2. pololetí

Provozní doba recepce:
podle potřeby po předchozí domluvě
e-mail: info@akademie-nadani.cz
tel.: 604 612 205 (Po – Pá 8:00 – 20:00)
Přejeme příjemné chvíle strávené v ANA
a nezapomenutelné zážitky načerpané na našich akcích.
AKADEMIE NADÁNÍ
prostor pro setkávání
www.akademie-nadani.cz
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Pro školní rok 2018/2019 jsme pro vás připravili další novinky. Věříme, že
se vašim dětem i vám budou aktivity nabízené u nás líbit.
Zájmové kroužky – jsou určeny pro všechny děti, ať už členy ANA nebo
příchozí ze všech koutů plzeňského kraje, které mají zájem a chuť
navštěvovat daný kroužek.
Herní kluby – jsou kroužky pro nadané a dvakrát výjimečné děti, kde si
sice přicházejí hrát a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro
komunikaci. Jedná se zejména o možnost setkávání a navazování
přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží.
Během roku pro vás připravujeme mnoho akcí od dětských představení až
po zajímavé výlety a tvořivé kurzy. Nezapomněli jsme ani na víkendové
herní pobyty, příměstské tábory a pohybové aktivity. O nadcházející akci
vás vždy budeme postupně a včas informovat.
Veškeré informace naleznete
www.akademie-nadani.cz.

také

na

internetových

stránkách

Výběr z připravovaných akcí:











jarní příměstský tábor – 25.2. až 1.3.2019
letní příměstské tábory (5 běhů) – 1.7. až 2.8.2019
nácviky sociálních dovedností – celoročně
tvořivé dílny pro děti i dospělé
jednodenní fotografické kurzy
vzdělávací kurzy
různé semináře, přednášky a jiné aktivity
sobotní odpoledne s fyzikou
celodenní hra Dračí doupě
od září 2019 „hudební“ kroužek – NOVÉ

Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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V rámci ANA již několikátý rok funguje široká nabídka zájmových
kroužků pro děti od 4 do 18 let. Je mnoho dětí, které nemohou nebo
nechtějí z různých důvodů navštěvovat podobné aktivity jinde. Kroužky
jsou koncipované tak, aby byl brán ohled na potřeby jednotlivých dětí
a opět je zde samozřejmostí případná konzultace s psycholožkou. Počet
účastníků kroužku je omezený podle charakteru jednotlivých aktivit.
Obecné informace:
✗ kroužky probíhají každý týden nebo jednou za 14 dní

✗ na kroužek děti potřebují přezůvky, pomůcky podle druhu aktivit,
dobrou náladu a chuť poznávat nové věci
✗ během aktivit je pro děti zajištěn pitný režim
✗ v odůvodněných případech má dítě možnost si po předchozí domluvě
vyzkoušet kroužek 1x za jednorázový poplatek 80,- Kč
✗ při dlouhodobé neschopnosti navštěvovat vybraný kroužek přesahující
6 týdnů, případně plánované dlouhodobé hospitalizaci, lze individuálně
domluvit náhradu v recepci ANA
✗ platby za kroužky je možné provést na splátky (dle dohody na recepci)
✗ zaplatit je možné hotově na recepci nebo převodem na účet ANA
✗ částku lze uhradit za celé pololetí, čímž získáte u většiny kroužků slevu
✗ členové ANA mají téměř u všech kroužků nárok na slevu
✗ vnitřní řád aktivit je k nahlédnutí u lektorů a k dispozici vždy u zápisů
✗ ANA si vyhrazuje právo posunutí data otevření nebo úplného zrušení
kroužku v případě jeho nenaplnění
Věříme, že nabídka kroužků děti zaujme. Uvítáme samozřejmě i další
návrhy, o co by vaše děti měly zájem.
AKADEMIE NADÁNÍ
prostor pro setkávání
www.akademie-nadani.cz
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Výukové kroužky:
NÁPRAVNÉ PROGRAMY PRO PŘEDŠKOLÁKY
Určeno pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. Kroužek
vede speciální pedagožka s dlouholetou praxí a výsledky v této oblasti.
Děti se zde naučí správnému držení těla a ruky, uvolnění ruky, procvičí si
jemnou motoriku a jiné důležité dovednosti potřebné ke vstupu do 1. třídy.
Termín: 1x za 14 dní (sudý týden) v pondělí od 16:00 do 16:45 hodin
(v případě zájmu lze i další termín od 17:00 do 17:45 hodin)
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.500,- Kč

---

1.400,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.350,- Kč

PŘEDŠKOLÁČEK
Vhodné pro všechny předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.
Zaměříme se na nácvik dovedností pro úspěšný vstup do 1. třídy bez obav
a ostychu. Upevníme a procvičíme si motoriku, orientaci v prostoru i na
těle, vyprávění, udržení pozornosti a koncentrace a seznámíme se s pojmy
přestávka, vyučovací hodina apod. Na konci nebude chybět ani motivační
vysvědčení.
Termín: 1x za týden 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu – lze otevřít i během roku)
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.500,- Kč

---

1.400,- Kč

Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.350,- Kč

4

MATEMATICKÝ DINOSAURUS
Pro všechny děti, které umí číst a psát a chtějí hledat odpovědi a řešení
nelehkých úkolů. Na co se mohou těšit?
Hádanky
Hlavolamy Bludiště
Zakódované obrázky
Sudoku
Tangram
Kakuro
Algebrogramy
Origami
Přesmyčky Optické klamy
Termín: 1x za 14 dní (lichý týden) ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 hodin
Lze domluvit i individuální hodinu pro uzavřenou skupinu v termínu podle
možností lektora.
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.200,- Kč

---

1.100,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.000,- Kč

MLUVÍM, MLUVÍŠ, MLUVÍME
Kroužek zaměřený na rozvoj motoriky, vyjadřování, komunikaci,
poznávání i hru. Vhodné pro děti od 4 let po předškoláky. Jednoduše
a zábavnou formou procvičíme vše, co by dítě v daném věku mělo zvládat.
Kroužek vedou lektoři s osvědčením „asistent logopeda“.
Termín: 1x za týden 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu – lze otevřít i během roku)
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.650,- Kč

---

1.550,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.500,- Kč

AKADEMIE NADÁNÍ
prostor pro setkávání
www.akademie-nadani.cz
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Dračí doupě:
DRAČÍ DOUPĚ
Na okamžik se staň čarodějem a hýbej světem pomocí magie. Že to není
možné? S námi můžeš být kýmkoliv od šlechtice po chudinu, od dobrého
paladina po krvelačného barbara. Ve světě Dračího doupěte se stáváš jen
tím, čím chceš být. Fantazie se stává skutečností. Setkávání s touto
fantazijní hrou probíhá pod vedením profesionálního lektora a tvůrce hry,
který se jejím hraním dlouhodobě zabývá. Hra je vhodná pro děti od cca
9 let. Kroužek je rozdělen dle zkušeností hráčů na začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé.
Termín: 1x za týden v úterý od 16:00 do 18:00 hodin,
ve středu od 16:30 do 18:30 hodin,
ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 17:00 hodin
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.980,- Kč

---

1.850,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.750,- Kč

SOBOTY S DRAČÍM DOUPĚTEM
Nově máte možnost pravidelně nebo nárazově strávit celou sobotu hrou
Dračího doupěte. Nezáleží, zda jste začátečník nebo ostřílený hráč - není
problém úroveň hry přizpůsobit potřebám aktuálních hráčů i ve více
skupinách současně. V případě zájmu se závazně hlaste na recepci ANA.
Termín: 1x za 14 dní v sobotu od 9:00 do 16:00 hodin (cena 350,- Kč)
(soboty 2.2., 16.2., 9.3., 23.3., 6.4., 4.5., 18.5. a 1.6.)
- v případě zájmu lze i o jarních prázdninách 25., 26. a 27.2.
V rámci realizace projektu "Technické kroužky pro dvakrát
výjimečné děti" ANA podpořila Nadace ČEZ. Díky tomu jsme
pro zvýšení jejich atraktivity mohli zakoupit nové vybavení.
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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Technické kroužky:
- tyto kroužky na sebe vzájemně časově navazují

KROUŽEK „FYZIKY JINAK“
Pro děti, které chtějí poznat fyziku v běžném životě. Budou se snažit
používat fyziku k vysvětlení jevů kolem nás včetně různých zajímavostí.
Děti mimo jiné získají mnoho poznatků včetně pracovních listů, které
využijí ať už jako možnost referátu nebo ukázky jednoduchého pokusu.
Těšit se mohou na zajímavé pokusy, exkurze, trochu nezbytné teorie,
sobotní dopoledne s fyzikou a další aktivity. Novinkou je práce s 3D
tiskárnou.
Termín: 1x za týden ve středu od 16:45 do 17:45 hodin
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.500,- Kč

---

1.400,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.350,- Kč

LEGOBOTI
Na kroužku budou děti pracovat se systémem Lego Mindstorms. Budou
stavět a ovládat roboty, které i samy naprogramují a zažijí tak spoustu
zábavy, procvičí jemnou motoriku a naučí se základy programování. Jako
bonus je připravena 3D tiskárna, zajímavá exkurze a další možnosti
propojení s kroužky "Robotika" a "Elektron".
Termín: 1x za týden v pondělí od 17:00 do 18:00
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.500,- Kč

---

1.400,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.350,- Kč

AKADEMIE NADÁNÍ
prostor pro setkávání
www.akademie-nadani.cz
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ELEKTRON I a II
Kroužek elektrotechniky ,,Elektron" je určen pro všechny děti a mladistvé.
Děti budou rozděleny na začátečníky a pokročilé. V "Elektronu I" se děti
naučí základní teorii. Seznámí se s běžnými elektrosoučástkami, jak
fungují a jak se s nimi pracuje. Zajímavá bude i práce se stavebnicemi
Voltík a Arduino a nově s 3D tiskárnou. V následujícím pololetí si
vyzkouší základy robotiky se stavebnicí Lego Mindstorms, kdy postaví
a naprogramují robota, a čeká je i exkurze. V "Elektronu II" se děti naučí
potřebnou teorii, práci s nepájivým polem, číst schémata, pájet
a propojovat obvody. Dále se mohou těšit také na 3D tiskárnu, stavebnice
Arduino a Lego Mindstorms včetně základů programování a exkurzi.
Termíny:
Elektron I (začátečníci) 1x za týden ve středu od 15:30 do 16:30 hodin
Elektron II (pokročilí) 1x za týden v úterý od 15:30 do 16:30 hodin
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.500,- Kč

---

1.400,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.350,- Kč

VÝBUCH
Kroužek je plný různých fyzikálních a chemických pokusů uskutečnitelných
v rámci možností ANA. Jde zde hlavně o to vidět a vyzkoušet si, jak to
všechno funguje. Kroužek je vhodný pro školou povinné děti.
Termín: 1x za týden v úterý, středu nebo čtvrtek 60 minut
(dny a časy upřesníme podle zájmu – lze otevřít i během roku)
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.500,- Kč

---

1.400,- Kč

Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.350,- Kč
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ROBOTIKA
Na kroužku budou děti převážně pracovat se stavebnicí Arduino, zkusí si
práci i se systémem Lego Mindstorms a 3D tiskárnou. Čeká je také
zajímavá exkurze a možnost účasti na sobotním fyzikálním odpoledni.
Termín: 1x za týden v úterý od 16:45 do 17:45 hodin
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.500,- Kč

---

1.400,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.350,- Kč

Pohybové kroužky:
JÓGA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Jóga má velice dobrý vliv na správné držení těla a je vhodná pro každého.
Cvičení jógy je spojeno s určitým druhem relaxace, která vede k psychické
rovnováze. Lektorka pracuje jak s dospělými, tak s dětmi, u kterých má
zkušenost s pozitivními účinky v případě některých diagnóz a poruch.
Pokud máte o jógu zájem, vyberte si vhodný termín a přihlaste se.
Termín konání 2 lekcí za sebou je pondělí:
- od 16:00 do 17:00 hodin a od 17:30 do 18:30 hodin (jóga pro dospělé)
Termín konání dalších lekcí je úterý:
- čas podle zájmu (individuální jóga pro děti)
Termín konání 2 lekcí za sebou je středa:
- od 8:15 do 9:15 hodin a od 9:30 do 10:30 hodin (jóga pro dospělé)
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Jednorázová
cena lekce

Sleva při platbě
na pololetí

1.600,- Kč

150,- Kč

1.500,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.400,- Kč

AKADEMIE NADÁNÍ
prostor pro setkávání
www.akademie-nadani.cz
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Kreativní kroužky:
TVOŘIVÉ RUCE
Pro všechny holky a kluky, kteří rádi tvoří. Kroužek je zaměřen na různé
techniky jako je leptání skla, fusing, cínovaný šperk, vinuté perle,
ubrousková technika, sítotisk, vypalování do dřeva apod. Dále budou např.
plstit, pracovat s FIMO hmotou a vyrobí si dárky jako svíčky, vánoční
ozdoby, šperky atd. V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál.
Kroužek mohou navštěvovat děti i dospělí - jeho vhodnost však konzultujte
na recepci.
Termín: 1x za 14 dní (lichý týden) v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin
(s hlídáním dětí)
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

2.200,- Kč

2.100,- Kč

2.100,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
2.000,- Kč

KROUŽEK PALIČKOVÁNÍ
Společně pomalu postupně pronikneme do tajů krajky. Techniku
paličkování zvládnou holky i kluci, děti i dospělí. Vyrobit se dá cokoliv od
šperků, obrázků až po prostírání nebo doplňky oblečení. Vše se dozvíte na
1. lekci.
Termín: 1x za týden 60 minut nebo 1x za 14 dní 2 hodiny
(den a čas upřesníme podle zájmu – lze otevřít i během roku)
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.300,- Kč

---

1.200,- Kč

Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.100,- Kč
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ŠIKULOVÉ
Pro všechny děti, které rády tvoří. Naučí se základní jednoduché techniky
jako skládání z papíru, ubrouskovou techniku, sítotisk, quiling, pískové
mandaly, zdobení vánočních ozdob atp., které zvládnou i menší děti.
V ceně je zahrnut veškerý spotřebovaný materiál. Na rozdíl od „Tvořivých
rukou“ jsou zde jednodušší techniky a tak je zvládnou i menší děti.
Kroužek mohou tedy navštěvovat i malé děti v doprovodu rodičů včetně
jich samotných.
Termín: 1x za 14 dní 60 minut
(den a čas upřesníme podle zájmu – lze otevřít i během roku)
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.580,- Kč

---

1.400,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
1.350,- Kč

Šachy:
ŠACHOVÝ KROUŽEK
Pod vedením zkušeného lektora a mistra šachu se děti naučí pravidla hry.
Věková hranice není omezena - kdo rád šachy hraje, nebo se je chce
naučit hrát, je vítán.
Termín: 1x za týden v pondělí od 15:00 do 16:00 hodin
(v případě zájmu lze od 15:30 do 16:30 hodin)
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
Plná cena

Sleva pro členy
ANA

Sleva při platbě
na pololetí

1.000,- Kč

---

900,- Kč

Cena pro členy
ANA a platbě
na pololetí
---

AKADEMIE NADÁNÍ
prostor pro setkávání
www.akademie-nadani.cz
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Dále nabízíme:
DOUČOVÁNÍ
V ANA lze domluvit i doučování a to buď pravidelné nebo nárazové - např.
na různé testy, přijímací zkoušky, při nezvládání určitého učiva apod.
Nabízíme doučování anglického a českého jazyka a matematiky, ale
není problém po domluvě zajistit i další předměty. Čas, způsob a délku
výuky lze přizpůsobit individuálním potřebám každého zájemce.
Bližší informace o doučování obdržíte na recepci ANA i během
školního roku.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE
Vhodné zvláště pro děti, které odmítají doma s rodiči spolupracovat
a nechtějí trénovat. Jedná se o individuální procvičování řeči s lektorem za
použití materiálů ANA nebo podle úkolů zadaných od logopeda. Děti
nabíráme průběžně po celu dobu školního roku.

Kurzy:
FOTOGRAFICKÉ KURZY
Jednodenní kurzy focení s fotografem Patrikem Bauerem z Foto Bauer pro
majitele zrcadlovek i kompaktních fotoaparátů.
Jednotlivé kurzy jsou určeny pro děti i dospělé a jsou tématicky zaměřené,
např. ,,Jak fotit portrét“, ,,Fotíme makro objektivem“, ,,Chci fotit
krajinu“, ,,Večerní focení“, ,,Focení pohybu” aj. Kurzy na sebe nenavazují
a vy si tak můžete vybrat kurz podle zájmu.
Pokud uvažujete o nákupu techniky nebo dalšího vybavení, můžete se na
kurzu poradit o vhodnosti fotoaparátu a jeho parametrech.
Termín: sobota
(dny a časy upřesníme podle zájmu – lze otevřít i během roku)
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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Herní kluby:
KLUBY PRO NADANÉ
A „DVAKRÁT VÝJIMEČNÉ“ DĚTI
Na klubech se hrají převážně stolní, ale i pohybové, tvořivé aj. hry.
Nejedná se však „pouze“ o herní kluby. Děti si sice přicházejí hrát
a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro komunikaci.
V podstatě se jedná o jakési „terapeutické“ vedení, v jehož rámci průběžně
řešíme různé problémy těchto dětí. Značným přínosem je pro děti zejména
možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných
schopností i obtíží. I během relativně krátké doby byly v minulosti patrné
u mnoha dětí pozitivní změny v učení, chování, prožívání i sebehodnocení.
Většinou dochází i ke zklidnění ostatních členů rodiny (a tím i zkvalitnění
rodinných vztahů), protože pochopí příčiny potíží svého dítěte, mají
možnost promluvit s ostatními rodiči a pochopitelně si průběžně domluvit
individuální konzultaci.
Cíle:
 možnost odreagování napětí, volného nehodnoceného vyjádření potíží,
nápadů, přání
 rozvoj strategického myšlení
 rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti, tvořivosti
 rozvoj sociálních dovedností a schopnosti adaptace na kolektiv vrstevníků
 možnost setkávání s dětmi podobně zaměřenými, podobných schopností,
obtíží a zájmů, navázání přátelských vztahů, které často těmto dětem
chybí
Důležité:
 Pokud ještě dítě kluby nenavštěvovalo, může to po předchozí domluvě
vyzkoušet 1x ZDARMA.
 Vhodné je, aby rodiče nebyli při klubech přímo v místnosti přítomni, ale
je to možné zejména u dětí mladších, úzkostných apod.
 Ve zvláštních (individuálně domluvených) případech, kdy není možné,
aby dítě chodilo na kluby každý týden, je možné upravit cenu.
AKADEMIE NADÁNÍ
prostor pro setkávání
www.akademie-nadani.cz
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 Pokud můžete dítě přivést pouze příležitostně, je možné platit

jednorázový poplatek. Nutná je ale předchozí telefonická domluva, aby
nebyl překročen maximální možný počet dětí na klubu.
Termíny:
 pro všechny děti od 3 let
1x za týden v úterý a v pátek od 16:00 do 17:30 hodin, ve středu od
15:30 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 hodin
Ceny platné pro 2. pololetí únor 2019 - červen 2019:
 pro mladší děti (předškoláci od 3 do 6 let) i pro starší děti (školáci)
pro nečleny ANA
pro členy ANA

