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Baruška je sedmiletá holčička, která má
ráda malování a angličtinu. Má strach
z cizích lidí a vadí jí nečekané změny.

Filip je třináctiletý kluk, kterého baví
hudba a výlety. Bojí se zvířat a hlasitých
zvuků.
 
Hledají kamarády, kteří je budou brát
takové, jací jsou. Je důležité nebýt sám.
Baruška i Filip chodí do Autis Centra moc
rádi. Cítí se tu dobře a vědí, že je pro ně
vždy připraven program, který je bude
bavit, a který zvládnou. 
S tím, na co naši klienti sami nestačí, jim
pomáhá jeden z našich asistentů Miky.

Každý 1. a 3. víkend v měsíci 
od pátku 19:00 do neděle 19:00
+420 775 566 081

 

Autis Centrum, o. p. s.

Plzeňská 2219/44 
370 04 České Budějovice
IČ: 02426374
info@autiscentrum.cz 
+420 606 046 118
www.autiscentrum.cz
Působnost: Jihočeský kraj
Číslo účtu: 216001766/0600

Pomáháme
lidem s autismem
a jejich rodinám

prožít spokojenější
život

Terénní: pondělí – pátek 7:30 – 16:00
Ambulantní: pondělí – úterý 7:30 – 12:00
+420 775 566 160

Pondělí – pátek  7:30 – 16:00
+420 720 955 180
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Raná
 péče

Akce pro
rodiny

komunikaci 
sebeobsluhu
práci u stolu 
časovou a prostorovou orientaci
jemnou a hrubou motoriku
hru a imitaci 
řešíme problémové chování 
generalizaci dovedností v jiných prostředích,

Komu je služba určena?
Služba je poskytována dětem do 7 let věku
s diagnostikovanou poruchou autistického spektra
nebo s  podezřením na tuto poruchu a jejich
rodinám. 
Jak služba probíhá?
Pracovníci rané péče přijedou k vám do domácího
prostředí, které je základem pro rozvoj malého
dítěte. Společně s  rodinou a ve spolupráci
s dalšími odborníky rozvíjejí u dítěte 

např. ve školce
Nabízíme k zapůjčení hračky, edukační pomůcky
a odbornou literaturu, pořádáme setkání rodin
rané péče a odborné semináře.
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Letní
aktivity

pohybové aktivity
muzikohrátky 
harmonizační lůžko
keramickou a výtvarnou dílnu
pracovní terapeutickou dílnu
nácviky sociálních dovedností 

Kdo ji může využívat? Klienti od 1 do 45 let.
Jaké aktivity nabízíme?

Co je cílem?
Zapojení dětí a dospělých s autismem do kolektivu,
možnost navázat nová přátelství, zažít a naučit se
něco nového nebo rozvíjet své dovednosti pomocí
speciálních metod práce. 

návštěvy sportovních a kulturních akcí, plovárny,
kina, výstavy, výlety, tvoření ve výtvarné

pobyt v bezpečném a přátelském prostředí,
trpělivost, porozumění a respekt

Kdo ji může využívat? Klienti od 5 do 45 let.
Jakou formou probíhá?
Víkendových pobytů s kapacitou 6 uživatelů.
Každý klient má svého asistenta, který mu pomáhá
zvládnout činnosti, které klient zatím sám nezvládá.
Na co se klienti mohou těšit?

a keramické dílně, poslech hudby, muzikohrátky
a promítání filmů a pohádek

Během prázdnin pořádáme v  Autis Centru
několik pětidenních příměstských táborů.
Pečlivě připravujeme program, aby klienti mohli
být mezi svými vrstevníky a zažili vše, co k  létu
patří – koupání, výlety, hry, pohyb i oddech.

Je důležité nebýt sám. Při setkávání rodin se
mohou rodiče i sourozenci vzájemně poznávat,
navázat kamarádství, vyměnit své zkušenosti
a uvolnit se v přátelské atmosféře.

Knihy zaměřené na problematiku autismu, péči
o dítě s autismem, sourozence a vzdělávání si
můžete zapůjčit přímo v Autis Centru v půjčovně
knih nebo objednat 
na emailu: info@autiscentrum.cz
Přehled titulů najdete na www. autiscentrum.cz

Půjčovna
odborných

knihTýdenní
stacionář

A na co se můžete ještě těšit? V příštích letech
plánujeme rozšířit naše služby o službu týdenního
stacionáře pro dospělé klienty. 


