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Pro koho tu jsme?

» Cílem projektu je podpořit rodiny s dětmi
s autismem tak, aby byly schopny prezentovat své
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05.03.2019
potřeby navenek a předat jim takové schopnosti
a dovednosti, které povedou k samostatnému řešení
dalších potřeb a překonání krizí.
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Diagnóza: autismus
IÈwÈÃƜ³È
Máte doma dítě s autismem a nevíte si
bude
dál?
rady? Nebojte se požádat o pomoc. Jsme tu,

» Rodiny dětí, jimž byla diagnostikována porucha
autistického spektra, nebo u nichž podobné podezření
existuje. Věnujeme seMáte
rodinám
jak nejmladších dětí,
doma dítě s autismem a nevíte si
tak i těch
starších
– do rady?
18 let
nebo déle, je-li to třeba.
725 937
759
Nebojte se požádat o pomoc. Jsme tu,
» Odborníci (sociální abychom
pracovníci,
učitelé, asistenti,
vás vyslechli, poradili a nasměrovali
apod.),9*3OkOƛk
kteří pracují sna tu
dětmi
s autismem a uvítají
správnou cestu.
podporu při řešení náročné situace.

Cíl projektu

Největší výzva projektu
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» Snížení psychické zátěže pečujících o dítě s autismem
a posílení jejich kompetencí v oblasti prosazování svých
práv a potřeb.

Největší přínos projektu

» Vytvoření prostoru, kam se mohou pečující o dítě
s autismem obrátit v jakékoliv životní fázi.

Zajímalo by nás

» …, jak ostatní řeší neexistenci nebo nedostatečnou
15:53:54
kapacitu některých sociálních služeb či zdravotnických
zařízení ve svém městě/kraji, které jejich klienti
potřebují?
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abychom vás vyslechli, poradili
a nasměrovali

Kontaktujte nás:na tu správnou cestu.

OVS*O99

Mgr. Veronika Lukešová / MIKASA z.s.
Koordinátor a průvodce v projektu
„Průvodcovství rodin s dětmi s autismem“

e-mail: lukesova@mikasazs.cz

Máte doma dítě s autismem a nevíte si

725 937 759
9*3OkOƛk

rady? Nebojte se požádat o pomoc. Jsme tu,
abychom vás vyslechli, poradili a nasměrovali
na tu správnou cestu.

