
Poskytování služby

Pondělí 7.30 – 16.00 (terénní forma)
Úterý  7.30 – 16.00 (ambulantní forma)
Středa  7.30 – 16.00 (terénní forma)
Čtvrtek 7.30 – 16.00 (terénní forma)
Pátek  7.30 – 16.00 (terénní forma)

V jiný čas je možné službu RP využít dle indivi-
duální domluvy. 

Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kom-
binovat obě formy poskytování sociální služby RP.

Úhrada za sociální službu RP

Služba Raná péče je poskytována zdarma.

Kapacita sociální služby RP

Služba je kapacitně omezena pro 35 rodin s dětmi  
z Pardubického kraje. V případě, že je kapacita  
naplněna, zájemce o službu RP je automaticky  
zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do sezna-
mu čekatelů může zájemce odmítnout.

Další služby Rodinného Integračního 
Centra Pardubice

•	 Sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi	 
s PAS. 

•	 Integrační	 kroužky	 pro	 děti	 se	 speciálními	 
potřebami.

•	 Rodičovské	skupiny	s	aktivitami	(zpívání,	výtvar-
né činnosti, cvičení apod.) pro rodiny s dětmi.

Více informací naleznete na našich webových  
stránkách. Případně nás kontaktujte mailem nebo 
telefonicky.

Raná péče pro rodiny 
s dětmi s poruchami 
autistického spektra

Možné projevy dětí s PAS

Mají nestandardní nebo vůbec 
žádné reakce na okolní zvuky.

Raději jsou o samotě, nevyhle-
dávají kontakt a chybí jim sdí-
lená pozornost.

Před hrou (kontaktem) s vrs-
tevníky preferují nefunkční hru 
s předměty (řazení, roztáčení, 
manipulaci).
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Kontakty

Rodinné	Integrační	Centrum	o.s.
Prodloužená 278, Pardubice 530 09

Sociální pracovnice RP
Aneta Boušková, DiS. 
tel: 731 142 087
email: aneta.bouskova@ric.cz

Ředitelka	RIC
Ing.	Mgr.	Hana	Janiková,	MBA	
tel: 739 025 071  
email: hana.janikova@ric.cz

www.ric.cz
email: info@ric.cz 

... vnímáme 
Vás srdcem!

www.ric.cz



Cílová skupina

Rodiny s dětmi s poruchami autistického spek-
tra (dále jen PAS) ve věku od 1 do 7 let, kte-
ré mají bydliště na území Pardubického kraje.

Cíle sociální služby Raná péče pro rodiny 
s dětmi s poruchami autistického spektra 
(dále RP)

• Prevence před sociálním vyčleňováním a izolací 
rodiny.

•	 Podpora	 intuitivního	 rodičovství	 jako	 klíčového	
prvku úspěšné interakce s dítětem (rodič - dítě).

•	 Posílení	 kompetencí	 rodiny	 v	 rámci	 sociálního	
začleňování do místní komunity a společnosti.

•	 Aktivizace	 a	 edukace	 rodin	 k	 samostatnému	
zvládání náročných a krizových situací.

•	 Zprostředkování	vzájemného	setkávání		a	sdíle-
ní rodin s dětmi (rodičovské, mužské a souroze-
necké skupiny).

•	 Podpora	 efektivní	 spolupráce	 mezi	 rodinou	 
a institucemi (vzdělávací, sociální aj.), které se  
na péči o dítě podílejí.

•	 Podpora	psychomotorického	a	sociálního	vývoje	
dítěte v rámci individuální a skupinové práce.

•	 Vytvoření	 podmínek	 pro	 integraci	 dětí	 mezi	
zdravé vrstevníky v rámci sociálního začleňová-
ní.

•	 Zajištění	 přednášek,	 seminářů	 a	 vzdělávání	pro	
rodiny	s	dětmi	s	PAS	a	spolupracující	organizace.

Poslání sociální služby RP 

Posláním sociální služby 
Raná péče pro rodiny s dět-
mi s PAS je zajištění včasné, 
komplexní a intenzivní pomo-
ci a podpory rodině a dalším 
pečujícím osobám. Aktiviza-
cí a poskytováním odborných 
služeb dojde ke zkvalitně-
ní života rodiny a jejího začlenění do přirozeného  
sociálního prostředí. 

Nabídka činností

• Intenzivní	odborná	individuální	a	skupinová	prá-
ce s dítětem.

•	 Poradenství	v	oblasti	speciální	výchovy	a	vzdělá-
vání dětí.

•	 Podpora	funkční	komunikace	dětí.

•	 Nácvik	zvládání	problémového	chování	dětí.

•	 Nácvik	sociálních	dovedností	a	kooperace	ve	hře.

•	 Videonácvik	interakcí.

•	 Individuální	komunikační	terapie	s	logopedem.	

•	 Poradenství	v	oblasti	úpravy	domácího	prostře-
dí pro děti s PAS dle metodiky strukturovaného 
učení.

•	 Přednášky	a	semináře	pro	rodiče.	

•	 Rodičovské,	mužské	a	sourozenecké	skupiny	pro	
rodiny	s	dětmi	a	spolupracující	organizace.	

•	 Nabídka	integračních	aktivit	pro	děti.	

•	 Individuální	 a	 skupinové	 psychologické	 pora-
denství.

•	 Sociálně	právní	poradenství.

•	 Mezioborová	spolupráce	s	dalšími	organizacemi.

Doplňkové aktivity

•	 Canisterapie	
•	 Muzikoterapie	
•	 Arteterapie	
•	 Doprovázení	a	péče	o	dítě	
•	 Nabídka	integračních	aktivit	

Zásady poskytování sociální služby RP  

•	 Respektujeme	uživatele	služby	jako	partnera.	

•	 Přistupujeme	ke	každému	uživateli	individuálně.

•	 Poskytujeme	kvalifikovanou	a	odbornou	péči.	

•	 Chráníme	právo	uživatele	na	soukromí	a	důvěr-
nost sdělení. 

•	 Zaručujeme	ochranu	osobních	a	citlivých	údajů.	

•	 Zachováváme	 uživatelovu	 důstojnost	 a	 lidská	
práva. 

•	 Respektujeme	svobodné	rozhodování	uživatele.	

•	 Zpřístupňujeme	 uživateli	 využívání	 veřejně	 do-
stupných služeb. 

•	 Podporujeme	uživatelovy	vztahy	s	rodinou	

 a blízkými. 

www.ric.cz

Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra


