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Úvodní slovo ředitelky Rodinného Integračního Centra z.s.

Vážení,
dívám-li se zpět za uplynulým rokem v Rodinném Integračním
Centru, charakterizovala bych ho jako rokem naplněným smysluplnou prací.
Od ledna 2016 se nám podařilo reagovat na potřeby rodičů a odborné veřejnosti a rozšířit cílovou skupinu služby raná péče pro
rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra o rodiny s dětmi s poruchami komunikace a sociální interakce. Raná péče byla
od začátku roku zařazena do tříletého individuálního projektu
s názvem Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. Od března roku 2016 byla navýšena kapacita z 35 na 43 rodin vzhledem
k enormnímu zájmu o poskytovanou službu. Ke konci roku, díky
dalším získaným zdrojům nad rámec vyrovnávací platby, mohl být
počet rodin využívajících naší službu navýšen na 48 rodin.
Kapacitní změnou prošla i sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
s poruchami autistického spektra ze 40 na 47 rodin s dětmi s poruchami autistického
spektra.
Aktivizační služby, integrační aktivity a další doplňkové služby prošly velkým množstvím
přeměn a inovací. Realizována byla řada vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, uskutečnil se pobyt pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, velký zájem zaznamenal i klub Áčko – volnočasová aktivita
pro děti se speciálními potřebami. Se všemi podrobnostmi vás ráda seznámím na některé
z dalších stran této výroční zprávy.
Ráda bych poděkovala svým kolegům za jejich úsilí, chuť, optimismus a skvěle odvedenou
celoroční práci. Je velké štěstí a dar mít kolem sebe tolik pracovitých a pozitivních lidí. ♥
Velké díky patří též zástupcům MPSV, Pardubického kraje, státní správy, představitelům
Statutárního města Pardubice, Města Lanškroun a dalším městům a obcím, nadacím, partnerům a dalším dárcům a sponzorům, bez jejichž podpory a zájmu, by naše počínání nebylo možné.
Pevně věřím, že rok 2017 přinese mnoho pozitivního ve fungování naší organizace, a že
budeme i nadále poskytovat našim klientům kvalitní služby, které jim pomohou zvládnout
náročná životní období.

					
		
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
						Ředitelka Rodinného Integračního Centra z.s.
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Předmluva
Rodinné Integrační Centrum z.s. (dále RIC) poskytuje od svého vzniku aktivizační
a integrační aktivity rodinám s dětmi za účelem prevence před sociálním vyloučením
způsobeným déletrvající sociální izolací při mateřské či rodičovské dovolené a při náročné
péči o dítě/děti se speciálními potřebami (děti se zdravotním postižením, děti v náhradní
rodinné péči a děti ze sociálně slabých či jinak znevýhodněných rodin). Dále se zaměřuje
především na podporu aktivního trávení volného času rodičů s dětmi a poskytování
vzdělávacích akcí pro rodiče, které zvýší jejich osobní potenciál a napomohou jim
k lepšímu uplatnění na trhu práce.
Od 1. 1. 2012 zaregistroval RIC dle zákona č. 106/2006 Sb., o sociálních službách novou
službu – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
(dále PAS) a kombinovanými vadami (KV) od 1 do 18 let, kteří mají trvalé bydliště
na území Pardubického kraje. Z důvodu stále se zvyšujícího počtu klientů a již nedostačující
kapacity služby, byla od 1. 1. 2015 zřízena nová registrovaná sociální služba Raná péče
(RP) pro rodiny s dětmi s PAS ve věku od 1 roku do 7 let. Služba Sociálně aktivizační
služby (SAS) pro rodiny s dětmi s PAS upravila od začátku roku 2015 cílovou skupinu dětí
na věkovou skupinu od 8 do 18 let. Od ledna 2016 byla poté ještě rozšířena cílová skupina
RP na rodiny s dětmi s PAS, s poruchami komunikace a sociální interakce.
Současně je RIC spoluorganizátorem akcí na podporu problematiky poruch autistického
spektra a koordinuje tzv. Pracovní skupinu pro osoby s PAS.
Zástupci RIC se aktivně účastní i komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích,
Ústí nad Orlicí, Lanškrouně a dalších městech Pardubického kraje.
Celorepublikově je organizace začleněna do Sítě mateřských center a pravidelně se účastní
Regionálních setkání mateřských center Pardubického kraje, kde dochází k získávání
a předávání nových zkušeností a informací pro rozvoj centra.
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Orgány Rodinného Integračního Centra
Členská schůze
V roce 2016 se uskutečnila 17. členská schůze dne 1. 6. 2016.
Výbor
V roce 2016 se uskutečnily 4 schůze výboru, a to ve dnech 30. 3. 2016, 1. 6. 2016, 23. 9.
2016 a 16. 12. 2016.
předseda: Mgr. Gabriela Bělková
místopředseda: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
hospodářka: Bc. Hedvika Cempírková
členové: Mgr. Pavla Vltavská, Mgr. Bc. et Bc. Martina Votke, Bc. Hedvika Cempírková
Statutární zástupci
Mgr. Gabriela Bělková
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
Revizní komise
předseda revizní komise: Ing. Jana Černíková
členové revizní komise: Ing. Kateřina Vanýsková, Jana Řezníčková
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Aktivizační služby a integrační aktivity pro rodiny s dětmi a služby pro rodiče
s dětmi se speciálními potřebami
Poslání
Rodinné Integrační Centrum pomáhá a podporuje rodiny s dětmi zdravými a rodiny s dětmi
a osoby se speciálními potřebami, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním
prostřednictvím integračních aktivit a aktivizačních služeb.
Cíle
•

Zajištění prostor pro vzájemné setkávání rodin s dětmi a organizování aktivizačních
služeb a integračních aktivit (programy pro rodiče s dětmi, kurzy, semináře aj.).

•

Podpora psychomotorického vývoje dítěte – získání nových schopností a dovedností.

•

Podpora rodiny jako celku, podpora vzájemných rodinných vztahů – společné aktivity
a prožitky.

•

Integrace, prevence a snížení rizika sociální izolace rodičů pečujících o děti zdravé
a děti se speciálními potřebami.

•

Podpora vzdělávání a získávání základních sociálních, profesních a společenských
dovedností rodičů a rozšíření jejich znalostí v oblasti péče o dítě.

•

Spolupráce s organizacemi zabývajícími se péčí o rodinu a dítě.

•

Osvětová činnost zaměřená na podporu významu rodiny a na péči o děti zdravé
a děti se speciálními potřebami: pořádání seminářů, přednášek, školení, vydávání
odborných a účelových publikací, článků apod.

Cílová skupina
•

Děti ve věku od narození do sedmi let, u dětí se speciálními potřebami do 18 let věku.

•

Rodiče celodenně pečující o dítě zdravé nebo dítě se speciálními potřebami.

•

Ostatní rodinní příslušníci.
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Poskytované služby
Aktivizační služby a integrační aktivity pro rodiče s dětmi, tzv. tréninkové aktivity
(Rodičovská skupina + společná doprovodná integrační aktivita zaměřená na výtvarnou,
hudební a pohybovou činnost).
Aktivita se skládá ze dvou částí – Rodičovské skupiny a doprovodné společné aktivity.
První převážnou část tvoří komunitní rodičovská setkávání na Rodičovských skupinách,
kde rodiče s dětmi mohou aktivně řešit své problémy a potřeby pod vedením aktivizačního pracovníka nebo sociálního pracovníka (případně dalšího kompetentního odborníka na danou problematiku). Druhou část tvoří společné doprovodné integrační aktivity
(cca 30 – 40 minut), kdy připravují aktivizační pracovníci ve spolupráci s rodiči činnost
zaměřenou na výtvarnou, pohybovou nebo hudební oblast. Tato společná doprovodná
aktivita je zaměřena na stmelení rodinných vazeb, zlepšení vzájemných vztahů, dovedností dětí a současně upevnění rodičovských kompetencí a posílení sebevědomí rodičů.

