krúžok bude prebiehať v centre
Andreas, v Bratislave na Galandovej ulici.
Skupinka bude tvorená maximálne 6 deťmi vo veku od 7 do 11 rokov. (Preferujeme 1. stupeň
základnej školy.)
Stretnutia budú prebiehať vždy v stredu od 15:30 do 17:00 hodiny. Začíname 28. septembra
2022.
Krúžok sa bude konať v nasledujúcich termínoch: 28. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10, 2. 11.,
9. 11., 16. 11., 23. 11. a 30. 11. 2022. Spolu je to 10 stretnutí, ktoré nie sú prenosné a preto
nebude možné si ich nahrádzať v inom termíne. Krúžok ukončíme spoločným 4-hodinovým výletom,
pravdepodobne v sobotu 10. decembra 2022. (Presný čas a miesto upresníme neskôr.)
Cena za celý cyklus stretnutí je 50 EUR. Platí sa vopred. V cene je zahrnuté malé občerstvenie
a záverečný výlet.
Prihlášky na krúžok prijímame do 9. septembra 2022 prostredníctvom online formuláru:
https://forms.gle/CcPWzrEgiHG93WTt5. Následne budú dňa 13. 9. 2022 v centre Andreas od 14:00
hodiny prebiehať individuálne stretnutia záujemcov (detí aj rodičov), ktoré nám pomôžu vytvoriť
skupinu podobne naladených detí. O presnom čase vás budeme informovať. V prípade
dodatočných informácií, prosím, píšte na gvozdjakova@andreas.sk.
Krúžok budú viesť skúsené odborníčky z centra ANDREAS – psychologička Ľubica MELOCÍKOVÁ
a špeciálna pedagogička Hana KRAJĆÍKOVÁ.
Tešíme sa na Vás, za celý tím centra Andreas Lucia Gvozdjáková.

Krúžok realizuje Autistické centrum Andreas® n. o. v rámci projektu „VLÁČIKÁRI - terapeutické skupinky pre mladšie
deti s Aspergerovým syndrómom“, ktorý je realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy.

