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Úvodní slovo ředitelky Rodinného Integračního Centra z.s.
Vážení,
ohlédnu-li se za minulým rokem v Rodinném Integračním
Centru, charakterizovala bych ho jako rokem velmi úspěšným, ale zároveň velmi náročným.
Naše kontaktní místo v Lanškrouně získalo díky podpoře města Lanškroun nové prostory, ve kterých jsme mohli
v loňském roce rozšířit nabídku aktivit i činností napříč všemi našimi poskytovanými službami.
V rámci poskytování sociálních služeb jsme od ledna roku 2017 začali realizovat novou
sociální službu, a to sociální rehabilitaci pro dospělé osoby s poruchami autistického
spektra ve věku od 18 do 64 let z Pardubického kraje. Kapacita 12 osob byla rychle naplněna. Smysluplnost a potřebnost služby se ukázala již v krátké době po zahájení činnosti.
Od ledna 2017 se nám podařilo reagovat na potřeby rodičů a odborné veřejnosti a navýšit
kapacitu služby raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra o rodiny
s dětmi s poruchami komunikace a sociální interakce na 52 rodin s dětmi. Raná péče byla
druhým rokem financována z individuálního projektu s názvem Rozvoj sociálních služeb
v Pardubickém kraji.
Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického
spektra setrvala na kapacitě 47 rodin s dětmi s poruchami autistického spektra a po celý
rok byla stoprocentně klienty využita.
Aktivizační služby, integrační aktivity a doplňkové služby byly i v roce 2017 rozmanité,
hojně využívané a velmi žádané. Uskutečněna byla řada vzdělávacích kurzů, seminářů
a besed pro pedagogické pracovníky a pracovníky v sociálních službách, realizoval se pobyt pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, svoji nabídku rozšířil i klub Áčko
– volnočasová aktivita pro děti se speciálními potřebami. Zájem se nevyhýbal ani našim
terapiím, a to konkrétně léčebné muzikoterapii a canisterapii.
V roce 2017 jsme získali 1. místo - Cenu kvality poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, stali jsme se semifinalisty v kategorii středních organizací
poskytujících sociální služby v Neziskovce roku pod záštitou NROS a obdrželi jsme ocenění Nezisková organizace Pardubického kraje. Za tímto úspěchem stojí tým pracovitých,
optimistických lidí, kterým velmi děkuji za jejich neutuchající práci a energii.
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.
Přeji si, aby rok 2018 byl pro naši organizaci rokem pozitivním, aby se nám dařilo jako
doposud a abychom byli oporou a podporou našim klientům.
					
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 zaregistrovalo RIC dle zákona č. 106/2006 Sb. o sociálních službách 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 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.
Od 1. 1. 2017 zřídilo RIC novou sociální službu pro dospělé osoby s PAS ve věku od 18
do 64 let, a to sociální rehabilitaci.
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,
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.
V rámci služby raná péče jsme získali v roce 2017 garanci kvality od Asociace pracovníků
v rané péči.
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Orgány Rodinného Integračního Centra
Členská schůze
V roce 2017 se uskutečnila 18. členská schůze dne 1. 6. 2017.
Výbor
V roce 2017 se uskutečnily 4 schůze výboru, a to ve dnech 30. 3. 2017, 1. 6. 2017, 25. 9. 2017
a 15. 12. 2017.
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).
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 rodinnýchvazeb, 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 se ZP a SP – služby krátkodobého hlídání dětí se speciálními
•
potřebami a zdravotním postižením, 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.

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, řešení konfliktů, témata pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami,
zkoordinování rodinného života a pracovních povinností, 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 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,
a v případě potřeby i s dalšími odborníky.

Výroční zpráva za rok 2017

7

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 mohli 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 včetně statistik
Časová dotace aktivity (četnost aktivit – týdenní, měsíční)
Otevřeno RIC – 5 dní v týdnu, aktivity denně.
PO

odpoledne – RS + vzdělávání

ÚT

2x odpoledne (využití prostor i spolupracující organizace vzhledem k velkému 		
počtu účastníků) – integrační aktivity pro mladší děti

ST

odpoledne – integrační aktivita pro starší děti

ČT

odpoledne vyhrazeno pro canisterapii

PÁ

dopoledne – RS hudební

+
Doprovázení a péče o dítě se zdravotním postižením: průběžně pondělí – neděle od 7,00
– 22,00 hod.
Muzikoterapie, Canisterapie, Arteterapie: individuálně – PO – PÁ 8,00 – 20,00 hodin
Prodloužený víkendový pobyt – minimálně 1x za rok 2017, 20 rodin s dětmi s PAS
Tábor – týdenní o prázdninách – 6 dětí s PAS ve věku 8 – 15 let.
Vzdělávání, workshopy, diskusní skupiny, přednášky, besedy, semináře, konference
Osvětové akce
Počty akcí:
Rodičovské skupiny zaměřené na vzdělávání