Aktivizační služby a aktivity pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami (SP):
•
Doprovázení a péče o dítě – služby krátkodobého hlídání dětí se speciálními potřebami,
pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování záležitostí
na úřadě, návštěva lékaře, odpočinek od nepřetržité péče) o dítě postarat sami.
•
Canisterapie aneb aktivity se psem – konzultace za přítomnosti psů, kdy pes slouží
jako zdroj podnětů, motivací, podpora psychomotorického vývoje a prostředek
ke zjednodušení a urychlení integrace do společnosti.
•
Léčebná muzikoterapie – terapie, která využívá hudbu, hlas a rytmus k navození
pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní a emoční.
•
Klub „Áčko“ pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami (mladší děti).
•
Klub „Áčko“ pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami (starší děti).
•
Rodičovské skupiny + společné doprovodné integrační aktivity.
•
Psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi s PAS.
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Aktivní rodičovství – vzdělávací aktivita (AR) nabízela praktický přístup k řešení vztahů
rodič - dítě a zároveň přiváděla rodiče k demokratickému pojetí výchovy dětí, jež vychází
z principů individuální psychologie. AR se skládalo z pravidelného setkávání rodičů, kde jim
byly v celkem 18 hodinách předávány informace o aktivním přístupu k rodičovství. Během
setkávání byl dán prostor pro výměnu zkušeností a vzájemnou podporu účastníků. Díky
skupinovým procesům a prožitkům rodičů byly postupně nabyté znalosti přeměňovány
v dovednosti. Rodiče si osvojili dovednosti, jak lépe rozumět svým dětem, jak je vychovat
k odpovědnosti a samostatnosti, jak s nimi správně komunikovat a povzbuzovat je. Rodiče
se naučili, jak řešit konfliktní situace a jak jim předcházet. Základní témata: Základní
principy, z nichž program vychází, výchovné styly; Jak lépe porozumět sobě i svému
dítěti; Povzbuzování – budování sebedůvěry dítěte; Jak dětem naslouchat, abychom jim
rozuměli; Důsledky chování a rozhodování, vstřícné naslouchání, já - sdělení; Rozvíjení

vlastní sebedůvěry.
Besedy, workshopy, diskusní skupiny - byly vždy vedeny odborníky na dané téma
(sociální pracovníci, speciální pedagogové, psychologové, terapeuti). Témata, která byla
v rámci aktivity řešena, se týkala především těchto oblastí: vývoj dítěte a péče o něj, řešení
problémového chování u dítěte, jak dítě správně motivovat, šikana dětí v předškolním
věku, řešení konfliktů, témata pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami, zkoordinování
rodinného života a pracovních povinností, rozvodová a porozvodová situace v rodině aj.
Naším hlavním cílem bylo prostřednictvím našich aktivit a činností aktivizovat rodiče
s dětmi a motivovat je k aktivnímu způsobu života, nabídnout jim prostor, kde mohli
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vzájemně diskutovat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností, dovedností a znalostí.
Cílem naší organizace bylo zajistit rodičům s dětmi možnost zapojení se do komunity
rodin v centru a zajistit jim „neutrální půdu“ pro společné rozhovory o různých potřebách
a problémech, ke kterým se mohli vyjadřovat sami navzájem, ve spolupráci s aktivizačním
pracovníkem, psychologem, lektorem či sociálním pracovníkem, kteří je doprovázeli.
Naší snahou bylo rodiče aktivně zapojovat do nabízených činností, rozvíjet a obnovovat
jejich rodičovské kompetence a profesní schopnosti a dovednosti. Dále jim naše centrum
nabízelo zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a zvyšování životních
a výchovných kompetencí (např. slaďování rodinného a pracovního života, podpora
a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, pomoc při uplatňování práv rodiny,
zvyšování finanční gramotnosti). Rodinám s dětmi se speciálními potřebami (rodinám
s dětmi se zdravotním postižením a sociálně slabým rodinám) jsme zajistili dostupnost
služeb, jejichž prostřednictvím se mohly děti integrovat do kolektivu svých vrstevníků.
Rodiče mohli získat nové společenské vazby a kontakty a děti zlepšit svůj psychomotorický
vývoj, upevňovat sociální schopnosti a dovednosti a minimalizovat následky svého
zdravotního postižení. Služby a aktivity probíhaly pod vedením odborného personálu,
centrum je vybaveno speciálními didaktickými, kompenzačními a stimulačními pomůckami
a hračkami. Současně i rodinám s dětmi zdravými jsme umožnili kontakt s rodinami
s dětmi se speciálními potřebami.

Ze zpětné vazby od pracovníků veřejné správy, od spolupracujících organizací, ale zejména
z řad rodičů, byly aktivity RIC velmi bohaté. Naše centrum, díky všem aktivitám, které
poskytovalo, získalo image profesionálního mateřského centra.
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Přehled celoročních pravidelných aktivizačních služeb a aktivit
Dopolední programy (pondělí, středa, čtvrtek a pátek)
PONDĚLÍ

Rodičovská skupina + společná doprovodná integrační aktivita zaměřená
na výtvarnou činnost s Helčou

STŘEDA		Znaková řeč pro batolata (únor – červen)
ČTVRTEK

Rodičovská skupina + společná doprovodná integrační aktivita zaměřená
na pohybovou činnost s Martinou a Helčou (leden – březen)

PÁTEK

Rodičovská skupina + společná doprovodná integrační aktivita zaměřená
na hudební činnost s Bóďou

Odpolední programy (pondělí – pátek)
PONDĚLÍ

Rodičovská skupina pro rodiče s dětmi s poruchami autistického spektra
Rodičovská skupina „Autík a Autínek“ pro rodiče dětí s PAS
(leden – červen)
Zdravotní cvičení pro rodiče

ÚTERÝ

Klub „Áčko“ pro mladší děti
Klub „Áčko“ pro starší děti

STŘEDA

Klub „Áčko“ pro mladší děti

ČTVRTEK

Rodičovská skupina pro rodiče s dětmi s poruchami autistického spektra

PO – PÁ

Canisterapie, Léčebná muzikoterapie, Arteterapie, Doprovázení a péče
o dítě, Individuální poradenství
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Kalendář jednorázových akcí
LEDEN
Rodičovská skupina + výtvarná činnost s babičkou a dědou			
Rodičovská skupina + vývoj dítěte a péče o něj				
Školení osobních asistentů – Jak motivovat dítě s PAS			
Workshop – Řešení problémového chování u dítěte				
Seminář se zážitkovými vstupy na téma Problémové chování u osob s PAS
Rodičovská skupina + tvořeníčko pro rodiče s dětmi				

11. 1. 2016
14. 1. 2016
15. 1. 2016
21. 1. 2016
25. 1. 2016
25. 1. 2016

ÚNOR
Diagnostické měření dětí a dospělých – zjištění úrovně autonomního systému 2. 2. 2016
Vzdělávací seminář - Řešení konfliktních situací		
4. 2. 2016
Rodičovská skupina + výtvarná činnost – Valentýnská dílnička		
8. 2. 2016
Valentýnská dílna pro rodiče						
10. 2. 2016
Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Sněžítko 					
15. 2. 2016
Přednáška na téma Šikana dětí předškolního věku 				
25. 2. 2016
Rodičovská skupina + hudební činnost s babičkou a dědou
26. 2. 2016
Prezentace RIC – Univerzita Pardubice
29. 2. 2016

