Výroční zpráVa 2017

naše organizace Vznikla V roce 2003 na základě dlouhodobé
spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického spektra (pas).
hlaVním důVodem založení byla naléhaVá potřeba začít řešit
problematiku lidí s autismem komplexně, podat pomocnou ruku
nejen dětem a dospělým s poruchou autistického spektra, ale
i Všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují sVé služby – rodinám, institucím a odborné Veřejnosti.

a

V listopadu 2015 došlo ke změně práVní formy a názVu našeho

14 let pomáháme sVětu

spolku asociace pomáhající lidem s autismem – apla praha,
střední čechy, o.s. na národní ústaV pro autismus, z.ú. k trans-

porozumět autismu

formaci našeho spolku na noVou práVní formu – ústaV, došlo
V souladu s platnou legislatiVou dle noVého občanského záko-

a lidem s autismem

níku. hledali jsme noVou práVní formu i noVý názeV, které by
lépe VystihoValy naší činnost a pozici nejVětšího poskytoVatele

porozumět sVětu
2

služeb pro lidi s autismem V české republice.
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1

stručně o poruchách autistického spektra (pas)
co je autismus?

nadání a silné stránky všem osobám s touto

světě nemá práci)1 . rodiny s dítětem s autis-

dou individuální i skupinové nácviky sociál-

autismus je vrozená neurovývojová porucha

diagnózou komplikuje autismus život. dopad

mem se snáze dostávají do sociálně tíživých

ních dovedností, nebo analyzují a řeší prob-

způsobující deficit v sociálních a komunikač-

autismu na člověka a na jeho rodinu lze pova-

situací, vztahy v rodinách bývají napjaté a jed-

lémové chování. někteří pracovníci poskytují

ních schopnostech, která ovlivňuje mnohé

žovat za závažný a handicapující.

oblasti života a navenek se projevuje nestan-

notliví členové rodiny jsou vystaveni velkému

odborné poradenství pobytovým zařízením

stresu, který často může vést až k rozpadu ro-

sociální péče, které mají v péči klienty s paS.

dardním, často sociálně problémovým cho-

jaký problém Ve společnosti řešíme?

váním. osoby s autismem mají sice mnoho

výskyt autismu v populaci je cca 1–2 %. obtíže

společného, ale zároveň se od sebe i výrazně

v sociálních dovednostech a komunikaci mí-

odlišují. Mezi poruchy autistického spektra

vají celoživotní charakter. příčina této vývo-

s autismem a jejich rodin?

lidí s paS, kteří se snaží prosazovat své názory

(paS) spadá kromě dětského autismu i asper-

jové poruchy sociálních chování není dosud

poskytujeme komplexní nabídku služeb pro

a svá práva ve společnosti. Máme ucelený sys-

diny a psychickým obtížím sourozenců.

Založili jsme sociální podnik – nakladatelství
paSparta, který zaměstnává lidi s autismem.

co děláme pro zlepšení žiVota lidí

podporujeme také činnost tzv. sebeobhájců –

gerův syndrom, atypický autismus a dezinte-

známa. autismus ovlivňuje nejen život lidí

lidi s paS v české republice. jsme reg-

tém vzdělávání týkající se problematiky

grační porucha. vývoj dítěte s autismem je od

s touto diagnózou, ale také jejich rodiny a širší

istrovaným poskytovatelem terénních sociál-

autismu. organizujeme osvětové a pr akce

raného dětství narušen zejména v oblasti ko-

okolí. Služby pro tuto cílovou skupinu nejsou

ních a pobytových sociálních služeb a realizu-

pro širokou veřejnost. formou členství

munikace a vztahů. děti s autismem mívají

v čr poskytovány v dostatečném objemu.

jeme programy podporovaného zaměst-

naUtiS v mezinárodní organizaci autism-eu-

i řadu dalších problémů. často se objevují

některé (např. pobytová zařízení pro lidi se

návání. v oblasti psychodiagnostiky u nás

rope se aktivně účastníme mezinárodních

různé formy stereotypního chování, emoční

souběhem autismu a problémového chování)

pracuje psychiatr a psychologové. o rodiny

projektů. díky kateřině thorové, jedné ze za-

poruchy, problémy s představivostí, poruchy

neexistují téměř vůbec nebo za podmínek pod

s předškolními dětmi se stará tým pracovníků

kladatelek naUtiS, která získala v mez-

chování, motoriky a nejrůznější neurologické

hranicí lidské důstojnosti. povědomost od-

včasné intervence a služby jim také poskytuje

inárodní organizaci aShoka statut „aShoka

odchylky. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprů-

borníků, rodin dětí s paS i širší veřejnosti

mateřská škola při národním ústavu pro

Fellow“, využíváme možností navazovat nové

měrně inteligentní i s poruchami vývoje inte-

o autismu je stále nízká. Z tohoto důvodu se

autismus. Speciální pedagogové sestavují pro

partnerské vztahy s firmami a sdílet know-

lektu, hovorní i nemluvící, uzavření i spole-

stále

neověřené

děti, žáky a studenty podklady pro indi-

how se sociálními inovátory, které tato orga-

čenští, pasivní i hyperaktivní, děti úzkostné

a někdy i nebezpečné metody, které slibují zá-

viduální vzdělávací programy, spolupodílí se

nizace podporuje po celém světě. jsme také

i bez pudu sebezáchovy. někteří lidé s poru-

zračná uzdravení. Lidé s autismem a jejich ro-

poradensky na zařazování dětí do předškol-

členy asociace veřejně prospěšných organi-

populárnějšími

stávají

chou autistického spektra vyžadují speciální

diny často čelí nepochopení ze strany veřej-

ních a školních zařízení. od podzimu 2014

zací (aVpo).

vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samo-

nosti, děti i dospělí se potýkají se šikanou, do-

naUtiS poskytuje tyto služby prostřed-

1

statně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou

spělí si obtížně hledají zaměstnání (podle vý-

nictvím Speciálně pedagogického centra, je-

Specialisterne; Aspiritech; United Kingdom Office for

spokojený rodinný život. i přes různá možná

zkumů 75–90 % dospělé populace s paS ve

hož je zřizovatelem. vyškolení terapeuti ve-

National Statistics (2001), Census Report

4

Zdroj: The National Autistic Society Autism Speaks;

2

Vize a priority národního ústaVu pro autismus

Vize

priority

naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní a cenově dostupné služby

poskytováním komplexních služeb, publikační činností, zapoje-

lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a od-

ním se do komunitního plánování sociálních služeb, prací s dob-

borné veřejnosti. Samozřejmostí je individuální přístup ke kli-

rovolníky a systematickou osvětou široké veřejnosti se budeme

entům a naplňování standardů kvality sociálních služeb. Usilu-

zasazovat o rozvoj kvalitní péče o lidi s autismem a jejich blízké

jeme o respektování základních občanských práv osob s autis-

především v těchto oblastech:

mem a jejich rodin. Uplatňujeme a propagujeme jen takové po-

– psychodiagnostika;

stupy a metody při práci s osobami s paS v české republice,

– terapeutické služby;

které vycházejí z vědeckého přístupu k autismu. fungování or-

– psychologické a psychiatrické služby;

ganizace zajišťujeme prostřednictvím všech dostupných veřej-

– registrované sociální služby (raná péče, osobní asistence,

ných a soukromých zdrojů i finančních prostředků získaných

odlehčovací služby, sociální rehabilitace, celoroční pobytové

z prodeje služeb a produktů. chceme aktivně rozvíjet a hledat

služby aj.);

další možnosti samofinancování, firemního a individuálního fun-

draisingu s cílem zajistit trvalou udržitelnost a co největší fi-

– vzdělávací, zájmové, pracovní a sociálně odborné programy
pro lidi s paS;

nanční nezávislost fungování organizace. důvěryhodnost

– vzdělávání odborníků, zejména psychologů, lékařů, pedagogů,

a dobré jméno naUtiS chceme i nadále garantovat transparent-

podpůrného personálu a rodičů či osob blízkých, kteří se

ním hospodařením s finančními prostředky a vytvářením od-

podílejí na péči o osoby s paS;

povídajícího a stabilního zázemí pro naše zaměstnance včetně

– informovanost a osvěta odborné i laické veřejnosti;

poskytnutí možnosti dalšího profesního růstu a zvyšování kva-

– ochrana a prosazování práv lidí s paS.

lifikace doma i v zahraničí.
chceme metodicky i ekonomicky podporovat námi zřizované
organizace – nakladatelství paSparta, Mateřskou školu při národním ústavu pro autismus a Speciálně pedagogické centrum
při národním ústavu pro autismus.

5

3
úVodní sloVo

dně potvrzena povinnost nenechat rodiny s dětmi s autis-

stematické změny vedoucí k nastavení komplexní péče o lidi

mem na holičkách, pokud potřebují pomoc s nalezením a po-

s autismem v ČR v horizontu několika málo let. Držte nám

rok 2017 je za námi a jako tradičně na tomto místě výroční

skytnutím vhodné sociální služby. O autismu se dnes mluví

palce.

zprávy dostávám možnost jej zhodnotit a Vás seznámit s na-

víc než dřív, kraje hledají řešení, analyzují stav péče ve svých

A samozřejmě kromě osvěty dál pokračujeme ve své hlavní

šimi plány na rok 2018.

regionech, na výstupy reagují ve svých komunitních plánech,

práci, práci poskytovatele sociálních služeb. Podařilo se nám

V roce 2017 jsme aktualizovali Strategický plán NAUTIS a při-

autismus se dostává i do dotačních výzev Evropského soci-

udržet stávající nabídku projektů, některé rozvíjet a mírně

pravili plán pro další tři roky. Naši strategii rozvoje výrazně

álního fondu.

navýšit kapacitu. Co nás ale trápí, je stále rostoucí poptávka

ovlivnil trh práce a společenské změny, které souvisí s nízkou

K tomu, aby se zlepšoval i stav péče v regionech, je třeba mo-

po našich službách, kterou nejsme schopni uspokojit tak, jak

hranicí nezaměstnanosti a s tím souvisejícími růsty mezd

tivovat poskytovatele služeb, aby se realizace sociálních slu-

bychom si přáli. Nadále se potýkáme s dlouhými objednacími

a platů. To byl směr, kterým se naše jednání nad tvorbou

žeb pro lidi s autismem nebáli. Je pravda, že se nejedná o jed-

lhůtami a nemožností poskytnout službu všem, kteří ji po-

strategického plánu ubírala – musíme podniknout takové

noduchou práci a kromě peněz je to i chybějící metodická

třebují.

kroky, které by vedly k výraznému navýšení mezd pracovníků

podpora, kterou mnozí poskytovatelé zmiňují jako hlavní pře-

Nesmím na tomto místě zapomenout poděkovat svým kole-

v sociálních službách a dalších odborníků. Situaci v oblasti

kážku pro rozvoj služeb či navyšování kapacity. A to je cíl, ke

gům, kteří to navzdory náročné práci nevzdávají, neztrácí

Vážení přátelé,

poskytovaní sociálních služeb jsme vnímali a stále vnímáme

kterému směřují naše vzdělávací projekty. Prostřednictvím

optimismus ani nadšení, odvádějí kvalitní odbornou práci

jako kritickou. Ze sociálních služeb začínají odcházet lidé a to

kurzů, stáží a supervizí předáváme naše know-how a zkuše-

a hlavně - pořád je to baví. Děkuji všem našim dárcům, kteří

ne z důvodu, že nechtějí dělat sociální práci, že jsou unavení

nosti dalším poskytovatelům služeb a ukazujeme jim, že

nám výrazným způsobem pomáhají a zachraňují náročné si-

kvůli její náročnosti, ale proto, že peníze, které si vydělají, jim

práce s lidmi s autismem je i přes všechna úskalí krásná

tuace okolo lidí s autismem, na které stát není schopen tak

nestačí ani na to, aby uživili sebe, natož své rodiny. Doufáme,

a obohacující a hlavně víc než potřebná a smysluplná. Jen

pružně reagovat.

