Pravidla pro účastníky ABA programu


Aktivní účast rodičů na program, tzn:
o pravidelná docházka,
o samostatná práce s dítětem doma,
o sběr dat v domácím prostředí.



Smlouva se uzavírá na 6 měsíců, s možností prodloužení po vzájemné dohodě.



Program je poskytnut, pouze v případě, že všechny platby jsou uhrazeny řádně a včas.



Individuální plan dítětě je sestaven pro dané dítě a je s rodiči sdílen pouze pro jejich osobní
použití. Individuální plán dítěte nesmí být zneužit ve prospěch třetí osoby a nesmí být
zveřejněn na internetových stránkách.



V případě, že s dítětem pracuje třetí osoba, může jí být individuální plán poskytnut, ale tato
osoba musí podepsat souhlas s pravidly ABA programu.



Rodič je zodpovědný:
o za přípravu materiálů potřebných pro práci s dítětem v domácím prostředí
o za sběr dat v domácím prostředí (problémové chování, mand, týdenní plán aj).
o za dodržování pravidel stanovených v individuálním plánu jeho dítěte.



Přítomnost rodičů na setkání je na uvážení poradce.



Rodiče souhlasí s pořizováním videozáznamů ze setkání, které slouží výhradně pro účely
ABA programu jejich dítěte. Bez poskytnutí souhlasu s jejich pořizováním a využitím pro
supervizi nelze program absolvovat. Tato videa jsou sdílena pouze s kolegy z ABA oddělení
NAUTIS a supervizorem ABA programu Mgr. Ivanou Trellovou, BCBA.



Součástí programu mohou být, v případě potřeby, i videozáznamy práce s dítětem v domácím
prostředí.



Veškerá dokumentace dítěte (programy, testy a diagnostika, videa a pracovní listy atd.) jsou
archivovány ve středisku NAUTIS po dobu 7 let.



Student musí na setkání docházet vždy ZDRÁV. V opačném případě má poradce PRÁVO
setkání s dítětem bez náhrady zrušit.



V případě, že se na setkání nemůžete dostavit, je nutné se omluvit osobně, telefonicky, formou
sms nejpozději do 12.00 předchozího dne.



Pokud kapacita poradce dovolí, včas omluvené absence je po dohodě s ním, možno nahradit,
a to vždy do konce daného měsíce, ve kterém absence proběhla.



Pozdě omluvené a neomluvené lekce propadají bez nároku na náhradu.



Pokud se klient opozdí, čas, který byl pro něj vyhrazen, se neprodlužuje.



Pozdní vyzvednutí dítěte ze setkání bude automaticky připočteno jako půlhodinová lekce.



V případě plánované dlouhodobější absence (např. dovolená, diagnostický pobyt, jiné
rodinné důvody), ohlásí rodiče tuto skutečnost předem formou emailu nebo písemně svému
poradci a vedoucímu programu.



Dlouhodobé absence je třeba hlásit nejméně se s 7 denním předstihem.



Rodiče jsou povinni včas informovat pracovníky, v případě, že nemají možnost nadále
odebírat službu (minimálně 14 dní před ukončením programu).



V případě nedodržení pravidel ABA oddělení, má vedoucí tohoto oddělení, právo po
předchozím upozornění, vypovědět spolupráci.



V případě ukončení programu, dostává klient závěrečnou zprávu, která obsahuje stručný
souhrn osvojených dovedností, VB MAPP Milestones Master Scoring Form a případná
doporučení. Tato zpráva se nevystavuje v případě že, k ukončení došlo z důvodů porušení pravidel.

Platnost od 1. 9. 2019

Mgr. Lucie Schuma, RBT
Vedoucí ABA programu