BŘEZEN
Rodičovská skupina + výtvarná činnost s babičkou a dědou			
7. 3. 2016
Rodičovská skupina + výtvarná činnost - Karneval s Helčou		
14. 3. 2016
Integrační aktivita pro rodiče s dětmi – Klub Áčko s Martinou
– mladší děti – karneval								
15. 3. 2016
Integrační aktivita pro rodiče s dětmi – Klub Áčko s Aničkou - mladší děti
– karneval										
16. 3. 2016
Rodičovská skupina + hudební činnost - karneval s Bóďou
18. 3. 2016
Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – dekorace z vajíčka				
21. 3. 2016
Přednáška na téma hyperaktivita u dětí									
31. 3. 2016
Výroční zpráva za rok 2016
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DUBEN
Modrý průvod s ČSOB Pojišťovnou						
Slavnostní otevření výstavy vzkazů						
LIGHT IT UP BLUE – celorepubliková kampaň „Rozsviťme se modře“
Modrý den otevřených dveří							
Přednáška - Rizikové sexuální chování dětí 					
Rodičovská skupina – Prevence rizikového chování dětí			
Přednáška - Překonávání obtíží při začleňování dítěte s PAS do kolektivu
třídy – PaeDr. Čadilová								
Konference – Směrem z PASti aneb autismus v praxi III.			
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi				
Přednáška - Agrese a agresivita u dětí						
Oslavy Dne Země									
Přednáška - Terapie problémového chování u lidí s mentálním
postižením nebo s autismem – úvod – PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.		
Kurz první pomoci									
Přednáška – Prevence dětských úrazů						
Přednáška - Terapie problémového chování u lidí s mentálním 		
postižením nebo s autismem – úvod – PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. 		
Rodičovská skupina + hudební činnost s babičkou a dědou
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1. 4. 2016
1. 4. 2016
2. – 3. 4. 2016
4. 4. 2016
6. 4. 2016
11. 4. 2016
12. 4. 2016
18. 4. 2016
18. 4. 2016
19. 4. 2016
22. 4. 2016
25. 4. 2016
26. 4. 2016
28. 4. 2016
29. 4. 2016
29. 4. 2016
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KVĚTEN
Rodičovská skupina + výtvarná činnost - Den matek
Přednáška - Komunikace pohledem						
Prezentace pomůcek BOBLES						
Z PASti autismu								
Rodičovská skupina + hudební činnost s babičkou a dědou
Kurz první pomoci								
Rodičovská skupina + psychologická skupinová konzultace		
Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Nástěnka z korku			
Přednáška - Sladění zaměstnání a rodiny 			
Diagnostické měření MUDr. Kučera					

ČERVEN
Dětský pohádkový den								
Členská schůze									
Nezaměstnanost mužů a žen – současný stav					
Rodičovská skupina + výtvarná činnost s babičkou a dědou				
Rodičovská skupina + výtvarná činnost - Den otců
Rodičovská skupina + výtvarná činnost – tvořeníčko pro rodiče
s dětmi – veselá trička						
Seminář o problematice PAS pro pedagogické pracovníky – Česká Třebová
Přednáška - Sladění zaměstnání a rodiny				
Přednáška - Výživové problémy dětí						
Přednáška - Stress management							
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2. 5. 2016
10. 5. 2016
11. 5. 2016
11. 5. 2016
13. 5. 2016
17. 5. 2016
18. 5. 2016
23. 5. 2016
26. 5. 2016
31. 5. 2016

1. 6. 2016
1. 6. 2016
2. 6. 2016
6. 6. 2016
13. 6. 2016
20. 6.2016
20. 6.2016
23. 6. 2016
27. 6. 2016
30. 6. 2016
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ČERVENEC
Přednáška - Finanční poradenství - exekuce, insolvence				
Přednáška - Finanční poradenství - splátkový kalendář			
Přednáška - Informační a konzultační aktivita - Trh práce			
Školení osobních asistentů – DPD, prodloužený víkendový pobyt		
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi - Letní moře		
Přednáška - Flexibilní forma práce a úprava pracovní doby			
Informační a konzultační aktivita - Rovnost mužů a žen na trhu práce
včetně genderových stereotypů							
Rodičovská skupina + hudební činnost s babičkou a dědou

7. 7. 2016
13. 7. 2016
14. 7. 2016
14. 7. 2016
18. 7. 2016
20. 7. 2016
21. 7. 2016
22. 7. 2016

SRPEN
Informační a konzultační aktivita - Sladění rodičovských
/partnerských/ a pracovních rolí						
3. 8. 2016
Přednáška - Zákonné úpravy související s péčí o dítě ve vztahu
k zaměstnání rodičů				
8. 8. 2016
Veletrh sociálních služeb aneb žijeme v pestrém světě			
10. 8. 2016
Informační a konzultační aktivita - Osobní/skupinová konzultace 		
s jednotlivými účastníky								
10. 8. 2016
Přednáška - Sociálně právní minimum						
11. 8. 2016
Rodičovská skupina - hlídání dětí v rámci prodlouženého
víkendového pobytu								
23. 8. 2016
Prodloužený víkendový pobyt s ČSOB Pojišťovnou			
25. - 28. 8. 2016
Rodičovská skupina pro rodiče s dětmi s PAS - víkendový pobyt		
25. 8. 2016
Loučení s létem - opékání buřtů							
29. 8. 2016
Přednáška - Vyjednávání v zaměstnání						
31. 8. 2016
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ZÁŘÍ
Přednáška - Konflikty - příčiny řešení						
Sebeobrana pro maminky								
Přednáška - Týmová spolupráce funguje i v rodině				
Sebeobrana pro maminky								
Rodičovská skupina - hudební činnost s babičkou a dědou			
Přednáška - Stress management							
Sebeobrana pro maminky								
Přednáška - Time management							
Přednáška - Úvod do problematiky poruch autistického spektra		
Sebeobrana pro maminky								
Přednáška - Mezigenerační sociální vazby					
Přednáška - Základní principy a specifika vzdělávání dětí s PAS		
RS - Tvořeníčko pro rodiče s dětmi						
Přednáška - Mateřství, rodičovství v kontextu pohledu současnosti a období
před 50 lety								
Přednáška - Prevence rizikového chování u dětí				
Sebeobrana pro maminky								
ŘÍJEN
Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo VFA
Diagnostické měření MUDr. Kučera 		
Přednáška - Autismus v praxi						
Univerzita Pardubice - Prezentace RIC					
Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí s DA
a MR - ZŠ Chrudim					
Rodičovská skupina + podzimní aranžování				
Rodičovská skupina + hudební činnost s babičkou a dědou		
Rodičovská skupina + tvořeníčko pro rodiče s dětmi			
Rodičovská skupina + setkání asistentů a rodin
Víte, jak pomoci? - nabídka služeb					
Přednáška - Dávky sociálního zabezpečení				
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2. 9. 2016
2. 9. 2016
8. 9. 2016
9. 9. 2016
9. 9. 2016
12. 9. 2016
16. 9. 2016
19. 9. 2016
22. 9. 2016
23. 9. 2016
26. 9. 2016
26. 9. 2016
26. 9. 2016
28. 9. 2016
29. 9. 2016
30. 9. 2016

10. 10. 2016
11. 10. 2016
12. 10. 2016
17. 10. 2016
18. 10. 2016
20. 10. 2016
21. 10. 2016
24. 10. 2016
24. 10. 2016
25. 10. 2016
27. 10. 2016
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LISTOPAD
Setkání pracovní skupiny PAS						
Kdy a kam do školy? - prezentace ZŠ a aktuální změny ve školství
Rodičovská skupina - Sebeobrana 1						
Den otevřených dveří RIC								
Seminář Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu
Rodičovská skupina - Sebeobrana 2					
Školení asistentů pro děti s PAS 					
Přednáška - Psychohygiena							
Přednáška - Zvládání stresu						
Přednáška - Genderové nerovnosti v odměňování				
Praktický seminář zaměřený na téma inkluze pro pedagogické
pracovníky MŠ								
Přednáška - Problémové chování u osob s PAS – 1				
Přednáška - Problémové chování u osob s PAS – 2			
Prezentace RIC – exkurze							
Rodičovská skupina + Adventní věnce					
Rodičovská skupina - Sebeobrana 3					
Přednáška - Prožívání vs. chování a naše jednání			
Prezentace RIC – exkurze							
Přednáška - Zvládání verbální agrese u lidí s autismem a/nebo mentálním
postižením - 1
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2. 11. 2016
3. 11. 2016
3. 11.2016
8. 11. 2016
9. 11. 2016
10. 11. 2016
10. 11. 2016
11. 11. 2016
14. 11. 2016
18. 11. 2016
21. 11. 2016
21. 11. 2016
22. 11. 2016
22. 11. 2016
23. 11. 2016
24. 11. 2016
25. 11. 2016
29. 11. 2016
30. 11. 2016

