Porucha autistického spektra je jednou z
nejzávažnìjších poruch dìtského mentálního vývoje.
Postižené dítì nerozumí dobøe tomu co vidí, slyší, prožívá.
Èlovìk s autismem se nedokáže orientovat v prostoru, v èase
a dát vìcem reálný smysl. S cílenou pomocí kvalifikovaného
osobního asistenta se mùže èlovìk s poruchou autistického
spektra zúèastòovat bìžného života spoleènosti a žít životem
svých vrstevníkù. Dìtský klíè Šumperk také poskytuje
rodinám potøebný èas k odpoèinku a regeneraci fyzických i
psychických sil.

Základními principy pøi poskytování
sociálních služeb jsou:
Podpora a nezbytná míra péèe
Zapojování uživatele do spolurozhodování
Individualizovaná podpora uživatele
Zamezení sociálnímu vylouèení uživatele a budování
nezávislosti uživatele na službì
Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech
Bezpeèné, odborné a profesionální poskytování
služeb
Ochrana osobních údajù uživatelù v rámci
poskytování služeb

OSOBNÍ ASISTENCE
Zprostøedkováváme doprovod uživatelù, zejména
pak doprovod do volnoèasových aktivit:

1.

Tìlovýchovný kroužek

2.

Kroužek sociálních dovedností

3.

Autirytmy

4.

Kroužek jízdy na koních
ODLEHÈOVACÍ SLUŽBA

využít hraèek, které podporují rozvoj jejich motoriky a myšlení.
Individuální výlety - tato služba reaguje na individuální
poptávku a potøeby rodin, osobní asistent navštíví s klientem
místa v blízkém i vzdálenìjším okolí, podle pøání klientù a
jejich rodièù (zákonného zástupce nebo opatrovníka).

3.

Formou pobytovou

Odlehèovací byt - tato služba je realizována v poètu
jeden uživatel jeden osobní asistent. Pobyt v bytì probíhá
pomocí pøedem pøipravené struktury piktogramù a na základì
individuálního plánu klienta, jeho pøání a zájmù. Pobyty v bytì
jsou zamìøeny na nácvik odlouèení klientù od rodiny, nácvik
sebeobslužných a sociálních dovedností, nácvik pracovních
dovedností a pracovního chování potøebných pro každodenní
život, a to zejména v oblasti komunikace, sebeobsluhy, péèe o
domácnost, zdokonalování fyzické kondice, motoriky a
koordinace a trávení volného èasu.

V rámci odlehèovací služby poskytujeme osobám se
sníženou sobìstaèností pomoc a podporu pøi zvládání
bìžných denních èinností - kontakt se spoleèenským
prostøedím, výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti a
sociálnì terapeutické èinnosti. Poskytujeme pomoc pøi
uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
osobních záležitostí. Cílem služby je umožnit peèující fyzické
osobì nezbytný odpoèinek, možnost relaxace a regeneraci
fyzických èi psychických sil. Odlehèovací službu poskytujeme:

PRODEJ TRIÈEK

1.
Autory motivù potiskù trièek jsou Daneèek (6 let),
sleèna Lucie (17 let) a Tomáš (21 let), mladí lidé s
autismem.
Zakoupením trièka podpoøíte èinnost
DÌTSKÉHO KLÍÈE Šumperk, o.p.s.

CENA JEDNOHO TRIÈKA ÈINÍ

200,- Kè

PRODEJ DALŠÍCH VÝROBKÙ
Nabízené pøedmìty (záložky, velkou i malou tašku,
pytlík na bylinky, ruènì malovaný hrneèek) vyrobily
dìti s poruchou autistického spektra. Zakoupením
pøedmìtù podpoøíte èinnost
DÌTSKÉHO KLÍÈE Šumperk, o.p.s.

Formou ambulantní

Pobyt uživatele v klubovnì - výtvarná èinnost,
možnost využití speciálních hraèek, trampolína, procházky,
nácvik sociálních dovedností dle individuálních plánù
uživatelù. Zde pod dohledem osobních asistentù mohou
uživatelé trávit èas relaxací, hrou s hraèkami nebo speciálními
pomùckami na rozvoj motoriky. Klientùm je také k dispozici
houpaèka, velké množství knih, PC se speciálními programy
pro dìti s autismem, dìti mají možnost sledovat pohádky na
DVD. V rámci klubovny také s klienty probíhá nácvik
sebeobslužných dovedností, péèe o osobní vìci, pøíprava
stravy, komunikace a nakupování.

2.

Formou terénní

Víkendové pobyty v okolí Šumperka, v podhùøí
Jeseníkù poskytují možnost procházek, her, jsou vhodnou
pøíležitostí k pøivykání si na zmìny pøirozeného prostøedí a
nácviku samostatné orientace v nìm. Prázdninový letní pobyt
je urèen dìtem a mladistvým s diagnózou PAS. V rámci
pìtidenního pobytu absolvují klienti vycházky do okolí, výlety
do zoo a aquaparku, mohou si zaplavat v bazénku u chaty,

DALŠÍ AKTIVITY:
- ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
- KNIHOVNA, KLUB RODIÈÙ
- SEMINÁØE PRO OSOBY PEÈUJÍCÍ O OSOBU S
PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
- ZPROSTØEDKOVÁNÍ DIAGNOSTIKY APLA
PRAHA V ŠUMPERKU
Spolupracujeme s diagnostickým støediskem APLA Praha a na
základì dohody zprostøedkováváme v Šumperku dvakrát roènì
(bøezen, øíjen) diagnostiku, vývojový profil, konzultaci.