11

Integrační aktivita - Áčka

101

Rodičovské skupiny s hudební aktivitou

39

Jednorázové aktivity

21

Vzdělávání, osvětové aktivity

13

Canisterapie

167

Muzikoterapie

161

Doprovázení a péče o osobu se ZP a SP
Prodloužený víkendový pobyt
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Návštěvnost:
Rodičovské skupiny zaměřené na vzdělávání

109

Integrační aktivita - Áčka

406

Rodičovské skupiny s hudební aktivitou

685

Jednorázové aktivity

802

Vzdělávání, osvětové aktivity

194

Canisterapie

955

Muzikoterapie

191

Doprovázení a péče o osobu se ZP a SP

891

Prodloužený víkendový pobyt

72

Počet fyzických osob:
Rodičovské skupiny zaměřené na vzdělávání

67

Integrační aktivita - Áčka

31

Rodičovské skupiny s hudební aktivitou
Jednorázové aktivity

40
284

Vzdělávání, osvětové aktivity

153

Canisterapie

362

Muzikoterapie

46

Doprovázení a péče o osobu se ZP a SP

77

Prodloužený víkendový pobyt

72

Všechny uvedené aktivity a činnosti měly preventivní a podpůrný charakter pro cílovou
skupinu - rodiny s dětmi a byly jimi hojně využívané. Aktivity a činnosti pro rodiny
s dětmi zdravými a rodiny s dětmi se speciálními potřebami byly vybírané dle jejich zájmu
a jejich poptávky. Ze zpětných vazeb od rodičů, prarodičů, matek/otců samoživitelů
atd. vyplynul velký zájem o účast na aktivitách RIC, vnímali smysl realizovaných aktivit
a činností a chválili si přístup a odbornost pracovníků RIC. Hlavním cíl všech aktivit projektu
- aktivizovat, zapojit a motivovat rodiny s dětmi – byl splněn.
Veškeré realizované aktivity byly v souladu se Střednědobým plánem rozvoje služeb
Pardubického kraje na období 2016 - 2018, s akčními plány komunitního plánování
na území města Pardubic. Služby navazovaly na další služby v regionu, byly důležitou
součástí v rámci síťování služeb v Pardubickém kraji. Rodinné Integrační Centrum rozšířilo
své řady odborníků, kteří zajistí kvalitní a efektivní prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností
z praxe rodičů.
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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.
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.
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•

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 52 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 2017 využívalo službu 78 rodin s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce v počtu intervencí 1315.
Proběhlo celkem 18 skupinových aktivit. Rodinám dětí s PAS byla nabídnuta také komunikační terapie, která proběhla celkem 80x u 9 osob.
Během roku 2017 se konaly 6x skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností.

Výroční zpráva za rok 2017
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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.
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.
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•

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 2017 využívalo službu 64 rodin s dětmi s poruchami autistického spektra.
Celkově bylo v rodinách poskytnuto 1285 intervencí, 546 kontaktů.
Proběhlo celkem 54 skupinových aktivit s návštěvností 217 účastníků.

Výroční zpráva za rok 2017
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Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra

Poslání
Posláním Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra je zajištění činnosti směřujících k dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti. Poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji specifických schopností
a dovedností, k vytváření společensky žádoucích návyků uživatele služby a ke zvýšení
možnosti uplatnění v přirozeném sociálním prostředí.
Cíle služby
•

Podpora při vytváření podmínek pro plnohodnotné zařazení klientů do běžného
společenského života.

•

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností směřujících k posílení samostatného
rozhodování klientů.

•

Podpora vzdělávacích procesů, a to na všech stupních vzdělání, včetně celoživotního.

•

Vedení a podpora klientů k soběstačnosti a smysluplnému trávení volného času.

•

Vytváření podmínek pro pracovní uplatnění klientů na chráněném i otevřeném trhu
práce.

•

Ochrana práv klientů, edukace k zvládání obtížných životních situací.

Cílová skupina
Dospělé osoby ve věku od 18 do 64 let s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.
Poskytované činnosti
•

Individuální a skupinová práce s klienty.

•

Nácviky sociálních dovedností, komunikačních schopností a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začlenění.

•

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

•

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

•

Poradenství v oblasti vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

•

Psychologické poradenství.

•

Sociálně právní poradenství.

•

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Kapacita služby
Služba byla kapacitně omezena pro 12 dospělých osob s PAS z Pardubického kraje.
Formy poskytování
•

Terénní – přímo v přirozeném prostředí klientů a dále dle přání a potřeb dospělých
osob s PAS.

•

Ambulantní – v sídle a kontaktním místě Rodinného Integračního Centra.

Dospělé osoby s PAS mohly využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování
služby.
Služba byla poskytována bezplatně.
V roce 2017 využívalo službu 13 dospělých osob s poruchami autistického spektra.
Celkově bylo poskytnuto 542 intervencí, 207 kontaktů.
Proběhlo 34 skupinových aktivit s 11 účastníky.

