Poslání
Poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se v důsledku sluchového postižení nacházejí v nepříznivé
sociální situaci. Pomáhat snižovat a minimalizovat sociální vyloučení těchto rodin.
Cíle
1. POSKYTOVAT INFORMACE POTŘEBNÉ K POROZUMĚNÍ SPECIFIKŮM SLUCHOVÉHOPOSTIŽENÍ KAŽDÉ KONKRÉTNÍ RODINĚ A
TÍM SNIŽOVAT DOPADY SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ NA RODINU
2. POMÁHAT RODINÁM VYROVNÁVAT SE SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A TÍM UMOŽNIT VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ
DÍTĚTE V RODINĚ
3. PODPOROVAT A ROZVÍJET RODIČOVSKÉ KOMPETENCE; PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE; KOMUNIKAČNÍ, SOCIÁLNÍ A
EMOČNÍ DOVEDNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ
4. PODÍLET SE NA SNIŽOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ RODIN V KONTEXTU SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍM
KONTAKTU SE SPOLEČNOSTÍ, S OSOBAMI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A S DALŠÍMI RODINAMI V OBDOBNÉ SITUACI
Specifikace
Cílem SAS pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením (dále jen „SAS“) je podpora při vytváření podmínek
pro přijetí dítěte s postižením v rodině, posílení sociálních dovedností dětí i rodičů, podpora a posilování vzájemného vztahu
a komunikace mezi rodiči a dětmi, podpora při nácviku rodičovských dovedností (př. slyšící rodič – neslyšící dítě, neslyšící rodič –
slyšící dítě, apod.), podpora rodiny s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným postižením vedoucí k samostatnosti
v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání, podpora při integraci dítěte (samostatné a sebevědomé fungování dítěte) do slyšící
společnosti, zprostředkování kontaktu rodiny se slyšící i neslyšící společností.
Komu je služba určena?
Sociálně aktivizační služba je určena především rodičům, kteří mají dítě se sluchovým či kombinovaným postižením nebo mají
sami sluchové postižení a vyhledávají kontakt s ostatními rodinami, procházejí náročnou životní etapou, hledají oporu
v nepříznivé rodinné či sociálně-ekonomické situaci, zajímá je rozvoj jejich dětí, vzájemná komunikace, chtějí poradit, jak dítě
připravit na vstup do mateřské či základní školy nebo jak podporovat dítě v průběhu školní docházky.
Co nabízíme:
● Individuální konzultace (provázení rodiny náročným životním obdobím, podpora při uplatňování práv a zájmů, podporu
v rodinné komunikaci, podpora při zvládání a řešení sociálně-ekonomické nepříznivé situace; zprostředkování kontaktu s jinými
odborníky z oblasti logopedie, psychologie a speciální pedagogiky, aj.)
● Individuální nácvik rodičovských kompetencí a rozvoj dítěte (individuální rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj
psychomotorického vývoje dítěte, podpora pozitivních vazeb mezi rodičem a dítěte, rozšiřování slovní a znakové zásoby)
● Socioterapeutické skupiny pro rodiče a děti (zaměřené na vzájemnou interakci rodič-dítě, rozvoj a posílení sociálních
dovedností, rozvoj komunikace mezi rodičem a dítětem a na vytváření přirozených vazeb mezi dětmi a rodiči, rozšiřování slovní
a znakové zásoby; kontakt s jinými rodiči a dětmi)
● Rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny (učení se základům specifické komunikace s neslyšícími dětmi,
základy znakového jazyka, rozšiřování již stávající znakové zásoby)
* „Pravidelný trénink komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny“ v rámci socioterapeutických skupin
* „Úvod do komunikace s neslyšícím členem rodiny“ pro nově příchozí či ostatní členy rodiny uživatelů naší SAS (blok 4
setkání, kde se mohou účastníci seznámit s problematikou lidí se sluchovým postižením, naučit se základní zásady
komunikace s neslyšícím, vč. balíčku základních a praktických znaků)
* „Trénink komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny“ pro rodinné příslušníky našich uživatelů SAS
● Základní sociální a odborné poradenství (se zaměřením na oblast sluchového postižení)
● Podpůrná rodičovská skupina pro uživatele SAS (sdílení vzájemných zkušeností a hledání odpovědí na své otázky)
● Vzdělávací akce (přednášky, besedy s odborníky, s dospělými neslyšícími či s rodiči neslyšících dětí)
Rozsah či forma nabídky služeb se může lišit na jednotlivých pracovištích, dle specializace pracovníků a kapacity pracoviště.
Služby jsou poskytované zdarma, ambulantní a terénní formou.
Jak začít službu využívat?
Zájemce o službu se objedná na úvodní setkání a to telefonicky, SMSkou nebo e-mailem. Na setkání si řekneme bližší informace
o službě a o tom, jak by společná spolupráce mohla vypadat a v čem bychom mohli jeho a rodinu podpořit.
Kontakty
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Praha
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
tel./SMS: 773 023 292, e-mail: saspraha@detskysluch.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice
Prodloužená 278, 530 09 Pardubice II - Polabiny
SMS: 724 832 979, e-mail: saspardubice@detskysluch.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ostrava
Repinova 19, 702 00 Ostrava
SMS: 776 056 761, e-mail: sasostrava@detskysluch.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice, nabídka skupinových setkání 09 – 12/2017
Socioterapeutické skupiny pro rodiny s dětmi 0 – 2 roky se konají ve středu dvakrát měsíčně.

