
        

 

 

Nabídka služby NÁSLEDNÁ PÉČE rodinám dětí s PAS 
 Máte dítě s PAS starší než 7 let? 

 Má vaše dítě potíže při adaptaci ve škole, zažíváte neúspěch a nepochopení ve škole? 

 Využívali jste dříve sociální službu Raná péče a chybí vám? 

 Uvítali byste bezplatnou službu Následná péče navazující na Ranou péči? 

 

Pokud ano, můžete se zapojit do pilotní projektu POMOC RODINÁM S AUTISMEM,  

který realizuje Kolpingova rodina Smečno a partnerem je Nadace AutTalk.  

 

Co vám nabízíme 

V rámci služby Následná péče Vás pravidelně každé 2 měsíce navštíví poradkyně ve vaší rodině. 

Podobně jako Raná péče bude Následná péče zahrnovat: 

1. Činnosti, které podporují rozvoj dítěte:  posouzení aktuálních dovedností dítěte,  navrhování 

aktivit a her, půjčování hraček, pomůcek, odborné literatury, výchovné poradenství 

2. Informace a odborné poradenství: sociálně právní, kontakty na odborná pracoviště, 

rehabilitační pomůcky, jejich získávání, spolupráce při adaptaci dítěte při školní docházce 

3. Pomoc při uplatňování zájmů rodiny: Pomoc při získávání finančních prostředků pro potřeby 

dítěte, vypracování zprávy o vývoji či potřebách dítěte, doprovod k lékaři, na jednání s úřady 

4. Podpůrný rozhovor: Sdílení témat a otázek souvisejících s vývojem dítěte 

 

Proč a jak proběhne zavedení  a testování služby Následné péče? 

Bude zapojeno 10 rodin s dětmi s PAS staršími 7-mi let. Na základě výsledků a výstupů vznikne 

Metodika služby Následná péče rodinám dětí s PAS. Bude sloužit jako důležitý materiál pro rodiče, 

odborníky a  všechny ostatní, kteří apelují na změny v sytému péče a podpory dětí a rodin s PAS  

s dětmi staršími než 7 let, které již nemohou využívat službu Raná péče. 

 

Máte zájem o podrobnější informace? Kontaktujte nás:  

Koordinátorka projektu: Pavla Dobešová, pavla.dobesova@kolpingsmecno.cz, 733 303 121,  

www.kolpingsmecno.cz 
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