deme
utistům
aproti z.s.
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Slovo úvodem
V loňském roce jsme oslavovali !
Ušli jsme již 15 let naproti rodinám, ve kterých se
narodilo dítě s poruchou autistického spektra (PAS).
Krok za krokem jsme naplňovali naše cíle a poslání
tak, aby se dětem s PAS a jejich rodinám žilo lépe.
Možnost vybrat si terapeutický přístup, školku a
školu podle vlastních představ, nebo se k nim alespoň
přiblížit, považujeme za důležité. Ve světě lidí
se zdravotním postižením to však vůbec není
samozřejmé. Reálných možností volby je stále málo
a rodiny jsou často nuceny spokojit se s průměrností
a vzít za vděk tím, co jim úplně nevyhovuje, protože
nemají možnost jít někam jinam.

Pobytu se zúčastnilo se celkem 20 rodin, z toho
počet dospělých účastníků činil 40 osob a počet
dětí 34 (děti s PAS a sourozenci).

Rodiče dětí s PAS jsou stejní rodiče jako všichni
ostatní. I oni chtějí v životě pro své děti to nejlepší, jen
to mají o mnoho těžší.

V roce 2019 nás čeká druhý takový pobyt.

Ulehčit život rodinám dětí s PAS se snaží již devátým
rokem naše služba raná péče, která působí v celém
Olomouckém kraji. V rámci této služby se daří velmi
dobře integrovat děti do běžných mateřských
škol. Situace ohledně začleňování dětí s PAS
do běžných školek se oproti dřívějším letům velmi
zlepšila a nás těší spolupráce s mnohými mateřskými
školami v obcích.
Prvním rokem jsme provozovali službu sociální
rehabilitace pr o děti a mladé lidi ve věku 7 - 26 let.
Zatím jen pro osoby s Aspergerovým syndromem,
vysoce funkčním autismem a atypickým autismem.
Náplní služby, vzhledem k cílové skupině, byly
především nácviky sociální dovedností.
Během letních prázdnin proběhl tradiční příměstský
tábor, s pestrým programem a osobní asistencí
pro každé dítě, kterého se účastnilo 18 dětí s PAS.
V minulém roce jsme také uspořádali jednu
mimořádnou aktivitu - pobyt pro rodiny dětí z r ané
péče, zaměřený na vzdělávání, relaxaci a sdílení,
za účasti psychologa, sociálního pedagoga, neurologa,
fyzioterapeuta a odborníka na aplikovanou
behaviorální analýzu. Jednalo se o čtyři dny a tři noci
na Hrubé Vodě v pěkném prostředí plném zeleně, kde
bylo postaráno jak o rodiče, tak o děti.
.

Projekt Vícedenní pobyty pro rodiny s dětmi
z rané péče byl financován EU a administrován KÚ
Olomouckého kraje, dle smlouvy č. 2018/01720/
OSR/DSM.
V uplynulém roce pokračoval projekt podporovaný
NF Avast, kter ý je zaměř en na činnost sdílecích
a vzdělávacích setkávání rodičovských skupin.
Osvěty v oblasti autismu není nikdy dost. Z toho
důvodu jsme se opět zapojili do každoroční akce
Modré dny ke Světovému dni infor movanosti
o autismu v olomoucké Pevnosti poznání.

Na závěr bych ráda poděkovala kolegyním, které
se s námi na cestu podpory rodin s PAS vydaly
a aktivně působily v našich sociálních službách.
Poděkování patří nejen těm v přímé péči, ale i těm,
kteří nám poskytují zázemí administrativní a
ekonomické. Zkrátka jsme jeden tým.
Naše díky patří všem, kteří podporovali JAN
finančně, osobně či jinak !
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat !

Mgr. Markéta Jandeková
vedoucí organizace
duben 2019

Raná péče
Posláním rané péče JAN z.s. je pr ovázet
rodinu s dítětem s poruchou autistického
spektra (PAS) od 1 roku do 7 let věku dítěte,
poskytovanou službou podpořit vývoj dítěte
a tím pomáhat vést důstojný a plnohodnotný
život celé rodině směřující k sociálnímu
začlenění. Při poskytování služby klademe
důraz na možnosti volby, partnerství a
projevování úcty vůči uživateli.
Raná péče je poskytována terénní formou
v rodinném prostředí, případně dle potřeby
ambulantní formou na pracovišti JAN z.s..

