Výroční zpráVa 2019

V národním ústaVu pro autismus, z. ú. poskytujeme od
roku 2003 širokou nabídku služeb pro lidi s poruchou
autistického spektra (pas) a jejich rodiny z celé české
republiky.
17 let pomáháme
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stručně o poruchách autistického spektra (pas)
Co je autismus?

a v základních sebeobslužných činnostech.

v porovnání se zahraničím zůstává nízká. Na-

Co děláme Pro zlePšení života lidí

Autismus je velmi variabilní, vrozená neuro-

Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně in-

místo faktů se šíří různé mylné názory a ne-

s autismem a jejiCh rodin?

vývojová porucha způsobující deficit v sociál-

teligentní i ti s poruchami vývoje intelektu,

podložená tvrzení týkající se dietních opa-

Poskytujeme komplexní nabídku služeb pro

ních a komunikačních schopnostech, která

s nadprůměrnými vyjadřovacími schopnostmi

tření, zázračné léčby nebo souvislosti očko-

lidi s Pas v české republice. Jsme registrova-

ovlivňuje lidem s touto poruchou fungování

i nemluvící, uzavření i společenští, pasivní

vání a autismu.

ným poskytovatelem terénních sociálních

v mnohých oblastech života a navenek se pro-

i hyperaktivní, úzkostní i s absencí strachu.

Lidé s autismem a jejich rodiny čelí nepocho-

a pobytových sociálních služeb a realizujeme

jevuje nestandardním chováním. Některé

Někteří lidé s poruchou autistického spektra

pení ze strany veřejnosti. Diagnostika je opož-

programy podporovaného zaměstnávání. Od

osoby s autismem vykazují chování, které je

vyžadují speciální vzdělávání a dopomoc v na-

děná, rodiče často musejí navštívit několik

roku 2019 jsme také poskytovatelem zdravot-

velmi náročné na péči. Lidé s autismem mají

plňování základních lidských potřeb, jiní žijí

odborníků, než získají závěr, který vychází

ních služeb. V oblasti diagnostiky u nás pra-

vždy něco společného, ale zároveň se od sebe

samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a ve-

z mezinárodně uznávaných vodítek – doporu-

cuje psychiatr a psychologové. O rodiny

i výrazně odlišují jednotlivými projevy a zá-

dou spokojený rodinný život. I přes různá

čovaných postupů (tzv. „guidelines“). Obtíže

s předškolními dětmi se stará tým pracovníků

važností symptomatiky. Významnou roli v je-

možná nadání a silné stránky autismus život

nastávají i ve vzdělávacím procesu, poraden-

včasné intervence a služby jim poskytuje také

jich potřebách hrají i přidružené poruchy.

zkomplikuje. U řady osob s autismem se rozvíjí

ské služby nestačí svou kapacitou, a nemohou

mateřská škola při Národním ústavu pro au-

V současné době evropský i americký klasifi-

druhotné obtíže, které vznikají tím, že k nim

tak poskytovat poradenství a podporu ve výši,

tismus a dětská skupina myšonet. Speciální

kační systém namísto dřívějších jednotlivých

okolí nepřistupuje informovaně.

která by byla efektivní a kterou žák potřebuje.

pedagogové sestavují pro děti, žáky a stu-

Na mnoho služeb se čeká v pořadnících. Děti

denty podklady pro individuální vzdělávací

pický autismus) uznává již jen jeden zastřešující

jaký Problém ve sPolečnosti řešíme?

se potýkají se šikanou ve škole, dospělí v práci.

programy a spolupodílí se poradensky na za-

termín, a to porucha autistického spektra

Výskyt autismu v populaci se odhaduje okolo

Celkově si dospělí s autismem obtížně hledají

řazování dětí do předškolních a školních zaří-

(Pas).

1,5–2 %. Autismus ovlivňuje nejen život lidí

zaměstnání, kvůli komunikačním schopnos-

zení. Od podzimu roku 2014 NAUTIS poskytuje

s touto diagnózou, ale také jejich rodiny i širší

tem a sociálním dovednostem neprocházejí

tyto služby prostřednictvím speciálně peda-

Vývoj dítěte s autismem je od raného dětství

okolí. služby pro tuto cílovou skupinu nejsou

úspěšně výběrovým řízením, i když by doved-

gogického centra, jehož je zřizovatelem. Vy-

atypický zejména v oblasti komunikace

v čr poskytovány v dostatečném objemu.

nosti pro danou pracovní pozici měli dobré.

školení terapeuti vedou individuální i skupi-

a vztahů. Děti s autismem, jejich rodiče i uči-

Některé (např. pobytová zařízení pro lidi se

Rodiny s dítětem s autismem se snáze dostá-

nové nácviky sociálních dovedností nebo ana-

telé tak musí čelit od raného dětství řadě vý-

souběhem autismu a problémového chování)

vají do sociálně tíživých situací, vztahy v rodi-

lyzují a řeší náročné chování. Někteří pracov-

zev. |Pracuje se s různými formami stereotyp-

neexistují téměř vůbec nebo v nich lidé žijí za

nách bývají napjaté a jednotliví členové rodiny

níci poskytují odborné poradenství pobyto-

ního chování, emoční nestálostí, obtížemi

podmínek pod hranicí lidské důstojnosti. Po-

jsou vystaveni velkému stresu, který často

vým zařízením sociální péče, která mají v péči

s představivostí a úzce vyhraněným myšle-

vědomost odborníků, rodin dětí s Pas i širší

může vést až k rozpadu rodiny a psychickým

klienty s PAS. Od října 2019 nově poskytujeme

ním. Řada klientů má i obtíže s motorikou

veřejnosti o autismu se sice zlepšila, ale stále

obtížím sourozenců.

3 klientům službu podpora samostatného

kategorií (Aspergerův syndrom, autismus, aty-
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bydlení. Založili jsme sociální podnik – nakla-

odborný portál, který bude sloužit jako zdroj

designu studie. Vyškolili jsme potřebný počet

datelství PasParta, o. p. s., který zaměst-

kvalitních, ověřených informací. Prostředkem

kolegů, kteří se budou na diagnostikách po-

nává lidi s autismem. Podporujeme také čin-

k získávání informací budou odborné články,

dílet. Proběhla také pilotní diagnostika dětí

nost tzv. sebeobhájců – lidí s PAS, kteří se

sdílení zkušeností, webináře, online poraden-

do 4 let.

snaží prosazovat své názory a svá práva ve

ství, edukační videa a také kvalitní orientační

společnosti. Máme ucelený systém vzdělávání

test, který pomůže v rozhodování rodičům,

týkající se problematiky autismu. Organizu-

kteří mají podezření na PAS u svého dítěte.

jeme osvětové a Pr akce pro širokou veřejnost.

