
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Raná péče pro
rodiny s dětmi s poruchami
autistického spektra, komunikace a
sociální interakce

Popis poskytované služby: Posláním sociální služby Raná péče pro rodiny s
dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální
interakce je zajištění včasné, komplexní a intenzivní podpory a pomoci rodině
a dalším pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde
ke zkvalitnění života rodiny a jejího začleňování do přirozeného sociálního
prostředí.
Pro koho je služba určena:  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
poruchu autistického spektra ve fázi diagnostiky, které mají bydliště na území
Pardubického kraje.
V čem je služba originální: Specializované a odborné poskytování služby
rodinám dětí s poruchami autistického spektra (jediná takto specializovaná
Raná péče v Pardubickém kraji). Pořádáme příměstské tábory pro děti s
poruchami autistického spektra, víkendové pobyty pro rodiny s dětmi s touto
diagnózou, poskytujeme muzikoterapii, Canisterapii.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice Po, St, Čt, Pá, So, Ne  - Zavřeno
Út - 07:30 - 12:00

Terénní
Nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, St, Čt, Pá - 07:30 - 16:00
Út - 12:00 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bezpečí - zajištění bezpečného prostoru/prostředí 
Hygiena/sebeobsluha - pomoc při orientaci v čase, místě, v osobách 
Rodina a děti - podpora péče o dítě v domácím prostředí , pomoc pečujícím
osobám 



Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů , nácvik sociálních dovedností 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Hana Janiková
Kontaktní email: info (zavináč) ric.cz
Kontaktní telefon: 739 025 071
Service Web https://www.ric.cz/obsah/rana-pece
Organizace: Rodinné Integrační Centrum z. s.

https://www.ric.cz/obsah/rana-pece
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/49
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