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ÚVODEM

Vážení čtenáři, rodiče a přátelé lidí s autismem, vážení
partneři a podporovatelé spolku LÍP A SPOLU, z.s.,

ačkoli byl 2020 byl teprve druhým rokem existence a
činnosti spolku, a navíc poznamenaný koronavirovou
pandemií, podařila se řada dobrých věcí směřujících k
pomoci lidem s autismem a jejich rodinám.

S finanční podporou z Evropských sociálních fondů bylo v České
Lípě vytvořeno Centrum LÍP A SPOLU jako místo pro setkávání,
poradenství a vzdělávání dospělých i hru a rozvoj dětí s autismem
a dalšími neurovývojovými poruchami. Centrum LÍP A SPOLU bylo
symbolicky otevřeno 2. dubna (Den porozumění autismu), ale
vzhledem k protikoronavirovým opatřením mohlo zahájit svou
činnost v plném rozsahu až v květnu 2020. Během roku navštívilo
Centrum LÍP A SPOLU více než 80 dospělých a dětí.

Druhý projekt podpořený ESF umožnil pořádání dvou
příměstských táborů pro děti s hendikepem i děti zdravé. Díky
příspěvkům měst Česká Lípa a Mimoň se uskutečnil další
příměstský tábor a také letní pobytový tábor pro tyto děti. Táborů
se v roce 2020 zúčastnilo celkem 40 dětí, některé opakovaně.

V tomto roce také začalo v České Lípě naplno fungovat odloučené
pracoviště Speciálně pedagogického centra Semily, o jehož vznik
jsme usilovali několik let. Nyní je potřeba služba dostupná a je
velkým přínosem pro děti s autismem, rodiče i školy a učitele. 
Jako v minulých letech jsme pokračovali ve vzdělávacích akcí pro
rodiče, pedagogy a všechny další zájemce o problematiku
autismu. Přednášek, workshopů, seminářů a kurzů se zúčastnilo
celkem 60 lidí.
Samozřejmě naši práci velmi ovlivnila a ztížila četná, během roku
se měnící, omezující opatření v souvislosti s rozšířením
onemocnění COVID-19. Kvůli zákazu setkávání jsme nemohli v
jarních a podzimních měsících uskutečnit plánované společné
akce a někdy ani individuální setkání, poradenství a hlídání dětí.
Pokud to bylo možné, snažili jsme se zůstávat ve spojení s rodiči a
dalšími klienty našich služeb telefonicky, či mailem a vzdělávání
zprostředkovat on-line.
V závěru roku jsme také získali pro tři děti maminek samoživitelek
zdarma notebooky, které pomohly dětem v distanční výuce.

Po celý náročný rok se všichni aktivní členové spolku, někteří
sami pečující o člena rodiny s autismem, či jiným hendikepem,
snažili pracovat často nad rámec povinností placeného
pracovníka a jejich činnost byla z velké části dobrovolnická. Patří
jim poděkování a uznání.

                                  Radka Ondrušková
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POSLÁNÍ 
A AKTIVITY SPOLKU 

pravidelná setkávání ve skupině rodičů a přátel lidí  
s autismem, kde se vzájemně podporujeme,
inspirujeme, předáváme si informace a zkušenosti.
realizace osvětových a vzdělávacích akcí
(přednášek, kurzů, workshopů, minikonferencí), na
kterých odborníci seznamují zájemce s různými
aspekty tematiky poruch autistického spektra.
poradenství pro rodiče dětí s autismem v oblasti
sociální, oblasti vzdělávání, právní oblasti,
předávání kontaktů na odborníky (lékaře,
terapeuty) a odborná pracoviště.
pořádání příměstského i pobytových táborů pro
děti s autismem, ADHD, mentální retardací a
dalšími hendikepy.
bezplatné půjčování knih, odborných i beletrie,
převážně s tematikou autismu.
spolupráce se školami, DDM a dalšími organizacemi
se zaměřením na sociální oblast a vzdělávání.
jednání s orgány měst i Libereckého kraje se
záměrem společného hledání a realizace kroků ke
zlepšení životních podmínek lidí s autismem ve
všech oblastech života.

