Jak můžeme
pomoci Vaší
rodině?
Rodiče zakládající spolek cítili silnou potřebu
změnit kvalitu života nejen svých dětí s autismem,
ale i celé rodiny, která se v důsledku autismu ocitla
v sociální izolaci.
Spolek pořádá:
_ setkávání rodin a vzájemnou výměnu
zkušeností z oblasti péče o osoby s poruchou
autistického spektra
_ letní prázdninové aktivity pro sourozence
_ letní tábor v Bukové
_ charitativní a osvětové akce
_ přednášky, workshopy, semináře

Plzeňská 2219/44
370 04 České Budějovice
Web: www.auticentrum.cz
Facebok: facebook.com/auticentrum
E-mail: auticentrum@centrum.cz
Organizační pracovník T: 606 046 118
IČ: 02426374 | č.ú.: 216001766/0600

Spolek půjčuje:
_ speciální pomůcky
_ odbornou literaturu
Spolek provozuje:
_ Sexuologickou poradnu pro osoby s autismem
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Moje dítě má autismus
Jak mu mohu pomoci?
Na koho se mám obrátit?

Jak můžeme
pomoci dítěti
s autismem?
Pokud dítěti speciálním přístupem
a vhodnými terapeutickými
aktivitami umožníme porozumět
světu, který ho díky jeho handicapu
chaoticky obklopuje, je stoprocentní
šance, že u dítěte dojde ke zlepšení.
Dítěti lze pomoci rozvíjením:
_ pracovního chování
_ nápodoby a hry
_ komunikace a řeči
_ správného sociálního chování
a posilováním sebevědomí
_ porozumění a orientace v emocích
_ očního kontaktu
_ soustředěné pozornosti
_ sebeobslužných dovedností

Auticentrum, o.p.s.
Základní sociální poradenství
Sociálně aktivizační službu
pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(např. nácviky sociálních dovedností,
muzikoterapie, logopedie, výtvarná a keramická
dílna a jiné…)
Odlehčovací služby
Fakultativní služby
Naši pracovníci úzce spolupracují s Centrem
Terapie Autismu – C) T) A)

Jedna z nejzávažnějších poruch dětského
mentálního vývoje, jejímž důsledkem je,
že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí,
slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je z
tohoto důvodu narušen hlavně v oblasti
komunikace, sociální interakce a
představivosti.
Některé z možných příznaků u dítěte:
_ Nereaguje na své jméno
_ Říkal(a) několik slov, ale nyní přestal(a)
_ Dělá zvláštní pohyby rukama
_ Opožděný vývoj řeči nebo naopak
mluví, ale jeho řeč je zvláštní
_ Nenavazuje oční kontakt
_ Neví, jak si hrát s hračkami
_ Vyjadřuje hlavně křikem
a afektem, že něco chce

