
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 SAS využít dle indivi-
duální domluvy. 

Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombi-
novat obě formy poskytování sociální služby SAS.

Úhrada za službu SAS
Služba SAS je poskytována zdrama. 

Kapacita služby SAS
Služba je kapacitně omezena pro 80 rodin s dětmi  
z Pardubického kraje. V případě, že je kapacita  
naplněna, zájemce o službu SAS je automaticky  
zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do sezna-
mu čekatelů může zájemce odmítnout.

Sociálně aktivizační  
služby pro rodiny s dětmi  
s poruchami autistického 
spektra
Možné projevy dětí s PAS

Mají snížené sebepojetí - 
posunutý práh bolesti.

Obvykle opakují slovo nebo 
fráze mimo sociální kontext.

Fixují se často více na předměty  
než na osoby.

... vnímáme 
Vás srdcem!

www.ric.cz

Kontakty
Sociální pracovnice SAS
Mgr. Kateřina Petrová
tel: 731 697 438
email: katerina.petrova@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.
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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 



Cílová skupina

Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku  
od 8 do dovršených 18 let s diagnostikova-
nými poruchami autistického spektra nebo  
s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, kte-
ré mají bydliště na území Pardubického kraje.

Poslání SAS 

Posláním sociální služby SAS pro rodiny s dětmi  
s PAS je zajištění komplexní pomoci a podpo-
ry rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací  
a poskytováním odborných služeb dojde k rozvo-
ji specifických schopností a dovedností uživatele 
služby, ke zlepšení podmínek pro vzdělávání a ke 
zvýšení možností uplatnění v přirozeném sociál-
ním prostředí.  

Cíle Sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi s poruchami autistického 
spektra (dále SAS)

• 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

• Sociálně právní poradenství.

• Poradenství v  oblasti funkčních rodinných  
a vrstevnických vztahů.

• Poradenství a podpora rodiny při hledání řešení 
zvládání problémového chování dítěte.

• Poradenství v oblasti úpravy domácího prostře-
dí (struktura a vizualizace). 

• Poradenství v oblasti funkční komunikace.

• Komunikační terapie.

• Individuální a skupinové nácviky sociálních  
a komunikačních dovedností.

• Poskytování informací a podpory v  nácvicích 
sebeobslužných dovedností.

• Podpora a doprovázení při jednání s příslušný-
mi institucemi.

• Psychologické, psychoterapeutické, příp. jiné 
odborné poradenství.

• Tématická skupinová setkávání.

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

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

• Mezioborová setkávání spolupracujících organi-
zací.

• Zprostředkování přednášek a seminářů.

• Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi.

Zásady poskytování SAS  

• 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  
dostupných služeb. 

• Podporujeme uživatelovy vztahy s rodinou  
a blízkými. 

www.ric.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra


