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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 příznivým, ale zároveň velmi náročným.
I v roce 2018 jsme pokračovali v poskytování stávajících
sociálních služeb. U všech služeb jsme opět reagovali
na potřeby rodin a odborné veřejnosti.
Po roce fungování sociální služby sociální rehabilitace
pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra jsme změnili cílovou skupinu – věk
uživatelů služeb od 16 do 64 let. Od ledna došlo u služby sociální rehabilitace pro osoby
s poruchami autistického spektra ke zvýšení kapacity na 15 klientů.
Kapacita byla také navýšena u služby raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra o rodiny s dětmi s poruchami komunikace a sociální interakce na 60 rodin
s dětmi. Raná péče byla třetím rokem financována z individuálního projektu s názvem
Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji.
V navyšování kapacity jsme pokračovali i u sociální služby Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, a to z původních 60 rodin s dětmi
s poruchami autistického spektra na 70 rodin.
V roce 2018 se nám podařilo získat finanční prostředky z Evropské unie, prostřednictvím
IROP a Ministerstva pro místní rozvoj na nákup 4 nových automobilů pro všechny
3 sociální služby, což nám velmi usnadnilo terénní práci.
Aktivizační služby, integrační aktivity a doplňkové služby byly i v roce 2018 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.
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 2019 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 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.
Od 1. 1. 2017 zřídilo RIC sociální službu pro osoby s PAS ve věku od 16 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.
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Orgány Rodinného Integračního Centra
Členská schůze
V roce 2018 se uskutečnila 19. členská schůze dne 4. 6. 2018.
Výbor
V roce 2018 se uskutečnily 4 schůze výboru, a to ve dnech 5. 3. 2018, 4. 6. 2018, 20. 9. 2018
a 20. 12. 2018.
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
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 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 osobu se ZP a SP – služby krátkodobého hlídání osob
se speciálními potřebami a zdravotním postižením, pomoc rodičům/pečovatelům
v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování záležitostí na úřadě, návštěva
lékaře, odpočinek od nepřetržité péče) o dítě/osobu 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.
•
Vzdělávání akreditované i neakreditované.
•
Prodloužený víkendový pobyt.
•
Příměstský tábor pro děti s PAS a jejich sourozence.
•
Osvětové akce.
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 2018
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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 – rodičovská skupina zaměřená na vzdělávání rodičů;

ÚT

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

ST

odpoledne – integrační aktivita pro starší děti – Áčko;

ČT

odpoledne vyhrazeno pro Canisterapii aneb aktivity se psem pro osoby se ZP
a SP: individuálně – PO – PÁ 8,00 – 20,00 hodin;

PÁ

dopoledne – rodičovská skupina s hudební aktivitou;

+
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 – 1x za rok 2018, 20 rodin s 23 dětmi s PAS.
Dva příměstské tábory pro děti s PAS a jejich zdravé sourozence – týdenní o prázdninách:
- 1. skupina 6 dětí s PAS ve věku 8 – 17 let a 2 zdraví sourozenci
- 2. skupina 3 děti s PAS
Vzdělávání, workshopy, diskusní skupiny, přednášky, besedy, semináře, konference.
Osvětové akce.
Počty akcí:
Rodičovské skupiny zaměřené na vzdělávání

6

Integrační aktivita - Áčka

77

Rodičovské skupiny s hudební aktivitou

36

Jednorázové aktivity, osvětové aktivity

32

Vzdělávání

44

Canisterapie

174

Muzikoterapie

209

Doprovázení a péče o osobu se ZP, SP na 1 asistenta

635		

Prodloužený víkendový pobyt

1
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Návštěvnost:
Rodičovské skupiny zaměřené na vzdělávání

46

Integrační aktivita - Áčka

559

Rodičovské skupiny s hudební aktivitou

463

Jednorázové aktivity, osvětové aktivity

1 221

Vzdělávání

403

Canisterapie

731

Muzikoterapie

486

Doprovázení a péče o osobu se ZP a SP

2 476

Prodloužený víkendový pobyt

74

Počet fyzických osob:
Rodičovské skupiny zaměřené na vzdělávání

43

Integrační aktivita - Áčka

25

Rodičovské skupiny s hudební aktivitou

31

Jednorázové aktivity, osvětové aktivity

309

Vzdělávání

311

Canisterapie

253

Muzikoterapie

192

Doprovázení a péče o osobu se ZP a SP

107

Prodloužený víkendový pobyt

74

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. Hlavní 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
•

Posílení schopností a dovedností rodin k samostatnému zvládání náročných a krizových situací.

•

Zprostředkování vzájemného setkávání a sdílení.

•

Podpora spolupráce mezi rodinou a organizacemi.

•

Podpora psychomotorického a sociálního vývoje dítěte.

