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POSLÁNÍ  PROJEKTU

„Poskytujeme pomoc, podporu a průvodcovství rodinám v
těžkých situacích způsobených podezřením na poruchu
autistického spektra či diagnostikování autismu u jejich
dítěte.

Pomáháme rodinám zorientovat se v dané situaci,
směřujeme rodiny k podpoře jak v jejich rodinném okolí tak v
rámci dostupných služeb.“
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CÍLOVÁ  SKUPINA

• rodině či rodičům v náročné situaci
podezření nebo po sdělení diagnózy
v oblasti poruch autistického spektra
(PAS) u jejich dítěte

• rodinám dětí od nejútlejšího věku do
18 let či déle v rámci kontinuální
podpory

• odborníkům věnujícím se péči o děti s
PAS (inovace metod nebo řešení
náročné situace - ve školských
zařízeních, v sociálních službách či
zdravotnictví)
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Komu můžeme pomoci:



CÍLE PROJEKTU

 nasměrování na odborníky a další aktivity, které mohou rodiče i děti využít

 zklidnění, zmírnění pocitu strachu, obav, sebeobviňování, dodání naděje

 provázení nepříznivou životní situací

 jak žít život s dítětem s odlišnými potřebami a vnímáním světa

 jak podpořit komunikaci s dítětem

 jak podpořit komunikaci s učitelem, lékařem apod.
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Cíle konkrétní pomoci:



AKTIVITY / FORMA SLUŽBY

PORADENSTVÍ

 poskytnutí informací o odbornících 

 poskytnutí informací o dostupných 
službách a aktivitách

 pomoc orientovat se v aktuální situaci

PRŮVODCOVSTVÍ 
(dlouhodobější, kontinuální podpora) 

 zmírnění tíživé situace, povzbuzení 

 podpora rodiny ve zvládání nároků 
každodenního života

 uvědomění si specifických potřeb 
dítěte

 zlepšení dovedností při práci s dítětem
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AKTIVITY / FORMA SLUŽBY

PODPORA ODBORNÍKŮM 
PRACUJÍCÍM S DÍTĚTEM 

S PAS 

 poradenství, porozumění potřebám 
dítěte, zefektivnění přístupu, úprava 
metodiky

 případová konference s rodiči dítěte
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SÍŤOVÁNÍ FORMÁLNÍ A 
NEFORMÁLNÍ KOMUNITNÍ 

PODPORY

 podpora rodiny v navazování kontaktů 
s poskytovateli podpory v místě 
bydliště

 podpora rodičů v komunikaci s širší 
rodinou



DOSTUPNOST SLUŽBY

 Služby projektu jsou poskytovány na celém území MS kraje

 Možnost přijet za rodinou

 Aktivity zdarma pro rodiče a blízké dítěte s PAS

 Prostory pro osobní setkání na adrese:

1. máje 1526/66

Ostrava-Moravská Ostrava

tram.zast. Železárenská
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DĚKUJEME ZA POZORNOST

Mgr. Tereza Šimečková, PhDr. Sandra Štěpánková

www.mikasa-detem.cz/pruvodcovstvi/

pruvodcovstvi@mikasa-detem.cz, tel. 725 937 759, 725 937 789
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