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Poruchy autistického spektra (PAS) patří mezi jedny
z nejzávažnějších poruch dětského vývoje, zapříčiněných vrozeným
neurovývojovým postižením mozku. Vyznačují se deficitem
v oblasti komunikace, sociální interakce
erakce a představivo
představivosti.
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POMOC EXISTUJE
Posláním APLA Jižní Čechy, o. s. je napomáhat
áh t osobám
bá s auti
autismem,
tii
sobám ke zkvalit
jejich rodinám a dalším pečujícím osobám
zkvalitnění jejich života
a zařazení do většinové společnosti.
Nabízíme tyto služby:

Individuální terapie a nácviky
sociálních dovedností

Poradenství

Nácvik sociálních dovedností
a zvládání aktuálních problémů
u osob s Aspergerovým
syndromem.

Vysvětlení příznaků autismu,
poskytnutí základního
poradenství týkajícího se péče
a výchovy dětí s autismem.
Doporučení dalších odborných
pracovišť.

Pedagogická péče
Speciálně pedagogické
vyšetření a následné sestavení
individuálního vzdělávacího
plánu, pomoc se zavedením
strukturovaného učení
a denního režimu v domácnosti
co
ovního
ovního
o
klienta, nácvik pracovního
chování a rozvoj
komunikace.

Řešení problémového chování
Zvládání problémového chování
a řešení individuálních potíží.
Pracujeme metodou behaviorální
terapie a kognitivně behaviorální
terapie (KBT).

Podpora rodičů
a pečujícího okolí
Terapie poskytované externím
specialistou. Pořádání
pravidelných setkávání rodičů
v Hřišti BezBot. Konzultace.

Dítě má potíže s porozuměním dění kolem sebe,
pochopením toho, co vidí, slyší a vním
vnímá.
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Odlehčovací služby
V předem daných termínech
mohou rodiče svěřit své děti do
odborné péče pracovníků APLA JČ
a odpočinout si tak od náročné
péče. Pobyt je naplněn
volnočasovými aktivitami.

Základní sociální
poradenství
Poskytování informací týk
týkajících
kajících
h
íspěvku
se sociálních dávek, příspěvku
borných
na péči, poskytování odborných
služeb, atd.

Vzdělávání
Raná péče
Poskytujeme sociální
a pedagogickou podporu
rodinám s dětmi s autismem do
7 let věku, a to formou výjezdů
do rodin, či formou pravidelného
docházení do centra APLA JČ.

Terénní služba
Dojíždíme za lidmi s
autismem, za jejich rodinami,
do školských a výchovných
zařízení, které navštěvují, za
účelem poradenství a řešení
problémového chování.

Nabízíme přednášky týkající se
problematiky PAS, kurzy na klíč
a akreditované vzdělávací kurzy
(MPSV, MŠMT).

Pořádání letních táborů
pro děti s PAS
Práce se spolužáky
dítěte s PAS
Půjčovna pomůcek
a odborné literatury

Kdy vyhledat odbornou pomoc
Zvláštnosti v chování a komunikaci rodiče zaznamenávají
již před třetím rokem života dítěte.
• do 12 měsíců nežvatlá
• do 12 měsíců negestikuluje (nenatahuje ruku - neukazuje, nemává na rozloučenou)
• do 15 měsíců nenapodobuje
• do 16 měsíců neužívá slova
• do 24 měsíců spontánně neužívá slovní spojení
- ztráta jakýchkoli jazykových nebo sociálních schopností v jakémkoli věku
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APLA Jižní Čechy, o. s.
F
Farského 887, 390 02 Tábor
http://jc.apla.cz
KONTAKT
Email: jc@apla.cz
Mg Lucie Straková Jirků – terapeut
Mgr.
email: strakova.jirku@apla.cz
Mgr. Petra Marešová, DiS. – speciální pedagog
tel.: 608 666 168, email: maresova@apla.cz
Pavla Bestová – pracovník v sociálních službách,
koordinátor vzdělávání
tel.: 603 206 143, email: bestova@apla.cz
Bc. Veronika Beránková – vedoucí odlehčovací služby
tel.: 773 623 474, email: berankova@apla.cz
Bc. Lucie Hnojnová – projektový manažer, fundraiser
tel.: 608 666 167, email: hnojnova@apla.cz
CHCETE NÁS PODPOŘIT?
Bankovní spojení: 2100180693/2010 Fio banka, a. s. Tábor
bor
Sbírkový účet: 2900129861/2010 Fio banka, a. s. Tábor
52288
IČ: 28552288