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
•

Poradenství v oblasti funkčních rodinných a vrstevnických vztahů.

•

Poskytování informací a podpora rodiny při přijetí diagnózy.

•

Individuální a skupinové psychoterapie a psychologické konzultace.

•

Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi.

•

Skupinová setkávání (rodičovská, sourozenecká skupina).

•

Zprostředkování kontaktů, nabídka volnočasových a integračních aktivit.

•

Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi.

•

Mezioborová setkávání spolupracujících organizací.

•

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

•

Poradenství v oblasti funkční komunikace.

•

Individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností.

•

Poskytování informací a podpory v nácvicích sebeobslužných dovedností.

•

Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury
o PAS do domácího prostředí.

•

Individuální komunikační terapie.

•

Zprostředkování přednášek a seminářů pro rodiče dětí s PAS.

•

Sociálně právní poradenství.

•

Videonácvik interakcí.
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Kapacita služby
Služba byla kapacitně omezena pro 60 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 2018 využívalo službu 86 rodin s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce v počtu intervencí 1351 a 708 kontaktů. Proběhlo
celkem 62 skupinových aktivit. Děti s PAS absolvovaly v průběhu roku 28 setkání komunikační terapie.

Výroční zpráva za rok 2018
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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
•

Posílení schopností a dovedností rodin k samostatnému zvládání náročných a krizových situací.

•

Zprostředkování vzájemného setkávání a sdílení.

•

Podpora spolupráce mezi rodinou a organizacemi.

•

Podpora psychomotorického a sociálního vývoje dítěte.

Cílová skupina
Rodiny s jedním nebo více dětmi ve věku od 8 do dovršených 18 let s diagnostikovanými
poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají
bydliště na území Pardubického kraje.
Poskytované činnosti
•

Poradenství v oblasti funkčních rodinných a vrstevnických vztahů.

•

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

•

Individuální a skupinové psychoterapie a psychologické konzultace.

•

Pořádání pobytů pro rodiny s dětmi.

•

Skupinová setkávání (rodičovská, sourozenecká skupina).

•

Zprostředkování kontaktů, nabídka volnočasových a integračních aktivit.

•

Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi.

•

Mezioborová setkávání spolupracujících organizací.

•

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

•

Poradenství v oblasti funkční komunikace.

•

Individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností.

•

Poskytování informací a podpory v nácvicích sebeobslužných dovedností.

•

Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury
o PAS do domácího prostředí.

•

Individuální komunikační terapie.

•

Zprostředkování přednášek a seminářů pro rodiče dětí s PAS.

•

Sociálně právní poradenství.

•

Videonácvik interakcí.
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Kapacita služby
Služba byla kapacitně omezena pro 70 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 2018 využívalo službu 77 rodin s dětmi s poruchami autistického spektra.
Celkově bylo v rodinách poskytnuto 1542 intervencí a 623 kontaktů. Proběhlo celkem 81
skupinových aktivit.

Výroční zpráva za rok 2018
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Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra

Poslání
Posláním Sociální rehabilitace pro 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
•

Rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností. Podpora při výchovných,
vzdělávacích a aktivizačních činnostech.

•

Vedení osob s PAS k soběstačnosti a smysluplnému trávení volného času.

•

Vytváření podmínek pro uplatnění osob s PAS na trhu práce.

•

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

•

Ochrana práv osob s PAS.

Cílová skupina
Osoby ve věku od 16 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
•

Podpora a pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

•

Poradenství v oblasti funkční komunikace.

•

Poskytování podpory v nácvicích sebeobslužných dovedností.

•

Pomoc při hledání vhodného pracovního uplatnění na trhu práce.

•

Poradenství v oblasti rodinných, vrstevnických a mezigeneračních vztahů.

•

Individuální a skupinové psychologické konzultace.

•

Podpora a doprovázení při jednání s příslušnými institucemi.

•

Mezioborová setkávání spolupracujících organizací.

•

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

•

Individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností.

•

Vytváření a zapůjčování didaktických, stimulačních pomůcek a odborné literatury
o PAS do domácího prostředí.

•

Zprostředkování přednášek a seminářů.

•

Sociálně právní poradenství.

•

Videonácvik interakcí.

•

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
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Kapacita služby
Služba byla kapacitně omezena pro 15 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 2018 využívalo službu 18 dospělých osob s poruchami autistického spektra.
Celkově bylo poskytnuto 846 intervencí, 355 kontaktů. Proběhlo 34 skupinových aktivit.

