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Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro děti s PAS 

 

 

 

 

VNITŘNÍ PRAVIDLA 
pro poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS), 

případně s podezřením na PAS - nabídka a podmínky služeb 

 

 

 

Milí rodiče,  

rádi bychom vás seznámili s nabídkou našich služeb a podmínkami jejich poskytování.  

Centrum LIRA, z.ú. je podle § 6 zák. č.108/2006 Sb. (o sociálních službách) poskytovatelem Sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS. 

 

 

Poslání Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS:  

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS je poskytování komplexní podpory 

rodinám s dětmi s PAS v předškolním věku a na začátku školní docházky, nabídka programů pro všechny 

členy rodiny a podpora úspěšného začlenění dítěte s PAS a jeho rodiny do přirozené komunity.  

 

 

Zásady poskytování služby (zkrácená verze): 

Zásada partnerství 

Rodiče/pečující osoby jsou nám při poskytování služby rovnocennými partnery. Podmínkou partnerství je 

aktivní přístup obou stran. 

Zásada respektu 

Respektujeme kulturní, sociální a výchovné podmínky každé rodiny. Respektujeme sdělení rodiny, její 

výchovné zásady, přání a preference. 

Zásada diskrétnosti 

Chráníme soukromí rodiny. Respektujeme důvěrnost sdělení a osobních dat. Dokumentace je vedena v 

souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 

Zásada týmového přístupu a komplexnosti 

Služba je ze své podstaty interdisciplinární. Uživatel je členem interdisciplinárního týmu. Klientem služby 

je celá rodina dítěte s PAS. 

Zásada nestrannosti a nezávislosti 

Pracovník respektuje právo uživatele na kvalifikované a objektivní informace a zodpovědnost uživatele o 

sobě rozhodovat, nabízí možnosti, ale konečné rozhodnutí dělají rodiče. Podporuje schopnost uživatelů 

nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí. 
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Cíle služby: 

 

Obecným cílem Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS je zmírnění dopadu závažné 

vývojové poruchy (PAS) na vývoj dítěte a život všech členů jeho rodiny a předcházení sociálně 

patologickým jevům. 

 

Specifické a individuální cíle: 

 maximální možná podpora vývoje dítěte s PAS v jednotlivých oblastech  

 předcházení druhotným vývojovým poruchám dítěte, jako jsou problémové chování, agresivita, 

rozvoj úzkostí, trvání na rituálech, terapie těchto poruch 

 postupný nácvik a zpevňování žádoucího chování, funkčních sociálně komunikačních vzorců 

 získávání pozitivních sociálních zkušeností v interakci s vrstevníky, podpora zapojení do dětského 

kolektivu 

 kontinuální návaznost programů SAS na služby rané péče pro děti s PAS, zvyšování postupné 

náročnosti dle vývojových potřeb dítěte raného školního věku 

 nabídka volnočasových aktivit pro děti s PAS 

 nabídka společných programů pro celé rodiny 

 nabídka odborných programů pro rodiče a další pečující osoby 

 poskytování terapeutické podpory a posílení jednotlivých členů rodiny i celého rodinného systému, 

narušeného závažnou vývojovou poruchou dítěte 

 

Komu je služba určena: 

Rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS), případně s podezřením na PAS, od raného věku 

do 10 let věku dítěte, v Libereckém kraji. 

 

Podmínky přijetí žadatelů o službu do péče: 

 žádost rodičů (zákonných zástupců) 

 druh postižení – diagnostikovaná porucha autistického spektra, podezření na PAS, znepokojující 

chování a projevy dítěte odpovídající této vývojové poruše, probíhající diferenciální diagnostika 

(dg na hranici PAS, ADHD, dysfázie – tzv. „hraniční děti“), v závislosti na níž je ohrožen zdravý 

vývoj dítěte i sociální integrace rodiny 

 věk dítěte  

 bydliště rodiny – trvalé bydliště rodiny je v oblasti působnosti poskytovatele služby 

 kapacita pracoviště  

 

 

Důvody nepřijetí do služby: 
 nesplnění podmínek (viz. výše). 

