
ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ PRO PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Zážitkový seminář v Integračním Centru Kosatec v Pardubicích je zaměřen na děti všech 

věkových kategorií a jeho hlavním cílem je přiblížit dětem život s hendikepem. Délka programu 

se pohybuje mezi dvěma až třemi hodinami, dle aktuálního složení skupiny a zvolených aktivit. 

Během semináře si děti vyzkouší: 

Úvodní slovo - představení Centra Kosatec, seznámení s hendikepem 

Volitelná první část semináře, časová dotace 40 – 50 minut 
Zvolte prosím jeden modul:  

➢ Canisterapie  

➢ Skupinové hry na posílení empatie a procvičení smyslů  
➢ Filozofie přístupu k osobám s hendikepem   

Volitelná druhá část semináře, časová dotace 1 hodina 
Zvolte prosím 3 moduly:  

➢ Smyslové hry  

➢ Rozhovor s hendikepovanou osobou 

➢ Slepecká trať 

➢ Manipulace s invalidním vozíkem  

➢ Brýle simulující oční vady (pouze pro děti starší 10 let)  
➢ Handbike 

➢ Chůze s francouzskou holí 

➢ Braillovo písmo 
➢ Znakový jazyk 

➢ Jízda na schodišťové sedačce  

➢ Sebeobsluha při běžných domácích úkonech 
➢ Piktogramy 

Zážitkový seminář je určen pro skupinu od 10 do 30 osob (po domluvě je možné realizovat 

seminář i pro větší skupiny). Cena za jedno dítě je 50 Kč a obsahuje: volitelnou první část 
semináře a 3 moduly z druhé části semináře. V případě zájmu je možné program prodloužit a 

vyzkoušet si u nás všechny jmenované aktivity. Za každý modul navíc je doplatek + 5 Kč/osoba. 

Je třeba počítat s tím, že přidáním modulů se seminář prodlouží zhruba o 20 minut u každé 
aktivity. Po dohodě jsou možné také tvořivé dílničky (drátkování, malování na keramiku, tvorba 

náramků), cena za dítě 30 Kč. Pro skupiny v případě zájmu zajistíme svačinu z naší pekárny 

nebo vám připravíme v kavárně oběd (nutné objednat předem). Pokud máte zájem centrum 
podpořit, nabízí se široký výběr výrobků a hraček z našich tréninkových dílen. Výrobky je možné 

zakoupit na recepci centra.  

Těšíme se na vaši návštěvu 

 

 

www.centrumkosatec.cz 
Sladkovského 2824, Pardubice 530 02 

Kontakt:   seminare@centrumkosatec.cz, petra.tlustosova@centrumkosatec.cz 

http://www.centrumkosatec.cz/

