
 

 

AUTISTIK, z.s. 
 

ve spolupráci se Společností pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s. 
si Vás dovolují pozvat na konferenci   

Autismus v roce 2021 
DATUM:   2. 10. 2021 od 10.00 do 16.00 hodin 
    registrace od 9.00 hod. 

MÍSTO:  budova ČSVTS - konferenční sál 319 (III. patro),  
Novotného lávka 5, Praha 1  

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  Dr. Hilde De Clercq 

       Příspěvek bude tlumočen do češtiny. 

Základní vložné:      500 Kč  
Členové AUTISTIKU, senioři 65+ a studenti:  200 Kč 

Přihlášku vyplňte na https://www.spvam.cz nebo se přihlaste  
e-mailem na  svm@csvts.cz  

Po registraci obdržíte e-mail s číslem účtu a var. symbolem pro úhradu vložného. 
Platbu proveďte nejpozději do 20. 9. 2021. 
 
Upozorňujeme, že podle současných hygienických pravidel musí všichni účastníci při  příchodu 
prokázat splnění jedné  z následujících podmínek vstupu:  

• doložit  negativní  RT-PCR test starý  nejvýše 7  dní,   

• doložit  negativní  POC antigenní  test starý  nejvýše 72  hodin, 

• doložit  prodělání laboratorně potv rzeného onemocnění covidem -19 v době ne delš í  než 

180 dnů přede dnem konání akce  (tj . později  než 5.4.2021) ,  

• aplikaci očkování proti  covidu -19, přičemž od posled ní dávky vakcíny  

(druhé  u  dvoudávkových vakcín,  první  u  jednodávkových vakcín) ,  musí uplynout  nejméně 14 dní.  

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu  nasazený respirátor  bez výdechového ventilu  
min. tř ídy FFP2 (KN95 / N95).  

 

Těšíme se na Vaši účast! 
 
Organizátor konference: 
Společnost pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s. 
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 
IČ: 0053858
 

Kontaktní osoba:  
Irena Peterková,  
tel. 776 323 450 
peterkova@csvts.cz 
 

https://www.spvam.cz/
mailto:svm@csvts.cz
mailto:peterkova@csvts.cz


Hilde De Clercq 

 

Autorka 

Hilde De Clercq je mezinárodně uznávanou odbornicí v oblasti autismu: přednáší, 
vystupuje na seminářích, působí jako lektorka a konzultantka v Belgii i v zahraničí. 
Zároveň je matkou syna s autismem. Na problematiku autismu má tedy specifický dvojí 
pohled, v němž se spojují vědecké poznatky s praktickými životními zkušenostmi. Proto 
je také dokáže nejlépe ostatním vysvětlit potřeby a zájmy rodičů osob s autismem. 
Vystudovala filosofii a literaturu na univerzitě v Gentu. Nahradila Thea Peeterse ve 
funkci ředitele Opleidingscentrum Autisme v Antverpách a jako nezávislá školitelka a 
koučka pracuje s rodiči i odbornými pracovníky. Svoje přednášky a semináře připravuje 
podle potřeb posluchačů na míru, takže pokrývají širokou škálu témat, jako je například 
poznávání a učení, augmentativní komunikace, smyslové vnímání, partnerství mezi 
rodiči a odborníky, příprava na dospělost, problémy s příjmem potravy, volnočasové 
dovednosti, emoční vývoj, sociální dovednosti nebo neurodiverzita. Rovněž externě 
spolupracuje s několika vysokoškolskými institucemi. 

 

Hilde je známá zejména kvůli svému hlubokému a etickému porozumění autismu 
vnímaného optikou životní zkušenosti. Více než kdokoli jiný si uvědomuje, že autismus 
je třeba chápat zevnitř, nikoli zvenku. Důraz klade zejména na pochopení příčin u 
problémů vázaných na stres. Pochopením těchto příčin se snaží vysvětlit, jak 
předcházet tzv. problémovému chování. Tento přístup vychází z teorie běžně 
označované jako „teorie ledovce“, kde příznaky jsou pouze špičkou tohoto ledovce. 

 

Vydala dvě knihy věnované odlišnému kognitivnímu mechanismu u osob s autismem. 
Obě byly přeloženy do několika jazyků. Působí také jako redaktorka periodika GAP 
(Good Autism Practice), vydávaného Birminghamskou univerzitou, a je členkou 
programu TEACCH (University of Chapel Hill, Severní Karolína). 

www.hildedeclercq.be 

https://www.hildedeclercq.be/en/
http://www.hildedeclercq.be/