17

PROSINEC
Rodičovská skupina - Sebeobrana 4					
Přednáška - Zvládání verbální agrese u lidí s autismem a/nebo mentálním
postižením – 2							
Efektivní naplňování volného času 1
					
Efektivní naplňování volného času 2
				
Prezentace RIC – exkurze							
Přednáška - Využití motivace při vzdělávání				
Efektivní naplňování volného času 1 					
Efektivní naplňování volného času 2					
Mikulášké a vánoční besídky		
1. -
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1. 12. 2016
1. 12. 2016
1. 12. 2016
1. 12. 2016
7. 12. 2016
9. 12. 2016
22. 12. 2016
22. 12. 2016
22. 12. 2016
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Návštěvnost v roce 2016
V roce 2016 navštívilo Rodinné Integrační Centrum z.s. celkem 916 rodin.
1) Vzdělávací aktivity - Počet účastníků 68 rodin s dětmi.
2) Jiné - Počet účastníků: 111 rodin s dětmi.
3) Besedy, workshopy, diskusní skupiny - Počet účastníků: 381 rodin s dětmi.
4) Poradenství - Počet účastníků: 28 rodin s dětmi.
5) Tréninkové aktivity - Počet účastníků: 235 rodin s dětmi.
6) Hlídání dětí – doplňková služba - Počet účastníků: 99 rodin s dětmi.
7) Osvětové aktivity - 353 osob.
Pravidelné aktivity - 1 167 aktivit, 3830 návštěvnost (1198 rodičů a 2632 dětí)
Jednorázové aktivity - 130 aktivit, 2868 návštěvnost (1821 rodičů a 1047 dětí).
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Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace
a sociální interakce
Poslání
Posláním sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra,
s poruchami 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 zkvalitnění života rodiny a jejího začlenění do přirozeného sociálního prostředí.
Cíle služby
•

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 sdílení rodin s dětmi (rodičovské, mužské
a sourozenecké 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
začleňování.

•

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

Cílová skupina
Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 1 do 7 let včetně s poruchami komunikace
a sociální interakce, zejména s diagnostikovanými poruchami autistického spektra, nebo
s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.
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Poskytované činnosti
•

Intenzivní odborná individuální a skupinová práce s dítětem.

•

Poradenství v oblasti speciální výchovy a vzdělávání dětí.

•

Podpora funkční komunikace dětí.

•

Nácvik zvládání problémového chování dětí.

•

Nácvik sociálních dovedností a kooperace ve hře.

•

Individuální komunikační terapie s komunikačním terapeutem.

•

Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí 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 poradenství.

•

Základní sociálně právní poradenství.

Kapacita služby
Služba byla kapacitně omezena pro 48 rodin s dětmi s PAS, s poruchami komunikace
a sociální interakce z Pardubického kraje.
Formy poskytování
•

Terénní – přímo v rodině (přirozeném prostředí klientů) a dále dle přání a potřeb rodin
s dětmi.

•

Ambulantní – v sídle a kontaktním místě Rodinného Integračního Centra.

Rodiny s dětmi mohly využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování služby.
Služba byla poskytována bezplatně.
V roce 2016 využívalo službu 59 rodin s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace
a sociální interakce v počtu intervencí 2024. Proběhlo celkem 50 skupinových aktivit, a to: Rodičovské
skupiny pro rodiče dětí s PAS (18x), klub Autínek pro
rodiče s dětmi s PAS (19x). Rodinám dětí s PAS byla
nabídnuta také komunikační terapie, která proběhla
celkem 4x u 8 osob. Během roku 2016 se konaly 9x
skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností, kterých se účastnilo 18 osob. Skupinových
aktivit se uskutečnilo v celkovém počtu 50 s návštěvností 199 účastníků.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Poslání
Posláním sociální služby SAS pro rodiny s dětmi s PAS je zajištění komplexní pomoci
a podpory rodině a dalším pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji specifických schopností a dovedností uživatele služby, ke zlepšení
podmínek pro vzdělávání a ke zvýšení možností uplatnění v přirozeném sociálním prostředí.

Cíle služby
•

Prevence před sociálním vyčleňováním a izolací rodiny.

•

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

•

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

•

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

•

Sdílení a zprostředkování vzájemného setkávání rodin s dětmi (rodičovské, mužské
a sourozenecké 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
začleňování.

•

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

Cílová skupina
Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 8 do dovršení 18 let s diagnostikovanými
poruchami autistického spektra nebo podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají
bydliště na území Pardubického kraje.
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Poskytované činnosti
•
Odborná individuální a skupinová práce s dítětem.
•
Poradenství v oblasti speciální výchovy a vzdělávání dětí.
•
Podpora funkční komunikace dětí.
•
Nácvik zvládání problémového chování dětí.
•
Nácvik sociálních dovedností a kooperace ve hře.
•
Individuální komunikační terapie s logopedem.
•
Poradenství v následném vzdělávání a pracovním uplatnění.
•
Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro děti dle metodiky strukturovaného
učení.
•
Přednášky a semináře pro rodiče a spolupracující organizace.
•
Rodičovské, mužské a sourozenecké skupiny pro rodiny s dětmi.
•
Nabídka integračních aktivit pro děti.
•
Individuální a skupinové psychologické poradenství.
•
Základní sociálně právní poradenství.

Kapacita služby
Služba byla kapacitně omezena pro 47 rodin s dětmi s PAS z Pardubického kraje.
Formy poskytování
•
Terénní – přímo v rodině (přirozeném prostředí klientů) a dále dle přání a potřeb rodin
s dětmi.
•
Ambulantní – v sídle a kontaktním místě Rodinného Integračního Centra.
Rodiny s dětmi mohly využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování služby.
Služba byla poskytována bezplatně.
V roce 2016 využívalo službu 55 rodin s dětmi s poruchami autistického spektra. Celkově
bylo v rodinách poskytnuto 1526 intervencí. Proběhly tyto skupinové aktivity: Rodičovské
skupiny pro rodiče dětí s PAS (18x), sourozenecké skupiny (5x), klub Autík pro rodiče
s dětmi s PAS (6x) a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností (20x).
Dále bylo v rámci sociální služby SAS zorganizováno 5 skupinových vzdělávacích aktivit
a jedna skupinová komunikační terapie. Skupinových aktivit se uskutečnilo v celkovém
počtu 55 s návštěvností 278 účastníků.
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Dubnové aktivity k celosvětovému Dni autismu
Druhý duben je dnem, který je známý jako světový den porozumění autismu. Při této
příležitosti probíhá každoročně mnoho akcí napříč celou Českou republikou, které nám
mají připomenout autismus jako takový. Celý duben se v Pardubicích a dalších městech
Pardubického kraje nesl ve znamení modré barvy, která je barvou komunikace, a která
symbolizuje chápání, sdílení a porozumění autismu veřejností. Slovo modrá se v kontextu
poruch autistického spektra (PAS) skloňuje snad ve všech pádech, a proto není divu, že se
modrá barva dala vidět i v mnoha názvech doprovodných akcí.
Modrý průvod s ČSOB Pojišťovnou a slavnostní zahájení výstavy vzkazů „Co nám dělá
radost“
Oslavy dne autismu proběhly 1. dubna Modrým
průvodem. Osvědčená spolupráce s ČSOB Pojišťovnou, a.s. se pozitivně promítla i ve 4. ročníku
Modrého průvodu, který probíhal v Pardubicích
dne 1. dubna 2016. Průvod se konal za podpory
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr.
Miluše Horské a pana náměstka primátora Mgr.
Jakuba Rychteckého, kteří se i aktivně celého
průvodu zúčastnili. Hromadné vypouštění modrých balónků si každoročně užijí jak děti, tak
i dospělí. Balónky se vznesly k obloze z Náměstí
Republiky, kterému dominovala historická budova Východočeského divadla. I přes nepřízeň
počasí a poměrně chladný dubnový den byla
účast velká.
Po velmi úspěšném průvodu a vypouštění balónků následovalo zahájení výstavy vzkazů
„Co nám dělá radost“, jíž provedli manželé Novotní z Východočeského divadla. Slavnostní
otevření výstavy podpořila také ZŠ a Praktická škola Svítání se svou taneční skupinou
Amare, která předvedla precizně secvičené taneční vystoupení se stejnojmenným
názvem. Symbolickou stužku k zahájení výstav v KÚ Pardubického kraje přestřihli mimo
jiné Ing. Roman Línek, MBA – první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný
za zdravotnictví, Ing. Pavel Šotola – radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor,
Ing. Martin Charvát - primátor města Pardubic, PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. – poslanec
Parlamentu ČR, Ing. Jan Řehounek – náměstek primátora.
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Během měsíce dubna bylo možno vídat vzkazy od dětí s poruchami autistického spektra,
jejich rodičů, pedagogů a dalších odborníků. Téma vzkazů pro rok 2016 bylo „CO NÁM
DĚLÁ RADOST“. Vzkazy však nebyly vystaveny pouze v budově Krajského úřadu PK,
k vidění byly v autobusech a trolejbusech MHD, na pardubické radnici, ve VČD, Aquacentru,
Atrium Paláci, v prostorách ČSOB Pojišťovny, v Tipsport Aréně, na Konzervatoři Pardubice,
na Univerzitě Pardubice, Kunětické hoře, v kavárně Apatyka, v restauraci Sv. Patrick,
budově hlavního nádraží, v řadě MŠ i ZŠ a v partnerských organizacích věnujících se
podpoře a pomoci osoby s poruchami autistického spektra.