Výroční zpráva za rok 2017
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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 volejbalový turnaj o pohár starosty MO Polabiny II. na podporu Rodinného Integračního Centra z.s.
Dne 1. 4. 2017 se ve sportovní hale Univerzity Pardubice konal od 8,00 do 16,00 hodin
charitativní volejbalový turnaj smíšených družstev O pohár starosty MO Pardubice II. pana
Mgr. Radka Hejného.
Turnaje se účastnilo 14 družstev. Výtěžek v celkové částce 16.420,-- Kč ze startovného
byl věnován Rodinnému Integračnímu Centru na aktivity pro rodiny s dětmi s poruchami
autistického spektra.
LIGHT IT UP BLUE – celorepubliková kampaň „ROSVIŤME SE MODŘE“
V noci ze dne 1. na 2. dubna se do celorepublikové akce „Rozsviťme se modře“ zapojilo
mnoho organizací, institucí přímo z Pardubic, ale také z celého Pardubického kraje. Budovy,
které svítily modře, byly např. Rodinné Integrační Centrum, Lentilka – integrační školka
a rehabilitační centrum, radnice města Pardubic, Východočeské divadlo, ČSOB Pojišťovna,
Krajský úřad Pardubického kraje, Tipsport Arena, Atrium Palác, Univerzita Pardubice, Most
do života, SPZŠ Chrudim, ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s., Denní stacionář Slunečnice Pardubice,
Aquacentrum, Domov pod hradem Žampach, Morový sloup v Chrudimi atd.
Další podporu v podobě modrého oblečení, modrých doplňků realizovala Kavárna
Panorama a Pernštejnka.
Panely o aktivitách byly vystaveny: Východočeské divadlo, Atrium Pardubice, Magistrát
města Pardubic, KÚ Pardubického kraje, AQUA centrum, TIPSPORT aréna.
Plakáty o aktivitách ke Dni autismu byly dále umístěny: Sokol Pardubice, Knihovna
Pardubice, Infocentrum Pardubice, Dům hudby, spolupracující organizace, MŠ a ZŠ
Pardubice, Krajská nemocnice Pardubice.
Spoty o aktivitách ke Dni autismu byly nahrány Východočeským divadlem, hercem panem
Pavlem Novotným a byly postupně uveřejňovány v pravidelných intervalech v Atrium
Palác a TIPSPORT ARÉNĚ Pardubice.

