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Volejte ranou péči
V rámci Týdne rané péče,
který se koná od 2. do
8. listopadu 2020,
vydáváme toto mimořádné
číslo Infomačního listu
APLA Jižní Čechy. Chceme
jím šířit osvětu o tom,
že tu existuje pomoc pro
rodiny s dětmi s autismem.
Stále se v naší praxi
objevují rodiny, které k nám
přicházejí v pěti letech věku
jejich dítěte a do té doby
jim nikdo o rané péči neřekl!
Je to v době, kdy raná péče
slaví 30 let svojí existence
v České republice.
Pro rodiče:
■ Někdo z Vašeho okolí sdělil podezření na autismus u Vašeho
dítěte? – Zavolejte nám, popovídáme si o projevech Vašeho
dítěte, doporučíme odborníka na
diagnostiku.
■ Již nějakou dobu intuitivně vnímáte, že Vaše dítě reaguje jinak
než ostatní děti? – Zavolejte
nám, pohovoříme o Vašich obavách, případně nasměrujeme
další pomoc.
■ Dostáváte od odborníků jen
zprávy, diagnózy, závěry, ale
Vy potřebujete vědět, jak máte
své dítě rozvíjet a podporovat?
– Zavolejte nám, ukážeme Vám,
jak na to.
■ Nerozumíte projevům svého dítěte, těžko se spolu dorozumíváte a dítě nespolupracuje? – Zavolejte nám. Ukážeme Vám, jaké
přístupy a metody nám fungují,
budeme Vás provázet, až je budete zkoušet se svým dítětem.
■ Řekli Vám, že nám máte zavolat
a Vy nevíte, co máte chtít? -

Přesto nám zavolejte, popovídáme si a třeba nějakou oblast, kde
můžeme být nápomocní, objevíme.
■ To, že nám zavoláte, neznamená, že Vaše dítě bude mít autismus. To necháváme na odbornících na diagnostiku, my můžeme
s Vámi spolupracovat, než diagnostika proběhne. Nechceme
ztrácet drahocenný čas!
■ Pracujeme s dětmi od 18 měsíců,
metody, které používáme, slouží k rozvoji sociálně komunikačních dovedností dítěte, i kdyby
se později autismus nepotvrdil,
máme ověřené, že jsou prospěšné i pro děti s jinými obtížemi.
Nebojte se zavolat rané péči,
neztrácejte cenný čas!
Pro lékaře, psychology, pedagogy
a další odborníky:
■ Pokud máte ve své péči dítě s
autismem, jehož rodina nemá
podporu v rané péči, nasměrujte
je na nás. Rodinu provedeme náročným obdobím od zjištění dia-
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gnózy autismu, podpoříme rodiče, pracujeme s dětmi na rozvoji
jejich dovedností.
■ Pracujeme s dětmi, i když je
u nich zatím podezření na autismus, a to již od 18 měsíců věku.
Čas v raném věku je ve vývoji dítěte velmi cenný, nechceme ho
promeškat. Metody, které používáme, jsou vhodné kromě dětí
s autismem i pro děti s opožděným vývojem, poruchami řeči.
Tedy když se u nich autismus
neprojeví, naše metody jim neublíží.
■ Naše služba je bezplatná, poskytovaná převážně terénní formou, dojedeme tedy kamkoliv za
rodinou v Jihočeském kraji.
■ Dejte prosím rodičům na nás
kontakt: tel.: 608 666 167, email:
stastka@aplajc.cz
Ranou péči poskytujeme i dětem
a jejich rodinám, které mají zatím
jen podezření na autismus. Čekací
doby na diagnostiku jsou dlouhé
a čas ve vývoji dítěte tak cenný!
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