Nezbytnou součástí bude mapa kontaktů za-

Z pozice členství NAUTIS v mezinárodní orga-

řízení poskytujících poradenství a další služby

nizaci autism-europe se aktivně účastníme

lidem s PAS v ČR.

mezinárodních projektů. Díky PhDr. Kateřině
Thorové, Ph.D., jedné ze zakladatelek NAUTIS,

Od ledna 2019 jsme jedni z partnerů projektu

která získala v mezinárodní organizaci Ashoka

Výzkumného ústavu potravinářského Praha

statut ashoka Fellow, využíváme možností

s názvem Potraviny s vysokým obsahem sul-

navazovat nové partnerské vztahy s firmami

forafanu. Myšlenka projektu vychází z přízni-

a sdílet know-how se sociálními inovátory,

vých výsledků dvojitě zaslepené randomizo-

které tato organizace podporuje po celém

vané placebem kontrolované studie, která

světě. Jsme také členy asociace veřejně pro-

prokázala výrazné zlepšení chování dětí s au-

spěšných organizací (avPo).

tismem konzumujících sulforafan ve srovnání
s placebem. Zdrojem sulforafanu byly klíčky

V roce 2018 jsme zahájili práci na tvorbě uni-

brokolice. Cílem tohoto čtyřletého projektu

kátního virtuálního systému včasné podpory

je proto vyvinout vhodné způsoby úprav

a intervence pro rodiny s dětmi s PAS pod ná-

klíčků brokolice pro přípravu pokrmů vhod-

zvem autismPort. V roce 2019 probíhala in-

ných pro výživu dětí s autismem. Účinky při-

tenzivní práce na výstavbě webového portálu.

praveného doplňku stravy pak budou ná-

Připravovali jsme odborné články a natáčeli

sledně ověřeny dvojitě zaslepenou klinickou

jsme informační a edukativní videa. Termín

studií na skupině 40–50 dětí s PAS. V roce

spuštění projektu AutismPort je rok 2020.

2019 proběhla v NAUTIS příprava testovacího

Hlavním cílem projektu je vytvořit moderní

prostředí, příprava testů a příprava hrubého
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naše Vize
Naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní cenově dostupné služby lidem s poruchou autistického spektra, jejich
rodinám a odborné veřejnosti. Samozřejmostí je individuální přístup ke klientům a naplňování standardů
kvality sociálních služeb. Usilujeme o respektování základních občanských práv osob s autismem a jejich
rodin. Uplatňujeme a propagujeme postupy a metody při práci s osobami s PAS žijícími v České republice, které vycházejí z na důkazech
založeného přístupu k autismu. Fungování organizace zajišťujeme prostřednictvím všech dostupných veřejných a soukromých zdrojů i finančních prostředků získaných z prodeje služeb a produktů. Chceme
aktivně rozvíjet a hledat další možnosti samofinancování a firemního
a individuálního fundraisingu s cílem zajistit trvalou udržitelnost a co
největší finanční nezávislost chodu organizace. Důvěryhodnost a dobré
jméno NAUTIS chceme i nadále garantovat transparentním hospodařením s finančními prostředky a vytvářením odpovídajícího a stabilního
zázemí pro naše zaměstnance, včetně poskytnutí možnosti dalšího
profesního růstu a zvyšování kvalifikace doma i v zahraničí.

dopad činnosti nautis V roce 2019 na zVýšení kVality žiVota lidí s autismem V čr

středisko diagnostiky a odborného poradenstVí
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. - ředitelka střediska a metodická ředitelka NAUTIS

oddělení diagnostiky

Průběh služby v roCe 2019

statistika za rok 2019

Podařilo se nám znovu otevřít pořadník pro nové zájemce a snížit

typ služby

Posláním služby Je NA ZáKLADě PODRObNéHO PSyCHO-

čekací dobu na diagnostické vyšetření. Do našeho týmu jsme

Komplexní diferenciálně diagnostická vyšetření

Počet vyšetření

LOgICKéHO NebO PSyCHIATRICKéHO VyšeTŘeNí STANOVIT,

přivítali novou kolegyni na pozici administrativní asistentky, sa-

Vyšetření dětí do 3 let věku

25

ZDA DeFICITy V SOCIáLNě-eMOČNíM POROZUMěNí A PRO-

mostatně po intenzivním několikaměsíčním školení začaly pra-

Kontrolní vyšetření

65

JeVy V CHOVáNí ODPOVíDAJí PAS, A Ve SPOLUPRáCI S RODIČI

covat dvě nové psycholožky. Dále tým personálně posílil o jed-

Celkem vyšetření

A KLIeNTy S PAS DeFINOVAT JeJICH PSyCHOLOgICKé, Vý-

noho nového kolegu na pozici klinický psycholog. Zintenzivnili

CHOVNé, VZDěLáVACí A SOCIáLNí POTŘeby.

jsme službu časného rozpoznání autismu u dětí do 3 let věku

169

259

Působnost služby: všechny kraje ČR

s rizikovým vývojem, tyto děti jsou vyšetřovány dětským psychologem nebo psychiatrem. Dostávají se k nám často z ambulancí dětských lékařů, kteří je zachytí při screeningu v ordinaci.
Raný záchyt umožňuje včasnou intervenci, která má vliv na příznivou prognózu vývoje dítěte, proto rodičům těchto dětí poskytujeme i základní poradenství týkající se vhodné následné
péče a výchovy.
V říjnu 2019 jsme získali oprávnění k poskytování zdravotních
služeb v klinické psychologii a dětské psychiatrii. Na konci roku
se náš tým rozrostl o tři nové kolegyně, které se věnují anamnestickým konzultacím. Zaměstnanci našeho střediska se po
celý rok věnovali také poradenské, vzdělávací a osvětové činnosti.
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oddělení odborného poradenstVí

Průběh služby v roCe 2019

sociálně právní poradenství je pak aktivitou služby dlouhodo-

V roce 2019 se nám podařilo především službu rozvinout, sta-

bého charakteru. Jejím cílem je stejně jako u poradny pomoci

Posláním služby Je PODPOROVAT OSOby S PORUCHOU AU-

bilizovat a optimalizovat její chod v kontextu celé organizace.

lidem s PAS a jejich blízkým se zorientovat v situaci, nalézt

TISTICKéHO SPeKTRA A JeJICH bLíZKé, Aby POROZUMěLI SPe-

Stabilizovat celé oddělení odborného poradenství se podařilo

vhodné řešení a naplánovat kroky k jeho dosažení. Navíc je však

CIFIKůM, KTeRá PŘINáší žIVOT S AUTISMeM, Aby Se ORIeN-

díky personálnímu posílení z řad psychologů a sociálních pra-

doprovázet v dosahování jejich práv a oprávněných zájmů

TOVALI Ve SVýCH PRáVeCH, ROZUMěLI SVé SITUACI A byLI

covníků. Krokem kupředu je pak především rozvoj aktivit služby

a podle potřeby je tak podpořit při kontaktu s přirozeným pro-

SCHOPNI JI ÚČINNě ŘešIT V SOULADU Se SVýM PŘáNíM,

a jejich nastavení odpovídající žité realitě organizace, jakož i po-

středím, státní správou, navazujícími službami a dalšími insti-

VLASTNíMI SILAMI A V PŘIROZeNéM PROSTŘeDí.

třebám zájemců z definované cílové skupiny.

tucemi. Tuto aktivitu v roce 2019 vykonávali sociální pracovníci
a právník.