Co nabízíme
- výchovné, vzdělávání a aktivizační
činnosti podporující vývoj dítěte
- specializované poradenství v oblasti
PAS pro rodiče i veřejnost (emailem,
po telefonu, osobně)
- základní sociální poradenství (např .
v oblasti nároků na příspěvky pro zdravotně
postižené)

- doprovázení rodičů př i vyř izování
žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem,
případně obdobná jednání v záležitostech
týkajících se vývoje dítěte (např. zařazení
do vzdělávací instituce)
- půjčování pomůcek a odborné literatury
- setkávání rodin, výměna zkušeností,
letní příměstský tábor

Cíle rané péče

Význam rané péče

1. Přijímat r odin s dětmi r aného věku
s poruchou autistického spektra.

V období věku do 3 let jsou kompenzační
možnosti mozku obrovské. Umožňují
rozvinout náhradní mechanismy v oblastech,
které jsou zasaženy postižením. Přestože je
mozek schopen vytvářet nová nervová spojení
po celý život, člověk se nejrychleji vyvíjí
a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném
dětství. Výzkumy o vývoji mozku ukazují,
jaký význam a vliv mají rané zážitky na vývoj
nervových drah a dokládají, že včasná péče je
v případě PAS velmi důležitá, zejména
v případech těžkých problémů v komunikaci.

2. Vhodným posílením postižených
vývojových oblastí a senzomotorickou
stimulací snížit vliv daného postižení.
3. Napomoci pečujícím osobám získat
přehled v problematice PAS, uvědomit si
existenci možností pomoci a podpořit tak
rodinu v její stabilitě.
4. Vytvářet podmínky pro začlenění dítěte
do výchovných a vzdělávacích institucí
a do běžného sociálního prostředí.
5. Zachováním přirozeného prostředí
dítěte podpořit jeho další harmonický
psychosociální vývoj.

Rodiče, kteří by rádi s dítětem systematicky
pracovali, jsou často bezradní a neví, jak
začít. Doporučení odborníků bývají spíše
obecná a u rodičů se mohou prohlubovat
pocity neschopnosti a selhávání. Pracovník
rané péče chce být těmto rodičům oporou a
nabízí systematickou konkrétní pomoc a
provázení celé rodiny.

V rámci sociální služby raná péče jsme se v loňském roce věnovali vzdělávání týmu.
Vydávali jsme se směrem k Aplikované behaviorální analýze, většina členů našeho týmu
absolvovala certifikovaný kurz ABA technik při MU Brno.
ABA je definována jako ter apie, kter á používá systematické metody, nástroje, techniky
a strategie napomáhající redukovat nevhodné chování a nahrazovat je jiným (vhodným)
chováním. Souběžně se pracuje na nových dovednostech, aby dítě lépe zvládalo adaptaci
ve svém i v novém prostředí, sebeobsluhu, komunikaci, učení, hru a sociální interakci.
Dovednosti jsou učeny strukturovaně i kreativním způsobem, na zvládnuté dovednosti
navazuje nácvik dalších dovedností ve všech oblastech vývoje, aby se u dítěte dosáhlo jeho co
možná nejlepších výsledků.
Několik pracovnic rané péče absolvovalo Letní školu ABA pod vedením mezinárodně
uznávané behaviorální analytičky a konzultantky pro veřejné školství v Pensylvánii,
USA, Amiris Dipuglia, MD, BCBA.

Další významné vzdělávání se týkalo oblasti neuro-vývojové terapie.
Kurzy u Mgr. Marji Volemannové v Praze jsou pro nás vždy přínosem.
Vedoucí rané péče Mgr. Kočí ukončila vzdělávání v oblasti videotréninku interakcí (VTI)
a nyní pokračuje již pod vedením supervizora v následném vzdělávání.
Metoda VTI je metodou inter vence, kter á je využívána př i por uchách komunikace
(zejména při poruchách interakce rodič - dítě, učitel - žák, pomáhající - klient) nebo
jako efektivní způsob podpory komunikace s cílem nastolit, posílit či obnovit úspěšnou
komunikaci v rámci určitého vztahu nebo v daném sociálním / pomáhajícím systému.
VTI v rodině je původně krátkodobou intenzivní formou pomoci v domácím prostředí rodiny,
tedy přímo tam, kde problém vzniká. Je určena rodinám, které mají obtíže při výchově a
vedení svých dětí nebo při každodenním kontaktu s nimi.
Zdroj: http:/www.spin-vti.cz/

Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace JAN z.s. poskytuje bezplatně služby osobám s Aspergerovým syndromem,
vysoce funkčním autismem a atypickým autismem ve věku od 7 do 26 let.
Cílem služby je rozvíjet potenciál a kompetence těchto osob tak, aby se skutečně naplňovalo
jejich sociální začleňování do běžného života.
Kapacita služby je v ambulantní formě 7 klientů a v terénní 3 klienti s trvalým bydlištěm
ve městě Olomouci.
Konkrétně nabízíme:
 Prakticky vedené nácviky sociálních dovedností.
 Setkávání dětí či dospívajících s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem
či atypickým autismem za účelem navazování a prohlubování přátelství, debat na téma zájmu
v bezpečném prostředí našeho klubu ( „Pokec v klubu“).
 Podporujeme sociální začleňování v přirozeném prostředí našich klientů (školy, zájmové
aktivity, zaměstnání) za využití zážitkových programů pro děti („Fair-Play třída“) nebo
pro dospělé („Vnímám svět jinak“), odborných přednášek pro rodiče i odborníky.
 Nabízíme pravidelné setkávání pro dospělé s Aspergerovým syndromem („Aspíci sami
sobě“ ).
 Nabízíme mediaci při náročných rodinných situacích, které jsou spojené s diagnózou
Aspergerův syndrom, vysoce funkční autismus či atypický autismus.
 Podporujeme uvědomování si a uplatňování svých práv a oprávněných zájmů u osob
Terénní forma sociální rehabilitace probíhala pouze ve městě Olomouci. Zejména jsme jezdili
do škol s interaktivním programem Fair play třída, který pomáhá ve třídách, kde je integrovaný
žák s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem.
Po programu pro děti probíhá vždy debata s celým pedagogickým sborem na téma autismu
u konkrétního žáka ve třídě s návrhy možností práce a metodických postupů.
V roce 2018 probíhaly pravidelně kroužky nácviků sociálních dovedností pro mladší i starší
děti s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem.

