PROGRAMY PŘED ZAHÁJENÍM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Screening symptomatiky poruch autistického spektra
Pokud se na Centrum LIRA se žádostí o služby SAS obrátí rodiče s odůvodněný podezřením,
že jejich dítě má poruchu autistického spektra, dosud však neproběhla diagnostika u klinického
psychologa či pedopsychiatra, je jim nabídnuta orientační diagnostika symptomatiky poruch
autistického spektra vypracovaná speciálním pedagogem za pomoci testovací škály CARS IIST(standard) /Škála dětského autistického chování Schopler a kol., 2.edice 2010/ a testovací
škály DACH /Dětské autistické chování, Thorová,2003/.
Součástí orientační diagnostiky jsou anamnestický rozhovor s rodiči a pozorování dítěte
v prostředí Centra LIRA, v kontaktu s rodiči, se sourozenci, v navozených testových situacích.
Dle potřeby na tuto první část navazují další části pozorování chování dítěte, které probíhají
v přirozeném prostředí dítěte a v předškolním zařízení, příp. rozbor videonahrávek pořízených
v těchto prostředích.
Výstupem vyhodnocení testových škál je orientační zhodnocení rizika přítomnosti PAS a
doporučení dalšího postupu - další odborné vyšetření a odpovídající služby.
Jednorázová informativní konzultace se speciálním pedagogem zaměřená na
problematiku PAS
Cílem konzultace je poskytnou rodině, která se nově setkala s diagnózou PAS u svého dítěte,
maximum základních informací o problematice PAS. Zahrnuje širší seznámení s typy PAS a
jejich dopadem na vývoj dítěte, seznámení s metodami práce s dítětem s PAS a možnostmi
podpory jeho vývoje, možnou prognózou vývoje, s problematikou školní docházky a
zodpovězení dalších otázek rodičů (otázka dědičnosti, uplatnění lidí s PAS v pracovním životě
aj).
Vstupní jednání
Vstupní jednání se zájemcem o službu, kterého se účastní rodina dítěte a dva odborní pracovníci
SAS, probíhá v prostorách Centra LIRA.
Součástí Vstupního jednání je poskytnutí úplných informací o poskytování služby a přehled
poskytovaných programů, dále rozhovor s rodiči – rodinná anamnéza a anamnéza dítěte, které
doplňují informace podané rodiči v dotazníku Popis současné situace.
Dalším bodem Vstupního jednání je stanovení rámcového Individuálního plánu klientské
rodiny, do kterého je zaznamenáno, o které programy z nabídky SAS má rodina zájem a jsou
stanoveny základní cíle rodiny. Společně s rodinou je domluven další postup /kontaktování
odborných pracovníků zajišťujících jednotlivé programy, informace o momentální kapacitě,
doporučení k pořadí využívaných programů aj.)