Středa
6. 9. 2017
20. 9. 2017
4. 10. 2017
18. 10. 2017
1. 11. 2017
15. 11. 2017
6. 12. 2017
20. 12. 2017

Čas
10 – 12
10 – 12
10 – 12
10 – 12
10 – 12
10 – 12
10 – 12
10 – 12

Harmonogram skupiny 0 – 2 roky
Název
Houpačka
O pejskovi a kočičce
O veliké řepě
Hopsa, hejsa
Domeček
Cink, cink, zvoneček
Balonkování
Krtek a vánoce

Hlavní téma + cíl (rozvoj dovedností)
SPOLUPRACUJEME – vzájemný kontakt
CVIČÍME SMYSLY – sluchové vnímání
VYPRÁVÍME SI – dějová posloupnost
CVIČÍME TĚLO – hrubá motorika
SPOLUPRACUJEME – vzájemný kontakt
CVIČÍME SMYSLY – sluchové vnímání
CVIČÍME TĚLO – hrubá motorika
VYPRÁVÍME SI – dějová posloupnost

Socioterapeutické skupiny pro rodiny s dětmi 3 – 5 let se konají ve středu dvakrát měsíčně.

Středa
6. 9. 2017
20. 9. 2017
4. 10. 2017
18. 10. 2017
1. 11. 2017
15. 11. 2017
6. 12. 2017
20. 12. 2017

Čas
16 – 18
16– 18
16 – 18
16 – 18
16 – 18
16 – 18
16 – 18
16 – 18

Harmonogram skupiny 3 – 5 let
Název
Ovoce a zelenina
Obchod
Podzim
Víla Amálka
Dopravní prostředky
Strašidelný dům
Krtek a sněhulák
Vánoce

Hlavní téma + cíl (rozvoj dovedností)
CVIČÍME SMYSLY – zrak, hmat, chuť, čich
CVIČÍME TĚLO – hrubá motorika
SPOLUPRACUJEME – vzájemný kontakt
VYPRÁVÍME SI – dějová posloupnost
CVIČÍME SMYSLY – sluchové vnímání
CVIČÍME TĚLO – hrubá motorika
VYPRÁVÍME SI – dějová posloupnost
SPOLUPRACUJEME – vzájemný kontakt

Socioterapeutické skupiny pro rodiny s dětmi 6 – 10 let se konají ve čtvrtek dvakrát měsíčně.

Čtvrtek
14. 9. 2017
28. 9. 2017
12. 10. 2017
26. 10. 2017
9. 11. 2017
23. 11. 2017
14. 12. 2017

Čas
16 – 18
16 – 18
16 – 18
16 – 18
16 – 18
16 – 18
16 – 18

Harmonogram skupiny 6 – 10 let
Název
Škola hrou
Státní svátek – program zrušen
Povolání
Ovoce a zelenina
Strašidelný dům
Cvičíš, cvičím, cvičíme
Vánoční svátky

Hlavní téma + cíl (rozvoj dovedností)
CVIČÍME TĚLO – hrubá motorika
VYPRÁVÍME SI – dějová posloupnost
CVIČÍME SMYSLY – zrak, hmat, chuť, čich
SPOLUPRACUJEME – vzájemný kontakt
CVIČÍME TĚLO – hrubá motorika
VYPRÁVÍME SI – dějová posloupnost

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice, nabídka skupinových setkání 09 – 12/2017
Podpůrné rodičovské skupiny a vzdělávací akce pro rodiny s dětmi 0 – 18 let se konají dvakrát měsíčně ve čtvrtek,
od 16:00 do 18:00 hod.

Čtvrtek
7. 9. 2017

21. 9. 2017

5. 10. 2017

19. 10. 2017

Čas
16 – 18

16 – 18

16 – 18

16 – 18

Harmonogram skupiny 0 – 18 let
Název
Program rodiče: Podpůrná rodičovská
skupina
Program děti: Škola hou
Program rodiče: Komunikace s pedagogy
mateřských a základních škol – beseda
s PhD. Ivou Jungwirthovou
Program děti: Podzim
Program rodiče: Podpůrná rodičovská
skupina
Program děti: Povolání
Program rodiče: Logopedie hrou – beseda
s Mgr. Petrou Kopeckou
Program děti: Ovoce a zelenina

2. 11. 2017

16 – 18

Program rodiče: Podpůrná rodičovská
skupina
Program děti: Strašidelný dům

16. 11. 2017

16 – 18

Program rodiče: Beseda s neslyšícími
Program děti: Cvičím, cvičíš, cvičíme

7. 12. 2017

16 – 18

Program rodiče: Podpůrná rodičovská
skupina
Program děti: Ledová královna

21. 12. 2017

16 – 18

Společný program: Vánoční setkání

Hlavní téma + cíl (rozvoj dovedností)
SDÍLÍME ZKUŠENOSTI
CVIČÍME TĚLO – hrubá motorika
POZNÁVÁME SPECIFIKA SLUCHOVÉHO
POSTIŽENÍ
VYPRÁVÍME SI – dějová posloupnost,
pozornost
SDÍLÍME ZKUŠENOSTI
SPOLUPRACUJEME – vzájemný kontakt,
kooperace
POZNÁVÁME SPECIFIKA SLUCHOVÉHO
POSTIŽENÍ
CVIČÍME SMYSLY – sluch, čich, zrak,
hmat a chuť
SDÍLÍME ZKUŠENOSTI
CVIČÍME SMYSLY – sluchové vnímání a
rytmizace
POZNÁVÁME SPECIFIKA SLUCHOVÉHO
POSTIŽENÍ
CVIČÍME TĚLO – hrubá motorika
SDÍLÍME ZKUŠENOSTI
VYPRÁVÍME SI – dějová posloupnost,
pozornost
SPOLUPRACUJEME – vzájemný kontakt,
komunikace a kooperace

