
Poskytování služby v Pardubicích:
Pondělí 7:30 – 16:00 (terénní forma)
Úterý  7:30 - 12:00 (ambulantní forma)
  12:00 - 16:00 (terénní forma)
Středa  7:30 – 16:00 (terénní forma)
Čtvrtek 7:30 – 16:00 (terénní forma)
Pátek  7:30 – 16:00 (terénní forma)

Poskytování služby v Lanškrouně:
Pondělí 7:30 - 12:00 (ambulantní forma)
  12:00 - 16:00 (terénní forma)
Úterý  7:30 – 16:00 (terénní 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 75 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.

Raná péče pro rodiny  
s dětmi s poruchami  
autistického spektra,  
s poruchami komunikace 
a sociální interakce
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).

... vnímáme 
Vás srdcem!

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

Kde nás najdete
Rodinné Integrační Centrum z.s.
Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
(vchod Jindřišská ulice ve 3. nadzemním podlaží)
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
Komenského 324, 563 01 Lanškroun

www.ric.cz   •   email: info@ric.cz 

Kontakty
Sociální pracovnice RP
Bc. Iva Pohlová
tel: 605 200 110
email: iva.pohlova@ric.cz
Ředitelka RIC
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA 
tel: 739 025 071  
email: hana.janikova@ric.cz



Cílová skupina

Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku  
od 1 do 7 let včetně s poruchami komunikace  
a sociální interakce, zejména s diagnostiko-
vanými poruchami autistického spektra nebo 
s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, kte-
ré mají bydliště na území Pardubického kraje.

Poslání sociální služby RP 

Posláním sociální služby Raná péče pro rodiny  
s dětmi s poruchami autistického spektra, s poru-
chami komunikace a sociální interakce je zajištění 
včasné, komplexní a intenzivní pomoci a podpory 
rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací  
a poskytováním odborných služeb dojde ke zkva-
litnění života rodiny a jejího začlenění do přiroze-
ného sociálního prostředí. 

Cíle sociální služby Raná péče (dále RP)

• Posílení schopností a dovedností rodin k samo-
statnému zvládání náročných a krizových situací.

• Zprostředkování vzájemného setkávání a sdílení.

• Podpora spolupráce mezi rodinou a organizace-
mi.

• Podpora psychomotorického a sociálního vývoje 
dítěte.

Nabídka činností
• Poskytování informací a podpora rodiny při při-

jetí diagnózy.

• Poradenství v oblasti funkčních rodinných a vrs-
tevnických vztahů.

• Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí 
(struktura a vizualizace). 

• Poradenství v oblasti funkční komunikace.

• Poskytování informací, podpory a praktický  
nácvik sociálních a komunikačních dovedností.

• Komunikační terapie. 

• Poskytování informací a podpory v  nácvicích  
sebeobslužných dovedností.

• Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulač-
ních pomůcek a odborné literatury do domácího 
prostředí.

• Sociálně právní poradenství.

• Psychologické, psychoterapeutické, příp. jiné 
odborné poradenství.

• Tematická skupinová setkávání.

• Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi.

• Zprostředkování kontaktů, nabídka volnočaso-
vých a integračních aktivit.

• Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými 
institucemi.

• Mezioborová setkávání spolupracujících organi-
zací.

• Zprostředkování přednášek a seminářů.

Zásady poskytování sociální služby RP  

• Respektujeme uživatele 
služby jako partnera. 

• Přistupujeme ke každému 
uživateli individuálně.

• Poskytujeme kvalifikova-
nou a odbornou péči. 

• Chráníme právo uživatele 
na soukromí a důvěrnost 
sdělení. 

• Zaručujeme ochranu osob-
ních 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, s poruchami komunikace a sociální interakce