LIGHT IT UP BLUE – celorepubliková kampaň „ROSVIŤME SE MODŘE“
Do celorepublikové akce se zapojilo mnoho zařízení přímo z Pardubic, ale také z celého
Pardubického kraje. Budovy, které svítily modře, byly např. Rodinné Integrační Centrum,
Lentilka – Dětské rehabilitační centrum, radnice města Pardubic, Východočeské divadlo, ČSOB Pojišťovna, Krajský úřad, Tipsport Arena, Atrium Palác, Cafe Apatyka, kavárna
U čtyř prstů, Bohémská hospoda, Univerzita Pardubice. Mimo město Pardubice se zapojilo mnoho zařízení ve městě Lanškroun, ze kterých můžeme jmenovat Rodinné centrum
Dětský svět v Lanškrouně, radnice města Lanškroun nebo kavárna BILERBIN.
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Společný Modrý den otevřených dveří v Rodinném Integračním Centru a Dětském rehabilitačním centru – LENTILKA
Dne 4. 4. 2016 se uskutečnil Společný modrý den otevřených dveří v Rodinném
Integračním Centru i DRC Lentilka. Návštěvníci si mohli v tento den prohlédnout zázemí
obou organizací, kde pro ně byly připraveny nejen speciální pomůcky a hračky pro děti
s PAS, ale mohli si také na vlastní kůži vyzkoušet podpůrné terapie. Odpolední program byl
věnovaný společnému focení v modrém, kterého se zúčastnili rodiče s dětmi, pracovníci
obou organizací a poslanec Parlamentu ČR PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. Společný modrý
den otevřených dveří byl zakončen autorským čtením vzkazů s herci manželi Novotnými.
Akcí se letos zúčastnilo 32 lidí.

Odborná přednáška PaedDr. Věry Čadilové na téma PŘEKONÁVÁNÍ OBTÍŽÍ PŘI
ZAČLENĚNÍ ŽÁKA S PAS DO KOLEKTIVU TŘÍDY, OVLIVŇOVÁNÍ KLIMATU TŘÍDY
Dne 12. 4. 2016 v prostorách Magistrátu města Pardubic konala přednáška v režii paní
doktorky Čadilové, která s přítomnými probrala velmi aktuální téma. Účastníci se seznámili
s jednotlivými diagnostickými kategoriemi, byla probrána specifika chování, silné i slabé
stránky související s diagnózou, přístup a metody práce. Přednáška byla velmi žádaná
a zúčastnilo se jí celkem 41 posluchačů z řad odborníků, pedagogů i z řad rodičů.
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Směrem z PASti aneb autismus v praxi – konference bourající bariéry pro osoby s PAS
V pondělí 18. 4. 2016 proběhla v prostorách pardubické radnice konference Směrem
z PASti aneb autismus v praxi. Konference nabízela odpovědi a řadu řešení především
pro ty, kteří pečují o osoby s poruchami autistického spektra (PAS). Speciální pedagogové,
asistenti pedagoga, logopedi, sociální pracovníci, ale i rodiče a příbuzní získali řadu
podnětů, jak lidem s PAS ve svém okolí život usnadnit a bourat bariéry, které je oddělují
od okolního světa.
Konference přinesla na autismus řadu pohledů, které si vyslechlo celkem 72 posluchačů.
Nešlo jen o odpovědi na otázky překonávání bariér a usnadnění života s PAS,
ale i o odborné názory na včasnou diagnostiku, na vzdělávání dětí s PAS i na současně
velmi diskutované téma, kterým je inkluze např. i dětí s PAS do škol.
Konferenci zahájila zdravicí senátorka Mgr. Miluše Horská. Situaci okolo autismu sledují
dlouhodobě i politici Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědného za
sociální služby a neziskový sektor a Ing. Roman Línek, MBA, první náměstek hejtmana
Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví. Oba na konferenci promluvili o důležitosti
podpory osob s PAS a otevřenosti změnám. Mgr. Romana Straussová z Centra Terapie
Autismu Praha na konferenci mluvila o rané terapii v rodině dítěte a o metodě O. T. A.,
tedy Open therapy of autism. Sama je zakladatelkou této metody a jejím stěžejním cílem
je komplexní intenzivní práce s dítětem s PAS i celou rodinou, kde se dítě s PAS nachází.
Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech z PsychoCom na konferenci rozebíral problematiku diagnostiky
PAS a pohled na Diagnostické manuály. Speciální pedagožka a krajská koordinátorka
pro autismus Mgr. Markéta Jirásková se ujala tématu Aktuální změny v inkluzivním
vzdělávání. Mgr. Ivana Liedermanová vedoucí odboru školství, kultury a sportu na
pardubickém magistrátu zmínila aktivity, které chce město pro děti s PAS nabídnout.
Představila nový projekt Ucelená péče o děti s PAS v předškolním věku a novou koncepci
„Včasné prevence a postupné integrace dětí s poruchami komunikace, sociální integrace
a PAS předškolního věku v Pardubicích“, na které se podílí Rodinné Integrační Centrum
terénní prací v rodině dítěte a Lentilka – Dětské rehabilitační centrum speciální třídou
a integračními třídami pro děti předškolního věku. Situaci aktuální podpory osob s PAS
shrnul na konferenci MUDr. David Kasal. Jeho přednáška se týkala především Aplikované
behaviorální analýzy (ABA), která učí děti s poruchami autistického spektra novým
dovednostem ve všech oblastech vývoje způsobem, který je pro tyto děti přijatelný
a srozumitelný.
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Odborné přednášky PhDr. Hynka Jůna, Ph.D. - TERAPIE PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ
U LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A/NEBO S AUTISMEM
Pro velký zájem se konaly dvě odborné přednášky pana PhDr. Hynka Jůna, Ph.D., který
po letech opět zavítal do Rodinného Integračního Centra v Pardubicích. Přednášky
byly určeny učitelům, odborníkům, ale i rodičům se zaměřením na strategie zvládání
problémového chování u dětí. První setkání proběhlo v pondělí 25. 4. a druhý termín
přednášky byl stanoven v pátek 29. 4. 2016. Oba termíny byly kapacitně zcela naplněny,
zúčastnilo se celkem 52 posluchačů.

