NABÍDKA SLUŽEB PRO OSOBY S AUTISMEM A PORUCHAMI INTELEKTU
Tyto služby jsou určené pro osoby starší 7 let (osoby blízké a personál), kterým byla diagnostikována kombinace PAS a poruch intelektu, a kteří mají faktické
bydliště na území České republiky, a jsou občany některé ze členských zemí EU.
BEZPLATNÉ SLUŽBY
(poskytované v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením)
Název služby
Délka trvání
Poznámky
Individuální poradenství osobám
60 min. (frekvence dle aktuální
Setkání je zaměřeno na hledání reálných postupů v krizových situacích a hledání
blízkým*
kapacity, nyní cca 1 x za 2
preventivních terapeutických postupů rodičů pro snížení pravděpodobnosti
měsíce)
výskytu nepohody u lidí s autismem a poruchami intelektu. Dále je setkání
zaměřeno na návrhy úpravy prostředí a aktivit.
Individuální poradenství dospělým
60 min. (dle domluvy a aktuální Individuální poradenství dospělým osobám s PAS a lehčí poruchou intelektu.
osobám s PAS*
kapacity)
PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY – ZPOPLATNĚNÉ
Název služby
Cena a délka trvání
Individuální psychoterapie pro blízké
600 Kč / 50 min.
osoby*
Individuální psychoterapie pro dospělé
osoby s autismem a lehčí poruchou
intelektu*
Výjezdy do rodin

600 Kč / 50 min.

400 Kč / hod. + mimo Prahu
cestovné dle vyhlášky MPSV č.
333/2018 Sb.

Poznámky
Setkání je zaměřeno na intenzivnější a pravidelnější terapii rodičů dětí
s autismem a poruchou intelektu (vycházející z poznatků KBT), nebo na
provázení rodičů v terapii člověka s PAS.
Setkání je zaměřeno na intenzivnější a pravidelnější terapii osob s autismem a
lehčí poruchou intelektu (vycházející z poznatků KBT).
Výjezd do rodiny je po telefonické domluvě naplánován u klientů, kteří nejsou
kvůli svému znevýhodnění schopni se dopravit na pobočku. Dále je výjezd
vhodný pro lidi s těžší poruchou intelektu, kde jsou prioritou změna chování
rodičů a změny v prostředí, ve kterém člověk s postižením žije (návrh uzpůsobení

Po dohodě s terapeutem je možné využívat online formu služby (videohovor přes Skype, Microsoft Teams atd.) v případě opodstatněného důvodu (nemoc,
vzdálenost bydliště atd.). Cena služby je stejná dle platného sazebníku jednotlivých služeb.
*

Supervizní setkání

Obvyklá délka setkání:
2–4 hodiny
1000 Kč/ 60 min. + mimo Prahu
cestovné dle vyhlášky MPSV č.
333/2018 Sb.

KONTAKTY
PRAŽSKÁ POBOČKA
Na Truhlářce 24, 180 00 Praha 8
Na Zátorách 8,170 00, Praha 7
Objednání:
terapie@nautis.cz, +420 777 703 417
PO 9:00–15:30 hod.
ÚT – ČT 9:00–11:30 hod.

JABLONECKÁ POBOČKA
Pivovarská 1590/26, Jablonec nad Nisou, 466 01
Objednání:
julius.bittmann@nautis.cz, +420 774 824 410
PO – PÁ 9:00–17:00 hod.

prostředí a vybavení tak, aby se v něm člověk s PAS cítil lépe a bezpečněji).
Supervizní setkání jsou zaměřena na klienta a jeho chování. V rámci supervize
odpovíme na konkrétní dotazy personálu a navrhneme úpravy prostředí a aktivit.
Dále navrhneme preventivní terapeutické programy vycházející z přístupů
behaviorální terapie. Navrhneme krizové scénáře pro chvíle nepohody klienta.
V případě zájmu zařízení vypracováváme ze supervize podrobnou zprávu.