Výroční zpráva za rok 2018
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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.
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, Univerzita Pardubice, SPZŠ Chrudim, ZŠ
a PŠ Svítání, o.p.s., Denní stacionář Slunečnice Pardubice, Domov pod hradem Žampach,
Morový sloup v Chrudimi atd.
Další podporu v podobě modrého oblečení, modrých doplňků realizovala Kavárna
Panorama. Do „modrého dne“ se zapojila i spousta mateřských školek a základních škol.
Plakáty a programy o aktivitách ke Dni autismu byly umístěny:
Sokol Pardubice, Knihovna Pardubice, Infocentrum Pardubice, Krajský úřad Pardubického
kraje, Magistrát města Pardubice, Turistické centrum, Východočeské divadlo Pardubice,
Atrium Palác, AQUA centrum, Univerzita Pardubice, Dům hudby, spolupracující organizace
ze sociálních služeb, MŠ a ZŠ Pardubice, Krajská nemocnice Pardubice, obchodní centrum
Grand, restaurace Panorama, atd.
Spoty o aktivitách ke Dni autismu byly nahrány Východočeským divadlem, hercem
panem Pavlem Novotným a byly od 23. 3. 2018 postupně uveřejňovány v pravidelných
intervalech v Atrium Palác a TIPSPORT ARÉNĚ Pardubice.
NA 51 MÍSTECH V PARDUBICÍCH + 15 MÍSTECH V LANŠKROUNĚ BYLY UMÍSTĚNY
PLAKÁTY A PROGRAMY (VÝLEPNÍ MÍSTA).

Modrý průvod
Modrý průvod na podporu osob s poruchami autistického spektra zbarvil dne 4. 4. 2018
Pernštýnské náměstí a třídu Míru do modré barvy, barvy komunikace. Šestý ročník
zaznamenal účast cca 500 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.
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Účast na průvodu (kromě rodičů a dětí s PAS, Rodinného Integračního Centra,
Mgr. Jakuba Rychteckého – náměstka primátora města Pardubice), např.: Integrační školka
a rehabilitační centrum Lentilka, ZŠ Staňkova, MŠ Na Třísle, ZŠ A. Krause, MŠ Motýlek,
ZŠ Do Nového, MŠ Kamínek, ZŠ Pardubice – Spořilov, ZŠ a MŠ Klas Pardubice – Rosice,
MŠ Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice, dále pracovníci a klienti služeb: Domov
pod Kuňkou, Slunečnice, Speciální a praktická škola Svítání, Mirea, Středisko rané péče.
Modrý průvod se konal i v Lanškrouně, a to dne 5. 4. 2018. Účastníci se sešli na náměstí
J. M. Marků v 9,00 hodin. Pro školy a širokou veřejnost byl připraven kulturně vzdělávací
program s tématikou poruch autistického spektra. Účast byla hojná, 300 dospělých a dětí
přišlo podpořit akci ke Světovému dni autismu.
Benefice – MATTRIX – Matějův svět počítačové grafiky
Byl to výjimečný pátek 13. 4. 2018. Na pardubickém zámku se sešlo více jak 70 nadšených
účastníků prodejní benefice – závěrečné akce projektu MATTRIX – Matějův svět počítačové
grafiky, jejíž počátek se datuje do března loňského roku. Rodinné Integrační Centrum,
jehož je Matěj Kroužil klientem, společnými silami podali individuální grantovou žádost
do projektu Burza filantropie v Pardubicích. Donátory projekt oslovil a ti ho finančně
podpořili. Pak už nás všechny čekala dlouhá cesta, na jejímž konci stojí šťastný Matěj
na začátku své profesní kariéry.
Cílem projektu „MATTRIX – Matějův svět počítačové grafiky“ bylo ukázat možnosti uplatnění
osob s poruchami autistického spektra, které jsou často výjimečné ve svých znalostech
a schopnostech a dokážou dosáhnout úspěchu v různých oborech, nejen technických,
ale i uměleckých. Protože však mívají schopnosti sociální integrace, zařazení mezi
vrstevníky a obecně do lidské společnosti omezené, nejsou schopni tuto „výjimečnost“
dostatečně dobře „prodat“. Chtěli jsme také široké veřejnosti ukázat, jak vidí a prožívají
okolní svět lidé na spektru.
Během celého projektu bylo vytvořeno 11 obrazů formou počítačové grafiky, které
následně zhlédlo mnoho lidí v rámci putovních výstav. Účastníci si mohli zakoupit také
trika s Matějovými motivy, která byla do 13. 5. 2018 v prodeji a objednat si je mohli zájemci
přes internetové stránky Rodinného Integračního Centra.
Kouzelnou atmosféru vytvořily zpěvačky Bára Brodníčková a Martina Sikorová, svoji
prvotinu do světa vypustil také RIC PIC band složený ze všech zaměstnanců Rodinného
Integračního Centra s písní Hlídač krav od Jaromíra Nohavici. A protože toto datum
nebylo vybráno náhodně, ale v tento den se Matěj před dvaceti lety narodil, byla tato
píseň zároveň písní narozeninovou. Výtěžek z benefice bude použit pro další klienty
sociální rehabilitace, konkrétně na 17letého chlapce s Aspergerovým syndromem, který
nádherně fotí.
Výborný catering, který pohladil veškeré smyslové buňky, nám připravily Mazané matky.
Krásnými slovy celou benefici provázela moderátorka Stanislava Lavrovič.
Velké poděkování přišlo na závěr také od maminky Matěje. Od člověka, bez kterého
bychom se jako organizace s Matějem nepotkali a který vydal neskutečné množství energie
na to, abychom celý projekt vymysleli, přihlásili, zrealizovali a dotáhli do úspěšného konce.
„Chtěla bych Vám za to všechno poděkovat, protože nebýt Vás, tak by nikdy Matěj takhle
nádherně svoje dvacetiny neoslavil, protože co víc mohl dostat, než obdiv, potlesk, uznání
a ještě v takové megadávce. A zároveň byl obklopen lidmi, kteří ho mají rádi, fandí mu, jsou
mu nakloněni a je jich tolik – to je pro něj, který ve svém životě samotaří téměř nepoznaný
a fantastický zážitek“, říká Jana Kroužilová, maminka Matěje.

Výroční zpráva za rok 2018
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Vzdělávání pro rodiče dětí s PAS a odbornou veřejnost
Dne 17. 4. 2018 od 9,00 do 16,00 hodin jsme realizovali jednodenní kurz pro 15 účastníků
s názvem Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem a strategie jeho rozvoje
(lektorka PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.). Smyslové vnímání a zpracování podnětů je
téměř u každého dítěte s autismem, Aspergerovým syndromem a dalšími pervazivními
vývojovými poruchami pozměněno nebo narušeno. Změny ve smyslovém vnímání
a zpracování podnětů mohou vyústit do různých problémů ve škole, ale rovněž v běžném
životě může docházet k různým nestandardním reakcím a projevům chování. Na kurzu se
účastníci dozvěděli, jaké odlišnosti jsou ve vnímání u dětí s autismem a jakými specifickými
metodami lze smyslové vnímání rozvíjet. Lektorka se věnovala možnostem, jak podpořit
smyslové vnímání v běžném prostředí, v běžných aktivitách, jak je strukturovat, jak nastavit
prostředí vyhovující senzorických potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit na jeho
zklidnění, došlo-li ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte nebo když dítě reaguje
úzkostně.
Dne 25. 4. 2018 od 9,00 do 16,30 hodin probíhal vyžádaný kurz HANDLE – stupeň 1 –
Úvod do HANDLE PŘÍSTUPU (lektoři – Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie, Handle
instruktoři a praktici). Celkem se zúčastnilo 17 posluchačů.
HANDLE® (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je neurovývojová terapie,
která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Prostřednictvím
organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat nervový systém, omezit
stres a podpořit proces učení v každém věku. Hledá takové formy aktivity, které jsou
pro člověka příjemné, motivující a pokud možné zábavné. Účastníci se seznámili
se základními principy tohoto přístupu. Naučili se několik efektivních, praktických
a jednoduchých, ale neurologicky komplexních aktivit, které mohou pomoci při vytváření
pevných základů pro učení a fungování v každodenním životě.
Dne 26. 4. 2018 se v kontaktním místě Rodinného Integračního Centra uskutečnilo
vzdělávání s názvem Základní principy a specifika práce/vzdělávání dětí s PAS (lektorka
Mgr. Jaromíra Staňková).
Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s obecnými pravidly při výchově a vzdělávání dětí
s PAS. Účastníci kurzu se seznámili s principy metodiky strukturovaného učení. Zodpovězeny
byly otázky Jak individuálně přistupovat ke klientovi/žákovi? Jak strukturovat prostředí,
čas, činnosti? Jak důležitá je vizualizace u žáka s PAS? Jaký smysl má motivace a jak
dítě/žáka motivovat? Lektorka používala během kurzu zážitkové a interaktivní metody,
fotografie a videozáznamy s ukázkami metod strukturovaného učení.
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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Rodinné Integrační Centrum z.s. má 4 nové automobily – aneb modrá je naše barva
Dne 10.5.2018 si pracovníci Rodinného Integračního Centra převzali od vybraného
dodavatele - AUTO IN s.r.o. Pardubice - 4 nové osobní automobily FORD FIESTA, které
slouží k poskytování terénních služeb rodinám s dětmi a osobám s poruchami autistického
spektra.
Finanční prostředky se podařilo získat z programu Integrovaného regionálního operačního
projektu (název projektu – Zefektivnění poskytování terénních služeb rodinám s dětmi
s PAS, PK a SI na území Pardubického kraje).

Relaxačně zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
Rodiče během víkendového pobytu absolvovali v dopoledních i odpoledních hodinách
sociálně psychologické hry a aktivity. Večerní čas mohli strávit společným posezením,
v sobotu navíc obohaceném o posezení u táboráku spojené s opékáním buřtů a zpěvem.
Pomohlo jim to tak zapomenout na všední starosti, odreagovat se a získat tolik potřebné
fyzické i psychické síly na následnou péči o dítě s PAS. Mohli se věnovat také jeden
druhému a prožít pár hodin bez náročné celodenní péče o dítě s PAS s vědomím, že je
o jejich děti dobře postaráno, a že také zažijí aktivní a zábavný den. Zároveň mohli také
strávit i čas se zdravými sourozenci dětí s PAS, kteří bývají velmi často ošizeny o jejich
pozornost a péči.
Pro děti s PAS a i sourozence bez handicapu byly připraveny skupinové aktivity (skupinové
soutěžní aktivity, malování na triko apod.), díky nimž za podpory asistentů mohly rozvíjet
nejen sociální a komunikační dovednosti, ale trénovat i motorické schopnosti a dovednosti.
Asistenti se dětem věnovali individuálně, dle možností dítěte ho podporovaly v komunikaci
s ostatními vrstevníky a motivovaly je k zapojování do skupinových činností.
Ani děti nebyly ošizené o večerní aktivitu a do noční hry se překvapivě zapojily téměř
všechny.
Rodina Švarcrových:
„Už čtvrtým rokem se účastníme víkendových pobytů s rodinami s dětmi s PAS. Díky
ČSOB Pojišťovně a Rodinnému Integračnímu Centru.
Pro nás a naše děti jsou tyto víkendové pobyty strašně důležité. Je to nejlepší víkend
z celého roku, plného starostí. Vždy se těšíme na báječný pobyt plný bojovek, jak pro nás
rodiče tak i pro děti.
Letošní pobyt se konal na táboře Balda, který je bezkonkurenční. Táborové prostředí
uprostřed lesů, úžasný prostor s ohništěm, bazénem a chatičkami.
ČSOB Pojišťovna pro nás přichystala jako vždy celodenní bojovky. Děti díky Rodinnému
Integračnímu Centru byli s asistenty, kteří se o naše děti profesionálně starali a také s nimi
soutěžili.
I když nás v pátek zastihla bouřka, počasí nám přálo.
Moc bych chtěla poděkovat rodičům, kteří na pobyt také jeli. Nejvíc bych chtěla poděkovat
ČSOB Pojišťovně. Moc děkujeme, za Váš pobyt na táboře Balda. Za Vaši péči o nás
a naše děti. Za Vaší pohostinnost a energii, kterou jste nám předávali. Poděkování patří také
Rodinnému Integračnímu Centru, které nám pobyt s ČSOB Pojišťovnou zařídilo. Chválím
také asistenty, byli jste skvělí.
Co nám pobyt dává: nové kamarády z ČSOB Pojišťovny, pocit zapomenutí že máme
autistické dítě, užít si jeden druhého bez dětí.
Odvezli jsme si opět krásné zážitky, které zůstanou v našich srdcích.“
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Rodina Hájkových:
„Dobrý den paní Janiková,
určitě bych chtěla moc poděkovat za organizaci prázdninového pobytu. Vždy si ho velmi
užijeme a dětem se nechce domů. Už nyní se těší na další :) Je to opravdu skvělý oddych.
Byli jsme nadšení a obdivujeme nasazení organizátorů. Taková podpora nám moc pomáhá
a vzájemné sdílení našich malých i velkých trápení také hodně uleví.
Ještě jednou děkujeme!“
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Slavnostní benefice
Benefice k ukončení projektu putovní výstavy „Flóra očima autisty“
V pátek 23. 11. 2018 se od 17,00 do 19,00 hodin v prostorách Terminálu Jana Kašpara
Letiště Pardubice konala slavnostní benefice k ukončení projektu putovní výstavy „Flóra
očima autisty“.
V průběhu benefičního večera probíhala vernisáž fotografií 17letého klienta služby Sociální
rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra Kennetha Paula Packard – Haase.
Účastníci benefice si mohli v rámci nahlášené veřejné sbírky Rodinného Integračního
Centra z.s. zakoupit některou z 37 vystavovaných fotografií, a to ve 3 různých formátech.
Na místě byla po celý večer i pokladnička, jejíž výtěžek bude ze 100 % využit při podpoře
a rozvoji aktivit osob s poruchami autistického spektra.
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Zázemí společnosti
Sídlo Rodinného Integračního Centra bylo do 31. 7. 2018 na adrese Prodloužená 278,
530 09 Pardubice. Od 1. 8. 2018 sídlí organizace na nové adrese: nám. Republiky 2686,
532 27 Pardubice.
Budova je umístěna v centru města Pardubic v blízkosti ulice třídy Míru. Jedná se o místo
s výbornou dopravní dostupností autobusové i trolejbusové dopravy, s možností parkování osobních automobilů (po zaplacení parkovacího poplatku).
Hlavní vchod do budovy se nachází v ulici Jindřišská. Sídlo organizace je viditelně označeno tabulí po pravé straně nahoře před hlavním vchodem do budovy. Dveře u hlavního
vchodu jsou uzamčené. K dispozici je zvonek s názvem organizace, pomocí něhož zaměstnanci RICu zpřístupní návštěvě/klientům vstup do vstupní haly. Sídlo RIC se nachází
ve 3. nadzemním podlaží (resp. 2 patro - výtah) o celkové výměře prostor 260 m2. Využít
lze schodiště či výtah. Ve 3. nadzemním podlaží (resp. ve 2. patře) vpravo se nacházejí
prosklené vstupní dveře (označeny logem, názvem organizace, provozní dobou a kontakty na pracovníky) opatřeny zvonkem, kterým se přivolá pracovník. Po vstupu do chodby se po pravé straně nachází sanitární část – WC pro klientky - ženy, úklidová místnost
a sklad s archivem. Při průchodu směrem do hlavní části prostor se po pravé straně nachází sociální zařízení pro klienty - muže. V chodbě jsou umístěny lavice s věšáky, které
slouží na odkládání šatstva a obuvi. Po levé straně chodby se nalézá herna, jejíž součástí
je individuální místnost, která slouží jak klientům sociálních služeb, tak i klientům aktivizačních služeb či integračních aktivit. Na konci chodby jsou další prosklené dveře opatřené koulí (uzamknuté), které umožňují vstup do kanceláří pracovníků a dalším místnostem
RIC. Hned za dveřmi je uvítací hala s možností využití posezení pro návštěvy a klienty
RIC. Z této malé haly je možné vstoupit do kanceláře ředitelky RIC (označeno jmenovkou) a kuchyňky pro pracovníky. Z haly lze vstoupit do 2 velkých označených kanceláří
sociálních pracovníků služeb sociální rehabilitace, raná péče a sociálně aktivizační služby,
projektového manažera a ekonoma. Z jedné z této kanceláře pracovníků je možné vstoupit do místnosti, která se využívá jako prostor pro psychologické, psychoterapeutické,
nácvikové, komunikační, konzultační činnosti s klienty RIC. Z haly je též možnost vstupu
do školící/nácvikové místnosti, která slouží především pro vzdělávání pracovníků a široké
veřejnosti, ale i pro potřeby klientů služeb RIC. Tato místnost je vybavena stoly, židlemi,
flipchartem, tabulí a dataprojektorem. V rohu místnosti je umístěna tréninková kuchyňka
pro klienty RIC, která je využívána také během přednášek, besed a workshopů účastníky
vzdělávání. Za školící místností se nachází relaxační snoezelen, samostatné sociální zařízení pro pracovníky RIC se sprchou a umyvadlem.
Prostory sídla RIC jsou řešeny bezbariérově. Kanceláře jsou vybaveny počítači s připojením k internetu, tiskárnami a uzamykatelnými skříněmi.
Prostory v ulici Prodloužená 278, 530 09 Pardubice, byly i nadále využívány pro muzikoterapii a canisterapii.
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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
Sociální pracovníci: Bc. Martin Bezdíček, MBA; Bc. Iveta Borovcová, Aneta Boušková,
DiS., Bc. Lenka Davidová, DiS., Mgr. Martina Mertová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS., Martin
Vařejčko, DiS., Bc. Iva Pohlová, DiS., Mgr. Allan Stránský, Mgr. Jaroslava Švihlová
Pedagogický pracovník: Kateřina Volosová, DiS.
Komunikační terapeuté: PhDr. Miroslava Javorská, Marcela Cacková, DiS.
Pracovníci nácviků sociálních a komunikačních dovedností: Bc. Martin Bezdíček, MBA,
Mgr. Petra Havlová, Petra Jirásková, Mgr. Jaroslava Švihlová, Jana Křepelková, Bc. Kateřina
Petrová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS., Mgr. Allan Stránský
Koordinátoři služeb: Ing. Eva Černá, Ph.D., Ing. Gabriela Dítětová, Bc. Kateřina Petrová,
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Asistenti aktivizačních služeb (uvedeni bez titulu): Radka Bártová, Kateřina Bělohubá,
Anna Dmejchalová, Simona Dostálová, Lucie Dušková, Marcela Dušková, Eva Farkašová, Iva
Frošová, Adéla Gáborová, Nicola Gottsteinová, Ilona Holcová, Martina Horáková, Veronika
Janiková, Petra Jirásková, Justýna Kapustová, Kristýna Kholová, Jaromír Kincl, Michaela
Klimešová, Lenka Kolárová, Šárka Kocourková, Božena Klimplová, Petra Kraftová, Jana
Křepelková, Pavla Kropáčková, Michaela Kuchová, Tereza Lázničková, Natálie Lišková,
Dominika Medová, Tereza Mrkvičková, Kateřina Musilová, Katarína Olešová, Monika
Pacholíková, Denisa Patáková, Martina Pavlisová, Kateřina Petrová, Michaela Rajmová,
Kristýna Salvová, Veronika Semeráková, Michaela Severinová, Gabriela Sirůčková, Eliška
Skalníková, Martin Sychra, Denisa Škodová, Michaela Valkýová, Petr Vltavský, Alexandr
Zich, Martina Zlatohlávková
Psychologové: Mgr. Kamila Barlow, Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.
Metodik: Mgr. Jaromíra Staňková, DiS., Bc. Martin Bezdíček, MBA
Canisterapeuté: Mgr. Gabriela Bělková, Mgr. Bc. Martina Votke, Lucie Koláčková, Alexandra
Prošková, Naděžda Pecková
Muzikoterapeuté: Mgr. Markéta Havlová, Mgr. Eva Motyčková
Psychoterapeut: Mgr. Ivo Kotek, MBA
Pracovníci v sociálních službách: Petra Jirásková, Petra Kraftová, Jana Křepelková
Fundraiser: Ing. Eva Černá, PhD.
Projektová manažerka: Ing. Gabriela Dítětová
Administrativní pracovníci: Ing. Vendula Maříková, Veronika Janiková, Helena Varmužová,
Ing. Simona Vařejčková
Lektoři: Mgr. Jana Péková, Mgr. Ivo Kotek, MBA, PhDr. Josef Kasal, PhD., Ing. Tomáš Pilař,
Bc. Martin Bezdíček, MBA, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Pomocné a úklidové pracovnice: Michaela Chmelíková Klopcová, Jana Křepelková, Martina
Nešetřilová, Helena Varmužová, Veronika Šotolová, Lucie Vrbová
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spolek