že rok 2018 bude v tomto směru úspěšnější, dotační systémy

v roce 2017 jsme prostřednictvím našich vzdělávacích aktivit

budou na situaci reagovat stejně rychle jako zaměstnavatelé

poskytli podporu 2 000 rodičů a odborníků.

Díky Vám všem, je mi ctí, že se spolu s Vámi mohu spolupodí-

z komerčního sektoru. Nesmíme dopustit, abychom přišli

Naši odborníci se také zapojili do činnosti několika pracovních

let na zlepšení života lidí s autismem a jejich rodin.

o to nejcennější, co máme – své zaměstnance.

skupin, spolupodíleli se na tvorbě řady metodických materi-

Dobrou zprávou je, že stát se začal problematikou lidí s au-

álů. Ve spolupráci se svépomocnými rodičovskými spolky

Magdalena Thorová

tismem zabývat v mnohem větší intenzitě, než tomu bylo

jsme poukazovali a nadále budeme poukazovat na mezery

ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú.

dřív. Stalo se tak mimo jiné i díky přelomovému rozhodnutí

sociálního systému v oblasti péče o rodiny s dětmi s autis-

ústavního soudu z počátku roku 2018, kdy krajům byla sou-

mem. Věříme, že pomalými kroky společně dosáhneme sy-
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historie nautis V datech
2014 projekt „pevně na

2003 odborníci působící

2005 Stávající služby

vence, které se specializuje

vltavou. organizace se za-

2011 v rámci evropských

v rámci apLa čr v praze za-

využívá stále více rodičů,

na podporu rodin dětí s paS

měřuje na zkvalitnění pr

dnů autismu proběhla

kládají 1. 4. 2003 apLa

apLa praha posiluje perso-

do 7 let.

a osvětové činnosti. pravi-

v praze konference, které

praha. Své zázemí nachází

nálně. koncem roku se po-

delně vydává informační

apLa praha v areálu mateř-

dařilo získat zdroje z ev-

2007

Zpravodaj apLa, ve spolu-

ské školy fialka v řepích, ul.

ropského sociálního fondu

registraci na šest sociálních

práci s českou televizí

ve školství a sociálních

měřené zejména na oblast

i manažerské kompetence.

brunnerova. vizí apLa

(eSf) na projekt „příprava

služeb (raná péče, sociálně

vzniká několik osvětových

službách a rodičů dětí

podporovaného zaměstná-

apLa praha vstupuje do

praha je zavedení kom-

organizace na rozvoj pra-

aktivizační služby pro ro-

pořadů (diagnóza, klíč).

s paS. významně se rozši-

vání. U příležitosti Světo-

procesu tvorby strategic-

plexní péče o lidi s autis-

covních programů pro do-

diny s dětmi, odlehčovací

řuje nabídka zájmových

vého dne porozumění au-

kého plánu organizace na

mem pro rodiny nejen

spělé osoby s autismem“.

služba, služba osobní asis-

2010

a rehabilitačních aktivit pro

tismu probíhá vyhlášení ví-

další období. probíhá osvě-

z prahy a okolí.

projekt byl zaměřen ze-

tence, odborné poraden-

juje tři víceleté projekty fi-

děti s autismem. terapeu-

tězů 1. ročníku osvětové

tová kampaň porozumět

jména na posílení kapacity

ství, sociální rehabilitace).

nancované z eSf. projekt

tické středisko nabízí nově

soutěže apLaUS pro lidi,

autismu 2014, kterou fi-

„do práce bez bariér“ je za-

rodičovské terapie.

kteří se zasloužili o pod-

nančně podpořilo hlavní

poru lidí s autismem

město praha. od září začíná

a osvětu v oblasti porozu-

fungovat Speciálně peda-

apLa praha.

apLa praha zaha-

nohou“ financovaný ze

2013 apLa praha

zdrojů eSf (oppa) umož-

se zúčastnilo více než 200

úspěšně zahajuje další pro-

ňuje zaměstnancům dále

účastníků z řad pracovníků

jekty financované z eSf za-

zvyšovat svoje odborné

a

2004 podařilo se získat

apLa praha získává

spitní centrum.