Výroční zpráva za rok 2017
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Modrý průvod
Modrý průvod na podporu osob s poruchami autistického spektra zbarvil v pondělí dne
3. 4. 2017 Pernštýnské náměstí a třídu Míru do modré barvy, barvy komunikace. Pátý
ročník zaznamenal rekordní účast, odhadem cca 650 účastníků, kteří osobně přišli vyjádřit
sounáležitost s dětmi a dospělými s autismem.
Doprovod bubnů dvou bubeníků z Konzervatoře Pardubice rozpohyboval průvod a umocnil
tak zážitek z celé akce. Na závěr jsme společně vypustili přes 1000 modrých balónků
před ČSOB Pojišťovnou, což bylo vyvrcholením osvětové aktivity k celosvětovému dni
autismu.
Účast na průvodu (kromě rodičů a dětí s PAS, Rodinného Integračního Centra, zástupců Pk,
MMP) např.: MŠ Pardubice – Dubina, MŠ Kamínek, ZŠ A. Krause, MŠ Mladých, MŠ Lentilka,
ZŠ Staňkova, MŠ Na Třísle, ZŠ Svítkov, MŠ Korálek, Most do života, MIREA, Domov pod
Kuňkou, Slunečnice, Středisko rané péče, DSS Slatiňany, Domov pod hradem Žampach.
Pracovní skupina pro osoby s poruchami autistického spektra Pardubického kraje
Dne 11. dubna 2017 od 9,00 do 11 hodin se konalo setkání užší Pracovní skupiny pro soby
s PAS Pk – pod záštitou Ing. Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje – zodpovědného
za sociální péči a neziskový sektor.
Prvním bodem jednání bylo představení Koncepce péče o děti s poruchami komunikace,
sociální interakce a poruch autistického spektra – zástupci MMP, Lentilky a Rodinného
Integračního Centra. Jedná se o pilotní projekt pro město Pardubice. MUDr. Dvořáková
ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost podrobně představila screening, který
již od 1. ledna 2017 probíhá, vyjádřila podporu vznikající koncepci. Mgr. Jakub Rychtecký
nabídl spolupráci při oslovení VZP spolu se zástupci KÚ Pardubického kraje včetně možné
dotace na podporu psychologické diagnostiky – Mgr. Ďurechovi. Mgr. Liedermanová
v souladu s názorem Mgr. Musila i ostatních zmínila nutnost zajištění vzdělávání pro personál
a upřesnila, že součástí koncepce je i akreditace vzdělávání pro pedagogické pracovníky.
MUDr. Szymanská nabídla možnost vzdělávání rodičů v rodinné psychoedukaci.
Druhým bodem bylo představení náplně činnosti Metodického a vzdělávacího centra.
Mgr. Liedermanová zdůraznila, že se jedná o iniciativu zainteresovaných stran s cílem
zajistit včasnou intervenci s propojením na řadu odborníků, center, škol a neziskových
organizací, které se touto problematikou zaobírají. Mgr. Gabriela Hůlová seznámila
přítomné s metodikou SIMPLE STEPS.
Třetí bod byl zaměřen na představení služeb pro dospělé osoby s PAS – Sociální rehabilitace
pro dospělé osoby s PAS v RIC.
Hana Janiková krátce doplnila závěr setkání, a to o informace o již proběhlých aktivitách
ke Dni autismu a plánovaných akcích do konce dubna.
Otevření metodického a vzdělávacího centra
Dne 11. dubna od 11,00 do 12,00 hodin proběhlo slavnostní otevření Metodického
a vzdělávacího centra, které si klade za cíl poskytnout odbornou péči rodinám s dětmi
s podezřením na poruchy komunikace, sociální interakce a poruchy autistického spektra
zachycených v rámci screeningu u dětských lékařů ve věku 1,5 – 2 roky. Toto centrum
vzniklo při Lentilce - integrační školce a rehabilitačním centru.
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Společný modrý den otevřených dveří
Od 13,00 do 16,00 hodin dne 11. dubna proběhl Společný modrý den otevřených dveří
v Lentilce a Rodinném Integračním Centru. Lentilka měla program zaměřený na ukázky
metod práce v nácvikové místnosti (TEACCH PROGRAM, kódované úkoly). Následovala
zážitková arteterapie, zážitková muzikoterapie a modré tvoření v integračních třídách.
Rodinné Integrační Centrum si připravilo vedle ukázky didaktických pomůcek a zážitkových
deníků z akcí a aktivit i aktivitu „Autismus na vlastní kůži“. Na 15 minut se každý, kdo
přišel, mohl vcítit do kůže autisty. Zjistil to, jak si připadá, jak se mu komunikuje a co
vše vnímá. Účastníci shlédli dokumentární film - jak může autista vidět a vnímat okolní
svět, následně prostřednictvím zážitkové hry si vyzkoušet, jak může být pro autistu těžké
reagovat na sociální interakce při přecitlivělém vnímání okolních běžných zvuků. Poté se
mohli přítomní podívat na video O Červené Karkulce z pohledu dítěte s Aspergerovým
syndromem. V závěrečné čtvrté části proběhlo sdílení pocitů z této celé aktivity.
Na závěr otevřeného dne proběhlo v 16,00 hodin tzv. Modré focení. Modré proto, že právě
tato barva je symbolem komunikace, která je pro lidi s PAS obzvlášť důležitá.
Jak se nezhroutit při výchově dítěte s autismem?
Od 16,00 do 18,00 hodin dne 11. dubna probíhala v Rodinném Integračním Centru rodičovská
skupina s psycholožkou Mgr. Alexandrou Bokůvkovou na téma: Jak se nezhroutit
při výchově dítěte s autismem?
Účastnili se jak rodiče děti v raném věku, tak i rodiče dětí starších, tj. ve věku 8 a více let.
Přednáška Mgr. Petry Jůnové – Volný čas a rozvoj hry u dítěte s PAS
Dne 18. dubna se od 9,00 do 16,00 hodin konala přednáška Mgr. Jůnové z NAUTIS
na téma Volný čas a rozvoj hry u dítěte s poruchami autistického spektra.