V loňském roce jsme tak mohli v rámci oddělení odborného poradenství poskytovat tyto aktivity:

statistika za rok 2019

Poradna nautis, která slouží jako krátkodobý nízkoprahový kon-

typ služby

takt pro zájemce, kteří vědí, že potřebují pomoci, ale neorientují

Poradna NAUTIS

554

se v možnostech řešení své situace. V rámci základního sociál-

Poradenství o diagnóze

201

ního poradenství ji v roce 2019 poskytovali prostřednictvím

Sociálně právní poradenství

e-mailu, Facebooku, telefonu a ambulantních i terénních osob-

Celkem

ních konzultací sociální pracovníci a právník.

Počet klientů

24
779
(celkový počet intervencí 1462)

Poradenství o diagnóze je pak opět služba krátkodobého charakteru, jejímž cílem je pomoci zájemcům porozumět diagnóze

Působnost služby: všechny kraje ČR

PAS obecně, porozumět diagnóze PAS v kontextu života jednotlivce (před diagnostikou i po ní), v rozhodování o tom, jestli diagnostické vyšetření podstoupit, či nikoliv, jakož i nabídnout pomoc v orientaci ve službách. Tuto aktivitu vykonávali telefonicky,
e-mailem a prostřednictvím ambulantních osobních konzultací
psychologové.
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středisko Včasné interVence
bc. Jan Kouřil - ředitel střediska

oddělení sociální služby rané péče

přímé práce s klienty. Otevřeli jsme novou službu skupinových
nácviků sociálních dovedností pro děti ve věku 5–7 let. Oddělení

oddělení integroVané terapie

AbA pokračovalo v navyšování odborné kvalifikace, další z kolegyň získala od bACb licenci pro úroveň instruktora – registro-

oddělení aplikoVané behaViorální
analýzy (aba)

vaný behaviorální technik (RbT™).

Posláním služby Je POSKyTOVAT UCeLeNOU PODPORU RO-

typ služby

DINáM DěTí S PORUCHOU AUTISTICKéHO SPeKTRA V JeJICH

Úvodní schůzka s rodiči

109

NePŘíZNIVé žIVOTNí SITUACI TAK, Aby MOHLy O SVé DěTI Pe-

Konzultace s rodiči

609

ČOVAT Ve SVéM PROSTŘeDí, S DOSTATKeM INFORMACí A DLe

Konzultace s pedagogy

SVýCH PReFeReNCí.

Lekce individuální práce s dítětem

Působnost služby:

l Sociální služba raná péče: hlavní město Praha, Středočeský kraj.

l Individuální nácviky dovedností v rámci oddělení integrované terapie: bez omezení místem bydliště, služba probíhá ambulantně ve Středisku včasné intervence v Praze.

l Intenzivní program AbA: bez omezení místem bydliště,

statistika za rok 2019
Počet úkonů

činnost střediska včasné intervenCe v roCe 2019

Program AbA (počet hodin přímé práce)
Program AbA

rénního poradenství v rodinách podle podmínek zákona o soci-

(přípravná skupina pro rodiče)

vence v Praze.

87
767

Skupinové aktivity pro rodiče (besedy a semináře)

Pokračovali jsme v poskytování širokého spektra služeb, od te-

služba probíhá ambulantně ve Středisku včasné inter-

26
1404

1 skupina / 12 setkání

álních službách přes pravidelnou individuální práci s dětmi na
středisku až po intenzivní program aplikované behaviorální ana-

Počet klientů, kteří v roce 2019 využili alespoň jednu službu

lýzy (AbA) realizovaný v souladu s mezinárodními standardy or-

Střediska včasné intervence: 280.

ganizace bACb (behavior Analyst Certification board). V roce
2019 jsme ve všech službách střediska navýšili počet hodin
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terapeutické a sociálně rehabilitační středisko
Mgr. štěpán Hejzlar - ředitel střediska

oddělení terapeutických
a sociálně aktiVizačních služeb

statistika za rok 2019
individuální poradenství a terapie

Počet klientů

Poradenství a terapie pro děti s PAS a jejich rodiny

177

Posláním střediska Je PODPOROVAT OSOby S PAS V ROZ-

Poradenství a terapie pro dospělé osoby s PAS a jejich rodiny 62

VOJI PSyCHICKýCH A SOCIáLNíCH DOVeDNOSTí A OSOby JIM

Celkem

239

bLíZKé V NALéZáNí ŘešeNí SITUACí SPOJeNýCH S PéČí A ZíSKáVáNíM POTŘebNé PSyCHOSOCIáLNí ODOLNOSTI.

skupinové poradenství a terapie
typ služby

Počet klientů

Počet usk. skupin

Průběh služby v roCe 2019

Skupinová terapie pro děti

65

155

Díky personálnímu posílení rozšíření kapacit jsme zaznamenali

Skupinové terapie pro dospívající 42

90

25% nárůst počtu dětí, dospívajících a jejich rodičů v individuální

Podpůrná skupina pro dospělé

42

formě podpory. Otevřeli jsme 3 nové podpůrné skupiny pro ro-

Rodičovské skupiny

diče (dvě pro rodiče dětí do 15 let, jednu pro rodiče dospívajících

Celkem

21
78

44

206

331

nad 15 let). Udržujeme všechny stávající osvědčené formáty,
včetně podpůrných skupin pro dospělé s PAS, výjezdů do rodin

Působnost služby: všechny kraje ČR

s osobami s chováním náročným na péči či více edukačně zaměřených rodičovských setkání. V roce 2020 bychom rádi otevřeli skupiny pro sourozence dětí s PAS. S ohledem na stále rostoucí poptávku, především po individuální a skupinové terapii
u dětí ve věku 7–14 let, plánujeme rozšiřování sítě míst poskytování našich služeb (v rámci Prahy) a další personální posílení.
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oddělení sociální rehabilitace
a podporoVaného zaměstnáVání

Celkem klientů

Posláním služby Je PODPOROVAT OSOby S PAS V ROZVOJI

druh aktivity

TěCH SOCIáLNíCH, KOMUNIKAČNíCH, SebeObSLUžNýCH

Podporované zaměstnávání

34

PRACOVNíCH DOVeDNOSTí, KTeRé SAMI POKLáDAJí ZA Dů-

Kurzy a skupinové aktivity

31

LežITé, A JeJICHž POSíLeNíM Se ZVýší SCHOPNOST SAMO-

Denní centrum

11

STATNě A NeZáVISLe žíT, PRACOVAT A VZDěLáVAT Se UVNITŘ

Individuální nácviky

8

SPOLeČNOSTI.

