S čím se na nás můžete obrátit?
Popis oblastí podpory ve službě OSP
Navazující služby
Nevíte, kam se ve vaší situaci obrátit? Poradíme vám, jaké služby by pro vás mohly být vhodné.
 Sociální služby
 Psychologické a psychoterapeutické služby
 Psychiatrické služby
 Vzdělávací instituce
 Další služby podle individuální potřeby

Finanční zabezpečení
Nevíte, na jaké benefity máte nárok? Jakým způsobem o ně požádat? Potřebujete pomoci
v zacházení s penězi?
 Provedeme vás procesem žádostí o dávky pro osoby se zdravotním postižením nebo
invalidní důchod.
 Pomůžeme vám se vyznat v systému zdravotního a sociálního pojištění.
 Pomůžeme vám sestavit rozpočet.

Svéprávnost
Nejste si jisti v otázkách svéprávnosti?
 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.

Vyrovnání se s diagnózou
Dostali jste diagnózu PAS a nejste si jisti, co dál?
 Pomůžeme vám porozumět tomu, co diagnóza PAS znamená.
 Pomůžeme vám se zorientovat v důsledcích diagnózy a možnostech podpory.

Komunikace s dítětem
Máte problémy v komunikaci s vaším 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.

Výchova dětí
Už si sami nevíte rady? Potřebujete poradit v otázkách výchovy vašich dětí?
 Poradíme vám, jak systematicky pracovat na zlepšení a na koho se obrátit.

Vztahy v rodině
Pociťujete potíže ve vztazích v rodině? Například mezi sourozenci?
 Navrhneme vám cesty, jak zlepšit vztahy mezi členy rodiny – především sourozenci.
 Poradíme vám, jakým způsobem věnovat pozornost nejen dítěti s PAS, ale i tomu bez
PAS.

Vzdělání
Potřebujete poradit ve výběru vhodné školy pro vás či vaše dítě? Nevíte, jakým způsobem
komunikovat se školským zařízením vaše potřeby?
 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
Rádi byste změnili způsob vašeho 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.