Seminář byl zaměřen na volný čas a rozvoj hry u dětí s PAS jako prostředek pro rozvoj
komunikace a sociálních vztahů. Péče o nejmenší děti s PAS se mnohdy zaměřuje především
na rozvoj komunikace a rozvoj pracovních dovedností. Někdy se však zapomíná na rozvoj
volného času, který je u dětí bez handicapu přirozeně vyplněn hrou. Hra je totiž nedílnou
součástí života každého dítěte. Prostřednictvím hry se dá přirozeným způsobem navázat
a rozvíjet sociální vztah s dítětem, zvýšením zájmu o hru a hračku lze podnítit potřebu
komunikovat. Seminář obsahoval tyto moduly: typické deficity ve hře dítěte s PAS, výplň
volného času dětí s PAS, hra jako prostředek pro rozvoj komunikace a sociálních vztahů,
nácviky samostatné hry a hry v kolektivu, nácvik hry pomocí videí jako jedna z metod
užívaná při práci s dětmi s PAS, náměty her a volnočasových aktivit pro děti s PAS,
praktické ukázky a videa.
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Odborná konference „CESTA Z PASTI III. – příklady dobré praxe“
Přednáškový sál Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje se stal
26. 4. 2017 už potřetí místem konání odborné konference „Cesta z PASti – příklady dobré
praxe”.
V úvodu konference ocenil práci organizátorů konference z Lentilky - integrační školky
a rehabilitačního centra a Rodinného Integračního Centra z.s. náměstek primátora
zodpovědný za sociální politiku, zdravotnictví, školství, sport, kulturu a cestovní ruch Mgr.
Jakub Rychtecký.
Za Pardubický kraj shrnul Ondřej Flégr zdárné plnění priorit stanovených Pracovní
skupinou pro osoby s poruchami autistického spektra (PAS) v Pardubickém kraji, která
funguje od roku 2013. Tato skupina sdružuje odborníky z rezortů zdravotnictví, školství
a sociálních služeb.
Sedmdesátku posluchačů nejvíce zaujal příspěvek MUDr. Jany Gandalovičové –
místopředsedkyně České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy, specialistky
v interním lékařství a kardiologii a zároveň matky dítěte s PAS. Představila v něm postupy
využití aplikované behaviorální analýzy (ABA). Ta vychází z principů učení a chování –
behaviorismu. Má za sebou 50 let vědeckého výzkumu a v 60. létech minulého století ji
založil psycholog O. I. Lovaas. Jedná se o individuálně sestavenou intervenci s využitím
mnoha technik s důrazem na nastavení funkční komunikace a modifikaci nežádoucího
chování. V případě práce touto metodou u dětí s autismem má velké možnosti a také
úspěchy.
Za město Pardubice představila Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství,
kultury a sportu, pilotní projekt - Koncepci Včasné intervence a postupné integrace. Důraz
kladla na nastavení systémového a informačního propojení sítě školních, poradenských
a zdravotnických zařízení v Pardubicích v rámci předškolního vzdělávání a inkluze dětí
s poruchami komunikace, sociální interakce a poruchami autistického spektra (PK-SI-PAS)
do mateřských škol.
Odborná a laická veřejnost měla možnost dozvědět se aktuální informace z oblasti PAS
a příklady dobré praxe s péčí jak o děti od 2 let (screening pediatrů na PAS, služby rané
péče), tak i s prací s dospělými osobami s PAS (služba sociální rehabilitace a služba
denního centra).
Slavnostní otevření nového kontaktního místa Rodinného Integračního Centra z.s.
Dne 27. 4. 2017 bylo slavnostně otevřeno nové kontaktní místo Rodinného Integračního
Centra v Lanškrouně na adrese B. Smetany 460, 563 01 Lanškroun.
Otevření centra se účastnilo 50 osob. Vedle pana starosty Lanškrouna Mgr. Radima
Vetchého, pana místostarosty Miloše Smoly a pana ředitele ZŠ Smetanova Mgr. Milana
Valúška přijel podpořit zřízení centra a přestřihnout symbolicky modrou pásku i radní
Pardubického kraje zodpovědný za školství pan Ing. Bohumil Bernášek. Přišli i rodiče
s dětmi, kteří s pracovníky RIC sdíleli radost z nových prostor.
Od 14,00 do 17,00 hodin měla široká laická i odborná veřejnost možnost prohlédnout si
zázemí, dozvědět se více o pomoci rodinám s dětmi a dospělým osobám s poruchami
autistického spektra a také si vyzkoušet nové didaktické a stimulační pomůcky, které
v Rodinném Integračním Centru máme. Prostřednictvím města Lanškroun se podařilo
vybudovat důstojné a bezpečné zázemí pro poskytování sociálních služeb, integračních
a aktivizačních služeb Rodinného Integračního Centra.
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Modrá zumba s ČSOB Pojišťovnou, a .s.
Pátek 28. 4. patřil poslední akci spojené se Dnem autismu v Pardubicích. Modrá zumba
roztančila ty, kteří přišli ke Galerii Café v Tyršových sadech.
Lektorky Míša Valkýová a Martina Votke rozhýbaly všechny návštěvníky mezi 16,00 a 18,00
hodinou.
I přes nepřízeň počasí – déšť a zimu – si to přítomní velmi užili. Hudebně doprovodila
modré zumbové dovádění skupina HADRON z Lanškrouna.
Děti dostaly malé překvapení v podobě modré cukrové vaty. Cílem bylo zapojit veřejnost
do podpory osob s poruchami autistického spektra.
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.
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Relaxačně zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
