SAZEBNÍK ABA ODDĚLENÍ STŘEDISKA VČASNÉ INTERVENCE
platný od 1. 2. 2022

Sazba
zdarma

250Kč
300Kč

500Kč

700Kč
900Kč
1000Kč
1200Kč
1500Kč

1800Kč
5000Kč

8000Kč

Aktivita
Vyhotovení prvního výchovně vzdělávacího plánu
Stručný výpis osvojených dovedností
Výstupní report osvojených dovedností
Vyhotovení zprávy nad rámec programu např.
zpráva pro účely PnP, SPC, MŠ, dárce apod.
Podpůrná skupina pro rodiče (fakultativní služba),
min. počet účastníků 5, max. 10
Vzdělávací besedy pro rodiče (fakultativní služba),
min. počet účastníků 6, max. 12
Příplatek za individuální práci s dítětem v anglickém
jazyce
Příplatek za vedení konzultace v angličtině v rámci
online balíčku
Příplatek k online balíčku v anglickém jazyce
Přímá práce poradce s dítětem v ABA programu
Konzultace poradce nad rámec programu
Konzultace v domácím prostředí klienta v programu.
Návštěva probíhá v délce 2h
Externí supervize behaviorálního technika/RBT
Individuální konzultace se supervizorem programu
obsahuje 1h setkání, 30min admin (zpráva)
Individuální nárazová konzultace osob po ukončení
program
Kontinuální spolupráce poradcem programu a MŠ,
kam klient dochází. Balíček obsahuje 1h konzultaci
s personálem MŠ + zprávu.
Revize výchovně vzdělávacího plánu supervizorem
Report osvojených dovedností
2h online balíček v sobě zahrnuje: 1h konzultaci,
rozbor a feedback k videím z domácího prostředí
Nárazová návštěva školského zařízení klientů
v programu, v délce 4h. Návštěva v sobě zahrnuje:
náhled chování dítěte, konzultace s pracovníky MŠ
+ zpráva rodičům a zařízení)
Přípravná rodičovská skupina pro čekatele, min.
počet účastníků 10

10 000Kč
Praxe RBT balíček, min. kapacita skupiny 3
účastníci – max. 5 účastníků, rozsah 40h/týdně

Časová dotace
1 x ročně
1x ročně
Při řádném ukončení programu
250 Kč/do 1 normostrany,
500 Kč/více jak 1 normostrana
300 Kč/setkání v délce 120 min
300 Kč/setkání v délce 90 min
500 Kč/setkání
500 Kč/60min konzultace
700 Kč/online balíček
900 Kč/60min
900 Kč/60min
1000 Kč/návštěva + úhrada
cestovních nákladů při výjezdu
mimo Prahu
1200 Kč/60min
1200 Kč/90min
1500 Kč/1h + zpráva
1500 Kč/balíček
1500 Kč/revize plánu
1500 Kč/report
1800 Kč/120min
5000 Kč/návštěva
8000 Kč/blok 10 setkání v délce
90min
Při počtu do 3 účastníků:
10 000 Kč/1 účastník
Při počtu 4 - 5 účastníků:
8 000 Kč/1 účastník

