
Máte dojem, že máte jen malý 
vliv na svůj život, a chcete to 
změnit?

Poskytování služby v Pardubicích:
Pondělí 7:30 – 16:00 (terénní forma)
Úterý  7:30 – 12:00 (ambulantní forma)   
            12:00 – 16:00 (terénní forma)
Středa  7:30 – 16:00 (terénní forma)
Čtvrtek 7:30 – 16:00 (terénní forma)
Pátek  7:30 – 16:00 (terénní forma)

Poskytování služby v Lanškrouně:
Pondělí 7:30 – 12:00 (ambulantní forma) 
            12:00 – 16:00 (terénní forma)
Úterý  7:30 – 16:00 (terénní forma)
Středa  7:30 – 16:00 (terénní forma)
Čtvrtek 7:30 – 16:00 (terénní forma)
Pátek  7:30 – 16:00 (terénní forma)

V jiný čas je možno službu SR využít dle indivi-
duální domluvy.
Klienti mohou využívat a libovolně kombinovat 
obě formy poskytování služby SR.

Úhrada za službu
Služba SR je poskytována zdarma.

Kapacita služby
Služba SR je kapacitně omezena pro 22 klientů z 
Pardubického kraje. V případě, že je kapacita na-
plněna, zájemce o službu SR je na základě svého 
souhlasu zařazen do seznamu čekatelů. Zařazení 
do seznamu čekatelů může zájemce odmítnout.

Sociální rehabilitace pro 
osoby s poruchami autis-
tického spektra

Stává se Vám, že jste občas ne-
pochopeni nebo nechápete si-
tuace, které se kolem Vás dějí?

Cítíte se osamoceni, nedaří se 
Vám navazovat společenské 
kontakty?

Kde nás najdete
Rodinné Integrační Centrum z.s.
Náměstí Republiky 2686, Pardubice 532 27 
(vchod Jindřišská ulice ve 3. nadzemním podlaží)
Bedřicha Smetany 460, Lanškroun 563 01

www.ric.cz   •   email: info@ric.cz 

... vnímáme 
Vás srdcem!

www.ric.cz
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Lanškroun

Kontakty
Sociální pracovnice
Mgr. Marcela Bucháčková
tel: 730 598 154
email: marcela.buchackova@ric.cz
Ředitelka RIC
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA 
tel: 739 025 071  
email: hana.janikova@ric.cz

Více informací naleznete na našich webových  
stránkách. Případně nás kontaktujte mailem nebo 
telefonicky.



Cílová skupina

Osoby ve věku od 16 do 64 let s diagnostiko-
vanými poruchami autistického spektra nebo 
s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, kte-
ré mají bydliště na území Pardubického kraje. 

Tyto osoby jsou schopny spolupracovat  
na aktivním řešení své nepříznivé sociální  
situace.

Poslání 

Posláním služby Sociální rehabilitace pro osoby  
s poruchami autistického spektra (dále SR) je na-
pomáhat těmto osobám zorientovat se v běžném 
životě, naučit se překonávat překážky v sociálním 
začleňování vyplývající ze symptomatiky autismu, 
a tím rozvíjet jejich nezávislost.

Cíle
1. Podpora samostatného života osob s autismem 

a jejich začlenění do běžných aktivit přiměře-
ně věku a potřebám klienta (škola, zaměstnání, 
dobrovolnictví, zájmové skupiny apod.).

2. Pomoc osobám s autismem s hledáním a osvo-
jením strategií potřebných ke zvládání stresu  
a přetížení způsobených jejich sníženou adap-
tační schopností.

3. Prevence rizika zneužití (např. finančního, sexu-
álního) osob s autismem v běžném životě i v ky-
berprostoru.

Nabídka činností

Výše uvedených cílů služba SR dosahuje nabídkou 
těchto činností, zejména pak individuálních a sku-
pinových nácviků:

• komunikačních dovedností (tj. v osobním kon-
taktu i v kontaktu využívajícím běžné komuni-
kační prostředky),

• sociálních dovedností (tj. společensky očekáva-
né chování v různých sociálních situacích),

• alternativních způsobů kompenzace sympto-
matiky PAS (tj. symptomatiky bránící využívání 
běžných služeb atd.),

• pohybu mimo domácnost včetně využití do-
pravních prostředků a orientace v neznámém 
prostředí,

• péče o domácnost a vedení vlastní domácnosti,

• sociálně – právní poradenství, 

• kariérové poradenství,

• informační servis,

• doprovod (např. na úřady),

• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zá-
jmů,

• půjčování odborné literatury,

• psychologické a psychoterapeutické poraden-
ství.

Zásady poskytování služby  
RESPEKT
K osobnosti klienta a jeho životnímu příběhu přistu-
pujeme s respektem.

PARTNERSTVÍ
Uplatňujeme rovnocenný partnerský přístup, pod-
porujeme klienta v samostatném rozhodování  
a v přijímání vlastních rozhodnutí. 

NEZÁVISLOST
Neovlivňujeme klienta ve prospěch jiných osob  
na základě osobních postojů, názorů, pocitů.

ODBORNOST
Pro svou pracovní pozici máme odpovídající vzdě-
lání, které si soustavně doplňujeme a nepřekračuje-
me meze své odbornosti.

www.ric.cz

Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra


