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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
a Sdružení Piafa ve Vyškově 

Vás zve na odbornou konferenci na téma 
 

 DÍTĚ S POSTIŽENÍM V RODINĚ 

Aktuální trendy sociální a zdravotní péče 
 

 

 
Účastníkům akce bude vydáno osvědčení o 6 hodinách celoživotního vzdělávání 

dle § 111, zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách. 
 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

 

Mgr. Irena Lintnerová, 
viceprezidentka APSS ČR pro 
ambulantní služby, terapeutka, 
ředitelka Centra Kaňka Tábor 
 

PhDr. Jana Veselá, Ph.D., 
psycholožka se zaměřením na děti a 
mládež s postižením, lektorka kurzů 
pro pěstouny 
 

Ing. et Bc. Jana Podrápská ml., 
fyzioterapeutka v oblasti 
zdravotnictví a sociálních služeb, 
specialistka na hiporehabilitaci, 
Bobath koncept 
 

Mgr. Jana Trefilíková, 
speciální pedagožka, odborník 
na canisterapii, lektorka kurzů pro 
pěstouny 
 

Jana Podrápská, 
předsedkyně ambulantní sekce APSS 
ČR, ředitelka Sdružení Piafa ve 
Vyškově 

PROGRAM  

 

08.30 – 09.00  Prezence účastníků 

09.00 – 09.15  Zahájení, informace o činnosti APSS ČR, aktuální 
informace z ambulantní sekce 

  Irena Lintnerová, Jana Podrápská 

09.15 – 10.30  Z pohledu psycholožky: Dítě v rodině s negativní 
prognózou, fáze přijetí handicapovaného dítěte, 
rozhodování rodičů o domácí či ústavní péči o 
dítě 

  Problematika života rodiny  se zdravým a 
postiženým dítětem (sourozenci)  

  Jana Veselá 

10.30 – 12.00   Problematika života rodiny se zdravým a 
postiženým dítětem (vztahy v rodině, sourozenci - 
výchova,  chování, vzdělávání, volný čas…) 

  Jana Trefilíková 

12.00 – 13.00  Přestávka na oběd 

13.00 – 14.15 Expresivní terapie a ucelené koncepty péče o děti 
s postižením 

  Irena Lintnerová 

14.15 – 15.30        Včasná a ucelená rehabilitace dětí se ZP, spojení  
fyzioterapie (Bobath koncept), hipoterapie, 
sociální aktivizace 

                                Jana Podrápská ml. 

15.30 – 16.00   Diskuze, závěr 

Kdy:   pátek 17. dubna 2015,  9.00 – 16.00 hod 
Kde:   Vyškov – Hotel ALLVET cca 1 km před Vyškovem ze směru od Brna 
                        http://www.hotelallvet.cz/cze/index.html  
Cena:  300 Kč pro členy APSS ČR, 1 200 Kč pro nečleny APSS ČR 
Přihlášky:  www.apsscr.cz, menu „Konference & kongresy & semináře“ 
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