
Chcete se věnovat různým ak-
tivitám, ale potřebujete k tomu 
asistenci jiné osoby?

Poskytování služby:
Pondělí  7:00 – 18:00  (terénní forma)
Úterý  7:00 – 18:00  (terénní forma)
Středa  7:00 – 18:00  (terénní forma)
Čtvrtek  7:00 – 18:00  (terénní forma)
Pátek 7:00 – 18:00  (terénní forma)

O sobotách, nedělích, svátcích a v čase mimo 
stanovenou provozní dobou lze službu poskyt-
nout s ohledem na potřeby klienta a dle volných 
kapacit poskytovatele. 

Přednostně bude služba poskytována v ORP 
Pardubice a ORP Lanškroun. V případě volné ka-
pacity bude služba poskytovaná i na jiném území 
Pardubického kraje.

Úhrada za službu
Cena služby se řídí aktuálním sazebníkem úhrad  
za služby. Zájemci je předán v tištěné podobě  
v průběhu jednání o poskytování služby a je do-
stupný na webových stránkách poskytovatele.

Kapacita služby
Okamžitá kapacita služby je 10 klientů z Pardubic-
kého kraje. V případě, že je kapacita naplněna, zá-
jemce o službu OA je na základě svého souhlasu za-
řazen do seznamu čekatelů. Zařazení do seznamu 
čekatelů může zájemce odmítnout. 

Osobní asistence  
pro osoby s poruchami  
autistického spektra

Potřebujete podporu a pomoc 
při udržování sociálních vazeb  
se svým okolím?

Potřebujete pomoc při sebe-
obsluze a zvládání běžných  
životních úkonů?

Kde nás najdete
Rodinné Integrační Centrum z.s.
Náměstí Republiky 2686, Pardubice 532 27 
(vchod Jindřišská ulice ve 3. nadzemním podlaží)

www.ric.cz   •   email: info@ric.cz 

... vnímáme 
Vás srdcem!

www.ric.cz
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Kontakty
Sociální pracovnice
Mgr. et Bc. Monika Rybanská
tel: 730 598 154
email: monika.rybanska@ric.cz

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

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



Cílová skupina

Osoby ve věku od 1 do 64 let s diagnostiko-
vanými poruchami autistického spektra nebo 
s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, kte-
ré vyžadují dohled a péči, s pobytem na úze-
mí Pardubického kraje.

Poslání 

Poslání služby Osobní asistence pro osoby s po-
ruchami autistického spektra (dále OA) je poskyt-
nout pomoc a péči těmto osobám při zvládání 
každodenních aktivit a činností, využívání běžně 
dostupných služeb, aktivním trávení času a zajiš-
tění bezpečnosti po dobu nepřítomnosti pečující 
osoby v domácnosti klienta. 

Cíle
1. Pomoc osobám s autismem v aktivním trávení 

volného času a ve využití běžných veřejných slu-
žeb.

2. Péče o osoby s autismem při zvládání každoden-
ních aktivit a činností.

3. Podpora osob s autismem v samostatném roz-
hodování a uplatňování své vůle.

Nabídka činností

Výše uvedených cílů služba OA dosahuje nabídkou 
těchto činností:

• Pomoc při zvládání běžných úkonů sebeobslu-
hy (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 
pomoc při oblékání/svlékání a úpravy zevnějšku, 
pomoc při použití WC/výměně inkontinenčních 
pomůcek apod.);

• podpora při orientaci v prostoru a zajištění bez-
pečného pohybu v/mimo domácnost včetně vy-
užití kompenzačních pomůcek;

• doprovod (cesta např. do školy, do knihovny, 
procházka apod.);

• pomoc při využití běžných služeb (např. restau-
race, kadeřnictví, plavecké bazény, veřejná do-
prava atd.);

• pomoc při obstarávání osobních záležitostí 
(podpora komunikace);

• pomoc při osobní hygieně (pomoc při denní hy-
gieně, tj. při mytí rukou a obličeje, čištění zubů, 
sprchování/koupeli);

• pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc 
s úklidem a údržbou domácnosti - při aktivním 
zapojení klienta, nákupy a běžné pochůzky);

• aktivizace klienta pro udržování motorických, 
psychických a sociálních dovedností.

Zásady poskytování služby  
RESPEKT
K osobnosti klienta a jeho životnímu příběhu přistu-
pujeme s respektem a empatií.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Na základě skutečných potřeb každého klienta rea-
lizujeme individuální plán péče.

DŮSTOJNOST
Při poskytování péče dbáme na postupy zachová-
vající důstojnost klienta. 
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