Odborné
sociální
poradenství

V jakých oblastech
vám pomůžeme
Navazující služby
• Poradíme vám, jaké služby by pro vás mohly být vhodné:
sociální služby, psychologické a psychoterapeutické
služby, psychiatrické služby, služby vzdělávacích institucí
a další služby podle individuální potřeby.
Finanční zabezpečení
• Provedeme vás procesem žádostí o dávky pro osoby
se zdravotním postižením nebo o invalidní důchod.
Pomůžeme vám se vyznat v systému zdravotního
a sociálního pojištění. Pomůžeme vám sestavit rozpočet.
Svéprávnost
• Poradíme vám, jak můžete zajistit právní bezpečí
svému blízkému s postižením. Poradíme vám, jaké
způsoby právní ochrany existují a jak o ně požádat
(nápomoc při rozhodování, zastoupení členem
domácnosti, opatrovnictví bez omezení ve
svéprávnosti, omezení ve svéprávnosti).
Pomůžeme vám se zorientovat v průběhu procesu
rozhodování o způsobech právní ochrany.
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Vyrovnání se s diagnózou
• Pomůžeme vám porozumět tomu, co diagnóza PAS
znamená. Pomůžeme vám se zorientovat v důsledcích
diagnózy a možnostech podpory.
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Komunikace s dítětem
• Poradíme vám, jak podpořit dítě při verbální komunikaci.
Poradíme vám také, jaké jiné (alternativní) formy
komunikace můžete využít. Zprostředkujeme vám
kontakt na vhodného logopeda či psychologa.

Poradna NAUTIS:
telefonní číslo 778 402 641
e-mail poradna@nautis.cz

Výchova dětí
• Poradíme vám, jak systematicky pracovat na
zlepšení výchovy a na koho se obrátit v případě
problémů s výchovou.

Vztahy v rodině
• Navrhneme vám cesty, jak zlepšit vztahy mezi členy
rodiny – především mezi sourozenci. Poradíme vám,
jakým způsobem rozdělit pozornost mezi dítě s PAS
a ostatní děti v rodině.
Vzdělání
• Poradíme vám, na co máte nárok a co je možné ve
vaší situaci dělat. Zprostředkujeme vám kontakty na
speciálně pedagogická centra nebo pedagogickopsychologické poradny.
Bydlení
• Podpoříme vás v rozhodování o formě bydlení a kde ho
hledat. Pomůžeme vám sestavit rozpočet na bydlení,
včetně výpočtu případného nároku na příspěvek na
bydlení apod. Odkážeme vás na odborníky přes bydlení.

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Ambulantní, terénní.
KOMU JE SLUŽBA URČENA:
• Dětem a dospělým s poruchou autistického
spektra (PAS).
• Rodinám a osobám blízkým lidem s PAS,
• Osobám a institucím, které jsou v kontaktu
s dětmi či dospělými s PAS (pedagogové, lékaři,
sociální pracovníci apod.).
POSLÁNÍ SLUŽBY:
Podporujeme osoby s poruchou autistického
spektra a jejich blízké, aby se orientovali ve svých
právech, rozuměli své situaci a byli schopni ji
účinně řešit v souladu se svým přáním, vlastními
silami a v přirozeném prostředí.