Rodiče během pobytu absolvovali 4 relaxační a zážitkové aktivity (cvičení jógy
pod vedením jogína Michala Rauera s možností následné meditace, celovíkendové sociálně
psychologické hry a aktivity v dopoledních a odpoledních hodinách, večerní posezení
u táboráku spojené s opékáním buřtů a zpěvem), které pro ně připravili pracovníci ČSOB
Pojišťovna, a.s. Zapomenuli tak na všední starosti, odreagovali se a získali tolik potřebné
síly (fyzické i psychické) na následnou péči o dítě s PAS. Mohli se věnovat také jeden
druhému a prožít pár hodin bez náročné 24 hodinové péče o dítě s PAS s vědomím, že je
o jejich děti dobře postaráno a že také zažijí aktivní a zábavný den s podporou asistentů
a aktivizačních pracovnic. Zároveň mohli také strávit i čas se zdravými sourozenci dětí
s PAS, které bývali velmi často ošizeny o jejich pozornost a péči.
Pro děti s PAS byly připraveny skupinové aktivity (dopolední procházka spojená
s projížďkou na koních, odpolední skupinové soutěžní aktivity, podporující spolupráci
ve skupině, komunikaci s vrstevníky), díky nimž za podpory asistentů mohly rozvíjet
sociální a komunikační dovednosti. Asistenti se dětem věnovali individuálně, dle možností
dítěte ho podporovaly v komunikaci s ostatními vrstevníky a motivovaly je k zapojování
do skupinových činností.
Markéta Štěpánková: „Děkujeme za hezký víkendový pobyt. Velmi se nám s dětma líbilo.
Krásné prostředí, skvělý program a milí lidé. Děkujeme za skvělou práci asistentům
a organizátorům. Hodně jsme si to užili a aktivně odpočinuli. Děti byli velmi nadšené a těší
se na příště!.“
Bílá: „Na relaxačním pobytu s ČSOB Pojišťovnou a RIC jsem byla potřetí a opět mě
nezklamali pánové z ČSOB Pojišťovny. Byli jako vždy úžasní, vtipní a zábavní. Soutěže,
které si pro nás, rodiče, připravili, byly originální a neopakovatelné. Také mým synům
a mojí mamince, která mě doprovázela, se pobyt líbil.“
Jana, Jiří a Tobiášek Šidovi: „Pro nás to byla premiéra. Plni očekávání jsme vyrazili směr
Milovy. Tobiášek se těšil. Musím říci, že se nám pobyt moc líbil, hlavně ten relax, užívat volna
a blbnout při hrách a přitom vědět, že se o naše dítě stará sympatická asistentka Marcelka
J. Potkali jsme spoustu fajn lidí. Náplň volnočasových aktivit byla skvělá. Děkujeme pánům
z ČSOB Pojišťovny a RICu za skvělou zábavu. I když byl pobyt krátký, připadalo nám, že
máme za sebou týden zážitků. Děkujeme všem, a pokud se příští rok opět dostaneme
na pobyt, budeme moc rádi!“
Nela, Štěpánek, Jana a Tomáš Pavlovovi: „Ze srdce chceme poděkovat všem za super
strávený víkendový psychorelaxační pobyt. Obrovské díky patří všem pracovníkům RICu,
asistentům, ale především VŠEM Z ČSOB POJIŠŤOVNY. Psychicky jsme si odpočinuli
a načerpali další síly. Děti byly nadšené a velice spokojené. Sešla se opět super parta
lidí, se kterými jsme si užili skvělý program. Největší obdiv mají u nás zaměstnanci ČSOB
Pojišťovny za vymýšlení her. Moc si vážíme, co pro nás všichni děláte a jsme vám za to
velmi vděční. Doufáme a moc se těšíme na další shledání.“
Hrbáčková: „Víkendový pobyt se mi velice líbil. O děti bylo velice dobře postaráno. Můj
syn si to velice užil, měl hezké zážitky. Já jsem mohla bez starostí relaxovat a odpočívat.
Dozvěděla jsem se i nové zkušenosti, jak reagovat na určité situace od jiných maminek.
Za tento pobyt jsem velice vděčná a děkuji všem, kteří mi dali šanci, abych zde mohla být.
Tento pobyt byl pro mne krásnou odměnou. Děkuji“
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Zázemí společnosti
Sídlo Rodinného Integračního Centra je na adrese Prodloužená 278, 530 02 Pardubice.
Budova RIC je umístěno v modré nízké budově. Jedná se o místo s dobrou dopravní
dostupností autobusové i trolejbusové dopravy. Sídlo organizace je viditelně označeno
tabulí na plotě a označením na hlavních vstupních dveřích budovy a vedlejšího vchodu
(u muzikoterapie).
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 122,9 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 (rané péče
a sociálně aktivizačních služeb) 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, kde probíhají i terapie, porady, poradenství.
Poslední místností je kancelář pro 2 sociální pracovníky, kteří poskytují službu sociální
rehabilitace pro dospělé osoby s PAS, která se nachází vedle bočního vchodu u muzikoterapie (na dveřích je umístěn zvonek).
Prostory sídla RIC jsou řešeny bezbariérově. Kanceláře jsou vybaveny počítači s připojením k internetu, tiskárnami a uzamykatelnými skříněmi. 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.
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Kontaktní místo Rodinného Integračního Centra je na adrese Bedřicha Smetany 460,
563 01 Lanškroun.
Kontaktní místo se nachází v budově ZŠ Smetanova Lanškroun. Má samostatný vchod.
Místo je viditelně označeno cedulí na budově, vedle vstupních dveří. Vlastníkem budovy
je Město Lanškroun. Kontaktní místo disponuje celkovou plochou 81 m2.
Vstup do kontaktního místa je po kamenných schodech, na kterých jsou umístěny sklápěcí
ližiny, které zajišťují bezbariérový přístup. Na schody navazuje vstupní chodba oddělená