Díky akcím pořádaným k příležitosti světového dne autismu se poruchy autistického
spektra dostávají pomalu ale jistě do povědomí široké veřejnosti. Každoroční připomínání autismu touto cestou vnímáme velmi pozitivně vzhledem k pochopení odlišností osob
s PAS, které okolí příliš často neakceptuje. Odborné přednášky věnované problematice
PAS jsou pak užitečné nejen pro rodiče, ale také pro odborníky, kteří často podobné
akce vyhledávají. Účast na všech aktivitách byla velká, ze zpětných vazeb od rodičů,
spolupracujících organizací a odborníků vyplývá velká spokojenost. Do dalšího ročníku
se pracovníci Rodinného Integračního Centra i Lentilky – Dětského rehabilitačního centra pokusí vnést opět co nejvíce úsilí, aby příští pátý ročník proběhl alespoň tak úspěšně
jako ten v roce 2016.
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Relaxačně zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
Relaxačně zážitkový pobyt rodin s dětmi s PAS reagoval na vysokou poptávku rodičů dětí
s PAS po aktivitě tohoto typu.
Díky navázané spolupráci s ČSOB Pojišťovnou, a.s. byl uskutečněn již v řadě druhý pobyt
s rodinami s dětmi s PAS, a to v termínu 25. - 28. 8. 2016.
Pobyt se skládal z:
•
7 aktivit a činností určených pro samotné rodiče,
•
7 aktivit a činností určených pro zdravé děti sourozenců s PAS,
•
7 aktivit a činností určených pro děti s PAS,
•
2 rodinných aktivit.
Z původně plánovaných 20 rodin bylo vybráno ČSOB Pojišťovnou a RICem 18 rodin, a to
díky tomu, že některé rodiny mají 2 děti s PAS a sourozence se zdravotním postižením,
aby bylo možné zajistit adekvátní péči a pomoc při nastavených aktivitách.
Pobytu se účastnilo celkem 18 rodin z Pardubického kraje s 21 dětmi s poruchami
autistického spektra, 3 dětmi s dalším zdravotním postižením a 7 zdravými sourozenci.
Díky realizaci projektu došlo:
•
ke zmírnění negativního vlivu onemocnění PAS na dítě, resp. na celou rodinu v rámci
sociálního začleňování;
•
k posílení kompetencí rodin s dětmi s PAS;
•
k aktivizaci a podpory rodin s dětmi s PAS;
•
k odlehčení rodičům díky pomoci a péči o děti s PAS prostřednictvím asistentů;
•
k upevnění rodinných vazeb a vztahů;
•
k uvědomění rodičů, že péči o děti s PAS nejsou sami, že jsou lidé, kteří chtějí nezištně
pomoci.
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Zpětné vazby:
„Kouzelná atmosféra v nádherném prostředí, skvěle připravené aktivity pro rodiče, děti
s PAS i jejich sourozence, naprostá profesionalita pracovníků ČSOB Pojišťovny a pracovníků
Rodinného Integračního Centra z.s., vstřícnost, ochota včetně výborného jídla,… to vše
v nás zanechalo hluboké zážitky a vzpomínky, ke kterým se všichni budeme vracet.“
rodiče dětí s PAS

Zpětné vazby od jednotlivců zveřejněných i na fcb:
„Máme za sebou úžasný pobyt s rodinami a autistickými dětmi. Plný odpočinku od dětí,
her a zábavy s úžasnými lidmi, kteří pro nás nachystali a organizovali skvělí lidé z RIC
a ČSOB Pojišťovny. Moc jim všem ze srdce děkujeme.“
Jana Pavlovová
„Před rokem jsme měli tu čest se účastnit nezapomenutelného víkendového pobytu
s rodinami s dětmi s PAS. Díky neskutečně schopným a ochotným lidem z ČSOB
Pojišťovny a profesionálům z RIC. Pro nás to byl nejlepší zážitek od synovy diagnózy. Chvíli
zapomenout na naše starosti a užít si báječný pobyt plný bojovek, jak pro nás rodiče, tak
i pro děti. Bylo to famózní. Myslela jsem si, že tento pobyt nemůže nic překonat. ČSOB
Pojišťovna nasadila vysokou laťku. Ale letošní prodloužený víkendový pobyt s rodinami
s dětmi s PAS ho stoprocentně překonal. Už jen to krásné táborové prostředí uprostřed
lesů, celý areál byl úžasným prostorem s ohništěm, bazénem a chatičkami. Náš Adámek
si chatku moc oblíbil. Krásně jsme se vrátili v čase a zavzpomínali na táborová léta. ČSOB
Pojišťovna pro nás přichystala celodenní aktivity, které byly jako vždy suprové. Děti díky
RIC byly s asistenty, kteří se o naše děti profesionálně starali a také s nimi soutěžili.
Děkuji ČSOB Pojišťovně a pracovníkům Rodinného Integračního Centra za Vaši péči o nás
a naše děti, za Vaši pohostinnost a energii, kterou jste nám předávali. Pobyt nám dává
pocit zapomenutí, že naše dítě je autistické. Odvezli jsme si krásné zážitky, které zůstanou
v našich srdcích.“
Petra Švarcrová
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Zázemí společnosti
Sídlo Rodinného Integračního Centra je na adrese Prodloužená 278, 530 09 Pardubice.
Budova RIC je umístěna v areálu DRC – Lentilky v modré budově s dobrou dopravní
dostupností autobusové i trolejbusové dopravy. Sídlo organizace je viditelně označeno
tabulí na plotě a označením na vstupních dveřích budovy.
Do budovy RIC lze vstoupit hlavním vchodem
a dále ještě dvěma postranními vchody, přes
vchod na muzikoterapii, nebo z kanceláře ředitelky. Sídlo RIC disponuje prostorem o celkové ploše 111,2 m2. Hlavní vchod do budovy se nachází z
boční strany modrého pavilonu. Tímto vchodem
se dále dostaneme do menší předsíně opatřené
zvonkem, kterým přivoláme personál RIC, neboť
dveře jsou běžně uzamčené. Následující místnost, velká šatní hala, slouží k odložení šatstva a
obuvi pro návštěvníky i personál RIC, je zde možné zaparkovat kočárky. V šatní hale se nachází
tři vstupy do následujících místností. Po vstupu
do místnosti po levé straně nalezneme kancelář pro sociální pracovníky a ekonoma společnosti. Následující místnost se nachází naproti vchodovým dveřím. Tato místnost slouží
jako herna pro rodiče a děti, kteří do RIC dochází. Herna je opatřena vestavěnými skříněmi, ve kterých nalezneme didaktické hračky, odborné a dětské knihy, pomůcky potřebné
ke cvičení, hudební nástroje a věci určené k výtvarným a ručním aktivitám. Dále v herně nalezneme herní prvky jako skluzavky, průlezku a kuličkový bazén. Z herny můžeme
vstoupit do menší ,,individuální“ místnosti. Další místností je kancelář ředitelky. Prostory
sídla RIC jsou řešeny bezbariérově. Pro pracovníky a uživatele je budova sídla RIC vybavena sociálním zařízením, které je od sebe odděleno. V místnosti toalety pro klienty se nachází WC, nočníky pro děti a klasické velké umyvadlo. Toaleta pro zaměstnance je rovněž
vybavena WC a klasickým umyvadlem.
Kontaktní místo RIC se nacházelo na adrese Bohuslava Martinů 980, Lanškroun. Ve formě
zápůjčky poskytuje toto zázemí Rodinné centrum Dětský svět. Kontaktní místo je viditelně označeno cedulí na vstupních dveřích. Vlastníkem budovy, který prostory RC Dětský
svět pronajímá, je Město Lanškroun.
Budova má bezbariérový přístup. Hlavním vstupem se dostaneme do společné průchozí
chodby. V chodbě je vyčleněné místo pro obuv a oděvy klientů. Je zde možné zaparkovat
kočárky. Kontaktní místo disponuje prostorem o celkové ploše 141 m2. Hlavní místností je
velká herna s odděleným kuchyňským koutem. Další místností je pracovní dílna, ve které
najdeme velký a malý pracovní stůl a velké umyvadlo. Poslední místností je menší herna
s knihovnou pro děti a molitanovou stavebnicí, která slouží jako odpočinková a relaxační
místnost.
Odpovídající sociální zázemí pro děti tvoří – dvě malé toalety, malé umyvadlo zhruba
ve výšce 50 cm a jedno klasické velké umyvadlo. Sociální zázemí pro dospělé tvoří
1 oddělené WC.
K dispozici je také malá kancelář, kde jsou uloženy veškeré organizační, provozní dokumenty a dokumentace klientská.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 (zaokrouhleno na celé Kč)
PŘÍJMY
Příjmy celkem
Přijaté dotace na provoz v roce 2016
• MPSV – dotace na provoz
• Pardubický kraj
• Město Pardubice
• Městský obvod Pardubice II.
• Město Lanškroun
• Město Ústí nad Orlicí