V rámci sociální rehabilitace pracujeme s nástrojem Profil na jednu stránku, který může být
základem pro individuální vzdělávací plán. Profil osobnosti dítěte napomáhá komunikaci a
vzájemnému porozumění ve třídě, v kroužcích, ve skupinách vrstevníků, přispívá k „čitelnosti“
potřeb a chování dítěte pedagogům, asistentům, spolužákům a dalším lidem, kteří se s dítětem
s PAS setkávají.

Letní příměstský tábor
Příměstský tábor pořádá JAN z.s.
v období letních prázdnin po dobu
1 týdne:


je určen pro děti s poruchou
autistického spektra ( PAS ) a jejich
zdravé sourozence,



nabízí atraktivní celodenní aktivity
(skákací hrad, psychomotorické hry,
výtvarné aktivity, aquapark, ZOO,
program v muzeu, interaktivní
program Cirkus Levitare a další...),



přítomnost osobních asistentů
zajišťuje individuální přístup a
podporu pro každé dítě,



probíhá denně od 8.00 do 16.00
hodin s přihlédnutím k potřebám a
možnostem rodiny,



poskytuje
odlehčení
rodinám
v jejich náročné a nepřetržité péči
o děti s PAS.

Kvantitativní data - uživatelé služeb

Kvantitativní data - zaměstnanci

Raná péče: 95 dětí
počet uživatelů služby / děti s PAS do 7 let
věku nebo do nástupu školní docházky.
Sociální rehabilitace: 15 osob
počet uživatelů služby / děti a mladí s PAS
od 7 do 26 let věku.

Raná péče:
počet uznaných úvazků v přímé péči 5,3
Sociální rehabilitace:
počet uznaných úvazků v přímé péči 0,7

Modré dny v Pevnosti poznání
7. dubna 2018 opět podpořila Pevnost poznání v Olomouci ve spolupráci s Jdeme
Autistům Naproti z.s. akci pro děti s autismem a jejich rodiny a širokou veřejnost.
Připravené byly interaktivní a zábavné aktivity věnované nejen dětem s autismem a
jejich rodinám. Akce byla zdarma při příležitosti Modrých dnů, které připomínají
Světový den informovanosti o autismu. Pestrý program nabízel pohybové aktivity,
tvůrčí, relaxační, výtvarné aktivity a projekci filmu Normální autistický film
s následnou diskuzí.

Pobyt pro rodiny z rané péče - Hrubá Voda

POMOC A PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme představitelům Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a dalších měst a obcí, nadacím,
firmám a soukromým dárcům, všem, kteří se v průběhu roku 2018 podíleli na financování terénní sociální
služby raná péče, případně služby sociální rehabilitace, a významně tak přispěli ke kvalitnímu poskytování
sociálních služeb dětem s PAS a jejich rodinám na území Olomouckého kraje.

DOTACE:
OLOMOUCKÝ KRAJ, STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
MĚSTA A OBCE: Javorník, Klopina, Libina, Lipník nad Bečvou, Mohelnice, Prostějov, Přáslavice, Přerov,
Šumperk, Troubky, Vikýřovice, Zlaté Hory
PROJEKT „Příměstský tábor JAN“ / dotace SMOL
NADAČNÍ FOND AVAST:
Nadační příspěvek na přípravu a realizaci obecně prospěšné činnosti spočívající v podpoře aktivit a
činností rodičovské skupiny v rámci projektu JAN z.s. : Máme to ve svých rukou!
DARY:
MĚSTA A OBCE: Horka nad Moravou, Litovel, Příkazy
Právnická fakulta UP
ČSOB a.s., Severní Morava: Team Blue v pohybu – pomáháme společně
PRIVÁTNÍ DÁRCI:
MANŽELÉ JANA A MILOŠ KOLOMAZNÍKOVI
PAN SVATOPLUK DVOŘÁK
PAN BALÁŽ S RODINOU

DĚKUJEME přispěvatelům 2018