zamykatelnými dveřmi. V chodbě je umístěn plynový kotel. Z hlavní chodby se dostaneme
na WC pro zaměstnance. Dalšími dveřmi je možné vejít do kanceláře pracovníků. V této
kanceláři najdeme čtyři stoly se čtyřmi židlemi, uzamykatelné skříně na administrativu
a klientskou dokumentaci, tiskárnu a věšákovou stěnu. S chodbou a kanceláří pracovníků
sousedí bezbariérové sociální zařízení, které tvoří dvě WC (1 menší pro děti, jedno WC
upravené pro osoby s handicapem - s madly), bezbariérový sprchový kout a umyvadlo.
Vlevo od schodiště vcházíme do nácvikové místnosti spojené s nácvikovou kuchyňkou,
ve které je kromě kuchyňské linky i mikrovlnná trouba, pracovní plocha, umyvadlo a varná
konvice, nechybí zde běžné kuchyňské náčiní. V nácvikové místnosti najdeme deset židliček a dva velké stoly. Tato místnost je oddělená pojízdnými křídly od herny, v níž je umístěna skříň na hračky a didaktické pomůcky, dvě relaxační křesla s konferenčním stolkem
a dva pracovní stoly s osmi židličkami. Otevřením pojízdných křídel lze vytvořit jeden
velký prostor o celkové ploše 35,3 m2. Na stropě je umístěn hák pro zavěšení relaxačních
vaků, křesel. Herna dále sousedí s relaxační místností vybavenou rozkládací pohovkou,
která zároveň slouží jako relaxační lůžko. Na zemi jsou položeny relaxační sedací vaky.
Zde mohou klienti služeb nejen odpočívat, ale místnost slouží i pro individuální práci
s klienty služeb. V neposlední řadě zde probíhají terapeutické aktivity jako psychoterapie,
muzikoterapie apod.). Herna i relaxační místnost jsou vybaveny podlahovým topením.
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Tým pracovníků
Ředitelka: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
Ekonom: Mgr. Pavla Vltavská
Účetní – Bc. Hedvika Cempírková
Aktivizační pracovníci: Ing. Vendula Maříková, Ing. Petra Skácelová
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, Bc. Ondřej Čermák
Pracovníci nácviků sociálních a komunikačních dovedností: Mgr. Eva Vetchá, Mgr. Petra
Havlová, Mgr. Jaroslava Švihlová, Bc. Iva Pohlová, DiS., Martin Vařejčko, DiS.
Koordinátoři služeb: Bc. Iva Pohlová, DiS., Bc. Martin Bezdíček, MBA.
Asistenti aktivizačních služeb (uvedeni bez titulu): Michaela Blažková, Olga Burešová,
Simona Dostálová, Lucie Dušková, Marcela Dušková, Adéla Gáborová, Nicola Gottsteinová,
Markéta Hegerová, Lenka Holečková, Veronika Janiková, Petra Jirásková, Anna Jirovská,
Šárka Junková, Kristýna Kholová, Jaromír Kincl, Michaela Klimešová, Lenka Kolárová,
Božena Klimplová, Eva Komeštíková, Adéla Košňovská, Lucie Kretová, Jana Křepelková,
Michaela Kudláčková, Eva Kůrková, Barbora Langrová, Lucie Maixnerová, Veronika
Matyášová, Pavla Minářová, Magdaléna Nováková, Denisa Patáková, Kateřina Petrová,
Michaela Rajmová, Zuzana Seifertová, Veronika Semeráková, Michaela Severinová, Eliška
Skoumalová, Allan Stránský, Ivana Šimunová, Denisa Škodová, Jaroslava Švihlová, Šárka
Tomišková, Michaela Valkýová, Helena Varmužová, Petr Vltavský, Tereza Vobořilová, Jakub
Zajíček
Psychologové: Mgr. Kamila Barlow, Mgr. Alexandra Bokůvková, Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.
Metodik: Mgr. Jaromíra Staňková, DiS., Mgr. Hana Šlapáková
Canisterapeuté: Mgr. Gabriela Bělková, Mgr. Bc. Martina Votke, Lucie Koláčková, Andrea
Kratochvílová, Alexandra Prošková, Naděžda Pecková
Muzikoterapeuté: Mgr. Markéta Havlová, Mgr. Eva Motyčková, Mgr. Růžena Gally Jadrná
Psychoterapeuté: PhDr. Josef Kasal, PhD., Mgr. Marcela Kašparová
Pracovníci v sociálních službách: Petra Jirásková, Adéla Košňovská, Ivana Šimunová
Fundraiser: Ing. Eva Černá, PhD.
Pomocné a úklidové pracovnice: Jana Hanzlíková, Iva Klesalová, Anna Kováčová, Jana
Křepelková, Martina Nešetřilová, Helena Varmužová
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Poděkování
Rodinné Integrační Centrum z.s. děkuje všem, kteří podpořili jeho činnost v roce 2017.
Za poskytnuté dotace děkujeme:
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice II.
Město Česká Třebová
Město Králíky
Město Lanškroun
Město Letohrad
Město Litomyšl
Město Svitavy
Město Ústí nad Orlicí
Město Žamberk
OP Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu
Za poskytnuté nadační a partnerské příspěvky děkujeme:
Nadace AGEL
Nadace Agrofert
Nadační fond AWAST
Nadační fond J & T
Nadace pro rozvoj města Pardubic
Nadace rozvoje občanské společnosti
Za poskytnutí finančních a věcných darů děkujeme:
ČSOB Pojišťovna, a.s.
DENTIMED s.r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
E-SMILE Kreativní studio
Faurecia Interiors Pardubice
FOXCONN CZ s.r.o.
Ing. Ladislav Chrobok
Iveco Czech Republic, a.s.
Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí
Lesy České republiky, s.p.
Mars Svratka, a.s.
Michal Horák
Zvláštní poděkování vyslovujeme:
Členům Rodinného Integračního Centra.
Zaměstnancům, externím spolupracovníkům, praktikantům a dobrovolníkům.
Všem spolupracujícím organizacím a institucím.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 (zaokrouhleno na celé Kč)
VÝPIS Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2017 (v tisících Kč)