5 097 563,00 Kč
455 246,00 Kč
2 678 008,00 Kč
744 175,00 Kč
9 000,00 Kč
26 400,00 Kč
4 000,00 Kč

Přijaté finanční dary v roce 2016
• Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí			
• Antikor s.r.o.							
• Nadační fond J&T				
• Kardiologické centrum AGEL a.s.		
• NADACE AGEL							
• Elektrárny Opatovice, a.s.					
• Monika Zecha							
• Nadace Komerční Banky, a.s. - Jistota			
• Nadace Agrofert						
• PharmDr. Jiří Skalický, PhD.					
• Lesy České republiky, s.p.				
• Iveco Czech republic, a.s.				
• Nadace pro rozvoj města Pardubic			
• Nadace Dětský mozek						
• Škoda AUTO a.s.							
• Byznys pro společnost						
• Mars Svratka, a.s.							

22 111,00 Kč
5 000,00 Kč
118 454,50 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
40 000,00 Kč
1 625,00 Kč
187 820,00 Kč
150 000,00 Kč
5 000,00 Kč
45 000,00 Kč
12 686,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
85 000,00 Kč
1 237,00 Kč
1 161,60 Kč

Ostatní
• Tržby za služby							
• Členské příspěvky							

340 339,00 Kč
30 300,00 Kč

VÝDAJE
Výdaje celkem

4 943 508,00 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

660 193,00 Kč
57 857,00 Kč
12 013,00 Kč
194 704,00 Kč
358 539,00 Kč
2 879 408,00 Kč
719 470,00 Kč
1 356,00 Kč
2 268,00 Kč
57 700,00 Kč

Spotřeba materiálu							
Spotřeba energie							
Opravy a údržba							
Cestovné								
Ostatní služby							
Mzdové náklady						
Zákonné sociální pojištění						
Ostatní daně a poplatky						
Dary třetím osobám (odměny pro děti)				
Ostatní náklady							

Hospodářský výsledek za rok 2016

154 055,- Kč

Vyšší hospodářský výsledek byl docílen nákupem osobního automobilu, který je v nákladech
organizace poměrnou částí pro daný rok a bude účetně odepisován několik let.
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VÝPIS Z ROZVAHY RODINNÉHO INTEGRAČNÍHO CENTRA KE DNI 31. 12. 2016
(v tisících Kč)
AKTIVA
Aktiva celkem

5 445

A. Stálá aktiva

203

1. Dlouhodobý nehmotný majetek
2. Dlouhodobý hmotný majetek
3. Dlouhodobý finanční majetek
4. Oprávky

28
1 232
0
- 1 057

B. Oběžná aktiva

5 242

1. Zásoby
2. Pohledávky
3. Krátkodobý finanční majetek
4. Přechodné účty aktivní

0
4 197
1 045
0

PASIVA
Pasiva celkem

5 290

A. Vl. zdroje krytí stálých a oběž.pasiv

614

1. Jmění
2. Hospodářský výsledek

614
0

B. Cizí zdroje

- 4 676

1. Zákonné rezervy
2. Dlouhodobé závazky
3. Krátkodobé závazky
4. Bankovní výpomoci a půjčky
5. Přechodné účty pasivní

0
0
0
0
- 4 676
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Ohlasy našich klientů
„Ráda bych ocenila Vaše služby. Vážím si takovýchto institucí, které se věnují a hlavně
CÍLENĚ pomáhají rodičům dětí s PAS. Sociální pracovnice má laskavý přístup, nechybí ji
odborné poradenství a hlavně umí pochopit, uklidnit, pohladit po duši.
V našem okolí se setkáváme, (bohužel), s nepochopením, nedostatkem času, peněz, úřady
jsou přetížené, nemají dostatek času vysvětlit rodičům vše, aby svým dětem více porozuměli.
Proto vidím VELKOU smysluplnost Vaší práce, děkuji osudu, že JSTE a svým přístupem
pomáháte!!!“
Pavla Minářová

„Jsme s podporou a pomocí sociální pracovnice velmi spokojeni. Přináší nové tipy
a nápady, literaturu, zároveň dokáže člověka vyslechnout a podpořit. Zúčastnili jsme se
také rodičovské skupiny, kde nám velmi pomohly zkušenosti ostatních rodičů. Komunikace
s naší sociální pracovnicí je rychlá, velmi vstřícná, nabídky na nabízené akce dostáváme včas
a s jasnými instrukcemi. Děkuji za možnost využívání těchto služeb.“
Hájková Petra

„Využíváme službu rané péče prostřednictvím návštěv sociální pracovnice u nás doma.
Jsme velice spokojeni. Oceňujeme profesionální přístup, rady i zapůjčování hraček. Sociální
pracovnici vřele doporučuji dál, s naším synem úžasně komunikuje a na její návštěvu se
vždy těšíme.“
Zuzana Zemková

„S pomocí sociální pracovnice terénní sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi s PAS jsme synovi u nás doma i v prostředí jeho třídy ve Speciální základní škole
nastavili procesuální schémata činností. Schémata jsme volili tak, aby odpovídala synovým
schopnostem a přirozenému prostředí, které syn zná a je pro něj bezpečné. Sociální
pracovnice nám byla poradcem a zároveň dodala vhodné obrázkové materiály, které si
již dnes zvládnu vytvářet sama. Syn se díky těmto schématům učí činnostem, které jsou
spojené s osobní hygienou, oblékáním, stravováním. Pracovnice vždy ochotně a pružně
reagovala na naše potřeby, zaslala potřebné informace ohledně vhodných kompenzačních
pomůcek.
Zároveň jsem se 1 x měsíčně účastnila rodičovských skupin, kde jsme si vzájemně sdělovali
své zážitky, obavy, přání. Je pro mě velice důležité vědět a cítit, že na výchovu syna a na naše
starosti i radosti nejsem sama, že jsem se o ně mohla podělit s dalšími rodiči, kteří prožívají
podobné situace. Díky rodičovských skupinám jsem si vytvořila s některými maminkami
hlubší přátelství. V době těchto setkání a odborných besed jsem měla zároveň zajištěné
hlídání syna dalšími pracovníky RIC, a proto jsem si bez starostí rodičovské skupiny naplno
užívala :-).
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Jelikož v našem blízkém okolí není příliš vhodných kroužků volnočasových aktivit pro děti
s PAS a s těžkou mentální retardací, velice ráda jsem využila Klubu Áčko v Pardubicích.
Ve vhodně vybavené, krásné herně syn smysluplně trávil odpoledne při hudebních
a pohybových aktivitách, při tvoření s podporou pracovníků. Syn byl zároveň zapojován
do vzájemných sociálních vztahů s dalšími dětmi a pracovníky, ve kterých má vzhledem
ke svému postižení výrazné problémy. Vždy jsme se tu setkali s velice vlídným, odborným
přístupem všech pracovníků, což se odráželo na dobré náladě mého syna. Velkou skluzavku
a rádio s písničkami si oblíbil natolik, že se mu často ani nechtělo odjíždět domů :-). Tímto
všem velice děkuji za péči, za synovu spokojenost! :-)
V létě jsme se se synem zúčastnili pobytu pro rodiny s dětmi s PAS, pod vedením
pracovníků RIC a odborných asistentů. Slunné tři dny plné her, radostí a společných chvil
s dalšími rodinami s dětmi s PAS jsme prožili v krásné přírodě uprostřed lesů. Mohla jsem si
odpočinout od každodenních starostí a celodenní péče o syna, protože mi tu byla velkou
oporou šikovná asistentka s odborným přístupem. Navázala jsem zde nová přátelství
s rodiči a velice ráda jsem potkala ty, které jsem již z předchozích let znala. Všem, kdo se
podílel na tomto nezapomenutelném pobytu, velice děkuji. Děkuji za čas i energii, kterou
jste do přípravy i realizace vložili! :-)“
Dana Kolářová