Podpora v kontaktu s běžným prostředím

Průběh služby v roCe 2019

Působnost služby: hl. m. Praha a Středočeský kraj

statistika za rok 2019
64

Počet klientů

30

V roce 2019 jsme rozvíjeli a metodicky zachytili průběh všech
námi poskytovaných aktivit a kurzů. S pomocí programu podporovaného zaměstnávání našlo pracovní uplatnění 27 osob
s PAS. Proběhlo celkem 13 osvětových školení o autismu ve firmách. Tuto činnost chceme ve větší míře rozvinout i v roce 2020
a přidat se tak ke kampani organizace Autism europe cílící v letech 2020–2021 na přístup lidí s PAS k zaměstnání. Nadále se
věnujeme základním aktivitám služby, jako jsou nácviky dovedností v terénu, nácviky sociálních dovedností či péče o domácnost. Do svých aktivit jsme opět zařadili kurz hospodaření s penězi. Denní centrum bylo posíleno asistentkou a dlouhodobou
dobrovolnicí. Pro rok 2020 plánujeme personální navýšení
služby o úvazek 0,5 a rozšíření aktivit Denního centra o další
den v týdnu. Služba se přestěhovala do nových prostor v Karlíně
v Sokolovské ulici. Nadále v rámci střediska úzce spolupracujeme
s terapeutickým oddělením a službou odborného sociálního poradenství.
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VolnočasoVé aktiVity
pro děti a dospíVající s pas

VolnočasoVé aktiVity pro dospělé s pas

statistika za rok 2019
typ zájmové aktivity

Počet účastníků

Volnočasové aktivity

115

Posláním služby Je NAbíDNOUT DěTeM A DOSPíVAJíCíM

Letní příměstské tábory

S PAS MOžNOST SMySLUPLNě VyUžíT VOLNý ČAS PROSTŘeD-

Celkem

76
191

Posláním volnočasového klubu Je PŘIPRAVIT DOSPěLé
LIDI S PAS NA AKTIVNí A SAMOSTATNé TRáVeNí VOLNéHO
ČASU.

NICTVíM šIROKéHO SPeKTRA AKTIVIT, KTeRé JSOU PODNěTNé, ZábAVNé A PŘíNOSNé PRO JeJICH ROZVOJ A ZAČLe-

Působnost služby: celá ČR

průběh a nabídka služby V roce 2019:

NěNí DO SPOLeČNOSTI. NeZAPOMíNáMe ANI NA RODIČe,

Volnočasové aktivity pro dospělé s PAS prodělaly v roce 2019

KTeŘí Se DíKy SPOLeČNýM AKTIVITáM SeZNAMUJí S DALšíMI

výraznou změnu: Založili jsme volnočasový klub, který již ne-

RODINAMI A NAVAZUJí TAK PŘáTeLSKé VZTAHy.

spadá pod sociální službu, a je tedy samostatnou entitou. Oproti
minulým rokům jsme se přesunuli od aktivit organizovaných pro

Průběh a nabídka služby v roCe 2019

osoby s PAS na půdě NAUTIS směrem ke (stále) společným akti-

Rozšířili jsme nabídku volnočasových aktivit a našli jsme nové,

vitám vedoucím k většímu začlenění do společnosti (veřejně po-

vyhovující prostory pro pořádání některých z nich. Aktivity nám

řádané přednášky či diskuse, kino, divadlo, kavárny apod.). Za-

pomáhalo vést 6 instruktorek.

chovali jsme výlety po republice jednou měsíčně, do jejichž or-

Volnočasové aktivity:

ganizace jsme více zapojili samotné klienty.

l rytmika, cvičení a tanec s hudbou;
l cvičení starších školáků;
l jóga pro děti;
l plavání;

l grafomotorika;

l volnočasový klub pro děti a dospívající;
l kreativní tvoření;
l rodinné pobyty;

statistika za rok 2019
Celkem klientů:

50

Rekreační aktivity (výlety a procházky):

13

Zájmově vzdělávací aktivity (přednášky, workshopy apod.):

21

Působnost služby: hl. m. Praha a Středočeský kraj

l víkendové akce pro děti bez rodičů;
l víkendové akce pro rodiny;
l letní příměstské tábory.
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dobroVolnická služba
Průběh aktivit v roCe 2019
V roce 2019 se do různých oblastí činnosti NAUTIS zapojili dobrovolníci, v rámci dobrovolnického programu Pomáháme. Chceme
porozumět. Program je akreditován u Ministerstva vnitra České
republiky.

statistika za rok 2019
Počet dobrovolníků NAUTIS
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky za rok

56
1980

12

středisko odlehčoVacích služeb
šárka Henychová – ředitelka střediska

Posláním služby Je POSKyTOVAT RODINáM DěTí A DOSPě-

Ač jsme se potýkali s nedostatkem osobních asistentů, podařilo

LýCH S PORUCHOU AUTISTICKéHO SPeKTRA ČAS NA ODPOČI-

se nám poskytnout službu řadě nových klientů. bohužel jsme

NeK A VyŘíZeNí OSObNíCH ZáLežITOSTí.

nemohli vyjít vstříc všem klientům, kteří měli o službu zájem.
Po dlouholeté dobré spolupráci jsme museli ukončit pronájem

Průběh služby v roCe 2019

a opustit oblíbené místo poskytování služby v bechlíně. Naštěstí

Klienti v různé míře využili všechny 3 formy nabízené odlehčo-

se nám podařilo zajistit náhradní objekt k provozování služby –

vací služby (pobytové, ambulantní, terénní), největší zájem byl

odlehčovacích víkendových pobytů – v Sadské, aniž by došlo

o formu pobytovou. Tu jsme poskytovali v podobě:

k výpadku v poskytovaných službách.

l Odlehčovacích víkendových pobytů v bechlíně (do
června) a pak v Sadské (od září) a na Smržovce. Pobyty

statistika za rok 2019

jsme pořádali během celého školního roku. Každý pobyt

typ služby

vedl zkušený asistent, který organizoval práci týmu asistentů a připravoval program pobytu.

l Vícedenních odlehčovacích pobytů v Praze. Organizovali

Počet pobytů

Počet klientů

Víkendové pobyty v bechlíně / Sadské

38

27

24

Víkendové pobyty na Smržovce

13

2

2

Pobyty v respitním centru (v Praze)

202

34

24

15

116

80

Počet hodin

Počet klientů

Ambulantní forma

48

4

4

Terénní forma

47

2

2

jsme je celoročně v respitním centru. Termín, délku

Letní rekondiční a edukační týdenní pobyty

i program pobytu jednotlivých klientů jsme plánovali

další formy odlehčovací služby

dle potřeb klientů.

l Letních rekondičních a edukačních pobytů pro děti
a mladé lidi s PAS. Jednalo se o týdenní pobyty v přírodě,

tým asistentů

tým asistentů

Jednotlivé typy a formy služby využilo celkem 143 klientů, někteří opakovaně a někteří využili více typů či forem služby.

které jsme pořádali během letních prázdnin.
Působnost služby: všechny kraje ČR
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středisko osobní asistence a chráněného bydlení
Mgr. Jan šlosárek – ředitel střediska

oddělení osobní asistence

typ služby
Posláním služby Je UMOžNIT LIDeM, KTeŘí POTŘebUJí

chráněné bydlení

statistika za rok 2019

Osobní asistence

Počet klientů

jednotka (hodina)

111

PODPORU OSObNíHO ASISTeNTA Z DůVODU PORUCHy AUTISTICKéHO SPeKTRA, Aby MOHLI žíT V PŘIROZeNéM PROSTŘeDí,

12 626

Posláním služby Chráněné bydlení Je PODPOŘIT DOSPěLé LIDí S PORUCHOU AUTISTICKéHO SPeKTRA V PŘíPRAVě

Působnost služby: hl. m. Praha a Středočeský kraj

NA SAMOSTATNý žIVOT V běžNéM byTě beZ NADbyTeČNé PO-

ObVyKLýM ZPůSObeM žIVOTA A V SOULADU Se SVýM PŘáNíM

MOCI bLíZKýCH OSOb A OSObNíHO ASISTeNTA. CHRáNěNé

A POTŘebAMI.

byDLeNí NAUTIS Je NAPLňOVáNO JeDNAK FORMOU TRéNINKOVéHO byDLeNí A JeDNAK byDLeNíM NA DObU NeURČITOU.

