Odlehčovací
služba

Pobyty v respitním
centru

Víkendové
pobyty

Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně
od pondělí do neděle. Délka pobytu i čas příjezdu
a odjezdu je individuální. Na pobytu je s klientem
proškolený asistent, který mu zajišťuje vhodný
program dle jeho individuálních potřeb a zájmů.
Dále asistent poskytuje klientovi podporu v oblasti
sebeobsluhy, komunikace, kontaktu s okolím apod.
Možným programem je návštěva bazénu, procházky
po okolí, návštěva dětského hřiště, výlety apod.

Službu poskytujeme
o víkendech během školního
roku od pátku do neděle.
Víkendové pobyty probíhají mimo Prahu.
Místo a čas vždy v dostatečném
předstihu upřesní vedoucí konkrétního
odlehčovacího víkendu. Na pobyt
zajišťujeme svoz z Prahy, je možné se
dopravit i individuálně vlastním vozem.

O službě

Letní pobyty
„Pro rodiče bez rodičů“

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Pobytová, ambulantní, terénní.
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ŠÁRKA HENYCHOVÁ
ředitelka střediska odlehčovacích služeb
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KOMU JE SLUŽBA URČENA:
Služba je určena rodinám a osobám pečujícím
o osobu s poruchou autistického spektra (PAS)
a osobám s PAS různého věku a s různou mírou
potřebné podpory, které žijí na území ČR. Vysoká
míra specifických potřeb klienta není důvodem
k nepřijetí klienta do služby (je důvodem
k individuálnímu a specifickému nastavení služby
i za cenu vyšší materiální a personální náročnosti).
POSLÁNÍ SLUŽBY:
Posláním odlehčovací služby je poskytnout
osobám pečujícím o děti a dospělé s PAS čas
na odpočinek a vyřízení osobních záležitostí
mimo domov zajištěním kvalifikované podpory
člověku s PAS, o kterého je jinak pečováno
v domácím prostředí.

Pobyty se zdravotním programem
jsou zaměřeny na sociální a zdravotní
rehabilitaci a edukaci dětí a mladých
lidí s PAS z celé republiky. Cílem je
zlepšit situaci dětí a mladých
lidí s PAS a podpořit jejich
rodiny. Službu poskytujeme
v pronajatých objektech
(chalupy, penziony).