´
ˇ
´ detem
ˇ
Socialní
sluzby
poskytovane
ˇ
Oznacení
A. I.
1.
3.
4.
5.
6.
A.III.
10.
11.
13.
A. IV.
15.
A. V.
20.
22.
A. VI.
23.
A.VII.
28.
A.VIII.
29.

´
ˇ
NAKLADY
Hlavní cin.
ˇ
´
´ sluzby
ˇ
ˇ A.I.6.)
2 745
Spotreb.
nakupy
a nakupovane
(A.I.1. az
ˇ
´
´
´
Spotreba
materialu,
energie a ostat. neskladovanych
dodavek
1 416
ˇ ´
Opravy a udrzovaní
22
´
´
139
Naklady
na cestovne
´
15
Naklady
na reprezentaci
ˇ
1 153
Ostatní sluzby
´
ˇ A.III.14.)
7 148
Osobní naklady
(A.III.10. az
´ naklady
´
5 611
Mzdove
´
´ socialní
´
ˇ ˇ
1 536
Zakonne
pojistení
´
´ socialní
´
´
1
Zakonne
naklady
ˇ a poplatky (A.IV.15.)
1
Dane
ˇ a poplatky
1
Dane
´
ˇ A.V.22.)
93
Ostatní naklady
(A.V.16. az
2
Dary
´ ostatní naklady
´
Jine
91
ˇ rezerv ( A.VI.23. az
ˇ A.VI.27.)
193
Odp., prod. maj., tv. a pouz.
´
193
Odpisy dlouhodobeho
majetku
´ príspevky
ˇ
ˇ
Poskytnute
(A.VII.28.)
1
´ clen.
ˇ
ˇ
ˇ
´ˇ
ˇ
1
Poskytnute
prísp.
a prísp.
zuct.
mezi organiz. slozkami
ˇ z príjmu
ˇ
˚ (souc.
ˇ A.VIII.29.)
13
Dan
ˇ z príjmu
ˇ
˚
Dan
13
´
10 194
NAKL.
CELK.(A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.)

ˇ
Hosp. cin.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ˇ
Celk. cin.
2 745
1 416
22
139
15
1 153
7 148
5 611
1 536
1
1
1
93
2
91
193
193
1
1
13
13
10 194

ˇ
Oznac.
B. I.

