
„Kdysi jsem i já byl nadaný. Trvalo mi to dlouho, ale nakonec jsem se z toho dostal …“  (neznámý autor) 

Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné. 

Možná proto dvakrát výjimečné děti zůstávají tak často skryté a jejich potenciál nevyužitý. 

Zbytečně se tak stávají jakýmisi „ztracenými poklady“ naší společnosti. 

Občanské sdružení Akademie nadání (ANA) vzniklo v roce 2009 jako zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, 

kteří žijí a pracují s „handicapem“ nadání. Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných – tzn. 

nadaných dětí s určitým handicapem (specifické poruchy učení, porucha pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, 

emoční poruchy, smyslové poruchy apod.). Jeho cílem je zajistit těmto dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. 

Tyto děti jsou často kvůli svým handicapům/výjimečnosti vyčleňovány z kolektivu vrstevníků. Sdružení usiluje o to, aby 

se i tyto děti mohly vzdělávat a osobnostně rozvíjet adekvátně jejich individuálním schopnostem, potřebám i omezením. 

Občanské sdružení se snaží pro děti nadané a „dvakrát výjimečné“ získat odborné pracovníky pro vedení různých 

zájmových kroužků a akcí se zapojením celých rodin. Značným přínosem je pro děti zejména možnost setkávání 

a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží, k němuž jinde téměř nemají šanci. Pro rodiče je 

velkou pomocí, že mohou své děti na určitou dobu odvést do nějakého kroužku, protože do běžných kroužků tyto děti 

často odmítají docházet, nebo jsou odtamtud dokonce vyloučeny pro obtížnější porozumění či zvladatelnost. 

V celém Plzeňském kraji není podobná organizace věnující se dětem s popsanými handicapy v kombinaci s nadáním. 

Tato organizace nahrazuje činnost státu, kraje, města. Péče o takto handicapované děti je velmi nedostupná. Za 

bezmála 3 roky činnosti prošlo organizací cca 600 dětí. Tato organizace zatím funguje jen na základě podpory 

a nadšení několika jednotlivců a následně darů rodičů handicapovaných dětí a zainteresovaných drobných dárců. 

 

 