Průběh služby v roCe 2019
V průběhu roku jsme rozšířili tým koordinátorů osobní asistence

Průběh služby v roCe 2019

– nyní máme čtyři koordinátorky a jednoho koordinátora. Toto

Pro poskytování služby jsme získali další byt v Praze. Naši klienti

navýšení počtu lidí nám umožnilo přijmout nové klienty, a tak

tak mohou využívat služby chráněného bydlení NAUTIS ve třech

jsme v roce 2019 mohli zvýšit počet klientů o 26 a odsloužit u kli-

chráněných bytech (1 + kk) v Praze, a to v ulicích bobkova, Dy-

entů o 1726 hodin více. Pravidelně, téměř každé úterý, jsme zve-

grýnova a Ocelkova na Praze 9, konkrétně na Černém Mostě.

řejňovali příběhy našich klientů a asistentů z asistencí na našem

Dále poskytujeme služby ve dvou bytech ve Smržovce v Libe-

facebookovském profilu pod hashtagem #okemOA. Koncem

reckém kraji – tyto byty, na rozdíl od bytů v Praze, nabízejí kli-

roku jsme začali jednat s pracovníky úřadu Královéhradeckého

entům bydlení na dobu neurčitou.

kraje a Magistrátu města Hradce Králové o možném poskytování
osobní asistence NAUTIS v Hradci Králové – v prosinci jsme již

statistika za rok 2019

věděli, že nás v Hradci chtějí a rozhodli se nás finančně podpořit

typ služby

pro rok 2020.

Chráněné bydlení

Počet klientů
7

14

středisko podpory samostatného bydlení
Ing. Renata Němcová, Ph.D. – ředitelka střediska

Posláním služby Je UMOžNIT LIDeM S Těžší SyMPTOMATIKOU PAS, ZeJMéNA TěM, KTeŘí POTŘebUJí NePŘeTRžITOU
PODPORU, žíT SAMOSTATNě V PROSTŘeDí, KTeRé SI SAMI VybRALI, ZA SOUČASNéHO ZACHOVáNí ČI ZLePšeNí KVALITy JeJICH žIVOTA.

Průběh služby v roCe 2019
Služba byla spuštěna pod záštitou Magistrátu hlavního města
Prahy jako pilotní projekt v říjnu 2019. Služba je poskytována
zejména v místě bydliště klienta. Dále pak formou doprovodu
na volnočasové či společenské aktivity klienta, návštěvy lékaře,
úřadů, blízkých osob, nákup apod. V roce 2019 jsme pracovali
na úspěšném zavedení služby, včetně naplnění a zaškolování
týmu asistentů.

statistika za rok 2019
typ služby

Počet klientů

Podpora samostatného bydlení

3

jednotka (hodina)
498,5

Působnost služby: hl. m. Praha
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domoV se zVláštním režimem
Mgr. Kateřina šulcová - ředitelka domova se zvláštním režimem

Posláním služby Je POSKyTOVAT CeLOROČNí byDLeNí RO-

Průběh služby v roCe 2019

statistika za rok 2019

DINNéHO TyPU DěTeM A DOSPěLýM LIDeM S PAS, KTeŘí JIž

životy klientů jsme naplňovali spokojeností v podobě aktivit,

typ služby

NeMOHOU ZůSTAT Ve SVéM PŘIROZeNéM DOMáCíM PRO-

které jim dávají smysl, výletů, které je těší, vztahů, kterým ro-

Celoroční ubytování klientů

STŘeDí, A TO ANI ZA PŘeDPOKLADU ZAJIšTěNí PODPORy OD-

zumí a odpočinku, díky kterému se uvolní. Nadále jsme posky-

LeHČOVACí SLUžbOU.

tovali stáže pracovníkům v sociálních službách, kteří mají ve své

V domově bydlí klienti z Prahy, Středočeského,

péči klienty s autismem a/nebo s chováním náročným na péči.

Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje.

Počet klientů
8

Navštívilo nás i několik kolegů, kteří ve svých zařízeních chtějí
otevírat podobné služby pro podobnou cílovou skupinu, které
poskytujeme služby my. Vedoucí pracovníci pak u nás čerpali nápady pro zřízení nových služeb, pro úpravu prostředí pro lidi
s autismem a chováním náročným na péči a pro změnu přístupu
pracovníků k těmto klientům. Pro většinu pracovníků je to úplně
jiná zkušenost, než jakou mají, a nás těší, že jsme pro některé
z nich inspirací v tom, jak sociální služby poskytovat.
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středisko rozVoje a Vnějších Vztahů
Kateřina Szczepaniková, DiS. – ředitelka střediska

Posláním střediska Je ZVyšOVAT POVěDOMí VeŘeJNOSTI

l Vyhlášení vítězů 7. ročníku cen pro jednotlivce a instituce

O PRObLeMATICe AUTISMU PROSTŘeDNICTVíM POŘáDáNí PR

APLAUS 2019 proběhlo 2. dubna na půdě Poslanecké sně-

Rok 2019 byl mediálně úspěšný kontinuálně. Největší počet me-

A OSVěTOVýCH AKTIVIT, POSKyTOVAT AKTUáLNí INFORMACe

movny Parlamentu ČR. Předávání cen se opět konalo pod

diálních výstupů byl uskutečněn v souvislosti se Světovým

O ČINNOSTI NAUTIS A Ve SPOLUPRáCI S OSTATNíMI STŘeDISKy

záštitou poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu Če-

dnem porozumění autismu, články a rozhovory s odborníky se

NAUTIS A DALšíMI PARTNeRy Se ZASAZOVAT O NAPLňOVáNí

ské republiky MUDr. Víta Kaňkovského, ceny předávala

objevily ve všech zásadních zpravodajských periodicích České

PRáV LIDí S AUTISMeM V ČR I V ZAHRANIČí. NAší CíLOVOU SKU-

naše ambasadorka Mahulena bočanová.

republiky. Česká televize se tématu věnovala ve Studiu 6 a v Udá-

PINOU JSOU JAK LIDé S PAS A JeJICH RODINy, TAK PARTNeŘI
A DáRCI NAUTIS A šIROKá VeŘeJNOST.

