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Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům
dětí s autismem nabízí jednoduché strategie,
které dětem s vysokofunkčním autismem nebo
Aspergerovým syndromem pomohou zmírnit
negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí
v běžném životě lépe. Program je určen zejména
dětem předškolního a mladšího školního věku.
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K tématu:

TONY
ATTWOOD,
Ph.D.,
je klinický psycholog
z australského Brisbane. Má více
než třicetiletou zkušenost s lidmi
s poruchou autistického spektra.
V současné době je profesorem na
Grifﬁth University v Queenslandu.
Napsal řadu knih o autismu,
v češtině vyšla jeho publikace
Aspergerův syndrom.
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ANGELA SCARPA, PH.D.,
působí jako profesorka na státní
polytechnické univerzitě Virginia
Tech. Je klinickou psycholožkou
a na univerzitě založila a vede
kliniku pro autismus. Má
dlouholeté zkušenosti s prací
s osobami s PAS.
ANTHONY WELLS, PH.D.,
působí jako profesor na Virginia
Western Community College.
Ve své práci se zaměřuje na roli
sociální podpory v regulaci emocí.
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Speciální sourozenci
Život se sourozencem s postižením
Jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů,
které v průběhu života zažíváme, je sourozenecký.
80 % dětí s postižením má sourozence, přesto
bývá tato skupina dětí odborníky a dospělými
přehlížena a opomíjena. Kniha si klade za cíl
pomoci čtenářům najít způsoby, jak případná
negativa vztahu minimalizovat a tak vytěžit pro děti,
rodinu, i odborníky co největší množství pozitiv.
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Mgr. et Mgr.
DAVID HAVELKA

vystudoval psychologii
a speciální pedagogiku.
Pracuje jako psycholog
na dětském oddělení
Psychiatrické léčebny
ve Šternberku. Na téma
sourozenectví s dítětem
s postižením vede přednášky
pro veřejnost, na vysoké
škole i na odborných
konferencích.
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PhDr. KATEŘINA
BARTOŠOVÁ,
Ph.D.,
vystudovala psychologii,
v současné době se věnuje
soukromé terapeutické
praxi a pracuje jako odborný
asistent na Psychologickém
ústavu FF MU a Katedře
psychologie PdF MU, kde
se věnuje výuce školní
psychologie a psychoterapie.
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