 žadatel žádá o službu, kterou Centrum LIRA, z.ú. neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu 

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb 

 pracoviště nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá 

 žadatel žádá o poskytnutí sociální služby poskytovatele, který mu vypověděl smlouvu o poskytnutí 

téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 

měsíců před touto žádostí. 
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Služby Centrum LIRA, z.ú.: 

 

 

1) Služby poskytované v rámci základních činností pro klienty zdarma 

 

a) Programy  zaměřené na přímou práci s dětmi 

 Individuální nácviky pracovního chování  

 Individuální nácviky pro děti s Aspergerovým syndromem/VFA 

 Individuální nácviky ve skupině   

 Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace 

 Skupinové nácviky sociálních dovedností, hry a komunikace pro děti s AS/VFA 

 Sourozenecká skupina / dítě s PAS a jeho sourozenec/sourozenci 

 Kroužek předškolních dovedností pro děti s PAS „Zvídálek“ 

 Herní skupiny / ve stylu příměstského tábora /  

 Muzikoterapie 

 Kroužek sportovních aktivit  

 Výtvarný a kreativní kroužek 

 Senzorická integrace 

 

 

b) Programy pro rodiče 

 Ambulantní konzultace zaměřená na problematiku PAS /poradenství  

 Psychoterapeutická podpora pečujících rodičů 

o Individuální psychoterapie 

o Rodičovská skupina mužská /ženská 

 Vzdělávání rodičů / semináře / workshopy 

 

 

c) Programy pro celé rodiny 

 Vstupní jednání se žadatelem o službu, stanovení potřeb rodiny, stanovení individuálního plánu   

 Jednorázové konzultace v rodině zaměřené na přenesení metod do domácího prostředí 

 Videotrénink interakcí – podpora komunikace a interakce rodičů a dětí v rámci celého rodinného 

systému 

 Odpolední rodinné skupiny, setkávání rodin 

 Pobytový kurz pro rodiny s dítětem s PAS 

 

 

d) Spolupráce s předškolním a školním zařízením 

 Jednorázové konzultace v Mš 

 Jednorázové ambulantní konzultace pro pedagogy a asistenty 

 Náhledy na programech pro pedagogy a asistenty 

 Doporučení pro práci v Mš, Zš 

 Výjimečně jednorázové konzultace v Zš 
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Další služby 

 Screeningová diagnostika symptomatiky poruch autistického spektra 

 Poradenství týkající se dalších oblastí života (může se jednat o oblasti hmotného zabezpečení, bytové 

problémy, pracovní uplatnění, dluhovou problematiku, možnost čerpání zdravotní péče, ochranu 

práv a bezpečnost, vztahové problémy s rodinou i širším sociálním prostředím a další. Ve všech 

těchto oblastech Vám poskytneme základní poradenství a předáme kontakty na další instituce, které 

Vám pomohou nepříznivou situaci řešit).  

 

2) Služby nad rámec základních činností poskytované pro klienty za úhradu 

     Nejsou v současné době poskytovány   

 

Jak můžete podat stížnost: 

Pokud máte zájem vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká Sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi s PAS, případně podezřením na PAS, můžete se obrátit:  

 na vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s PAS Centrum LIRA, z.ú.  

Bc. Kateřinu Čechlovskou, Matoušova 406, 460 07 Liberec, tel: 724 400 829, 

katerina.cechlovska@centrumlira.cz 

 na ředitelku Centrum LIRA, z.ú. PaedDr. Alexandru Bečvářovou, Matoušova 406, 460 07 Liberec, 

tel: 485 109 564, alexandra.becvarova@centrumlira.cz 

 na předsedkyni Správní rady Centrum LIRA, z.ú. Mgr. Miroslavu Bartošovou, Matoušova 406, 460 

07 Liberec, tel: 377 420 035, miroslava.bartosova@ranapece.eu 

 

Máte možnost zvolit si nezávislého zástupce, který Vás bude při podání a vyřizování stížnosti zastupovat.  

 

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením vaší stížnosti, máte možnost se obrátit na nezávislé orgány: 

 na krajský úřad Libereckého kraje: vedoucí sociálního odboru, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2; 

tel.: 485 226 111;e-mail.: info@kraj-lbc.cz 

 Veřejného ochránce práv: Údolní 39, 602 00 Brno; e-mail: podatelna@ochrance.cz, tel.: 

542 542 111 

 

Stížnost, připomínku nebo podnět můžete anonymně podat také prostřednictvím anonymní schránky, 

umístěné před vstupními dveřmi prostor pro ambulantní programy Centrum LIRA, z.ú. v Liberci. Schránka 

je vybírána jednou týdně. Stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne obdržení a stěžovatel dostane písemné 

vyrozumění (pokud je uveden kontakt). Se všemi údaji je nakládáno podle Zákona o ochraně osobních 

údajů a je zaručena diskrétnost. 

 

Jaké jsou naše povinnosti (povinnosti poskytovatele): 

 

 Poskytovat služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 Poskytovat služby v souladu se standardy sociálních služeb profesionálně tak, aby směřovaly k cíli 

uživatele. 