PoPis činnosti v roCe 2019

l 15. června se uskutečnil 6. ročník multižánrového festi-

mediální výstuPy

lostech. V hlavním zpravodajském toku se téma Světového dne

valu NAUTIS FEST v Písecké bráně. Součásti programu fes-

porozumění autismu objevilo na všech stanicích Českého roz-

tivalu bylo vyhlášení vítězů 8. ročníku fotosoutěže O nej-

hlasu, Televize Seznam a TV Praha. Zprávu přinesly i všechny on-

lepší fotku v modrém.

line zpravodajské portály. Televize Prima natočila reportáž o ne-

V průběhu roku jsme uspořádali několik PR a osvětových akcí

dostatku pobytových služeb pro osoby s PAS, což bylo zároveň

s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch au-

i hlavní téma samostatného pořadu Klíč České televize. NAUTIS

tistického spektra. Naše aktivity probíhaly již devátým rokem

byl věnován charitativní díl pořadu Zázraky přírody také na ČT

v rámci osvětové kampaně Porozumět autismu, která se po-

a během vysílání se podařilo vybrat přes milion korun. Několik

prvé konala pod záštitou primátora hlavního města Prahy

rozhovorů na téma života s autismem poskytla také naše am-

MUDr. Zdeňka Hřiba:

basadorka Mahulena bočanová, například reportáž pořadu Top-

l 2. dubna se u příležitosti světového dne porozumění au-

Star pro TV Prima, rozhovor pro ČRo Dvojku nebo idnes.cz.

tismu rozsvítil modře Národní památník na Vítkově a Petřínská rozhledna. Přidali jsme se tak k celosvětové kampani light it up blue.
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VzděláVací středisko
Mgr. Michaela Vaculčíková – ředitelka střediska

Posláním střediska Je ZVyšOVAT ODbORNé KOMPeTeNCe

střednictvím přednášek a workshopů poskytli informace o au-

ÚČASTNíKů VZDěLáVACíCH PROgRAMů V ObLASTI PRObLe-

tismu, péči o lidi s touto diagnózou v ČR a seznámili je s naší čin-

MATIKy PORUCH AUTISTICKéHO SPeKTRA.

ností.
Na konci roku zaštítili manželé bittmannovi odborný workshop

činnost v roCe 2019

pro gruzínské odborníky z georgian Academy of Childhood Di-

Kromě celoroční organizace vzdělávacích programů jsme v říjnu

sability, který se uskutečnil v gruzii ve spolupráci s Charitou ČR.

2019 zorganizovali pátou kazuistickou konferenci na téma Autismus v praxi, která byla věnována úspěšným i méně úspěšným
kazuistikám z oblasti péče o lidi s autismem. Program konfe-

statistika za rok 2019

rence byl velmi obsáhlý a pestrý. Navázali jsme na úspěšnou spo-

typ aktivity

lupráci s generálním ředitelstvím Úřadu práce, se kterým byla

Kurzy pro jednotlivce

28

413

podepsána rámcová dohoda o realizaci vzdělávacího programu,

Kurzy pro organizace

58

860

která se věnuje tématu komunikace osob s mentálním postiže-

Vzdělávací moduly pro zaměstnance

Počet akcí

Počet účastníků

ním a poruchami autistického spektra. Jedná se o dlouhodobou

a dobrovolníky

4

73

spolupráci, která bude probíhat v roce 2020.

Kazuistická konference

1

240

V roce 2019 jsme se stali spolu s ADRA, o. p. s., partnerem vzdě-

Přednášky pro veřejnost a odborníky 7

neevidováno

lávacího projektu financovaného z prostředků České rozvojové

Celkem

98

1586

agentury. Projekt měl za cíl zvýšit dostupnost služeb poskytovaných dětem s autismem v Moldavsku. V listopadu pak navští-

Působnost: všechny kraje ČR a Slovensko

vila NAUTIS delegace moldavských odborníků a rodičů dětí s autismem, kterým jsme v rámci týdenního pobytu v Praze pro-
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speciálně pedagogické centrum při nautis
PaedDr. Věra Čadilová - ředitelka centra, speciální pedagožka

Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra zahájilo svou činnost k 1. září 2014.
SPC NAUTIS je zapsáno v Rejstříku škol a školských zařízení
a v Rejstříku školských právnických osob.

Posláním SPC Je POSKyTOVAT PORADeNSKé SLUžby, A TO
NA žáDOST žáKů, JeJICH ZáKONNýCH ZáSTUPCů, šKOL NebO
šKOLSKýCH ZAŘíZeNí NA ÚZeMí ČR.

Co nabízíme:

l úvodní konzultace pro nové klienty;

l speciálně pedagogické vyšetření;
l psychologické vyšetření;

l komplexní vyšetření (klientovi se věnuje zároveň

statistika za rok 2019:
typ služby

Počet úkonů

Úvodní konzultace

5

Konzultace s rodiči

255

Komplexní vyšetření

84

speciální pedagog a psycholog, zároveň probíhá speci-

Speciálně pedagogické vyšetření

álně pedagogické vyšetření a psychologické vyšetření);

Psychologické vyšetření samostatné
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Diagnostický screening
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l screeningovou diagnostiku;
l náhled ve výuce;

l besedy pro spolužáky klienta;

l konzultace pro rodiče klientů či klienty;
kteří jsou již v péči SPC NAUTIS;

l společné konzultace o podpoře žáka s pedagogy;
asistentem pedagoga, vedením školy;

l nácviky, logopedickou péči;
l služby Kb terapeuta;
l rodinnou terapii;

l kazuistické semináře pro asistenty pedagoga z Mš,
Zš a Sš.

308

Přednáška a metodické setkání s pedagogy

15

beseda pro spolužáky

26

Náhledy ve výuce a konzultace ve školách
Konzultace s pedagogy bez náhledu
Nácviky, logopedická péče

480
174
34

KbT

5

Rodinné terapie

6

Kazuistické semináře pro asistenty pedagoga

3

počet účastníků

133

Počet stálých klientů v evidenci k 31. 12. 2019: 807
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mateřská škola při národním ústaVu pro autismus
Mgr. Dita Derková – ředitelka mateřské školy

Posláním mateřské školy je PodPořit ZDRAVý TěLeSNý,

cation of Autistic and related Communication Handicapped Chil-

běhu roku bylo pro rodiče a děti připraveno několik akcí, např.

PSyCHICKý A SOCIáLNí ROZVOJ DíTěTe, VyTVáŘeT ZáKLADNí

dren, Terapie a vzdělávání dětí s autismem a dětí s příbuznými

světýlková slavnost, vánoční focení, vánoční posezení, v rámci

PŘeDPOKLADy PRO POKRAČOVáNí Ve VZDěLáVáNí. HLAVNíM

poruchami komunikace), která je založená na individuálním a po-

kterých měli rodiče a děti příležitost strávit čas společnou ak-

ZáMěReM MATeŘSKé šKOLy Je PODPOŘIT PŘeDšKOLNí VZDě-

zitivním přístupu, aktivní snaze o pedagogickou intervenci ve-

tivitou. Dále jsme v průběhu roku uspořádali několik akcí pro sa-

LáVáNí DěTí S PORUCHOU AUTISTICKéHO SPeKTRA.

doucí ke zlepšení chování. Každé z dětí s PAS má vypracován in-

motné děti: Proběhl pouze dětský karneval, chystaný den v mo-

dividuální vzdělávací program, který je v průběhu roku dvakrát

drém, velikonoční tvoření, výlet do zábavného centra Mirakula

PoPis činnosti v roCe 2019

vyhodnocován. Mš úzce spolupracuje se Speciálně pedagogic-

a závěrečná zahradní slavnost. Podařilo se nám Mš vybavit dal-

Mateřská škola (dále jen Mš) nabízí kvalifikovaný, zkušený per-

kým centrem při NAUTIS.

