Začlenění do
společnosti
a práce.
Sociální
rehabilitace.

TERAPEUTICKÉ A SOCIÁLNĚ
REHABILITAČNÍ STŘEDISKO
Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS)
Sokolovská 87/95
186 00 Praha 8 – Karlín

MGR. ŠTĚPÁN HEJZLAR
vedoucí služby sociální rehabilitace
telefonní číslo 777 857 433
e-mail stepan.hejzlar@nautis.cz
Místo poskytování služby:
• Sokolovská 87/95, Praha 8 – Karlín;
• Na Zátorách 613/8, Praha 7 – Holešovice;
• Ústavní 102, Praha 8 – Bohnice
(Denní centrum NAUTIS).

Co ve službě
nabízíme
Podporované zaměstnávání
Podpora při hledání a udržení zaměstnání,
zapracování na konkrétním pracovním místě
(pracovní asistence) i v komunikaci se zaměstnavatelem.
Klientovi je přidělen pracovní konzultant, který ho
celým procesem provází.
Individuální nácviky dovedností
Individuálně nastavený trénink dovedností potřebných
pro samostatný život uvnitř společnosti. Může se jednat
o schopnost orientovat se a cestovat MHD, nakupovat,
vést si diář a organizovat svůj čas, telefonovat či zařídit své
osobní záležitosti na úřadech.
Doprovod a podpora při jednání
s jinými lidmi a institucemi
V případě potřeby podpora při jednání s úřady (úřady
práce, Česká správa sociálního zabezpečení apod.), lékaři
či v soudním řízení o omezení svéprávnosti. Podpora osob
s PAS v komunikaci s okolím (typicky rodinní příslušníci)
a při výkonu běžně dostupných aktivit a využívání služeb
(volnočasové kluby, samostatné bydlení apod.).

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Ambulantní, terénní.
POSLÁNÍM SLUŽBY
je podpora osob s osob s poruchou
autistického spektra (PAS) v rozvoji
těch oblastí sociálních, komunikačních,
sebeobslužných a pracovních dovedností,
které samy pokládají za důležité a jejichž
posílením se zvýší schopnost samostatně
a nezávisle žít, pracovat a vzdělávat se
uvnitř společnosti.

Denní centrum
Individuální nácviky pracovních dovedností (jednoduchá
administrativa, skartace, laminace, zakládání do obálek,
práce na PC apod.) a upevňování žádoucích sociálních
a komunikačních návyků.
Skupinové nácviky sociálních dovedností
Skupinová setkání jsou určena osobám s PAS, které se chtějí
zdokonalit v užívání sociálních, asertivních a komunikačních
dovedností, ať už v běžném životě, nebo na pracovišti.
Nácviky péče o domácnost
Trénink obsluhy běžných spotřebičů, základní technické
dovednosti, praní a žehlení, úklidové práce a třídění
odpadu, základy šití, skládání nábytku dle návodu, a dalších
dovedností. Vycházíme z aktuálních potřeb
a zkušeností účastníků.
Kurz hospodaření s penězi
Posílení a edukace v oblastech, jako
jsou odhad a vnímání hodnoty věcí,
zacházení s penězi (počítání, vracení
peněz při placení, přehrávání
situací, nácviky přímo v obchodech),
porozumění vlastním příjmům
a nákladům, vzdělávání v oblasti dluhů
a půjček atd.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:
Lidem s PAS starším 15 let, kteří v důsledku
svého zdravotního znevýhodnění službu potřebují.
Služba je poskytována zdarma.
Služba je poskytována lidem žijícím na území
hl. m. Prahy a Středočeského kraje.

