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 Cíle ITY 

Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou 

autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku až po dospělost. 

Své zkušenosti chceme zúročit v podpoře rodičů a osob pečujících o děti nebo osoby: 

 znevýhodněné vlivem socio-kulturního prostředí 

 s orgánovým, mentálním nebo tělesným handicapem 

 s poruchou autistického spektra 

 

a v podpoře rodin a osob pečujících o děti v pěstounské péči. 

  

Další činnost spolku je zaměřena na eliminaci problémového chování v rámci integrace do 

společnosti dětí a osob se znevýhodněním vlivem socio-kulturního prostředí,  s orgánovým, 

mentálním nebo tělesným handicapem a s poruchou autistického spektra. 

  

 Co náš spolek nabízí? 

 nabídku integračních pobytů a volnočasových aktivit 

 respitní péči, zajišťování osobní asistence a hlídání dětí 

 konzultace v oblasti vzdělávání a chování osob s autismem 

 vzdělávací aktivity pro rodiče i pedagogické pracovníky 

  

Nabízíme Vám kvalitní služby v daném oboru. Náš profesionální tým je Vám vždy plně k 

dispozici. Naší předností je zkvalitňování námi nabízených aktivit tak, aby zcela vyhovovaly 

osobám, pro které jsou určeny. 
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 Rekondiční pobyt Dobešov u Oder  

První vícedenní letní rekondiční pobyt 

pro děti a osoby s PAS proběhl ve dnech 

22. 7. - 26. 7. 2013 v Dobešově u Oder. 

Pobytu se účastnilo 12 dětí s poruchou 

autistického spektra ve věku od 7 do 24 

let pod vedením  čtyř speciálních 

pedagogů a tří asistentů, zázemí jsme 

měli v budově bývalé mateřské školy v 

Dobešově u Oder, nyní pod správou 

římsko-katolické církve Ostrava. 

Prožili jsme pět slunečných dnů v prostředí Oderských vrchů. Užívali si krásného okolní při 

procházkách do lesa, kde děti při terapeutických chvilkách vnímali kouzla zvuků  přírody a 

měly možnost využít nabízející se přírodní materiál při spontánních hrách. Letní počasí nám 

umožnilo osvěžující vodní hrátky na zahradě  areálu a u vodní nádrže, na místním hřišti si 

děti vyzkoušely dětské atrakce (kolotoč, houpačky, skluzavku), fotbalový turnaj, soutěž o 

kopnutí gólu a házení míče na koš.  

 

 Podzimní prázdniny 

Ve dnech 28. - 30. října 2013 proběhl na 

turistické chalupě ve Frenštátě pod 

Radhoštěm Podzimní prázdninový pobyt pro 

osby s PAS a osoby s mentálním postižením. 

Hezké slunečné počasí, hry na zdejší zahradě, 

procházky večerním městem, výlet do 

Trojanovic za zvířátky, posezení při hře kytary, 

bubnu, flétny a jiných hudebních nástrojů  

tentokrát společně s námi prožily čtyři děti.  
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 Jarní víkendový pobyt 

Na jarní víkendový pobyt (28. 2  - 2. 3. 

2014) jsme se sešli ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Bylo nás 10, dětí 6 a 4 

dospělí. Společně jsme si užili báječné 

jarní počasí v okolní přírodě. Zvládli 

jsme společný výstup ke skokanským 

můstkům, podívali se do jezdeckého 

klubu, k průzkumu okolí patřila i 

návštěva nádraží a pozorování vlaků, 

procházka na náměstí. Večer patřil 

kytaře, písničkám a skvělým pěveckým 

výkonům. 

 

 Velikonoční prázdniny v klubovně 

O Velikonočních prázdninách jsme si užily 

„holčičí jízdu“ (já-Iva a Soňka).  Ostatní 

přihlášené děti onemocněly nebo na 

poslední chvíli musely odjet.  Je to škoda, 

protože jsme toho stihly opravdu hodně. 

Počasí nám přálo, mohly jsme si 

vyšlápnout na zdejší zříceninu hradu 

Starý Jičín, projít velikonoční trhy 

v Novém Jičíně a podívat se k Oční 

studánce. V podvečer jsme si poslechly 

hru na didgeridoo a zabubnovaly si na 

africké bubny (džembe) ve společnosti bubeníků novojičínského KUBUKU. Druhý den jsme se 

pustily do malování vajíček a zopakovaly si návštěvu hradu. 
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 výbor zapsaného spolku ITY 

 
Mgr. Iva Králová 

předseda 

 
 
 

Mgr. Bohumír Večerek 
místopředseda 

 
 

Mgr. Pavla Polášková Nari 
 tajemník 

 

 

 

ITY z.s. 

kontaktní informace 

adresa sídla: Starý Jičín 34, 742 31  

e-mail: ity@centrum.cz 

web: www.ity-os.cz 

IČO: 01821351 

číslo účtu: 2700447814/2010 (FIO banka) 

datum vzniku: 21. června 2013 

právní forma: Spolek, zapsáno 1. ledna 2014 
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Děkujeme všem finančním dárcům a dobrovolným spolupracovníkům, ale i 

všem kolegům a příznivcům, protože díky vám má naše práce smysl. 
 

 
 

 

 

 

 