šími didaktickými pomůckami, novými hračkami pro děti, mul-

sonál, který společně vytváří pozitivní sociálně-psychologické

V roce 2019 bylo do Mš zapsáno 9 dětí, z toho 8 dětí s PAS a jedno

tisenzorickými pomůckami, které pomáhají rozvíjet oblasti,

klima. Řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem Minister-

dítě bez diagnózy PAS. Převážný počet dětí byl zapsán ke kaž-

které jsou u dětí s PAS oslabeny.

stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vlastním školním

dodenní docházce do Mš. byl kladen důraz na komunikaci a in-

Rodičům a kolegům byla neustále k dispozici knihovna, která na-

vzdělávacím programem, který má název Mámo, táto, chystáme

dividuální potřeby rodičů a jejich dětí.

bízí různé zajímavé tituly pro osobní rozvoj v rámci oblasti au-

se do světa, přičemž hlavním cílem naší Mš je zabezpečit přiro-

během celého školního roku jsme každé úterý, příležitostně i ve

tismu, ale také celostního psychického rozvoje dětí. Zaměst-

zený a klidný rozvoj dítěte. Toho jsme dosahovali také prostřed-

čtvrtek, navštěvovali tělocvičnu v sokolovně, využívali jsme

nanci prošli v průběhu roku dalším vzděláváním pedagogických

nictvím bezpečného, podnětného prostředí a nabízením zajíma-

městskou hromadnou dopravu k podnikání výletů na dětská

pracovníků a rozšiřovali tak své dosavadní znalosti v oblastech

vých výchovně-vzdělávacích aktivit s důrazem na individuální

hřiště v rámci Prahy, navštívili jsme Národní zemědělské mu-

speciální pedagogiky, předškolního vzdělávání a řízení Mš.

potřeby dětí, zakládali jsme si na tom, aby byl každý den jiný, za-

zeum a vyjížděli jsme na jiná zajímavá místa v okolí. Pravidelně

jímavý a podnětný, zároveň jsme využívali jasně dané struktury

jsme navštěvovali solnou jeskyni a každou středu probíhala v Mš

dne. V Mš byla využívána metodika TeACCH (Treatment and Edu-

muzikoterapie pod vedením zkušené muzikoterapeutky. V prů-
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nakladatelstVí pasparta
Mgr. Martin Mařík - jednatel

PoPis činnosti v roCe 2019
Nakladatelství vydalo celkem 26 titulů, uskutečnilo 4 konference
pro učitele Mš, Zš a asistenty pedagoga a realizovalo další zakázková školení v oblasti speciální pedagogiky. Od listopadu 2018 realizujeme projekt Sociální podnik Pasparta – nová místa pro lidi
s autismem. Díky této aktivitě se podařilo vytvořit další kvalifikovaná pracovní místa pro osoby s PAS. Realizace projektu je finančně podpořena z prostředků Operačního programu Praha –
pól růstu ČR.
Vedle knižní produkce a aktivit v oblasti vzdělávání se podařilo
v roce 2019 podstatně rozšířit nabídku didaktických pomůcek –
karet pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
V grafickém studiu nakladatelství, kde jsou na pozicích grafiků
zaměstnáni lidé s autismem, realizujeme řadu zakázek pro další
firmy.
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základní inFormace

národní ústav Pro autismus, z.ú
sídlo: brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17–Řepy
Právní forma: ústav
ičo: 266 23 064
bankovní spojení:
5111440001/4000 (účet veden u expobank CZ a.s.)
vznik: 1. 4. 2003
e-mail: nautis@nautis.cz
Web: www.nautis.cz
Facebook: www.facebook.com/nautis.cz

výkonná ředitelka
Ing. Magdalena Thorová
správní rada
PaedDr. eva brožová
PhDr. Jitka Kendíková
Petr Kuča
MUDr. Petr Možný
Mgr. František špoutil, Ph.D.
zakladatelé
PaedDr. Věra Čadilová
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
Ing. Magdalena Thorová
revizor
Ing. Lenka Helebrantová
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Správní rada
Ředitelka
Finanční ředitelka

Metodická ředitelka odborných programů

ekonomické,

Středisko rozvoje

Středisko

Středisko včasné

Středisko

Středisko osobní

Domov

Terapeutické

Středisko podpory

Středisko diagnostiky

provozní a personální

a vnějších

vzdělávání

intervence

odlehčovacích služeb

asistence

se zvláštním

a sociálně rehabilitační

samostatného

a odborného

středisko

vztahů

a chráněného bydlení

režimem

středisko

bydlení

poradenství

Projektové oddělení

ekonomické, provozní

Oddělení PR, FR, osvěty

Oddělení

a péče o dárce

integrované terapie

grantové oddělení

Oddělení sociální služby

a personální oddělení

Oddělení dobrovolníků
a studentských praxí

Domov bohnice

Domov Libčice

Oddělení sociální

Oddělení odborného

rehabilitace

poradenství

Terapeutické

Oddělení diagnostiky

rané péče

oddělení

Oddělení AbA

Oddělení SAS pro rodiny
s dětmi a SAS pro osoby
se ZP a seniory

Oddělení zájmových
aktivit pro děti

Oddělení zájmových
aktivit pro dospívající
a dospělé

Oddělení odborného
sociálního poradenství
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nautis V roce 2019 spolupracoVal s mnoha partnery a dárci.
zde je jejich přehled:

generální partner nautis
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Accenture Central europe b. V., organizační složka

Meico System’s, s. r. o.

Středočeský kraj

Actelion Pharmaceuticals CZ, s. r. o.

Město Česká Lípa

Tesco Stores ČR, a. s. – hypermarket Zličín

Aga24, s. r. o.

Městské části Praha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

The VeLUX Foundations

Alurol, spol. s r. o.

Městské části Praha 11, 12, 13, 17

Uni Hobby, a. s.

boehringer Ingelheim, spol. s. r. o.

Nadace Agrofert

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

burgrárna, s. r. o.

Nadace blížksobě

Zš a Mš, Praha 6, náměstí Svobody 2, p. o.

ComAp, a. s.

Nadace euronisa

42 Financial Services, a. s.

Česká spořitelna, a. s.

Nadace gCP – společné nadace České pojišťovny

Česká televize, veřejnoprávní instituce

a pojišťovny generali

erste Asset Management, gmbH, pobočka Česká republika

Nadace Charty 77

Farmy.CZ, s. r. o.

Nadace J & T

giff, a. s.

Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota

DěKUJeMe SRDeČNě I NAšIM DALšíM FIReMNíM

global Stores, a. s.

Nadace Naše dítě

DáRCůM. Náš VeLKý DíK PATŘí VšeM INDIVIDUáLNíM

Hlavní město Praha

Nadace rozvoje občanské společnosti

DáRCůM, KTeŘí NáM POSKyTLI FINANČNí NebO

Hufi, s. r. o.