2008 Služba rané péče

měřený na sociální rehabi-

posiluje personálně,

litaci dospívajících a dospě-

skává od eSf zdroje na re-

o služby je z řad rodičů

lých osob s paS. projekt

stává členem autism-eu-

mění autismu. činnost za-

gogické centrum apLa. na

alizaci projektu "Zvládání

stále větší zájem. Z centra

„škola pro každého“ je ur-

rope. realizují se projekty

hajuje sociální podnik - na-

konci září se uskutečňuje 1.

který zahrnuje domácí od-

problémového chování

se stává samostatné stře-

čen dětem, jejich rodičům

v oblasti vzdělávání a pod-

kladatelství paSparta, je-

ročník multižánrového fes-

lehčovací péči a službu

osob s mentální retardací

disko. podařilo se získat sil-

a pedagogům ze Středoče-

porovaného zaměstnání fi-

hož je apLa praha zřizova-

tivalu apLafeSt, na konci

osobní asistence. nabídka

a/nebo autismem“. výra-

ného generálního partnera,

ského kraje. poslední z pro-

nancované ze zdrojů eSf.

telem. činnost zahajuje re-

října křest již druhého cha-

služeb se rozšiřuje o pro-

zným počinem v oblasti

LbbW bank cZ, a.s.

jektů s názvem „autismus

Začíná také fungovat sku-

spitní centrum a Zájmové

ritativního kalendáře, ten-

gram osvěty a vzdělávání,

osvěty bylo vydání od-

2009

a vzdělávání“ je zaměřený

pina sebeobhájců – dospě-

integrační centrum pro

tokrát s námětem emoce.

který mj. zahrnuje pořádání

borné publikace kateřiny

juje provoz pobytového za-

na další vzdělávání pracov-

lých lidí s paS. apLa praha

děti „Zajíc“. v závěru roku

pokračuje realizace pro-

odborných kurzů pro ro-

thorové - poruchy autis-

řízení pro lidi s autismem

níků v sociálních službách

zahajuje rekonstrukci ob-

probíhá křest charitativ-

jektů podporovaného za-

diče i odborníky. kurzy zí-

tického spektra. vzniká

a těžkým problémovým

a rodičů dětí s paS.

jektu v areálu pn bohnice

ního kalendáře apLa 2014

městnávání. generální

skaly akreditaci MšMt.

centrum včasné inter-

chováním v Libčicích nad

a jeho přebudování na re-

„každý je originál“.

partner apLa praha mění

první grant z veřejných

zdrojů (rozpočet hlavního

2006

města prahy). rozbíhá se
nový projekt respitní péče,
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apLa praha zí-

apLa praha zaha-

2012

apLa praha se

se změnou vlastníka své

feSt. v říjnu probíhá první

budovy expobank cZ na

se také zapojujeme do ce-

jméno na expobank cZ, a.s.

kazuistická konference au-

václavském náměstí

lorepublikové edukační

cením Strahovského kláš-

konferenci je pokřtěn cha-

tismus v praxi. v listopadu

v praze se připojujeme

kampaně “tabu a stigma“.

tera v praze se připojujeme

ritativní a osvětový diář.

křtíme charitativní a osvě-

k celosvětové iniciativě

po změně názvu a právní

k celosvětové iniciativě

Začátkem prosince pořá-

2015 pokračujeme v re-

strátů na Strahově a nasví-

věkových kategorií. na

alizaci projektů ze zdrojů

tový kalendář naUtiS 2016

Light it Up blue. v polovině

formy na národní ústav pro

„Light it Up blue“ 3. dubna

dáme benefiční koncert

eSf. probíhá další ročník

– dovednosti, talent, am-

června probíhá už 3. ročník

autismus, z.ú. vybíráme

jsou vyhlášeni vítězové

Strahovské tóny pro autis-

osvětové kampaně porozu-

bice. v listopadu 2015 do-

multižánrového festivalu

nové logo a zavádíme nový

ceny apLaUS – ocenění pro

mus s jaroslavem Svěce-

mět autismu 2015. U příle-

chází ke změně právní

nejen pro lidi s autismem –

vizuální styl.