´
VYNOSY
Provozní dotace (B.I.1.)
Provozní dotace
ˇ
´ príspevky
ˇ
ˇ
ˇ B.II.4.)
Prijate
(B.II.2. az
ˇ
´ príspevky
ˇ
ˇ
Prijate
(dary)
ˇ
´ ˇ
´ príspevky
ˇ
ˇ
Prijate
clenske
ˇ
´
ˇ
Trzby
za vlastní vykony
a za zbozí
´
ˇ B.IV.10.)
Ostatní vynosy
(B.IV.5. az
´ ostatní vynosy
´
Jine
ˇ
ˇ B.V.15.)
Trzby
z prodeje majetku (B.V.11. az
ˇ
´
´
´
Trzby
z prodeje dlouhodobeho
nehmotneho
a hmotneho
majetku
´
VYNOSY
CELKEM (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.)

ˇ
Hlavní cin.
8 168
8 168
1 311
1 289
22
868
144
144
40
40
10 531

ˇ
Hosp. cin.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ˇ
Celk. cin.
8 168
8 168
1 311
1 289
22
868
144
144
40
40
10 531

350
337

0
0

350
337

1.

B. II.

3.
4.

B.III.
B. IV.
10.
B. V.
11.
C.
D.

´
ˇ
ˇ
ˇ
Vysledek
hospodarení
pred
zdanením
´
ˇ
ˇ
Vysledek
hospodarení
po zdanení
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ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Poděkování
Rodinné Integrační Centrum z.s. děkuje všem, kteří podpořili jeho činnost v roce 2018.
Rozpis přijatých dotací na provoz
Ministerstvo práce a sociálních věcí - Rodina
247 674,00 Kč
Evropská Unie – ESF OPZ, MPSV
812 245,35 Kč
Evropská Unie – Evropský fond pro reg. rozvoj – IROP;
Ministerstvo pro místní rozvoj
138 952,00 Kč
Pardubický kraj
5 567 444,00 Kč
Statutární město Pardubice
1 375 300,00 Kč
Město Česká Třebová
8 000,00 Kč
Město Heřmanův Městec
3 000,00 Kč
Město Holice
9 000,00 Kč
Město Choceň
1 500,00 Kč
Město Chrudim
40 000,00 Kč
Město Jevíčko
2 000,00 Kč
Město Lanškroun
49 500,00 Kč
Město Letohrad
8 000,00 Kč
Město Litomyšl
5 000,00 Kč
Město Svitavy
10 000,00 Kč
Město Ústí nad Orlicí
19 000,00 Kč
Město Vysoké Mýto
3 000,00 Kč
Město Žamberk
9 000,00 Kč
Rozpis přijatých nadačních příspěvků, finančních darů, věcných darů
Contipro a.s.
Elektrárny Opatovice, a.s.
Eva Quaiserová
Foxconn European Manufacturing Services s.r.o
HLAS SRDCE, nadační fond
Ing. Ladislav Chrobok
Ing. Lukáš Zeman – E-SMILE.cz
Iveco Czech Republic, a.s.
KONZUM, obchodní družstvo Ústí n. Orlicí
Lesy České republiky, s.p.
Marcela Dušková
Mars Svratka, a.s.
Michal Horák
MONETA Money Bank, a.s.
Monika Denková
Nadace Agrofert
Nadace ČEZ
Nadace J&T
Nadace pro rozvoj města Pardubic
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadační fond AVAST
Nadační fond TESCO
Nedcon Bohemia, s.r.o.
Paděra, Rada @ Partneři
Sbor církve adventistů sedmého dne Hr. Králové - Trinity
Tiskárna ARA s.r.o.
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37 000,00 Kč
75 000,00 Kč
2 500,00 Kč
39 210,00 Kč
14 000,00 Kč
14 100,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
18 212,00 Kč
50 000,00 Kč
17 044,00 Kč
1 183,00 Kč
6 710,00 Kč
95 000,00 Kč
1 000,00 Kč
50 000,00 Kč
54 200,00 Kč
174 000,00 Kč
21 000,00 Kč
372 807,00 Kč
214 180,60 Kč
300,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
5 500,00 Kč

Poděkování
Rodinné Integrační Centrum z.s. děkuje všem, kteří podpořili jeho činnost v roce 2018
Významné položky rozvahy, výkazu zisku a ztrát
Nadace rozvoje občanské společnosti
– návratný finanční příspěvek

1 000 000,00 Kč

ČSOB Pojišťovna
– fakturace pobytu pro rodiny s dětmi s PAS
Veřejná sbírka

209 975,00 Kč
37 931,00 Kč

Zvláštní poděkování vyslovujeme:
Členům Rodinného Integračního Centra.
Zaměstnancům, externím spolupracovníkům, praktikantům a dobrovolníkům.
Všem spolupracujícím organizacím a institucím.
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www.ric.cz

Rodinné Integrační Centrum z.s.
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