Název položky
A.

Náklady

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.III

Osobní náklady

A.IV.

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

6 443

0

6 443

1 682

0

1 682

0

0

0

4 660

0

4 660

Daně a poplatky

9

0

9

A.V.

Ostatní náklady

47

0

47

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek

44

0

44

A.VII.

Poskytnuté příspěvky

1

0

1

0

0

0

A.VIII. Daň z příjmů
B.

Výnosy

6 563

0

6 563

B.I.

Provozní dotace

5 063

0

5 063

B.II.

Přijaté příspěvky

1 084

0

1 084

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

416

0

416

B.IV.

Ostatní výnosy

0

0

0

B.V.

Tržby z prodeje majetku

0

0

0

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

120

0

120

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

120

0

120
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Rozpis přijatých nadačních příspěvků a finančních darů
Pardubický kraj

3 899 968 Kč

Statutární město Pardubice

1 088 078 Kč

Město Lanškroun

49 000 Kč

Město Ústí nad Orlicí

6 000 Kč

Město Žamberk

6 000 Kč

Město Králíky

5 000 Kč

Město Svitavy

5 000 Kč

Město Česká Třebová

2 000 Kč

Město Litomyšl

2 000 Kč

Rozpis přijatých nadačních příspěvků a finančních darů
Nadační fond AVAST
Nadační fond J&T
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Agrofert

484 200 Kč
144 056 Kč
121 424 Kč
100 000 Kč

Nadace AGEL

49 300 Kč

Lesy České republiky, s.p.

49 000 Kč

Elektrárny Opatovice, a.s.

30 000 Kč

Nadace pro rozvoj města Pardubic

20 000 Kč

Statutární město Pardubice (volejbalový turnaj)

16 420 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti

15 000 Kč

Michal Horák

6 924 Kč

Faurecia Interiors Pardubice

6 000 Kč

DENTIMED s.r.o.

5 000 Kč

ČSOB Pojišťovna, a.s.

5 000 Kč

KONZUM, obchodní družstvo Ústí n. Orlicí
Ing. Ladislav Chrobok
Mars Svratka, a.s.
FOXCONN CZ s.r.o

Výroční zpráva za rok 2017

3 197 Kč
3 000 Kč
1 160 Kč
790 Kč
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VÝPIS Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2017 (v tisících Kč)

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

A.II.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

203

159

28

28

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1 232

1 456

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

1 057

1 325

B.

Krátkodobý majetek celkem

5 241

4 325

B.I.

Zásoby celkem

0

0

B.II.

Pohledávky celkem

4 257

3 400

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

968

888

B.IV.

Jiná aktiva celkem

16

35

5 444

4 483

Aktiva celkem

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

755

754

A. I.

Jmění celkem

613

754

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

142

120

B.

Cizí zdroje celkem

4 688

3 609

B.I.

Rezervy celkem

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

834

1 043

B.IV.

Jiná pasiva celkem

3 855

2 566

Pasiva celkem

5 444

4 483
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Výroční zpráva za rok 2016

