
SIMPLE STEPS  
multimediální výukový program na principech a poznatcích 
aplikované behaviorální analýzy /aba/ v českém jazyce

KOMU A JAK MOHOU POMOCI?

• Rodinám dětí s PAS, ADHD a jinými neurovývojovými poruchami 

• Pracovníkům přímé péče 

• Pedagogům a pedagogickým pracovníkům

Nabízejí on-line 24 hodin denně pomocnou ruku nejen tam, kde dosud není ABA více 

dostupná, umožní vám pochopit projevy dítěte i důsledky vašich reakcí na ně, postupně 

navázat vzájemný kontakt a rozvíjet potenciál dítěte. Lze jich využívat již v okamžiku vyslovení 

podezření na výskyt autismu, a to i v případech, kdy konečná diagnóza PAS nebude 

specialistou potvrzena. Historie vzniku SIMPLE STEPS a jejich využití ve světě na:

WWW.STAMPPP.COM

KDE A JAK ZÍSKÁTE PŘÍŠTUP DO PROGRAMU? 

• Na portálu WWW.SIMPLESTEPSAUTISM.COM

• Registrací a úhradou jednorázové platby v nákupním košíku

• Registrací a vložením bezplatného přístupového kódu viz text níže

ZDARMA postoupí ČS ABA přístup do systému prvním 500 zájemcům z řad  

rodin dětí, které prošly/ projdou včasným záchytem v rámci preventivních prohlídek 

u praktických lékařů pro děti a dorost s pozitivním výsledkem /vyslovení podezření na PAS/ 

dotazníkového šetření M-CHAT/R a jsou pojištěnci VZP ČR. 

Vyplněnou žádanku /ke stažení na www.csaba.cz/  

pošlete na info@csaba.cz.

“Česká verze SIMPLE STEPS – POMOC PRO RODINY 

DĚTÍ S PAS”. Tento projekt vznikl za finančního přispění 

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. 

Překlad anglického originálu do českého jazyka 

zajistila Česká odborná společnost aplikované 

behaviorální analýzy, zapsaný spolek,  

kontakt: info@csaba.cz, www.csaba.cz.

Dabing videí, s komentářem Lenky Janíkové a Michala  

Isteníka, zajistila Velvet Smile, o.p.s.

C E S TA  K E  Z M Ě N Ě  C H OVÁ N Í
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