Posláním spolku LÍP A SPOLU, z.s. je všestranná
podpora osob s poruchami autistického spektra,
dalšími neurovývojovými poruchami, mentálním
postižením, duševním onemocněním, i jejich rodin.

Záměrem všech spolkových aktivit je přispět ke
zlepšení života dětí i dospělých s autismem a dalšími
neurovývojovými poruchami v oblasti vzdělávání,
zdravotní, sociální především na Českolipsku a v
Libereckém kraji.

Aktivity spolku:
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA 

Organizační strukturu spolku tvoří výbor a
revizor. 
Statutárním orgánem je výbor spolku,
statutárním zástupcem je předseda výboru
spolku.
                                                                                    
Členové výboru:
                   
Ing. Radka Ondrušková - předseda výboru spolku,
statutární zástupce 
radka.ondruskova@lipaspolu.net,
radkaondr@centrum.cz, 
+420 733 706 309
Koordinátor provozu a aktivit Centra LÍP A SPOLU

JUDr. Jana Zejdová - místopředseda výboru
spolku 
jana.zejdova@lipaspolu.net,
akzejdova@centrum.cz
+420 602 119 202
Organizátor dětských táborů, právní poradenství

(Jana Marečková - člen výboru spolku do
2.9.2020)

Mgr. Petra Schindlerová, člen výboru spolku od
24.10.2020
petra.schindlerova@lipaspolu.net,
+420 728 224 883
Poradenství ve vzdělávání

Revizor:
(Mgr. Hana Bronišová - revizor do 2.9.2020)
Ing.Milena Nováková - revizor od 24.10.2020 
milena.novakova@outlook.cz
+420 775 095 751
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PODPORA 

Nejvýznamnější finanční podporu získal spolek z
Evropských sociálních fondů, Operačního
programu zaměstnanost. 
Díky těmto dotacím jsme realizovali projekt SPOLU
NEJSME AUT, vybudovali Centrum LÍP A SPOLU a
uspořádali dva pětidenní příměstské tábory v době
jarních a letních prázdnin a předvánoční třídenní
příměstský tábor.

Městu Česká Lípa děkujeme za dotace z oblasti
sociální na celoroční činnost a zejména na
realizaci příměstského tábora v červenci v České
Lípě a pobytového tábora v srpnu v Kytlicích.
Město Mimoň přispělo také dotací k pořádání
táborů.

Díky finančnímu daru Nadace Preciosa jsme mohli
pořídit do Centra LÍP A SPOLU terapeutické
masážní koberečky, zátěžovou přikrývku, řadu
nových knih a další drobné pomůcky pro hru a
rozvoj dětí s PAS.

Příspěvek Nadační fondu AutTalk umožnil
pořádat pravidelná setkávání rodičovské skupiny a
pozvat k nim také odborníky pro rozšíření znalostí
rodičů v oblasti vhodných terapií, psychohygieny,
zdravé výživy.

Spolupráce s místní akční skupinou LAG
Podralsko, z.s. pomohla uskutečnit 16ti hodinový
kurz pro pedagogy s tématem efektivní práce s
dětmi s PAS v prostředí ZŠ. Po celý rok jsme také
byli členy pracovní skupiny pro rovné příležitosti v
rámci realizace Místního akčního plánu
Českolipsko-Novoborskol II.

                                                                                                            
.

DĚKUJEME VŠEM,

KTEŘÍ NÁŠ
SPOLEK

JAKÝMKOLI
ZPŮSOBEM
PODPOŘILI A

PODÍLELI SE TAK
NA NAPLŇOVÁNÍ
JEHO POSLÁNÍ -
ZLEPŠENÍ ŽIVOTA

DĚTÍ I
DOSPĚLÝCH S
AUTISMEM NA

ČESKOLIPSKU A V
LIBERECKÉM

KRAJI



SPOLUPRÁCE 

I v tomto roce pokračovala spolupráce se
školami, DDM, školskými poradenskými
zařízeními i sociálními organizacemi, i když
kontakty, schůzky a jednání nemohly být tak
časté pro zákazy setkávání podmíněné
aktuální epidemiologickou situací.

