
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 možno službu SR využít dle indivi-
duální domluvy.
Klienti mohou využívat a libovolně kombinovat 
obě formy poskytování sociální služby SR.

Úhrada za službu SR
Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma.

Kapacita služby SR
Služba je kapacitně omezena pro 22 klientů z Par-
dubického kraje. V případě, že je kapacita naplněna, 
zájemce o službu SR je na základě svého souhlasu 
zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení do sezna-
mu čekatelů může zájemce odmítnout.

Sociální rehabilitace pro 
osoby s poruchami autis-
tického spektra

Stává se Vám, že jste občas ne-
pochopeni nebo nechápete si-
tuace, které se kolem Vás dějí?

Cítíte se osamoceni, nedaří se 
Vám navazovat společenské 
kontakty?

Potřebujete pomoc při sebe-
obsluze a při zvládání běžných 
úkonů v domácnosti?

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

www.ric.cz   •   email: info@ric.cz 

... vnímáme 
Vás srdcem!

www.ric.cz
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PAPAGUY
Bar & Grill

Autocentrum

43

Pardubice

Lanškroun

Kontakty
Sociální pracovník
Klára Milaberská, DiS.
tel: 730 598 154
email: klara.milaberska@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 16 do 64 let s diagnos-
tikovanými poruchami autistického spektra 
nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnos-
tiky, které mají bydliště na území Pardubic-
kého kraje. 

Poslání SR

Posláním Sociální rehabilitace pro osoby s poru-
chami autistického spektra je zajištění činností 
směřujících k dosažení co nejvyšší možné míry sa-
mostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. 

Poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji 
specifických schopností a dovedností, k vytváře-
ní společensky žádoucích návyků uživatele služby  
a ke zvýšení možnosti uplatnění v přirozeném  
sociálním prostředí.

Cíle sociální rehabilitace pro osoby  
s PAS  (dále SR)

• Rozvíjení sociálních a komunikačních dovednos-
tí.

• Podpora při výchovných, vzdělávacích a aktivi-
začních činnostech.

• Vedení osob s PAS k soběstačnosti a smyslupl-
nému trávení volného času.

• Vytváření podmínek pro uplatnění osob s PAS na 
trhu práce.

• Posílení schopností a dovedností osob s PAS  
k samostatnému zvládání náročných a krizových 
životních situací.

• Ochrana práv osob s PAS.

Nabídka činností
• Podpora a pomoc při zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím.

• Individuální a skupinové nácviky sociálních a ko-
munikačních dovedností.

• Poradenství v oblasti funkční komunikace.

• Poskytování podpory v nácvicích sebeobsluž-
ných dovedností.

• Pomoc při hledání vhodného pracovního uplat-
nění na trhu práce.

• Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými 
institucemi.

• Skupinová setkávání osob s PAS.

• Poradenství v oblasti rodinných, vrstevnických  
a mezigeneračních vztahů.

• Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí 
pro osoby s PAS (struktura a vizualizace).

• Psychologické, psychoterapeutické, příp. jiné 
odborné poradenství.

• Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulač-
ních pomůcek a odborné literatury o PAS do do-
mácího prostředí. 

• Mezioborová setkávání spolupracujících organi-
zací. 

• Zprostředkování přednášek a seminářů.

• Sociálně právní poradenství.

• Pomoc při uplatňování práv a oprávněných  
zájmů.

Zásady poskytování sociální služby SR  

• S klienty jednáme jako s rovnocennými partnery.

• Přistupujeme ke klientům individuálně.  

• Reagujeme na potřeby klientů.

• Chráníme právo klientů na soukromí a důvěrnost 
sdělení.

• Zaručujeme ochranu osobních a citlivých údajů.

• Zachováváme důstojnost a lidská práva klientů.

• Respektujeme svobodné rozhodování klientů.

• Zpřístupňujeme klientům využívání veřejně  
dostupných služeb.

• Poskytujeme kvalifikovanou a odbornou péči.

www.ric.cz

Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra


