Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. Vás srdečně zve
na Setkání zaměřeného na rozvoj komunikace a znakování určeného pro rodiče a jejich děti
Termín: 2. – 4. 10. 2015
Místo: ve zděné budově Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí (http://www.taborbelec.cz/)
Setkání pořádá naše pracoviště ve spolupráci s Ranou péčí Diakonie Stodůlky.
Co na setkání nabízíme?
 Povídání o tom, co je znakování, kdy a proč je dobré ho používat
 Teoretické poznatky i praktické zkušenosti nasbírané při znakování
 Základní soubor znaků, které můžete využít při komunikaci se svým dítětem
 Ukázky říkanek i pohádky, při nichž se znaky používají
 Praktické ukázky toho, jak můžete zkusit používat znaky, když si povídáte se svým dítětem (u
jídla, při hraní, během procházky a podobně)
 Nástin rozvoje komunikačních dovedností dětí raného věku a možnosti jejich ovlivnění
 Přehled komunikačních strategií pro lepší komunikaci s dítětem
 Logopedii letem světem
Praktické poznámky:
 Věnovat se Vám budou Veronika Strenková (poradkyně Rané péče Diakonie Stodůlky
s dlouhodobou zkušeností se znakováním v klientských rodinách), Zuzana Sýkorová (poradkyně
Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s., dlouholetá lektorka kurzů znakování pod záštitou Rané
péče Diakonie Stodůlky, která prakticky v rodině několik let znakování používala) a klinická
logopedka Julie Šulcová (individuální konzultace k podpoře vývoje řeči).
 Pobyt proběhne od pátečního podvečera do nedělního dopoledne včetně. V ceně je ubytování, plná
penze včetně svačin a tištěné materiály se znaky, básničkami a přednáška klinické logopedky.
 Nebude zajištěno samostatné hlídání dětí, předpokládáme ale jejich účast na společných setkáních
a aktivitách, v případě potřeby je možné se předem individuálně domluvit s organizátory.
 Podle potřeby je možné domluvit různé možnosti diet (bezlepková, bezmléčná, vegetariánská
strava apod.).
Cena pobytu:
Kurzovné (platí se jednou za celou za rodinu) 1500 Kč
Ubytování a stravování
0-4 roky (do čtvrtých narozenin): zdarma (i přes tuto příznivou cenu mají děti do čtyř let plnou penzi)
4-12 let: 363 Kč ubytování plus plná penze
12 let a více: 407 Kč ubytování plus plná penze
Setkání je určeno max. pro 10 rodin. (5 rodin z našeho pracoviště a 5 rodin z Rané péče Diakonie
Stodůlky). Rozhodující je rychlost přihlášení.
Jak se přihlásit?
Přihlaste se prosím prostřednictvím tohoto odkazu nejpozději do 15. 6. 2015.
https://docs.google.com/forms/d/1rWcnQIDlSmeBQ4j8zIqV5GmvegPCJxN57Wx5iePN0BA/viewform?usp=
send_form
Ihned po přihlášení se vám zobrazí automatická potvrzující zpráva (neobdržíte e-mail).
Případné dotazy Vám ráda zodpoví Zuzana Sýkorová (sykorova@ranapece-pce.cz, tel.: 734 314 523)
Do konce června počítejte s platbou nevratné zálohy ve výši 1 000 Kč na rodinu.
Počet míst pro naše pracoviště je omezený, rozhoduje datum přihlášky.
Po uzávěrce přihlášek Vám zašleme informace pro účastníky, případně informaci, že jste zatím mezi
náhradníky. Přihlášeným účastníkům zašleme informace o způsobu platby zálohy.

Pokud se nebudete moci kurzu zúčastnit a pojedou místo Vás jiní zájemci, zálohu Vám samozřejmě
vrátíme.
Doplatek za ubytování zaplatíte v hotovosti přímo provozovateli zařízení, na místě zaplatíte
organizátorům i doplatek kurzovného (500 Kč).
Pro co největší přínos kurzu (osvojení si znakování jako přirozeného komunikačního modelu) je optimální,
zúčastní-li se pobytu celá rodina. Rodiče i sourozenci, popřípadě prarodiče a známí, se naučí společně
znakovat a po příjezdu domů mohou nově nabyté zkušenosti a dovednosti vzájemně rozvíjet a posilovat.
Těšíme se na znakovanou!
Mgr. Zuzana Sýkorová
poradce rané péče
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