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Úvodní slovo ředitelky Rodinného Integračního Centra o.s.

Vážení,

dovolte mi, prosím, krátké ohlédnutí za uplynulým rokem. Celkově 
mohu říci, že rok 2015 byl pro nás rokem velmi náročným, dynamic-
kým, dovolím si říci, i rokem úspěšným. Věnujte proto, prosím, část 
svého času ke zhlédnutí této výroční zprávy, a posuďte sami, jak se 
nám naše práce dařila.

Od ledna jsme začali poskytovat novou registrovanou sociální službu 
rané péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. 
Jasným důkazem toho, že jsme vykročili správným směrem, bylo  
i to, že kapacita služby byla brzy naplněna a zpětné vazby od rodičů 
byly velmi pozitivní. U sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi s poruchami autistického spektra jsme změnili věkové 
rozmezí cílové skupiny, tedy pro rodiny s dětmi ve věku od 8 do 
dovršených 18 let. Aktivizační služby a integrační aktivity zaznamenaly také řadu obměn 
a novinek. Veškeré podrobnější informace o službách a našich aktivitách naleznete uvnitř 
této výroční zprávy. 

I když moje působení v čele Rodinného Integračního Centra o.s. nemá dlouhou historii, 
přesto již teď mohu říci, že jsem měla možnost potkat se s velmi zajímavými lidmi. Setkala 
jsem se s neobyčejně těžkými životními osudy našich klientů, měla jsem možnost sdílet  
a prožívat se svými kolegy radosti i z malých úspěchů, kterých jsme dosáhli.

Chci proto zejména poděkovat svým kolegům v Rodinném Integračním Centru o.s.. Velmi 
si vážím toho, že fungujeme společně jako tým, důvěřujeme si, podporujeme se. Věřím, že 
dobrá nálada a chuť do práce nám všem přetrvá i do dalších let.

Velké díky patří také zástupcům MPSV, Pardubického kraje, státní správy, představitelům 
Statutárního města Pardubice, Města Lanškroun a dalším městům a obcím, nadacím, 
partnerům a dalším dárcům a sponzorům, bez jejichž podpory a zájmu, by naše počínání 
nebylo možné.

Pevně věřím, že i rok následující přinese mnoho pozitivního ve fungování naší organizace 
a že budeme i nadále poskytovat našim klientům kvalitní služby, které jim pomohou 
zvládnout náročná životní období.

                  Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
     Ředitelka Rodinného Integračního Centra o.s.
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Předmluva

Rodinné Integrační Centrum o.s. (dále RIC) poskytuje od svého vzniku aktivizační  
a integrační aktivity rodinám s dětmi za účelem prevence před sociálním vyloučením 
způsobeným déletrvající sociální izolací při mateřské či rodičovské dovolené a při náročné 
péči o dítě/děti se speciálními potřebami (děti se zdravotním postižením, děti v náhradní 
rodinné péči a děti ze sociálně slabých či jinak znevýhodněných rodin). Dále se zaměřuje 
především na podporu aktivního trávení volného času rodičů s dětmi a poskytování 
vzdělávacích akcí pro rodiče, které zvýší jejich osobní potenciál a napomohou jim  
k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Od 1. 1. 2012 zaregistroval RIC dle zákona č. 106/2006 Sb. o sociálních službách novou 
službu – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 
(PAS) a kombinovanými vadami (KV) od 1 do 18 let, kteří mají trvalé bydliště na území 
Pardubického kraje. Z důvodu velkého zájmu, nárůstu 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.

Současně RIC organizuje akce na podporu autismu a koordinuje tzv. Pracovní skupinu  
pro osoby s PAS.

V rámci spolupráce se Statutárním městem Pardubice je naše organizace zapojena  
do Komunitního plánování sociálních služeb města Pardubice a aktivně působí v pracovní 
skupině „Osoby se zdravotním znevýhodněním“.

Celorepublikově je naše 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 našeho centra.
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Orgány sdružení

Členská schůze
V roce 2015 se uskutečnila 16. členská schůze dne 2. 6. 2015.

Výbor
V roce 2015 se uskutečnily 4 schůze výboru, a to ve dnech 30. 3. 2015, 25. 5. 2015, 23. 9. 
2015 a dne 7. 12. 2015.
předseda: Mgr. Gabriela Bělková
místopředseda: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
hospodářka: Bc. Hedvika Cempírková
členové: Mgr. Pavla Vltavská, Mgr. Bc. et Bc. Martina Čecháčková, 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, Kateřina Kleinová
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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.

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 (Ro-
dičovská skupina + společná doprovodná integrační aktivita zaměřená na výtvarnou, hu-
dební a pohybovou činnost).

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

Aktivizační služby a aktivity pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami (SP):
• Doprovázení a péče o dítě – služby krátkodobého hlídání dětí se speciálními potřebami, 

pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování záležitostí 
na úřadě, návštěva lékaře, odpočinek od nepřetržité péče) o dítě postarat sami.

• Canisterapie aneb aktivity se psem – konzultace za přítomnosti psů, kdy pes slouží 
jako zdroj podnětů, motivací, podpora psychomotorického vývoje a prostředek  
ke zjednodušení a urychlení integrace do společnosti.