 Dodržovat mlčenlivost o skutečnostech svěřených uživatelem i o okolnostech poskytování služby. 

 Informovat uživatele o aktuální nabídce programů, domlouvat s ním termíny jednotlivých 

programů. 

 Umožnit uživateli nahlížet do jeho dokumentace. 

 Přijímat a řešit stížnosti uživatelů. 

 Informovat klienty o změně adresy či dalších kontaktů na pracoviště.  
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Jaké jsou vaše povinnosti (povinnosti uživatele): 

 

 Informovat poskytovatele neodkladně o změně kontaktů (bydliště, email, telefon apod.). 

 

 Aktivně si domlouvat termíny účasti na jednotlivých programech, včetně termínu pravidelného 

hodnocení služby po jednom roce, spojeného s prodloužením platnosti Smlouvy; domluvené 

termíny dodržovat. Pokud se klient po podepsání Smlouvy o poskytování sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi s PAS aktivně sám do 3 měsíců nezajímá o využívání jednotlivých 

programů, bude k využívání programů vyzván. Pokud ani nadále neprojeví aktivní zájem, může být 

služba ze strany poskytovatele ukončena. 

 

 Na ambulantní programy vodit děti pouze, pokud jsou zdravé. Pokud dítě ze zdravotních důvodů 

nechodí do Mš nebo Zš, omluvte ho také z ambulantních programů Centra LIRA s ohledem na 

zdraví ostatních dětí i terapeutů. Pokud terapeut zjistí, že je dítě nemocné, může program na místě 

zrušit.  

 

 Aktivní přístup rodičů je podmínkou úspěšné spolupráce rodiny a Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi s PAS. Rodiče a terapeuti SAS spolupracují na základě principu partnerství, rodiče 

se po vzájemné domluvě účastní programů nebo hodnocení programů zaměřených na přímou práci 

s dětmi, probírají s terapeuty svůj přístup, své potřeby, pochybnosti, zkušenosti z práce s dítětem, 

přenášejí a modifikují doporučené postupy do domácího prostředí. Bez této vzájemné spolupráce 

nelze službu efektivně poskytovat.  

 

 Pravidla pro omlouvání a účast na domluvených programech: 

 

- Neodkladně informujte terapeuty, (ihned po zjištění skutečnosti), pokud z vážných důvodů 

musíte domluvenou účast svou nebo svého dítěte na jednotlivých programech zrušit. 

Omlouvat se je nutné přímo terapeutovi daného programu, výhradně telefonicky (včetně 

SMS), nejpozději den předem.  

 

- V případě onemocnění dítěte v průběhu dne konání programu je třeba informovat terapeuta 

okamžitě, nejdéle však 3 hodiny předem. S výjimkou náhlých a nečekaných událostí 

nejsou zprávy o neúčasti na programu podané v kratším termínu považovány za omluvu. 

 

- Omluvou pro zrušení účasti na programu mohou být pouze zdravotní nebo velmi vážné 

rodinné důvody, nikoli tedy např. zapomenutí, potřeba jít nakoupit, nečekaná návštěva, 

nedostatek financí na cestu, hezké počasí ani neochota dítěte jít na program.  

 

- V zájmu efektivního poskytování a využívání služeb může být v případě častých absencí 

dítěte vždy jednou za 3 měsíce hodnocena procentuální docházka na programy domluvené 

na hodnocené období. Pokud bude účast dítěte na domluvených programech nižší než 70 

%, bude s rodiči znovu projednán jejich zájem o poskytování služby i konkrétní program. 

Do programu může být zařazeno jiné dítě z pořadníku; opětovné zařazení dítěte bude 

nabídnuto teprve, až se uvolní kapacita programu.  Pokud bude účast dítěte na 

domluvených programech 50% a nižší, může být ze strany poskytovatele vypovězena 

Smlouva a ukončeno poskytování služby. Výjimkou jsou vážné zdravotní a osobní důvody 

na straně klienta; v těchto případech bude nově dojednán rozsah poskytování služby a 

aktuálně využívaných programů.  
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- V případě opakované neúčasti na jednotlivých programech bez omluvení (2 a více x 

neomluvená neúčast na skupinovém nebo individuálním programu) je možné ze strany 

Poskytovatele vypovědět Smlouvu a ukončit poskytování služby z důvodu porušení 

podmínek Smlouvy.  

 

 Časový posun termínu individuálního programu je možný pouze výjimečně a výhradně po 

předchozí domluvě s terapeutem. 

 

 

 

Aktuální informace budete dostávat vždy, když budou „Vnitřní pravidla“ aktualizována. 

 

Další informace naleznete na našich internetových stránkách: www.centrumlira.cz 
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