Školská zařízení
Spolupracovali jsme především se ZŠ, PŠ a MŠ
Moskevská Česká Lípa, jejíž součástí je
speciální ZŠ vzdělávající žáky s autismem i s
řadou dalších hendikepů. Dále s několika MŠ a
ZŠ v České Lípě, SPŠ Česká Lípa, DDM Libertin
Česká Lípa, DDM Smetanka Nový Bor, PPP
Česká Lípa, SVP Česká Lípa, PPP a SVP Semily,
pracoviště Česká Lípa.

Sociální služby 
Denní a pobytové sociální služby p.o. Česká
Lípa, Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, pobočka Česká Lípa.
Další organizace - Centrum LIRA Liberec, o.p.s.,
Sdružení TULIPAN, z.s. Liberec, RYTMUS
Liberec, o.p.s., FOKUS o.p.s., Farní charita
Česká Lípa.

                                                                                                          
.
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REALIZOVANÉ
PROJEKTY 

V roce 2020 probíhala realizace dvou
projektů podpořených z Evropských
sociálních fondů, Operačního programu
zaměstnanost:

Projekt SPOLU NEJSME AUT 
Reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013980, 
realizace od 1.12.2019 do 30.11.2021

Cílem projektu je vytvoření kontaktního a
poradenského centra a poskytování dalších
sociálních služeb pro neformální pečovatele,
kteří se starají o děti i dospělé s PAS a další
neurovývojovými poruchami. 

Projekt Příměstské tábory Líp a spolu
Reg- číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013979, realizace
od 1.2.2020 do 30.9.2022

Cílem projektu je realizace pravidelných
příměstských táborů pro děti i hendikepem i děti
zdravé                                                          .
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CENTRUM LÍP A SPOLU 

Kontaktní, poradenské a vzdělávací Centrum
LÍP A SPOLU jsme vybudovali v rámci realizace
projektu SPOLU NEJSME AUT s cílem poskytovat
zde sociální služby pro rodiče pečující o děti s
PAS.
Zázemí pro tyto služby jsme našli ve dvou
místnostech historického domu v centru České
Lípy. Během února a března 2020 jsme prostory
převážně vlastními silami upravili a vybavili tak,
aby zde mohly probíhat různé činnosti. Záměrně
jsme volili cestu jednoduchého a variabilního
zařízení. 
Vzniklo tak Centrum LÍP A SPOLU v Moskevské ulici
č. 82 v České Lípě - klidné, příjemné a bezpečné
místo pro setkávání všech, kterým autismus
vstoupil do života.
Ve větší ze dvou místností je dostatek místa pro hraní dětí,
jsou zde hračky i speciální pomůcky, které jsou zaměřeny na
smyslové vnímání a senzorickou integraci. Děkujeme Centru
zdravotně postižených Libereckého kraje v České Lípě, které
nám řadu hraček a pomůcek zapůjčilo.
Díky skládacím stolům a židlím zde také mohou probíhat
přednášky, semináře, tvořivé dílny, pracovní porady, terapie,
cvičení, nebo třeba narozeninová oslava. Menší místnost s
kuchyňským koutkem slouží jako zázemí pro administrativní
práci a je určena pro individuální setkávání, konzultace, nebo
jen přátelské povídání.
I když chystané slavnostní otevření s řadou pozvaných hostů a
programem muselo být zrušeno kvůli protikoronavirovým
opatřením, zahájilo Centrum LÍP A SPOLU činnost 2. dubna
(Světový den porozumění autismu) 2020, prezenční aktivity
zde pak probíhaly od května 2020.
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NABÍDKA CENTRA
LÍP A SPOLU 

individuální setkávání, zjišťování konkrétních 
 potřeb klientů, hledání možností ke zlepšení a
řešení problémů
poradenství v záležitostech vzdělávání, sociálních
věcí, zdravotní péče
právní poradnu (občanské právo, dluhová
poradna, řešení svéprávnosti)
vzdělávací akce (přednášky, semináře, kurzy,
workshopy) pro rodiče a další rodinné příslušníky,
pedagogy, asistenty pedagogů, sociální pracovníky
a pracovníky v sociálních službách a všechny
zájemce o problematiku autismu
kontakty na odborníky (školská poradenská
zařízení, raná péče, logoped, psychiatr, psycholog,
neurolog, zubař) a další organizace věnující se
autismu (odlehčovací služby, vzdělávání, nadace)
pomoc s podáním různých žádostí, dotazů,
odvolání, stížností, vyplňováním formulářů
využití herních prvků, pomůcek a hraček dětmi v
doprovodu rodiče, nebo jiného pečujícího,
dobrovolníka, asistenta
po dohodě možnost krátkodobého pohlídání
dítěte v případě, že bude prostředí a kontakt s
přítomným pracovníkem Centra dobře snášet
bezplatné půjčování knih, odborných i beletrie,
převážně s tematikou autismu
tvořivé dílny pro rodiče s dětmi
další individuální nebo skupinové terapie podle
zájmu a potřeby klientů

V Centru LÍP A SPOLU v roce 2020 pracovali:
Ing. Radka Ondrušková - koordinátor provozu Centra
Soňa Štrbáňová - asistent provozu Centra

Pracovní doba Centra LÍP A SPOLU v roce 2020:
Pondělí a úterý 9 - 13h, středa a čtvrtek 14 - 18h
Návštěvu Centra bylo možné dohodnout i v jiných
časech podle potřeb rodiny a možností pracovníků. 



CENTRUM LÍP A SPOLU
SETKÁVÁNÍ

Podpůrná rodičovská skupina LÍP A SPOLU 
Neformální otevřená skupina (nejen) rodičů dětí i
dospělých s autismem fungující od r. 2016, kam
může přijít kdokoli se zájem o problematiku
autismu sdílet své zkušenosti, starosti i radosti a
kde může očekávat nejen pochopení, povzbuzení a
podporu, ale i cennou inspiraci, radu, kontakt,
dobrou zkušenost od lidí s podobným osudem.
Obvykle se skupina schází pravidelně každý měsíc,
v roce 2020 kvůli protikovidovým omezením se
konalo pět prezenčních setkání, každé s účastí
6ti až 14ti rodičů.

Skupina RODIČE SPOLU
Malá skupina rodičů mladších dětí (2-8 let) s PAS
(nebo podezřením na PAS či další neurovývojové
odchylky), která je vedena zkušenou maminkou
dítěte s PAS a je zaměřena na sdílení a praktický
nácvik metod a technik vhodných pro optimální
rozvoj dítěte. Setkání této skupiny proběhla v
červnu a červenci 2020, další připravená setkání se
nemohla konat vzhledem k omezujícím opatřením.
Ve skupině se scházelo 5 rodičů.

Skupina UČITELÉ SPOLU
Skupina učitelů (ZŠ a MŠ) a asistentů pedagoga,
kteří vzdělávají dítě s PAS vedená zkušeným
pedagogem a asistentem pedagoga z inkluze
sdílela své zkušenosti, příklady dobré praxe,
vhodné vzdělávací postupy, podpůrná opatření,
pomůcky, možnosti řešení konkrétních situací při
výchově a vzdělávání dětí s autismem.
Tato skupina zahájila svou práci prvním setkáním
června 2020 za účasti 16ti pedagogických
pracovníků. 



DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V CENTRU 

LÍP A SPOLU

Vzhledem k tomu, že původně plánované
slavnostní otevření Centra 2.4.2020
nebylo možné z důvodu epidemiologické
situace uskutečnit, konal se Den
otevřených dveří v Centru LÍP A SPOLU
2. července 2020. Pozvané účastníky
jsme provedli prostory Centra a
seznámili je s historií, posláním,
současnými aktivitami i dalšími záměry
spolku LÍP A SPOLU, z.s. 
Hračky a pomůcky si hned vyzkoušelo
několik klientů Denního stacionáře v
doprovodu asistentek. Naše pozvání
přijaly také pracovnice PPP-SPC Semily,
které má v současnosti své detašované
pracoviště i v České Lípě, takže rodiče s
dětmi už nemusí dojíždět za vyšetřeními
na opačný konec Libereckého kraje.
O několik dní později Centrum navštívila
také starostka města Česká Lípa paní
Ing. Jitka Volfová a senátor pro naši
oblast, pan Jiří Vosecký, kteří ocenili
naši dosavadní práci a slíbili svou
podporu. 



CENTRUM LÍP A SPOLU
DALŠÍ AKTIVITY 

Hlídání dětí 
Víme z vlastních zkušeností, jak náročná může
být péče o děti s PAS a dalšími
neurovývojovými poruchami, proto jsme se
rozhodli poskytovat službu krátkodobého
pohlídání dítěte, která přináší odlehčení
rodičům a dětem možnost pohrát si v příjemné
prostředí herny Centra LÍP A SPOLU. Rodiče tak
mají možnost vyřídit si v klidu nezbytné
záležitosti, nebo si odpočinout. Čas pobytu
dítěte v herně závisí na věku, úrovni
schopností i aktuálním stavu dítěte. Službu
využilo deset rodičů, většinou opakovaně,
nejčastěji v době školních prázdnin.

Cvičení jógy
Nenáročné relaxační cvičení pro větší fyzickou
a psychickou pohodu se hodí vždy a zejména
lidem s dětmi náročnými na péči a výchovu.
Podle aktuálních možností probíhalo jednou
týdně v Centru LÍP A SPOLU s účastí 4-6 lidí.

Tvořivé workshopy pro děti a rodiče
Výroba mýdel, tvoření z modelovací hmoty,
skládání origami bylo náplní tří tvořivých dílem
pro rodiče s dětmi, které se mohly konat v
době uvolnění omezujících opatření v červnu
až srpnu 2020. Zúčastnilo se jich 6 rodičů nebo
prarodičů s dětmi.



VZDĚLÁVACÍ AKCE 

V CENTRU LÍP A SPOLU

Přinášet informace a zprostředkovat další vzdělávání v oblastech souvisejících s
problematikou autismu je už tradičně jednou z našich důležitých aktivit. 
Pro rodiče dětí s PAS, další rodinné příslušníky 
a pečující, pedagogické pracovníky vydělávající 
děti s autismem i pracovníky v sociálních službách
 vybíráme zajímavá témata přednášek, seminářů, 
workshopů a zkušené lektory, nejlépe s vlastní praxí. 
Celkem se různých vzdělávacích aktivit zúčastnilo 
více než 60 lidí.

13.6.2021
Workshop Pohybové a zájmové aktivity pro děti 
se specifickými poruchami učení, autismem a s jinými hendikepy 
Mgr. Dana Cejpková 
Během 8mi hodinového workshopu plného příkladů z praxe, videoukázek a praktického nácviku aktivit
se účastníci dověděli, jak pracovat s dětmi různými diagnosami (např. PAS, ADHD, ADD, dyspraxie),
jak je motivovat k pohybovým aktivitám, začlenit do kolektivu a předcházet problémovému chování.
Vyzkoušeli si také řadu konkrétních aktivit a pomůcek. Akce se zúčastnilo 12 pedagogů, asistentů
pedagoga i rodičů.

24.6.2021
Seminář Psychohygiena
Mgr. Blanka Ježková 
Náročnost výchovy a vzdělávání dětí s PAS  klade zvýšené požadavky na psychickou odolnost
rodičům i učitelů. Zde měli možnost získat inspiraci, jak se udržovat v dobré psychické pohodě,
zvyšovat svou odolnost proti nepříjemným vlivů a dokázat se správně regenerovat.Interaktivní
čtyřhodinový seminář připravený ve spolupráci se Sdružením TULIPAN, z.s. absolvovalo 11
účastníků.

29.7.2021
Přednáška HANDLE - cesta jemné terapie
Mgr. Zuzana Šormová, Handle terapeut
HANDLE (Holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je jemná, respektující neurovývojová
terapie vhodná pro děti i dospělé, kteří mají různé neurovývojové obtíže. HANDLE přístup se
nezaměřuje na diagnózy a nedává nálepky. Hledá skryté příčiny obtíží a cíleně pracuje s oslabenými
neurorozvojovými systémy. Pomocí promyšlených rytmických pohybových a herních aktivit, vhodné
životosprávy a díky neuroplasticitě mozku tyto systémy posiluje, zlepšuje jejich funkci a tím ovlivňuje
celkově proces učení, prožívání a usnadňuje každodenní fungování. Velmi zajímavé přednášky se
zúčastnilo 6 rodičů.



12.8.2021
Workshop Sexuální výchova a jak na ni?
Věra Petlanová Zychová, Dis, lektorka, sociální pracovnice, expertka v oblasti práce se sexualitou a
vztahy 
Workshop pro rodiče osvětlovat účastníkům, co je vlastně obsahem sexuální výchovy, kdy s ní u dítěte
začít a předávat mu informace přizpůsobené jeho schopnostem a požadavkům a tím bezpečným a
zdravým způsobem podporovat rozvoj jeho sexuality. Lektorka se zaměřila i na možné specifické
problémy v oblasti sexuality a vztahů u lidí s autismem, jejich prevenci a řešení. Akce se zůčastnilo 6
rodičů.

26.8.2021
Seminář rosteme s Aspergerovým syndromem
Ing. Věra Nováčková, průvodce osobním rozvojem, matka dospělého syna s Aspergerovým
syndromem (AS)
Mottem inspirativního setkání bylo: Sebepoznání je základem pro pochopení druhých - společně pak Po-
Vy-Rosteme s jinakostí našich dětí. V bezpečném prostředí a přátelské atmosféře se rodiče mohli nejen
podělit o své zážitky, zkušenosti, radosti i trable s výchovou svých dětí s autismem, ale i uvědomit si, co
nového a pozitivního jim život s jejich dítětem přináší. Semináře se zúčastnilo 11 rodičů.

16.9.2021
Seminář Voňavé setkání s aromaterapií
Ing. Šárka Patrná, odborný aromaterapeut, členka AČA (Asociace českých aromaterapeutů)
Příjemné setkání nabídlo účastníků seznámení se základy aromaterapie a bezpečného užívání
éterických olejů. Dověděli se, jak využívat aromaterapie pro zdraví těla i duše, nechyběly
aromaterapeutické tipy pro podzim a zimu i konzultace na míru. Seminář absolvovalo 6 účastníků.

V říjnu a listopadu 2020 se další prezenční akce nemohly v Centru LÍP A SPOLU konat vzhledem k
opětovnému zhoršení epidemiologické situace v onemocnění COVID-19 a omezujícím vládním
opatřením. On-line proběhlo:

23. a 24. 10 2020
Kurz Funkční strategie v přístupu k dítěti s autismem v prostředí ZŠ
Ve spolupráci s LAG Podralsko z.s.
Mgr. Klára Došková, speciální pedagog, lektor, terapeut 
Dvoudenní kurz pro pedagogy a asistenty pedagoga ZŠ vedl k získání teoretických znalosti v oblasti
metod práce ve vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Účastníci se dozvěděli, jak
efektivně zapojovat děti s PAS do kolektivu třídy a jaké strategie v přístupu k dětem s PAS jsou efektivní.
Kurz byl podpořen názornými ukázkami pomocí videí a fotografií praktických speciálně- pedagogických
pomůcek. On-line kurz s akreditací MŠMT absolvovalo a velmi kladně zhodnotilo 11 účastníků.



DĚTSKÉ TÁBORY 

V roce 2020 jsme rozšířily nabídku příměstských
táborů a uskutečnili i první pobytový tábor
přednostně pro děti s neurovývojovými
poruchami, které se často nemohou zúčastnit
běžných táborů. Účast dětí na táboře poskytla
rodičům čas na práci, nebo odpočinek a dětem
smysluplně strávený čas školních prázdnin, nové
zážitky a kamarády. Táborů se zúčastňovaly i děti
zdravé a vytvářelo se tak přirozené inkluzivní
prostředí.
Tábory byly financovány za podpory z projektu ESF
Příměstské tábory Líp a spolu a dotací měst Česká
Lípa a Mimoň.

Příměstské tábory z projektu Příměstské tábory
Líp a spolu

9.3. - 13.3.2020
Jarní příměstský tábor Česká Lípa 
Tábor realizovaný ve spolupráci s DDM Libertin a
ZŠ speciální Jižní proběhl těsně před
vyhlášením omezujících opatření souvisejících s
první vlnou rozšíření onemocnění COVID-19.
V prostorách DDM i školy měly děti možnost
vyzkoušet různé tvořivé aktivity, seznámit se se
zvířaty a prací chovatelského kroužku, podle
počasí chodily na procházky do okolí. Tábora zde
zúčastnilo 8 dětí a 4 pedagogové.

10.8 - 14.8.2020
Letní indiánský příměstský tábor Polevsko
Tábor s indiánskou tématikou plný her a pobytu v
krásné přírodě proběhl v obci Polevsko se
zázemím v tamním kulturním sále. Všech 14
dětských účastníků Díky kvalifikovanému týmu
vedoucích se speciálními pedagogy a bohatému
programu uzpůsobenému schopnostem táborníků
měl tábor velký úspěch mezi dětmi i rodiči.



DĚTSKÉ TÁBORY 

Tábory s podporou měst Česká Lípa a Mimoň

6. 7. – 10. 7. 2020 
Letní příměstský tábor v České Lípě. 
Tábor ve spolupráci se ZŠ speciální Jižní využil jeden z pavilonů
školy. O program i celodenní péči o deset dětí postarali jejich
pedagogové a osobní asistenti z této školy. Navzájem se blíže
poznávali při sportovních soutěžích, výtvarných činnostech a výletech
po krásách města i blízkého okolí, navštívili 3D bludiště v Dubicei,
hrad Lipý i výstavu historických vlaků na českolipském nádraží. 

26.7.- 31.8. 2020 
Pobytový tábor v Kytlicích
První pobytový tábor pro děti s PAS i dalšími hendikepy, který
spolek organizoval se uskutečnil v penzionu U Janouškovců v
krásném prostředí Kytlic. Majitelé penzionu vycházeli dětem i jejich
pedagogům vstříc při nelehké celodenní péči a různých aktivitách.
Děti vyšláply až na rozhlednu v Jedlové, potěšily se jízdou na koni i
ukázkou výcviku psů, využily ke společným hrám přilehlé koupaliště i
okolní lesy. 
Spokojenost dětí, rodičů i pedagogů při ukončení obou táborů nás
vede k tomu, že bychom rádi v této započaté tradici pokračovali i v
letech následujících. Tábora se zúčastnilo 12 dětí a pět pedagogů a
asistentů.

21.12.-23.12.2020
Předvánoční příměstský minitábor v Centru LÍP A SPOLU Česká
Lípa
Ačkoli situace koncem roku 2020 byla pro pořádání akcí pro více
lidí nepříznivá, uspořádali jsme 21. a 22. prosince v Centru LÍP A
SPOLU malý příměstský tábor.. Kluci v přibližně stejném věku a dvě
šikovné vedoucí toho stihli opravdu hodně! Při různých hrách v
Centru si procvičili tělo i hlavu. Vydali se za andělskými křídly a
betlémem na Holém vrchu. Vlastnoručně vyrobili a předali malé
vánoční dárečky pro klienty českolipského Alzheimercentra. Všichni
byli spokojení a máme radost, že jsme mohli alespoň několika dětem
zpestřit zimní prázdniny a jejich rodinám odlehčit v předvánočním
čase.               
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