• Léčebná muzikoterapie – terapie, která využívá hudbu, hlas a rytmus k navození 
pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní a emoční.

• Klub „Alík“ pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením.
• Klub „Áčko“ pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami.
• Rodičovské skupiny + společné doprovodné integrační aktivity.

Psychosociální aktivita byla založena na psychodiagnostice, motivačních aktivitách  
a následném pracovním poradenství s ohledem na konkurenceschopnost na trhu práce  
a na prevenci před sociálním vyloučením. Diagnostická část, kterou vykonávala psycholožka, 
proběhla v rozsahu 10 hodin/ 1 účastník, následoval motivační kurz ve stejném hodinovém 
rozsahu, poté pracovní poradenství v rozsahu 5 hodin/1 účastník.
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Aktivní rodičovství - cílem vzdělávací aktivity bylo osvojení si praktických přístupů k řešení 
vztahu rodič – dítě a zároveň mělo Aktivní rodičovství přivést rodiče k demokratickému 
pojetí výchovy dětí, naučit rodiče správně reagovat na „špatné“ chování dětí a umět jej 
efektivně řešit, ale také dávalo návody a rady jak zlepšit rodinnou atmosféru a jak podpořit 
vzájemnou komunikaci se svými dětmi.

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, prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, šikana u dětí, obtížné životní situace v rodině, konflikty 
v rodině, 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.

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 prostředkování 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, 
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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 zpětných vazeb od rodičů a dětí se aktivity a činnosti líbily, byly pro ně přínosné  
a smysluplné. Pozitivně hodnotili rodiče i lektory, odborníky, kteří vedli jednotlivé aktivity 
a činnosti. Ze zpětných vazeb jsme vycházeli i při nastavování aktivit do roku 2016. Naše 
centrum bylo hodnoceno jako Neziskovka roku 2015 - od Koalice nevládek Pardubicka, 
čehož si velmi vážíme a rádi bychom, aby naše centrum bylo bezpečným zázemím pro ty, 
kteří to potřebují.
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Přehled celoročních pravidelných aktivizačních služeb a aktivit

Dopolední programy (pondělí – pátek)

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

ÚTERÝ Klub Alík

STŘEDA MIMI klub

ČTVRTEK Rodičovská skupina + společná doprovodná integrační aktivita zaměřená  
na pohybovou činnost s Helčou a Martinou

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

Odpolední programy (pondělí – pátek)

PONDĚLÍ Klub „Autínek“, Klub „Autík“ pro rodiče s dětmi s poruchami autistického 
spektra

 Rodičovská skupina pro rodiče s dětmi s poruchami autistického spektra 

 Zdravotní cvičení pro rodiče

ÚTERÝ Klub „Áčko“

STŘEDA Klub „Áčko“

 

PO – PÁ Canisterapie, Léčebná muzikoterapie, Arteterapie, Doprovázení a péče  
o dítě
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Kalendář jednorázových akcí

LEDEN
Beseda s psychologem         5.1.2015
Beseda – Finanční poradenství        7.1.2015
Tvořeníčko pro rodiče a děti – Sněhulák z kelímku   12.1.2015
Rodičovská skupina + diskusní skupina maminek s dětmi  16.1.2015
Rodičovská skupina + diskusní skupina s babičkou a dědou  26.1.2015
Sběr papíru pro rodiče s dětmi      29.1.2015

ÚNOR
Beseda – výzkum zaměřený na děti s PAS      2.2.2015
Diagnostika dětí a dospělých – zjištění úrovně autonomního systému   4.2.2015
Rodičovská skupina + diskusní skupina maminek s dětmi     6.2.2015
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče a děti – Ptáčci na větvičce  9.2.2015
Výroba valentýnských dekorací       12.2.2015
Sbírka ošacení pro Fond ohrožených dětí Klokánek   12.2.2015
Rodičovská skupina + výtvarná činnost s babičkou a dědou  23.2.2015

BŘEZEN
Beseda s psychologem – Potřeby sourozenců dětí s PAS  2.3.2015
Ukázková hodina – Klub „Áčko s Anetou a Martinem“ - integrační aktivita  3.3.2015
Ukázková hodina – Klub „Áčko se Zuzkou a Dášou“- integrační aktivita  4.3.2015
Tvořivá dílna pro rodiče – Arteterapie     10.3.2015
Prezentace činností RIC       10.3.2015
Rodičovská skupina + hudební činnost s babičkou a dědou  13.3.2015
Veselý týden karnevalových masek 
na Rodičovských skupinách a aktivitách   16.3.-20.3.2015
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Slepička ve vajíčku  30.3.2015
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DUBEN
3. ročník akcí „Mám svůj svět, ale mám Vás rád“: Modrý den 
s ČSOB Pojišťovnou na podporu osob s autismem  1.4.2015
Light it up blue – celorepubliková kampaň „Rozsviťme se modře“    2.4.2015
Přednáška „Rozvoj komunikace osob s PAS“       7.4.2015
Rodičovská skupina + výtvarná činnost s babičkou a dědou   13.4.2015
Beseda s psychologem – Rodinná terapie     13.4.2015
Den otevřených dveří        14.4.2015
Vzdělávací seminář – Racionální stravování     15.4.2015
Vzdělávací seminář – Diferencovaná strava dle zdravotního omezení  17.4.2015
Konference „Autismus dnes v Pardubickém kraji“    20.4.2015
Přednáška MUDr. Michaela Kučery „Nejnovější poznatky 
v oblasti CNS v návaznosti na PAS“      27.4.2015
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Papoušek
z papírového talíře        27.4.2015
Diagnostické měření MUDr. Kučery     27.4.2015
Vzdělávací seminář – Alternativní styly výživy    29.4.2015

KVĚTEN
Beseda s psychologem         4.5.2015
Čarodějnické rejdění – opékání buřtů       4.5.2015
Dopravní výchova pro nejmenší        7.5.2015
Rodičovská skupina + výtvarná činnost s babičkou a dědou  11.5.2015
Dny otevřených dveří RIC – křídla a kořeny naší rodiny 2015  15.5.2015
Aktivní rodičovství        21.5.2015
Odborný seminář pro ředitele MŠ a ZŠ – PAS pro pedagogy 22.5.2015
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Perníková
chaloupka z papíru        25.5.2015
Aktivní rodičovství        28.5.2015
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ČERVEN
Beseda s psychologem – Jak si říci a využívat pomoc blízkých
v prázdninovém období         1.6.2015
16. členská schůze          2.6.2015
Dětský pohádkový den         2.6.2015
Aktivní rodičovství          4.6.2015
Dětský den SKV Pardubice NEZLOMENI z.s.      9.6.2015
Aktivní rodičovství        11.6.2015
Rodičovská skupina + hudební činnost s babičkou a dědou  12.6.2015
Aktivní rodičovství        18.6.2015
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Třička s potiskem 22.6.2015
Cyklovýlet v okolí Kunětické hory      24.6.2015
Aktivní rodičovství        25.6.2015

ČERVENEC
Rodičovská skupina + hudební činnost s babičkou a dědou  10.7.2015
Beseda s psychologem       13.7.2015
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Chobotnice
z talíře          20.7.2015
Diagnostické měření MUDr. Kučera     30.7.2015

SRPEN
Beseda – Diskuse nad výhodami víkendového pobytu pro rodiče 
s dětmi s PAS          3.8.2015
Rodičovská skupina + výtvarná činnost s babičkou a dědou  10.8.2015
Drakiáda rodičů s dětmi       13.8.2015
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Had z talíře  17.8.2015
Ukázková hodina – Angličtina pro nejmenší    31.8.2015

ZÁŘÍ
Rodičovská skupina + hudební činnost s babičkou a dědou    4.9.2015
Beseda s psychologem – Radosti a starosti prožitých prázdnin
a jak zvládnout vstup do nového školního roku      7.9.2015
Sebeobrana pro maminky         9.9.2015
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Školení zaměstnanců – Dávky státního sociálního zabezpečení 10.9.2015
Sebeobrana pro maminky       16.9.2015
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Motýl 
z ruličky od toaletního papíru      21.9.2015
Sebeobrana pro maminky       23.9.2015
Sběr papíru          29.9.2015
Sebeobrana pro maminky       30.9.2015
Přednáška – Sexualita osob s PAS     30.9.2015

ŘÍJEN
Beseda s psychologem – Předškolní a školní příprava    5.10.2015
Sebeobrana pro maminky         7.10.2015
Podzimní městské slavnosti        9.10.2015
Rodičovská skupina + výtvarná činnost s babičkou a dědou  12.10.2015
Přednáška – Aktivity RIC       23.10.2015
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Strašidýlko zápich 26.10.2015

LISTOPAD
Beseda s psychologem – Sexualita osob s PAS     2.11.2015
Baby masáže          3.11.2015
Tvořivá dílna pro rodiče – Podzimní aranžmá      5.11.2015
Autík + Autínek – ukázka práce s dětmi       9.11.2015
Vítání sv. Martina        10.11.2015
Ukázka speciálních pomůcek využívaných při práci s dětmi s PAS 10.11.2015
Kurz první pomoci        11.11.2015
Přednáška – Šikana dětí předškolního a školního věku  12.11.2015
Školení asistentů při práci s rodinami s dětmi s PAS   13.11.2015
Sebeobrana pro rodiče       19.11.2015
Tvořeníčko pro rodiče s dětmi – Ježek z kartonu   23.11.2015
Baby masáže        25.11.2015
Sebeobrana pro rodiče       26.11.2015
Tvořivá dílna pro rodiče – Adventní věnce    26.11.2015
Rodičovská skupina + hudební činnost s babičkou a dědou  27.11.2015
Školení asistentů při práci s rodinami s dětmi s PAS   27.11.2015
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PROSINEC
Mikulášská besídka klub Áčko s Martinou a Martinem      1.12.2015
Mikulášská besídka klub Áčko s Aničkou a Míšou      1.12.2015
Přednáška – Genderové aspekty rovných příležitostí v zaměstnání    2.12.2015
Sebeobrana pro rodiče          3.12.2015
Tvořivá dílna pro rodiče – Vánoční svícny       3.12.2015
Rodičovská skupina + hudební činnost Mikulášská besídka     4.12.2015
Rodičovská skupina + výtvarná činnost Mikulášská besídka      7.12.2015
Beseda se zástupci ČSOB Pojišťovny        7.12.2015
Mikulášská besídka pro děti s PAS        7.12.2015
Rodičovská skupina + pohybová aktivita s babičkou a dědou  10.12.2015
Sebeobrana pro rodiče        10.12.2015
Tvořivá dílna pro rodiče – Vánoční ozdoby     10.12.2015
Školení asistentů při práci s rodinami dětí s PAS    11.12.2015
Rodičovská skupina + Tvořeníčko pro rodiče s dětmi - 
 – Svícínek ze skleničky  14.12.2015
Vánoční besídka pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami  15.12.2015
Vánoční besídka – klub Áčko s Aničkou a Míšou    16.12.2015
Rodičovská skupina + pohybová aktivita – Vánoční besídka   17.12.2015
Prezentace RIC – LHŠ        17.12.2015
Rodičovská skupina + hudební činnost – Vánoční besídka   18.12.2015
Rodičovská skupina + výtvarná činnost – Vánoční besídka   21.12.2015
RS pro rodiče s dětmi s PAS – Autínek, Autík – Vánoční besídka   21.12.2015
Vánoční besídka klub Áčko s Martinou a Martinem    22.12.2015
Exkurze VOŠ         22.12.2015
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Návštěvnost v roce 2015

V roce 2015 navštívilo Rodinné Integrační Centrum o.s. celkem 484 rodin.

Jednorázové aktivity - 2594 návštěvnost (1355 rodičů a 1239 dětí).

Pravidelné aktivity - 2875 návštěvnost (989 rodičů a 1886 dětí).

Procentuální podíl účasti rodičů a dětí na aktivitách

                 

       jednorázová aktivita - rodiče  25%

       jednorázová aktivita - děti  23%

       pravidelná aktivita - rodiče  18%

       pravidelná aktivita - děti  34%
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Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Poslání

Posláním sociální služby Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS je zajištění včasné, kom-
plexní 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 dětmi s poruchami autistického spektra ve věku od 1 do 7 let, které mají bydliště 
na území Pardubického kraje.
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Poskytované činnosti

• Intenzivní odborná individuální a skupinová práce s dítětem.
• Poradenství v oblasti speciální výchovy a vzdělávání dětí.
• Podpora funkční komunikace dětí.
• Nácvik zvládání problémového chování dětí.
• Nácvik sociálních dovedností a kooperace ve hře.
• Videonácvik interakcí.
• Individuální komunikační terapie s logopedem.
• Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro děti s PAS dle metodiky 

strukturovaného učení.
• Přednášky a semináře pro rodiče.
• Rodičovské, mužské a sourozenecké skupiny pro rodiny s dětmi a spolupracující 

organizace.
• Nabídka integračních aktivit pro děti.
• Individuální a skupinové psychologické poradenství.
• Sociálně právní poradenství.
• Mezioborová spolupráce s dalšími organizacemi.

Kapacita služby

Služba byla kapacitně omezena pro 35 rodin s dětmi s PAS z Pardubického kraje. 

Formy poskytování

• Terénní – přímo v rodině (přirozeném prostředí klientů) a dále dle potřeby  
ve vzdělávacích a dalších institucích, které o dítě s PAS pečují.

• Ambulantní – v sídle a kontaktním místě Rodinného Integračního Centra.
• Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování 

služby.

Služba byla poskytována bezplatně. 

V roce 2015 využívalo službu 40 rodin s dět-
mi s PAS. Celkově bylo v rodinách poskytnuto 
1591 intervencí. Proběhly tyto skupinové akti-
vity: Rodičovské skupiny pro rodiče dětí s PAS 
(12x), sourozenecké skupiny (7x), klub Autínek 
pro rodiče s dětmi s PAS (29x) a mužská sku-
pina - setkávání otců dětí s PAS s psychologem 
(4x). Dále bylo v rámci sociální služby RP zor-
ganizováno 14 přednášek a prezentací služby. 
Skupinových aktivit se uskutečnilo v celkovém 
počtu 52 s návštěvností 233 účastníků. 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Poslání

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

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 dětmi s poruchami autistického spektra ve věku od 8 do 18 let, které mají bydli-
ště na území Pardubického kraje.
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Poskytované činnosti

• Odborná individuální a skupinová práce s dítětem.
• Poradenství v oblasti speciální výchovy a vzdělávání dětí.
• Podpora funkční komunikace dětí.
• Nácvik zvládání problémového chování dětí.
• Nácvik sociálních dovedností a kooperace ve hře.
• Videonácvik interakcí.
• Individuální komunikační terapie s logopedem.
• Poradenství v následném vzdělávání a pracovním uplatnění.
• Poradenství v oblasti úpravy domácího prostředí pro děti dle metodiky strukturovaného 

učení.
• Přednášky a semináře pro rodiče a spolupracující organizace.
• Rodičovské, mužské a sourozenecké skupiny pro rodiny s dětmi.
• Nabídka integračních aktivit pro děti.
• Individuální a skupinové psychologické poradenství.
• Sociálně právní poradenství.
• Mezioborová spolupráce s dalšími organizacemi.

