RANÁ PÉČE

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Raná péče JAN z.s. je sociální služba určena
rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra
(PAS) a poruchou komunikace

Poskytuje bezplatně služby osobám na celé šíři

v Olomouckém kraji.

potenciál, schopnosti a kompetence těchto osob tak,

Je poskytována terénní formou v domácím
prostředí dítěte, příp. ambulantní formou
v prostorách organizace.

aby se naplňovalo jejich sociální začleňování

Posláním rané péče JAN z. s. je provázet rodinu
s dítětem s PAS od 1 do 7 let věku, podpořit vývoj
dítěte a tím pomáhat vést důstojný
a plnohodnotný život rodiny.

Co Vám můžeme nabídnout?

autistického spektra ve věku od 7 do 26 let,

SKUPINOVÝ KROUŽEK
NÁCVIKU SOCIÁLNÍCH
DOVEDNOSTI

v Olomouckém kraji. Cílem služby je rozvíjet

Co Vám můžeme nabídnout?

do běžného života.

 prakticky vedené nácviky sociálních dovedností
 „Pokec v klubu“ - setkávání dětí / dospívajících
s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním
autismem či atypickým autismem za účelem
navazování a prohlubování přátelství, debat
na téma zájmu v bezpečném prostředí klubu



výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
podporující vývoj dítěte

 „Blue Power“ - podpůrná skupina pro mládež
s Aspergerovým syndromem, od 15 let



specializované poradenství v oblasti PAS
pro rodiče i veřejnost (e-mailem, po telefonu,
osobně)

 „Fair play třída“ - zážitkové programy pro děti
„Vnímám svět jinak“ - programy pro dospělé



základní sociální poradenství
(např. v oblasti nároků na příspěvky
pro zdravotně postižené)



doprovázení rodičů při vyřizování žádostí,
na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě
jiná obdobná jednání v záležitostech
týkajících se dítěte (např. mateřské školy,
školy..)



zapůjčení pomůcek a odborné literatury

Cílem je zlepšení sociálně komunikačních
dovedností klienta, schopnosti správně chápat
sociální situace a adekvátně na ně reagovat.

 sociální začleňování v přirozeném prostředí
(školy, zájmové aktivity, zaměstnání)

S dětmi trénujeme porozumění situacím,
souvislostem, příčinám a následkům jednání.
Na jejich vývojové úrovni jim pomáháme
chápat principy vztahů a učit se vzorce
chování (vztah k blízké osobě, k učiteli, cizím
lidem apod.). Pomáháme identifikovat jejich
vlastní emoce i emoce druhých lidí. Učíme je
rozeznávat jednotlivé výrazy tváře a gesta.
U dětí rozvíjíme základní dovednosti jako je
dotaz, prosba, rada, poskytnutí útěchy,
odmítnutí atd.

SVÉPOMOCNÉ
RODIČOVSKÉ SKUPINY

 odborné přednášky pro rodiče i odborníky
 setkávání pro dospělé s Asperger. syndromem


mediace při náročných rodinných situacích,
které jsou spojené s diagnózou PAS

 podporujeme uvědomování si a uplatňování
práv a oprávněných zájmů u osob s PAS

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

POMOZTE NÁM POMÁHAT
Pro realizaci stávajících služeb a jejich rozvoj stále
hledáme nové sponzory či příznivce.

Adresa:
Jdeme Autistům Naproti z.s.
Žilinská 198/26a
Brněnská 501/82
779 00 Olomouc

Získáte dobrý pocit, že pomáháte správné věci , možnost
odpisu z daní či možnost prezentace na webových
stránkách našeho organizace a jejích akcích.

Kontakty:
Chcete se stát naším sponzorem či příznivcem?

Můžete nám poskytnout jednorázový finanční dar či
pravidelnou finanční podporu trvalým příkazem na účet
Raiffeisenbank:

2595056001/5500

Mgr. Markéta Jandeková
vedoucí organizace
tel: 608 366 835
e-mail: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

Míra podpory je zcela na vás. Uvítáme jakoukoliv pomoc.
Pomáhat můžete nejen financemi, ale také materiální
podporou. Ke kvalitnímu poskytování našich služeb nám
pomohou i hmotné dary: kancelářské potřeby všeho

druhu (papíry do tiskárny, šanony, laminovací fólie,...),

Mgr. Sylva Kočí
vedoucí rané péče
tel: 733 742 168
e-mail: koci@jan-olomouc.cz

JDEME AUTISTŮM NAPROTI Z.S.

elektronika (PC, tiskárna, dataprojektor, scanner, ...),
kreslící potřeby, dřevěné hračky či jiné didaktické

"Nebojte se autistů, jděte jim naproti.

pomůcky, rehabilitační pomůcky (rehabilitační kuličkový
bazének, sedací "pytle", ...).
Pokud Vás zaujala možnost stát se naším sponzorem
či příznivcem, kontaktujte nás.

DĚKUJEME

Mějte autisty rádi, spojujte je.
www.jan-olomouc.cz
Facebook: JAN Olomouc

Nepopírejte jejich existenci, přijměte je,
protože pak mohou jejich schopnosti
vyniknout.”
Paul Isaacs