„Jsem velmi rád, že existuje další světlo naděje, kterým je klub Áčko „pro starší“, jehož
aktivity může využívat můj syn Romča Houdek. Romča se vždy těší a to jak na náplň, která
skutečně v úrovni vzrostla, ale také na všechny, se kterými přichází do styku. Klub Áčko je
pro nás neskutečně potřebnou aktivitou a prvkem. Ani nevím jak poděkovat, protože to
slovy vyjádřit nelze.
Dále bych chtěl poděkovat za služby, které RIC nabízí, protože mi otevírají oči. Rád jsem
v minulosti využil zkontaktovaného ozdravného pobytu pro syna, ale i řadu dalších aktivit.
Přeji pro další roky mnoho úspěchů a jsem rád, že mohu společně s Romčou, patřit do Vaší
rodiny spokojené RIC.“
Ing. Roman Houdek

„Rodičovská skupina „Zpívánky“ je naprosto úžasná, přínosná aktivita, kde se syn za 1,5 roku
naučil spoustu nových věcí (písničky, jemná motorika, pohybová aktivita). A to vše jen díky
naprosto jedinečné aktivizační pracovnici, kterou syn miluje.“
„Jsem za Vaše aktivity velmi vděčná. Mohu vzít věkově rozdílné děti společně do RIC,
program je vždy připravený pro všechny. Děti aktivity velmi baví, mají zde kamarády,
spoustu možností, jak smysluplně trávit čas.“
„Jedná se o velmi kreativní a tvůrčí prostředí, které aktivizačními službami nabízíte.“
Maminky z Rodičovských skupin s pohybovou, výtvarnou a hudební aktivitou
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Tým pracovníků

Ředitelka: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
Ekonom: Mgr. Pavla Vltavská
Účetní – Bc. Hedvika Cempírková
Sociální pracovníci: Bc. Iveta Borovcová, Aneta Boušková, DiS., Mgr. Martina Mertová,
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS., Martin Vařejčko, DiS., Bc. Iva Pohlová, DiS.
Komunikační terapeuté: Mgr. Petra Hejlová, Mgr. Gabriela Hůlová
Pracovníci nácviků sociálních a komunikačních dovedností: Mgr. Eva Vetchá, Mgr. Petra
Havlová, Mgr. Jaroslava Švihlová, Mgr. Martina Mertová, Aneta Boušková, DiS.
Aktivizační pracovníci: Simona Dostálová, Bc. Anna Jirovská, Božena Klimplová,
Bc. Michaela Kožená, Michaela Kudláčková, Kateřina Petrová, Helena Varmužová, Andrea
Kratochvílová,
Koordinátorky služeb pro rodiny s dětmi se ZP a SP: Mgr. Martina Mertová, Bc. Iva Pohlová,
DiS.
Asistenti: Michaela Blažková, Olga Burešová, Zuzana Daňková, Simona Dostálová, Lucie
Fišerová, Petra Fišerová, Zuzana Fuksová, Markéta Hegerová, Karolína Hüblová, Matěj
Chvojka, Bc. Anna Jirovská, Kristýna Kholová, Michaela Klimešová, Aneta Koláčná,
Lenka Kolárová, Iveta Komersová, Vladimíra Korečková, Bc. Michaela Kožená, Andrea
Kratochvílová, Lucie Kretová, Michaela Kroulíková, Jana Křepelková, Michaela Kudláčková,
Eva Kůrková, Barbora Langrová, Lucie Maixnerová, Pavla Marešová, Simona Mertová,
Magdaléna Nováková, Denisa Patáková, Karolína Pavlíková, Kateřina Petrová, Jana
Pinková, Kristýna Prémová, Ivana Prouzová, Veronika Semeráková, Michaela Severinová,
Martina Sirůčková, Denisa Škodová, Marcela Švíková, Šárka Tomišková, Michaela Valkýová,
Alexandr Zich
Psychologové: PhDr. Markéta Ďurechová, Mgr. Kamila Barlow
Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Gabriela Hůlová, Bc. Dagmar Prošková, Mgr. Hana Šlapáková,
Mgr. Lucie Kopáčová, Bc. Anna Jirovská
Lektoři: Bc. Martin Bezdíček, MBA, Bc. Vlasta Doušková, Marcela Dušková, Mgr. Kateřina
Hrůšová Kukeňová, Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, PhDr. Hynek Jůn, PhD., PhDr. Kateřina
Thórová, PhD., PhDr. Josef Kasal, PhD., Ing. Renata Kasalová, Mgr. Pavel Kotek, Ing. Vendula
Maříková, Ing. Eva Mašínová, Ing. Jiří Pilař
Ergoterapeutka: Marcela Dušková
Canisterapeuté: Mgr. Gabriela Bělková, Mgr. Bc. Martina Votke, Lucie Koláčková, Andrea
Kratochvílová, Alexandra Prošková, Bc. Petra Prusáková, Mgr. Petra Novotná, Naděžda
Pecková
Muzikoterapeuté: Mgr. Markéta Havlová, Mgr. Eva Motyčková, Mgr. Růžena Gally Jadrná
Psychoterapeut: PhDr. Josef Kasal, PhD.
Fundraiser: Ing. Eva Černá, PhD.
Pomocné a úklidové pracovnice: Alena Klimplová, Iva Klesalová
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Poděkování
Rodinné Integrační Centrum z.s. děkuje všem, kteří podpořili jeho činnost v roce 2016.
Za poskytnuté dotace děkujeme:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice II.
Město Lanškroun
Město Ústí nad Orlicí
OP Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu
Za poskytnuté nadační a partnerské příspěvky děkujeme:
NADACE AGEL
Nadace Agrofert
Nadace Dětský mozek
Nadační fond J & T
Nadace Komerční Banky, a.s. – Jistota
Nadace pro rozvoj města Pardubic
Za poskytnutí finančních a věcných darů děkujeme:
Antikor s.r.o.
Byznys pro společnost
ČSOB Pojišťovna, a.s.
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Elektrárny Opatovice, a.s.
Ing. Ladislav Chrobok
Iveco Czech Republic, a.s.
Kardiologické centrum AGEL a.s.
Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí
Lesy České republiky, s.p.
Mars Svratka, a.s.
Monika Zecha
PharmDr. Jiří Skalický, PhD.
Škoda AUTO a.s.
Východočeské divadlo Pardubice
Zvláštní poděkování vyslovujeme:
Členům Rodinného Integračního Centra.
Zaměstnancům, externím spolupracovníkům, praktikantům a dobrovolníkům.
Všem spolupracujícím organizacím a institucím.
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