Kapacita služby

Služba byla kapacitně omezena pro 30 rodin s dětmi s PAS z Pardubického kraje. 

Formy poskytování
• Terénní – přímo v rodině (přirozeném prostředí klientů) a dále dle potřeby  

ve vzdělávacích a dalších institucích, které o dítě s PAS pečují.
• Ambulantní – v sídle a kontaktním místě Rodinného Integračního Centra.
• Rodiny s dětmi mohou využívat a libovolně kombinovat obě formy poskytování služby.

Služba byla poskytována bezplatně. 

V roce 2015 využívalo službu 32 rodin s dětmi s PAS. Celkově bylo v rodinách poskytnu-
to 973 intervencí. Proběhly tyto skupinové aktivity: Rodičovské skupiny pro rodiče dětí  
s PAS (12x), sourozenecké skupiny (7x), klub Autík pro rodiče s dětmi s PAS (29x)  
a mužská skupina - setkávání otců dětí s PAS s psychologem (4x). Dále bylo v rámci so-
ciální služby RP zorganizováno 14 přednášek a prezentací služby. Skupinových aktivit se 
uskutečnilo v celkovém počtu 53 s návštěvností 165 účastníků. Pro děti s PAS proběhlo 
8 setkání nácviků sociálních komunikačních dovedností, kterých se zúčastnili 4 účastníci. 
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Světový den autismu – osvěta autismu

S tímto dnem je spojená modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření. To je 
jedna z oblastí, ve které mají lidé s poruchami autistického spektra největší potíže. Autis-
mus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Důsledkem poruchy 
je, že dítě, dospělí dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.

Duševní vývoj je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální 
interakce a představivosti.

Cílem Světového dne autismu a akcí konaných při této příležitosti je zvýšit informovanost 
o problematice autismu ve společnosti a podpora včasné diagnostiky a intervence.

Součástí osvětových akcí je také upozornění na nadání a dovednosti lidí s autismem  
a jejich zapojení do společnosti.

Rodinné Integrační Centrum je jedním z hlavních organizátorů osvětových aktivit  
v Pardubickém kraji. V roce 2015 proběhl již 3. ročník akcí zaměřených na podporu autismu.

Od 20. 3. 2015 do konce dubna byly zveřejněny 
vzkazy „CHCEME SE DOMLUVIT“ 

s informacemi, co autisté potřebují v MHD 
Pardubice, MHD Chrudim a ČSAD Ústí  
nad Orlicí. Současně proběhla výstava těchto 
vzkazů v ČSOB Pojišťovně, Východočeském 
divadle, v AFI Paláci (současný ATRIUM Palác),  
v hale pardubického hlavního nádraží.

Dne 26. 3. 2015 proběhla tisková konference na podporu osvěty autismu. 

V restauraci Bonté za podpory ČSOB Pojišťovny, a.s. proběhla od 9,00 hodin tisková 
konference zaměřená na předání nejdůležitějších informací o akcích konaných na podporu 
osvěty autismu. Novináři byli krátce seznámeni i s otevřením našeho nového krajského 
centra autismu „z PASti“ a se službami pro osoby s PAS, které jsou v Pardubickém kraji 
poskytovány.

Dne 1. 4. 2015 – Modrý den s ČSOB Pojišťovnou

Součástí této akce byl Modrý průvod, který vedl z Pernštýnského náměstí k ČSOB Pojišťovně, 
kde proběhlo vypuštění modrých balónků. Akce pokračovala v AFI Palaci vystoupeními 
klientů neziskových organizací a ukázkami metod práce s autisty a slavnostním křestem 
CD „Vzkazy od nás autistů a těch, kteří nám chtějí porozumět“. Na závěr se mohly děti 
potěšit vystoupením Evy a šmouly Nešiky. 
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Dne 2. 4. 2015 – Light it up blue – celorepubliková kampaň Rozviťme se modře

Do kampaně „Česko svítí modře“ se vedle našeho centra zapojily i tyto organizace: Len-
tilka - Dětské rehabilitační centrum, Rodinné centrum Dětský svět Lanškroun. Nasvícením 
budov podpořili tuto akci taktéž: radnice města Pardubic, Východočeské divadlo, ČSOB 
Pojišťovna, restaurace sv. Patrika, radnice města Lanškroun, Kulturní centrum Lanškroun 
– osvětlení budovy zámku, morový sloup na Resslově náměstí v Chrudimi. Modré dezerty 
podávala čajovno-kavárna Bilerbin a modré nápoje byly podávány v restauraci sv. Patrika.

Dne 7. 4. 2015 – Přednáška „Rozvoj komunikace osob s PAS“

Dne 7. dubna 2015 zorganizovalo RIC pro širokou veřejnost přednášku na téma „Rozvoj 
komunikace osob s PAS“, kterou prezentovala Mgr. Burkoňová. Přednášky se zúčastnilo 
25 osob z řad odborníků a pečujících osob, kteří měli možnost dozvědět se nejnovější 
poznatky z oblasti komunikace u osob s poruchami autistického spektra. 

Dne 14. 4. 2015 – Společný modrý den otevřených dveří – Rodinné Integrační Cent-
rum o.s.s a Lentilka – Dětské rehabilitační centrum; otevření CENTRA PRO AUTISMUS  
„z PASti“

Rodinné Integrační Centrum slavnostně otevřeno Centru pro autismus Z PASti, kterého 
se zúčastnili zástupci Magistrátu města Pardubic. Připravena byla prohlídka prostor 
Rodinného Integračního Centra a ukázka pomůcek pro děti s poruchami autistického 
spektra. Nejen pro ně, ale i pro rodiče a širokou veřejnost si pracovníci RIC a Lentilky 
připravili ukázky z muzikoterapie a arteterapie. 

Každý, kdo měl zájem podívat se, jaké služby a aktivity RIC a Lentilka nabízí, mohl přijít  
a získat informace k problematice autismu.  

Zájem o otevření nového centra projevilo cca 25 osob z řad odborníků i veřejnosti.

Dne 20. 4. 2015 – Konference „Austimus dnes v Pardubickém kraji“

Rodinné Integrační Centrum o.s. ve spolupráci s Dětským rehabilitačním centrem – 
Lentilka zrealizovalo dne 20. 4. 2015 konferenci na téma „Autismus dnes v Pardubickém 
kraji“, které se zúčastnilo bezmála 60 osob z řad odborníků a veřejnosti. Na konferenci 
vystoupili nejen specialisté, kteří se podělili o své zkušenosti spojené s prací s lidmi  
s poruchami autistického spektra, ale i rodiče, kterých se toto téma osobně dotýkalo. 

Ze zpětných ohlasů lze konstatovat, že akce byla velmi zdařilá, příspěvky byly  
pro zúčastněné zajímavé a obohacující. Velké díky patří také všem partnerům, kteří 
převzali nad touto akcí záštitu.
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Dne 27. 4. 2015 – Přednáška MUDr. Michaela Kučery „Nejnovější poznatky v oblasti CNS 
s návazností na PAS“

Touto akcí navázalo Rodinné Integrační Centrum na již dřívější spolupráci a nyní  
při příležitosti akcí konaných v rámci měsíce autismu, pozvalo opět pana MUDr. Michaela 
Kučeru, který je odborníkem na mitochondriální a bio-regulační medicínu. Přednáška  
na téma Nejnovější poznatky v oblasti CNS s návazností na poruchy autistického spektra 
proběhla v dopoledních hodinách za účasti bezmála 20-ti návštěvníků z řad zaměstnanců 
ale i široké veřejnosti. Pan doktor poutavým způsobem popisoval souvislosti CNS a PAS  
a obratně odpovídal na dotazy přítomných.

Dne 22. 5. 2015 – Odborný seminář pro ředitele MŠ a ZŠ

Rodinné Integrační Centrum o.s. ve spolupráci s Lentilkou - 
Dětské rehabilitační centrum a Magistrátem města Pardubic, 
odborem školství, kultury a sportu zrealizovalo dne  22. 5. 2015 
odborný seminář s názvem Poruchy autistického spektra pro 
ředitele a pedagogy MŠ a ZŠ . 

V prostorách Společenského sálu Radnice města Pardubice 
proběhl odborný seminář zaměřený na předávání informací 
a dobré praxe práce s dětmi s poruchami autistického 
spektra v mateřských a základních školách. Nabitý program 
plný zajímavých příspěvků zahájili zdravicí Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
a Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

Na semináři vystoupili nejen ředitelé ZŠ, kteří se podělili o své zkušenosti spojené s prací 
s dětmi s poruchami autistického spektra, ale i rodiče, kteří hovořili o uspěšné integraci 
a péči svých dětí v ZŠ a Lentilce. Pracovnice RIC ve svém příspěvku vyhodnotila výstupy 
z dotazníkového šetření a poskytla odpovědi na dotazy, které byly v dotazníku uvedeny. 
Neméně zajímavé byly prezentace i od pana PaedDr. Bc. J. Knolla, ředitele Pedagogicko 
psychologické poradny Pardubice, Mgr. M. Jiráskové, krajské koordinátorky pro oblast 
autismu a Mgr. I. Liedermanové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MMP, kteří 
potvrdili nárůst počtu dětí s PAS. 
Semináře se zúčastnilo cca 50 osob.

Zázemí

Rodinné Integrační Centrum sídlí v prostorách areálu LENTILKY – Dětské rehabilitační 
centrum Pardubice, na které má uzavřenu nájemní smlouvu s vlastníkem objektu – 
Statutárním městem Pardubice. Ke své činnosti zde využívá bezbariérový prostor  
o velikosti 111,2 m2 (herna, individuální místnost, sociálně terapeutická místnost, šatna, 
kancelář pracovníků, WC pro klienty, WC pro zaměstnance). Herna je vybavena hračkami, 
didaktickými pomůckami, speciálními polohovacími pomůckami a židličkami tak, aby se 
mohly do činnosti aktivně zapojit i děti se speciálními potřebami. Dále je tu terapeutický 
bazén s míčky a skluzavka. K venkovním aktivitám může centrum na základě dohody 
využívat zahradu LENTILKY – Dětského rehabilitačního centra Pardubice.
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Ohlasy našich klientů

„Moc si vážím všech Vašich aktivit a Vašeho elánu. I když využíváme pouze některé Vámi 
pořádané akce, tak jsou moc fajn. Snažíme se vždy přijet na sourozeneckou skupinu  
a dále jsem se zúčastnila několika přednášek, které se mi moc líbily. I čtení vzkazů od autistů 
bylo moc pěkné. Nej nej pro nás byl pobyt ve Ždáru, tam jsme si to všichni moc užili.“

Lenka Jarkovská

„Chci pochválit a zároveň poděkovat panu Vařejčkovi a paní Staňkové, kteří nám pomohli 
svým lidským přístupem, časem, ochotou a hlavně porozuměním v situaci, kdy se nám jí 
nedostávalo od jiných státních institucí. Věřím, že budeme i nadále spolupracovat a těšit 
se z úspěchů Jeníčka.“

Mgr. Martina Kvasničková

Ráda bych Vám poděkovala za možnost využívání služeb. Mám šestiletého syna  
s Aspergerovým syndromem. Díky Vašim terénním službám se soužití s naším synem 
výrazně zlepšilo. Jezdí k nám paní Boušková, je milá a hodná. Dokáže nám poradit  
a mnoho materiálu nám zapůjčí. Jsme velmi spokojeni. 

Štěpánová

Moc děkujeme za Vaši péči, máme celý personál RIC rádi. Ráda chodím do Rodinného 
Integračního Centra. Pro mne jsou největším přínosem Rodičovské skupiny, vždy se moc 
těším. Odcházím pobavená a plná energie do dalších dnů. Terénní služba je top. Bez ní 
bychom s Adámkem nebyli tam, kde jsme. Pomáhá nám řešit problémy, které nám do 
života přinesl autismus. Bez této služby bychom to nezvládli. Celé centrum je pro nás 
velká psychická podpora. Super jsou kluby Autínek, Áčko, mužské i sourozenecké skupiny. 
Moc se těšíme na pobyt, ten loňský byl moc fajn. Nikdy jsem se takhle neodreagovala 
a hlavně nepobavila. Luxusní zážitek. Jsem ráda, že RIC tu je pro nás, moc bych chtěla 
poděkovat všem za to, jaký jste skvělý tým. Pro mne rodina.

Petra Švarcrová 

Pro nás Vaše služby znamenají záchranu a novou energii. Jste pro nás novým plamenem, 
aktivitou pro Románka s velmi příjemným přijetím a upřímných chováním. Věřím, že díky 
Vaší pomoci budeme vědět, co dále činit s naším synem a kam vést naši rodinu.

Roman Houdek
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Do Rodinného Integračního Centra chodíme již druhým rokem a pokaždé se moc těšíme 
na připravené aktivity pro nás maminky, ale i pro naše děti. Účastnila jsem se i kurzu 
Aktivní rodičovství. Mohly jsme si společně s maminkami a lektorkou předávat zkušenosti 
s výchovou našich dětí. Dostaly jsme spousty dobrých rad od paní lektorky a materiály, 
které čas od času použiji, jsou mým dobrým pomocníkem. Moc děkujeme a těšíme se na 
další schůzky v RIC.
          Moťkovi

Chodíme do RIC na rodičovské skupiny sdílet radosti a starosti, které život přináší. Proto 
moc s Máťou děkujeme, že tu pro nás jste!

Máťa a jeho máma

Děkujeme za super dopoledne, které v RIC trávíme. Bóďa je skvělá, nic bych neměnila.  
My maminky i děti se vždy moc těší.
    

G + N + Maščákovi
   

Rodičovské skupiny s hudební aktivitou navštěvujeme už třetím rokem a stále nás to baví. 
Děkujeme.

Pavlína Novotná
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Tým pracovníků

Ředitelka - Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA

Ekonom, hospodář - Mgr. Pavla Vltavská 

Účetní – Bc. Hedvika Cempírková 

Sociální pracovníci: Bc. Iveta Borovcová, Aneta Boušková, DiS., Mgr. Martina Mertová, 
Mgr. Jaromíra Staňková, Martin Vařejčko, DiS., Mgr. Eva Vetchá

Logoped – Mgr. Jana Vítková

Aktivizační pracovníci: Andrea Čermáková, Anna Jirovská, Božena Klimplová, Michaela 
Kožená, Mgr. Martina Mertová, Dagmar Prošková, DiS., Mgr. Zuzana Šormová, Helena 
Varmužová, Bc. Michaela Vávrová

Koordinátor služeb pro rodiny s dětmi se ZP a SP – Mgr. Martina Mertová

Asistenti: Andrea Čermáková, Ivana Dubnová – Prouzová, Lucie Fišerová, Zuzana Fuksová, 
Barbora Harnachová, Eva Harnachová, Ondřej Chvojka, Veronika Janiková, Anna Jirovská, 
Justýna Kapustová, Michaela Klenzová, Andrea Koláčková, Kateřina Korbelová, Michaela 
Kožená, Michaela Kudláčková, Kateřina Legerská, Alena Málková, Radka Pařízková, Alena 
Pokorná, Eva Pokorná, Kristýna Prémová, Dagmar Prošková, DiS., Eliška Skoumalová, 
Kateřina Taranzová, Michaela Valkýová, Bc. Michaela Vávrová