Nadace život umělce

MATeRIáLNí PODPORU. DěKUJeMe TAKé DObROVOL-

Inboox CZ, s. r. o.

Nadační fond Tesco

NíKůM ZA PRáCI S DěTMI A DOSPěLýMI S PAS, ALe I ZA

Junák – český skaut, středisko Plaňany, z. s.

Pavel štěpnička, Autodoprava

POMOC S ORgANIZACí JeDNORáZOVýCH AKCí,

Královehradecký kraj

Pro.Med.CS Praha, a. s.

ADMINISTRATIVNíMI A ÚDRžbáŘSKýMI PRACeMI.

Letiště Praha, a. s.

Privátní bankéř, s. r. o.

Liberecký kraj

Responsum, s. r. o.

LMC, a. s

SMP CZ, a. s.
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jak můžete pomoci Vy?

Formou dárcovské zprávy - dms na číslo 87 777
při odesílání dárcovské sms si nyní nově můžete vybrat z několika variant, a to zda zašlete dms jednorázovou nebo trvalou. stejně tak si můžete zvolit výši příspěvku – 30 kč, 60 kč nebo 90 kč. jakmile si
zvolíte, stačí zaslat dms na číslo 87 777. službu dms zajišťuje Fórum dárců.

jak jinak také můžete podpořit nautis?
l jako dobrovolník;

l věcným darem či službou;
l koupí našich výrobků

na prodejních akcích NAUTIS;
zasláním finančního daru na sbírkový účet: 5111440802/4000
účet je veden u expobank cz, a. s., se sídlem na strži 2097/63, 140 00 praha 4.

l zadáním práce klientům v Denním centru
NAUTIS;

zasláním finančního daru prostřednictvím www.darujspravne.cz. nautis je součástí programu Fóra

l zaměstnáním lidí s PAS.

dárců, které v rámci projektu Daruj správně sdružuje prověřené neziskové organizace.
prostřednictvím giVt – klikni a pomáhej. giVt je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu
neziskových organizací prostřednictvím nákupu ve vybraných e-shopech. můžete nautis přispět, aniž
byste zaplatili o korunu navíc. stačí jen nakoupit prostřednictvím giVt na www.givt.cz.

další inFormace naleznete na weboVých
stránkách www.nautis.cz V sekci podpořte
nás / chci daroVat. můžete nás také
kontaktoVat na nautis@nautis.cz.
za Veškerou podporu a pomoc děkujeme.
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nautis 2019 Ve Faktech a číslech

zaměstnanci (stav k 31. 12. 2019)
významné položky dle výkazů účetní závěrky za rok 2019 (v tis. kč)

Počet zaměstnanců (přepočet na celé úvazky)

rozvaha k 31. 12. 2019

Počet osob pracujících na základě uzavřené DPČ (přepočet na celé úvazky)

Dlouhodobý majetek (automobily, výp. technika aj.)
bankovní účet
Vlastní jmění

v tis. kč
2 652
21 401

65, 45

Počet osob pracujících na základě DPP

10
178

Počet dobrovolníků

56

10

1528

Fondy

11 892

registrované sociální služby:

Nerozdělený zisk z minulých období

10 578

Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Odlehčovací služby

výkaz zisků a ztráty od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Náklady celkem
Spotřeba materiálu a energií

56 678
3 644

Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení

Služby

10 222

Raná péče

Osobní náklady

40 912

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Výnosy celkem

56 687

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Přijaté dotace

40 929

Sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení

Výsledek hospodaření

9
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zpráVa nezáVislého auditora
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graFická příloha, přehled zdrojů FinancoVání
roční obrat V letech 2003–2019 (V tis. kč)

zdroje prostředků pro rok 2019 (%)
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Pozn. Od roku 2016 je státní dotace přidělovaná prostřednictvím krajů uvedena v ostatních
veřejných zdrojích. Ve státních dotacích jsou zahrnuty jen prostředky přímo získané ze stát-
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obrat za celou skupinu nautis
V letech 2014–2019 (V tis. kč)
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zdroje FinancoVání nautis V roce 2019
služba/činnost

Financování v roce 2019

diagnostika

Rozpočet Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP), příspěvky individuálních dárců

odborné sociální poradenství

Státní dotace MPSV, rozpočet Ministerstva Zemědělství ČR, rozpočet MHMP, rozpočet Libereckého,
rozpočty městských částí Prahy 2,4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, město Česká Lípa
Firemní dárci a nadace: Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota, Nadace J&T, Accenture central europe b. V., Letiště Praha, a. s.

včasná intervence

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského a Ústeckého kraje, rozpočet MHMP,
rozpočet Ústeckého kraje, rozpočet městské části Praha 6, 3
Firemní dárci a nadace: Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Nadace rozvoje občanské společnosti Velux foundation, gTL, spol. s r. o.,
Nadace bLížKSObě, Nadace J&T
Příspěvky individuálních dárců

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
sociálně aktivizační služby pro seniory a ozP
sociální rehabilitace

Státní dotace MPSV, Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP,
dotace v rámci „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846,
rozpočet MHMP, rozpočet Libereckého kraje, Ministerstvo zdravotnictví ČR, rozpočet městské části Praha 8
Firemní dárci a nadace: ČSOb, Česká spořitelna, a. s., PRO.MeD.CS Praha, a. s., MeICO SySTeM‘S, s. r. o., Nadace gCP, Nadace euronisa
Příspěvky individuálních dárců

osobní asistence

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP a Středočeského kraje, rozpočet MHMP, rozpočet městské části Praha 6
Firemní dárci a nadace: TIROP, spol. s r. o., Nadace Dětský mozek
Příspěvky individuálních dárců
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zdroje FinancoVání nautis V roce 2019

služba/činnost

Financování v roce 2019

odlehčovací služby

Státní dotace MPSV, státní dotace MPSV na nákup automobilů,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, rozpočet MHMP, rozpočet Libereckého kraje, rozpočet městské části Praha 8
Firemní dárci a nadace: SMP CZ, a. s., giff, a. s., Nadace ČeZ, Nadace Agrofert, Nadační fond Tesco, NROS, Nadace gCP, ComAp, a. s.
Příspěvky individuálních dárců

Chráněné bydlení

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP a Libereckého kraje, rozpočet MHMP

domov se zvláštním režimem

Státní dotace MPSV, státní dotace MPSV na nákup automobilů, rozpočet Královehradeckého a Středočeského kraje, rozpočet MHMP
Firemní dárci a nadace: PRO.MeD.CS Praha, a. s., ALUROL, spol. s r. o., Nadační fond Avast, ARRIVA TRANSPORT ČeSKá RePUbLIKA a. s.,
Josef Neumann, Nadace Divoké husy
Příspěvky individuálních dárců

Podpora samostatného bydlení
vzdělávání, Pr, osvěta, fundraising,
ekonomické oddělení

Rozpočet MHMP

Rozpočet MHMP, Ministerstvo kultury ČR, MPSV – program Rodina, rozpočet městské části Praha 6,
platby účastníků vzdělávacích programů poskytovaných na komerční bázi
Firemní dárci a nadace: Nadace život umělce, společnost LMC, a. s., expobank CZ, a. s., 42 Financial Services, a. s.
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