LEONTÝN
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
ROZTOKY, 270 23 KŘIVOKLÁT

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: Podpora přístupu k osobám s autismem v DOZP Leontýn
Reg. číslo projektu: CZ1.04/3.1.03/D5.00007
Zahájení projektu: 01.01.2015
Ukončení projektu: 30.09.2015
Schválená dotace: 1 072 100,80 Kč

Hlavním cílem projektu "Podpora přístupu k osobám s autismem v DOZP Leontýn",
realizovaného v období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 je zvýšení kvality služeb poskytovaných
skupině klientů s poruchou autistického spektra.

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků –
zaměstnanců DOZP Leontýn, kteří s klienty s autismem pracují. V rámci projektu bude cílové
skupině zaměstnanců DOZP Leontýn poskytnuto vzdělávání v rámci níže uvedených
vzdělávacích kurzů:
1) Metody a techniky práce s lidmi s autismem
2) Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra
3) Individuální plánování
4) Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchou autistického spektra
5) Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním
6) Zvládání verbální agrese
7) Terapie problémového chování I.
8) Terapie problémového chování II.
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Dále se každý člen cílové skupiny zúčastní odborné stáže. Stáže budou probíhat u tří
poskytovatelů sociálních služeb osobám s autismem s různou formou postižení na základě
sepsané smlouvy. Jedná se o poskytovatele DC paprsek – středisko Lahovice, APLA –
Libčice a Vítej – Hřebeč.

Cílem stáže je získání praktických zkušeností v oboru sociální péče o děti a dospělé
s autismem v pobytovém zařízení a seznámení s provozem daného pracoviště.
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