Pracovníci psychodiagnostiky: Bc. Martin Bezdíček, Mgr. Pavel Kotek, Mgr. Markéta 
Kotková

Psychologové: PhDr. Markéta Ďurechová, Mgr. Klára Moravcová

Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Gabriela Bělková, Mgr. Gabriela Hůlová, 

Lektoři: Bc. Vlasta Doušková, Bc. Martin Bezdíček, Marcela Dušková, Mgr. Kateřina Hrůšová 
Kukeňová, PhDr. Josef Kasal, PhD., Ing. Renata Kasalová, Iva Knajfl, Ing. Eva Mašínová,  
Ing. Tomáš Pilař

Ergoterapeutka: Marcela Dušková

Canisterapeuté: Mgr. Gabriela Bělková, Mgr. Bc. Martina Votke, Lucie Koláčková, Alexandra 
Prošková, Bc. Petra Prusáková, Lada Škvrňáková, LiC.

Muzikoterapeuté: Mgr. Markéta Havlová, Mgr. Eva Motyčková, Michaela Nešpoříková

Pomocný a úklidový pracovník: Alena Klimplová
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Zpráva o hospodaření za rok 2015 (zaokrouhleno na celé Kč)

PŘÍJMY
 
Příjmy celkem 3 965 156,74 Kč
  
Dotace  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 509 053,00 Kč                                      
Pardubický kraj 1 037 000,00 Kč
Statutární město Pardubice 782 685,00 Kč
    
Nadační a partnerské příspěvky
Nadační fond rozvoje občanské společnosti 350 000,00 Kč
Nadační fond J&T 246 900,00 Kč
ESF – OP LZZ 680 701,74 Kč

Přijaté finanční a věcné dary v roce 2015:
Elektrárny Opatovice 45 000,00 Kč
MEDIN, a.s.  20 000,00 Kč
Nadace pro rozvoj města  20 000,00 Kč
Moto bigbang  18 000,00 Kč
MATRIX CZ s.r.o. 14 890,00 Kč
Rádio Černá Hora 10 000,00 Kč
Print Promotion s.r.o. 8 250,00 Kč
Společnost pro management a leadership s.r.o. 5 968,00 Kč
ČSOB Pojišťovna, a.s. 5 000,00 Kč
Ing. Ladislav Chrobok 4 360,00 Kč
Ing. Marcela Cirklová 3 950,00 Kč
ENDL + K a.s. 3 000,00 Kč
Jan Vavroušek 2 800,00 Kč
Andrea Vašková 1 010,00 Kč
David Kouba  984,00 Kč

Ostatní   
Tržby za služby 176 245,00 Kč
Členské příspěvky 19 360,00 Kč
   
VÝDAJE

Výdaje celkem  3 961 454,07 Kč

- Spotřeba materiálu 465 897,49 Kč
- Spotřeba energie 49 231,00 Kč
- Opravy a údržba 9 239,45 Kč
- Cestovné  155 362,00 Kč
- Ostatní služby 527 931,13 Kč
- Mzdové náklady  2 218 370,00 Kč
- Zákonné sociální pojištěn  504 496,00 Kč
- Ostatní daně a poplatky 200,00 Kč
- Dary třetím osobám (odměny pro děti)  3 739,00 Kč
- Ostatní náklady 26 988,00 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2015  3 702,67 Kč
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Výpis z rozvahy rodinného integračního centra ke dni  31. 12. 2015 
(v tisících Kč)

AKTIVA

Aktiva celkem 583

A. Stálá aktiva 102

1. Dlouhodobý  nehmotný  majetek 28
2. Dlouhodobý hmotný majetek 766 
3. Dlouhodobý finanční majetek 0
4. Oprávky  - 692

B. Oběžná aktiva 481

1. Zásoby 0
2. Pohledávky 0
3. Krátkodobý finanční majetek 481
4. Přechodné účty aktivní 0

PASIVA

Pasiva  celkem 583

A. Vl. zdroje krytí stálých a oběž.pasiv 614

1. Jmění 610
2. Hospodářský výsledek 4

B. Cizí zdroje  - 31

1. Zákonné rezervy 0
2. Dlouhodobé závazky 0
3. Krátkodobé závazky 0
4. Bankovní výpomoci a půjčky 0
5. Přechodné účty pasivní - 31
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Poděkování

Rodinné Integrační Centrum o.s. děkuje všem, kteří podpořili jeho činnost v roce 2015.

Za poskytnuté dotace děkujeme:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice II.
OP Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu

Za poskytnuté nadační a partnerské příspěvky děkujeme:
NROS Pomozte dětem!
Nadace J & T

Za poskytnutí finančních a věcných darů děkujeme:
Elektrárny Opatovice, a.s.
ČSOB Pojišťovna, a.s.
ENDL + K a.s.
MATRIX, s.r.o.
Moto bigbang
Print Promotion s.r.o.
Společnost pro management a leadership, s.r.o.
Ing. Marcela Cirklová
David Kouba
Ing. Ladislav Chrobok
Andrea Vašková – Sportovní a tvořivá školička Jetík
Jan Vavroušek – Graphic designer

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