Včasná
intervence

Co ve službě nabízíme
Poradenství pro rodiče
Nabízíme poradenství pro rodiče v rámci sociální služby rané péče.
Jde především o terénní konzultace v rodině zpravidla 1× měsíčně.
Dále konzultace v předškolních zařízeních, do kterých docházejí
děti z programu rané péče. Rodina má přiděleného svého poradce
rané péče, se kterým je v pravidelném osobním, telefonickém
a e-mailovém kontaktu. Konzultace poskytujeme zdarma.
Individuální práce s dítětem
Nácvikový program zacílený na podporu dítěte v klíčových
vývojových oblastech (především na rozvoj komunikace, sociální
interakce, rozšíření zájmů, podporu schopnosti spolupráce,
imitace, motorických dovedností a rozumových schopností).
Při práci využíváme principy strukturovaného vyučování
(strukturalizace, vizualizace, motivace), behaviorální postupy,
metody alternativní a augmentativní komunikace, herní
přístupy, video modeling a další ověřené techniky pro učení.
Děti docházejí na lekce 1× týdně.
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Místo poskytování služby:
• Ambulantní služby na adrese
Písecká 1967/5, Praha 3.
• Terénní služby probíhají v místě bydliště rodiny
na území Prahy a Středočeského kraje.

Skupinová práce s dětmi
Skupinové nácviky sociálních dovedností jsou určené pro děti
s PAS bez poruchy intelektu a opoždění vývoje řeči ve věku 5–7
let. S dětmi společně pracujeme na zvyšování úrovně sociálních
a komunikačních dovedností a rozvoji schopnosti rozpoznávání
emocí, a podporujeme vzájemnou spolupráci a hru ve skupině.
Skupinová práce probíhá 1x týdně v uceleném bloku 10 lekcí.
KOMU JE SLUŽBA URČENA:
Služba je určena rodinám pečujícím o dítě ve věku do 7 let,
které ještě nenastoupilo povinnou školní docházku a má
diagnostikovanou poruchu autistického spektra (PAS) nebo
je u něj vyjádřené důvodné podezření na ni (dítě je objednáno
na komplexní diagnostické vyšetření).
POSLÁNÍM služby je poskytovat ucelenou podporu rodinám
dětí s poruchou autistického spektra v jejich nepříznivé
životní situaci tak, aby mohly o své děti pečovat ve svém
prostředí, s dostatkem informací a dle svých preferencí.
FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Ambulantní, terénní.

Program Aplikované behaviorální analýzy (ABA)
Intenzivní program zaměřený na individuální rozvoj dítěte
s důrazem na funkční komunikaci. Dítě dochází na individuální
setkání v rozsahu 1,5 hodiny 3× týdně. Nedílnou součástí je
aktivní zapojení rodičů do programu při samotné práci s dítětem
i na skupinových setkáních rodičů. Program ABA probíhá podle
Profesního a etického kodexu pro behaviorální analytiky,
vydaného BACB (Behavior Analyst Certification Board).
Půjčovna hraček a pomůcek
Rodinám půjčujeme hračky, knížky a didaktické pomůcky pro
děti s PAS a dále literaturu pro rodiče. Obvyklá výpůjční
doba jsou 2 měsíce.
Vzdělávání rodičů
Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče a pravidelné
tematické besedy s pracovníky NAUTIS nebo externími
odborníky.
Podpůrné rodičovské skupiny
Skupina nabízí rodičům bezpečný prostor pro pravidelné
vzájemné setkávání, předávání zkušeností, sdílení nejistot,
ale i pozitivních událostí ze života s dítětem s PAS. Ve skupině se
mohou rodiče inspirovat, získat užitečné informace či ozkoušené
dovednosti.
Pobytové akce
Pořádáme několik typů vícedenních pobytů pro rodiny s dětmi:
• týdenní pobyt pro rodiny se zaměřením na komplexní rozvoj
dítěte a vzdělávací aktivity pro rodiče;
• týdenní pobyt pro rodiny se zaměřením na možnosti využití
metody video modelingu;
• víkendový pobyt pro rodiny se zaměřením na vzdělávání
rodičů a volnočasové aktivity dětí.

