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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Rodinné Integrační Centrum poskytuje 3 registrované sociální služby:
1. Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS), s poruchami komunikace a sociální interakce
Posláním sociální služby RP 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. Tato služba je určena rodinám s jedním nebo více dětmi
ve věku od 1 do 7 let včetně s diagnostikovanými PAS nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které
mají bydliště na území Pardubického kraje.

2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra
Posláním sociální služby SAS 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. Tato služba je určena rodinám s jedním nebo více dětmi ve věku od 8 do dovršených 18 let
s diagnostikovanými PAS nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

3. Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra
Posláním sociální služby SR je zajištění činností 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. Tato služba je určena osobám ve věku od 16 do 64 let s diagnostikovanými PAS nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území Pardubického kraje.

V rámci těchto sociálních služeb nabízíme především tyto činnosti:
• poradenství v oblasti funkčních vztahů
• poskytování informací o diagnóze a podpora při jejím přijetí
• poradenství v oblasti funkční komunikace
• individuální a skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností
• poskytování informací a podpory v nácvicích sebeobslužných dovedností
• poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro děti s PAS (struktura a vizualizace)
• sociálně právní poradenství
• a další
Všechny tři sociální služby jsou poskytované zdarma.
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AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY A INTEGRAČNÍ AKTIVITY
Doprovázení a péče o dítě /osobu se zdravotním postižením a specifickými potřebami
Služba krátkodobého hlídání dětí/osob se ZP a SP, pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli
důvodu o dítě postarat sami (např. vyřizování na úřadě, návštěva u lékaře, odpočinek od nepřetržité práce).

Klub Áčko
Integrační aktivita, která se zaměřuje na všeobecný rozvoj dětí se speciálními potřebami (PAS, DMO, MR).
V klubu se děti společně s asistenty věnují rozličným činnostem, které svou náplní cíleně rozvíjí dovednosti
dětí hravou formou. V klubu se střídají skupinové a individuální činnosti, čímž dochází k zapojení všech dětí
do aktivity.

Muzikoterapie
Léčebný postup, který využívá hudbu, hlas a rytmus k navození pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní
a emoční. Terapie pomáhá zejména při odstraňování úzkosti, strachu a neuróz a kladně působí na zdravý
duševní vývoj.

Canisterapie
Konzultace za přítomnosti psů, kdy pes slouží jako zdroj podnětů, motivace, podpora psychomotorického
vývoje a prostředek ke zjednodušení a urychlení integrace dětí/osob se ZP a SP do společnosti.

Zážitkový pobyt pro rodiče se speciálními potřebami
Pobyt pro celé rodiny, kdy je rodičům i dětem připraven program pod vedením odborných asistentů. Nedílnou součástí jsou také společné akce, kde dochází k prohloubení vzájemných vztahů a stmelení kolektivu
dětí a rodičů.

Rodičovské skupiny
Pravidelná setkávání rodičů s dětmi (Zpívánky, Deskové hry, Pokusníček apod.). Rodiče zde mají možnost
se vzájemně setkávat, řešit svépomocně aktuální problémy a současně se účastnit odborných přednášek.

Další projekty: Homesharing
Pobytová komunitní služba, jejímž cílem je odlehčit rodinám od nepřetržité péče o dítě s PAS. O dítě je
pečováno ve vlastních domácnostech hostitelských rodin, a to formou trávení delšího časového úseku
s možností přespání dítěte (víkend).

Dále pořádáme:
Jednorázové aktivity pro rodiny s dětmi (besídky, výlety, tvořeníčka s dětmi, karnevaly, pohádky…), vzdělávací aktivity (akreditace MPSV a MŠMT), tréninkové aktivity, besedy, workshopy, psychosociální aktivity,
diskuzní skupiny, osvětové akce, svépomocné skupiny, aj.
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