2.500,- Kč
2.200,- Kč

 příležitostná návštěva klubů (předškoláci i školáci)
pro nečleny ANA

180,- Kč

pro členy ANA

160,- Kč

Doprovázení:
DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Co poskytujeme?
➔ Podporu a pomoc, doprovázení rodiny, odborné služby, poradenství,
vzdělávání, odlehčovací služby a volnočasové aktivity včetně
víkendových pobytů a příměstských táborů. (Nabízené služby a aktivity
si rodiny vybírají podle svých potřeb a možností.)
Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných –
tzn. nadaných dětí s určitým handicapem (specifické poruchy učení,
porucha pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy,
smyslové poruchy apod.). Cílem ANA je zajistit těmto dětem a jejich
rodinám odbornou péči a podporu.
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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Na základě dlouhodobých zkušeností a pozitivních výsledků se chceme
i v oblasti pěstounské péče zaměřovat především na tyto děti a rodiny.
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí bylo ANA uděleno
rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem
sociálních věcí dne 17.9.2015.
MÁME VOLNÁ MÍSTA PRO PĚSTOUNY.
Zájemci o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče nás mohou
kontaktovat na e-mailu doporovazeni@a-na.cz nebo tel.č. 604 612 205.

Nácviky:
NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Jedná se o skupinové nácviky sociálních dovedností určené pro děti
s Aspergerovým syndromem od 6 let věku výše.
„Sociální dovednosti můžeme definovat jako dovednosti, které jsou
používané v mezilidských vztazích, umožňují nám přirozeným způsobem
vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a brát při tom
ohled na potřeby druhých lidí. Celkově pak vedou k posílení od druhých
lidí a zpětně k nárůstu sebedůvěry.“ (www.autismus.cz)
Problémové chování je často pouze sekundárním jevem obtíží
v komunikaci se svým okolím.
Celková organizace nácviků závisí na počtu a věku zájemců. Probíhají
vždy až po naplnění dané skupiny 1x za týden 1,5 hodiny v uceleném
tématickém celku 6 lekcí vždy v úterý nebo v pátek odpoledne.
Před začátkem nácviků probíhají vstupní pohovory, na jejichž základě je
dítě zařazeno do vhodné skupiny, a to podle věku a podle oblastí, které dítě
potřebuje rozvíjet.
Pokud máte o nácviky zájem, kontaktujte nás prostřednictvím webového
formuláře nebo e-mailu smitkova@akademie-nadani.cz. Do zprávy napište
telefonní číslo, věk a jméno dítěte a termín, který vám nejvíce vyhovuje.
Další nové zájemce postupně zařazujeme do seznamu uchazečů.
AKADEMIE NADÁNÍ
prostor pro setkávání
www.akademie-nadani.cz
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Chcete ANA v jejím snažení pomoci a přispět na její aktivity?
Oceníme jakoukoli formu podpory.
Bližší informace žádejte na recepci ANA.
Předem všem děkujeme.

Zároveň děkujeme mnohým, kteří již pomohli.
Na závěr pár důležitých organizačních informací:
Jestliže máte o některou z nabízených akcí zájem, reagujte prosím co
nejdříve po jejich oznámení. Počet účastníků akce i kapacita dopravních
prostředků je totiž omezená.
Zároveň je nutné v dostatečném předstihu mít zajištěnou dopravu, místo
konání, program, dozor atd. Ve chvíli vyhlášení akce je toto vše již
pochopitelně zajištěno. Proto tedy není možné ve všech případech zrušení
účasti vrácení celé částky. U pobytů a táborů jsou dané podmínky pro
jejich storno a uvádíme je na přihláškách.
Ujišťujeme vás, že na veškeré akce je zajištěn dostatečný počet lektorů.
Přitom jsme si samozřejmě vědomi specifických potřeb dětí včetně
nutnosti přítomnosti psycholožky nebo speciálně vyškolených asistentů.
Děkujeme za pochopení.
Na provozní náklady ANA spojené s volno-časovými
aktivitami v roce 2018 přispěl Městský obvod Plzeň 1
poskytnutím celkem 2 dotací.
Na pořízení materiálu, pomůcek, vybavení a zajištění lektorů pro
zájmové kroužky v letech 2015, 2016 i 2018 poskytl dotaci
Městský obvod Plzeň 2.
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205
e-mail: info@akademie-nadani.cz
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