ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ SLUŽBY RANÁ PÉČE
Článek I.
Poslání služby
1. Poslání služby rané péče Národního ústavu pro autismus, z.ú. (dále jen NAUTIS) vychází z poslání
NAUTIS, kterým je: „Poskytovat lidem s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) takovou podporu,
aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí“ a z motta NAUTIS, kterým je: „Pomáháme
světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu“.
2. Posláním služby raná péče NAUTIS 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.
Článek II.
Cíle služby
1. Cílem služby raná péče (dále RP) NAUTIS je zmírnit negativní vliv dětského vývojového postižení
poruchy autistického spektra (PAS) na psychický vývoj dítěte a jeho rodinu, podpořit rozvoj všech oblastí
vývoje dítěte a zabezpečit rodině i dítěti co nejlepší předpoklady k zapojení do společnosti a realizaci
svých potřeb a zájmů.
2. Rodina může s pracovníky rané péče spolupracovat na naplňování těchto cílů:
 Zlepšení vzájemného porozumění mezi dítětem a jeho nejbližšími.
 Nastolení pozitivních změn u dítěte v oblasti komunikace, vztahů s vrstevníky, v oblasti
sociálního chování, představivosti a hry.
 Zajištění možnosti trávení volného času dítěte dle jeho potřeb a realizování se v oblastech jeho
zájmů.
 Eliminace či zmírnění projevů problémového chování u dítěte.
 Zvýšení samostatnosti dítěte a zlepšení jeho sebeobslužných dovedností.
 Posílení kompetencí rodiny k řešení obtížných situací souvisejících s výchovou dítěte s PAS.
Článek III.
Cílová skupina
1. Služba je určena rodinám, které se v důsledku vývojových potíží spadajících do poruch autistického
spektra (dále PAS) dítěte ocitly v nepříznivé sociální situaci.
2. Upřesnění cílové skupiny:
a. Rodina pečuje o dítě ve věku do 7 let, které ještě nenastoupilo povinnou školní docházku.
b. Dítě má diagnostikovanou PAS nebo u něj bylo vyslovené podezření na PAS odborníkem, např.
lékařem, psychologem, speciálním pedagogem) a rodina aktivně činí kroky pro posouzení
(potvrzení nebo vyloučení) diagnózy PAS u dítěte na základě komplexního diagnostického
vyšetření.
c. Rodina žije (tzn. místo faktického bydliště je) na území Hlavního města Prahy nebo
Středočeského kraje.

Článek IV.
Druh nepříznivé sociální situace
1. Nepříznivá sociální situace rodiny vzniká v důsledku odlišného vývoje dítěte a s ním spojenými překážek
pro zvládání běžných životních situací, potížemi při jeho výchově a začlenění dítěte, rodičů i dalších
blízkých osob do společnosti.
2. Příklady nepříznivé sociální situace rodiny v důsledku vývojových potíží dítěte:
a. Dítě nemůže mít běžnou sociální interakci v rodině, nedochází k vzájemnému porozumění mezi
dítětem a jeho nejbližšími.
b. Dítě není schopno běžných činností, úměrně svému věku (např. v sebeobslužných činnostech).
c. Dítě nemůže do některých prostředí, do kterých mají jeho vrstevníci běžně přístup (obchod,
autobus, lékař…)
d. Dítě se nemůže začlenit mezi vrstevníky, úměrně svému věku (dětské hřiště, mateřské centrum,
předškolní zařízení atd.)
e. Dítě nemůže být mimo dosah a dohled dospělých, úměrně svému věku.
f. Dítě se nemůže realizovat v souladu se svými zájmy a schopnostmi.
g. Dítě nemůže plánovat a vyplňovat svůj volný čas úměrně svému věku.
h. Dítě nemůže navazovat běžné vztahy s lidmi, úměrně svému věku.
i. Dítě nemá odpočaté rodiče, žije v napjaté atmosféře. Rodiče mají obtíže situaci zvládnout.
Článek V.
Místo a čas poskytování služby
1. Raná péče NAUTIS poskytuje služby terénní i ambulantní formou. Základní služby jsou poskytovány
zdarma, některé služby jsou fakultativní, zpoplatněné dle aktuálního sazebníku. Rodina se rozhoduje
podle vlastního uvážení pro jednu nebo více forem služby.
2. Místo poskytování služby:
a. Terénní služby jsou poskytovány zpravidla v místě bydliště klienta, případně po dohodě
pracovníka s klientem na jiném místě.
b. Ambulantní služby jsou poskytovány na adrese střediska rané péče: Národní ústav pro
autismus, z.ú., Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 – Vinohrady.
3. Čas poskytování služby:
a. Služby jsou poskytovány na základě předchozího objednání.
b. Terénní služby jsou poskytovány v pracovních dnech v době 9.00–17.00.
c. Ambulantní služby jsou poskytovány v pracovních dnech v době 9.00–16.00.
d. Kontaktního pracovníka (asistentku) střediska lze telefonicky kontaktovat v těchto hodinách: PO
13.00–15.00, ÚT 9.00–12.00, ST 9.00–12.00.
Článek VI.
Zásady poskytování služby
1. Etický kodex – pracovníci služby dodržují zásady uvedené v Etickém kodexu NAUTIS. Viz Příloha č. 1
VM RP 01/2019.
2. Individuální přístup – podpora je zaměřená na potřeby konkrétního dítěte a jeho rodiny.
3. Partnerství – uživatel je rovnocenný partner, jehož aktivní spolupráce je podmínkou pro úspěšný průběh
a naplňování cílů služby.
4. Nestrannost – poskytování služby není ovlivněné osobními pohnutkami, názory a zájmy pracovníka.
Pracovníci respektují hodnoty, osobnost, důstojnost a potřeby člověka bez ohledu na jeho původ,
etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci,
náboženské a politické přesvědčení.

5. Odbornost – doporučované výchovné postupy vycházejí výhradně z ověřených metod práce s dětmi s
PAS. Pracovníci průběžně prohlubují své vzdělání, znalosti a dovednosti, potřebné pro jejich práci.
6. Respekt k soukromí klientů a dodržování zásad ochrany jejich osobních údajů.
7. Bezplatnost – v souladu s platnou legislativou uživatel využívá základní služby bezplatně. Zpoplatněné
mohou být pouze nabídky nadstandardních služeb, které nespadají mezi služby základní, poskytované
sociální službou rané péče.