jednotlivce (bez ohledu na

ným. Zahajujeme projekty

žitosti Světového dne po-

formy a názvu našeho

od roku 2016 pod názvem

diagnózu) i organizace,

financované z eSf – projekt

rozumění autismu pořá-

spolku asociace pomáhající

naUtiS feSt. v říjnu se

2017 v lednu realizu-

kteří pomáhají lidem s au-

dětská skupina Myšonet

dáme Modré aero – den

lidem s autismem – apLa

uskutečňuje 2. ročník kazu-

jeme novoroční koncert

tismem. v polovině května

v Libereckém kraji a naše

o autismu. 1. dubna vyhla-

praha, střední čechy, o.s.

istické konference autis-

s naším patronem pavlem

spolupořádáme s organi-

Speciálně pedagogické

šujeme vítěze dalšího roč-

na národní ústav pro autis-

mus v praxi, jejímž cílem

šporclem, gipsy Way en-

zací čokoládové děti na ná-

centrum se stává partne-

níku cen apLaUS

mus, z.ú.

není sdílet teoretické po-

semble a civitas ensemble

městí václava havla v praze

rem projektu inovativní

stupy, ale zkušenosti ro-

z USa. i v tomto roce u pří-

tak trochu jinou benefici.

metody integrace žáků

dičů i odborníků pečujících

ležitosti 2. dubna – Světo-

4. ročník multižánrového

s poruchou autistického

cením kopule budovy na-

a

a osví-

šeho generálního partnera

2016

expobank cZ se zapoju-

2. dubna – Světového dne

o lidmi s autismem všech

vého dne porozumění au-

festivalu nejen pro lidi

spektra v Zš. v průběhu

jeme do celosvětové inici-

porozumění autismu star-

věkových kategorií. v listo-

tismu startujeme každo-

s autismem naUtiS feSt

roku probíhají práce na no-

ativy Light it Up blue.

tujeme každoroční osvěto-

padu byl pokřtěn charita-

roční osvětovou kampaň

realizujeme v červnu na pí-

vých webových stránkách,

v květnu pořádáme semi-

vou kampaň porozumět

tivní a osvětový kalendář

porozumět autismu. ten-

secké bráně v praze. v říjnu

které budou spuštěny

nář „autismus – celospole-

autismu. 1. dubna jsou vy-

2017 s názvem „autismus

tokráte na Staroměstském

se uskutečňuje 3. ročník

v roce 2018.

čenský problém nebo

hlášeni vítězové ceny

není volba, porozumění

náměstí v praze, kde máme

kazuistické konference au-

módní diagnóza 21. sto-

apLaUS – ocenění pro jed-

ano.“, který je oslavou lidí

od 1. do 3. dubna osvětový

tismus v praxi, jejímž cílem

letí?“ v poslanecké sně-

notlivce (bez ohledu na dia-

s autismem a lidí kolem

stánek naUtiS a pořádáme

není sdílet teoretické po-

U příležitosti

movně čr. na konci června

gnózu) i organizace, kteří

nich, nafocený mistrem re-

akce pro veřejnost. nava-

stupy, ale zkušenosti ro-

pořádáme 2. ročník multi-

pomáhají lidem s autis-

portážní fotografie janem

zujeme spolupráci s krá-

dičů i odborníků pečujících

žánrového festivalu apLa-

mem. nasvícením kopule

šibíkem. v roce 2016 jsme

lovskou kanonií premon-

o lidmi s autismem všech
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5

lidé V nautis
1. ekonomické, proVozní a personální
středisko

tření, odborné poradenství

paeddr. eva brožová

spráVní rada

phdr. jitka kendíková

ing. eva petříková - finanční ředitelka

borné poradenství

petr kuča

Martina Sáblíková - ekonomka

bc. veronika Župová - vedení anamnestických rozhovorů, od-

MUdr. petr Možný

ing. pavla drozdová - ekonomka

borné poradenství

jana fialová - administrativní pracovnice

bc. šimon plecháček – sociální pracovník

jana Marášková - finanční účetní

Mgr. kamila hodková – specialistka právní podpory

Mgr. františek špoutil, ph.d.

zakladatelé

renata jirčíková - finanční účetní

paeddr. věra čadilová

bc. Lucia kubačková – projektová manažerka

phdr. hynek jůn, ph.d.

Mgr. kateřina Slabá - vedení anamnestických rozhovorů, od-

4. středisko Včasné interVence
Bc. Jan kouřil – ředitel střediska, speciální pedagog

phdr. kateřina thorová, ph.d.

2. středisko rozVoje a Vnějších Vztahů

Martina Stránská - asistentka střediska

ing. Magdalena thorová

ing. Jana Sirotková, ph.d. - ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy

Mgr. Lucie čížková, rbt - vedoucí oddělení aba terapie

ing. veronika šturmová - odborná asistentka

Mgr. alena perlínová - psycholožka

reVizor

Mgr. julie vosáhlová - grantová specialistka

bc. Zuzana Matějů, diS. - terapeutka

ing. Lenka helebrantová

Mgr. Michaela danešová - koordinátorka dobrovolníků a stážistů

Mgr. alena valáková - terapeutka

pracoVníci nautis a zřizoVaných
organizací (staV k 1. 5. 2018)

3. středisko odborného poradenstVí
a psychodiagnostiky

bc. Linda vejvančická, diS. - terapeutka

phdr. kateřina thorová, ph.d. – ředitelka střediska, metodická

Mgr. petra jůnová - terapeutka

ředitelka odborných programů, psycholožka

Mgr. petra čornaničová – terapeutka

Mgr. hana Zobačová - terapeutka

ing. Magdalena thorová - výkonná ředitelka, statutární orgán

mgr. miroslava pravdová – vedoucí služby odborné sociální po-

Lenka vopálková - terapeutka

radenství, sociální pracovnice, terapeutka

Mgr. Marie nováková - terapeutka

MUdr. Magdalena ryšánková - dětská psychiatrička
Mgr. Martina hodovalová – psycholožka
Mgr. veronika šporclová, ph.d. - psycholožka
bc. pavla hradecká - asistentka střediska, objednávání na vyše-
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Mgr. Marie franců - terapeutka, t. č. na mateřské dovolené

5. terapeutické a sociálně rehabilitační
středisko

oddělení sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání

6. středisko odlehčoVacích služeb

Mgr. štěpán hejzlar – vedoucí oddělení, pracovní konzultant

šárka henychová - ředitelka střediska

mgr. štěpán hejzlar – ředitel střediska

bc. dominika hejzlarová – pracovní konzultantka a sociální pra-

odlehčovací služba – respitní centrum (rc)

terapeutické oddělení a oddělení sociálně aktivizačních služeb

covnice

šárka henychová - vedoucí odlehčovací služby, vedoucí rc a rv,

phdr. hynek jůn, ph.d. - kbt terapeut a metodický ředitel te-

bc. šimon plecháček – pracovní konzultant a sociální pracovník

asistentka rc a rv

rapeutických služeb

bc. tadeáš trusina – koordinátor volnočasových aktivit pro do-

Mgr. julie vosáhlová - zástupkyně vedoucí rc, asistentka rc

Mgr. kateřina Sedlářová – psycholožka a terapeutka, vedoucí te-

spělé

asistenti rc: Mgr. Marie nováková, jana tomšů, bc. barbora

rapeutického oddělení

klára němcová – koordinátorka denního centra, pracovní kon-

aunická, Lubomír Solný, bc. vratislav podroužek, Marie krejčová,

Mgr. julius bittmann - kbt terapeut, vedoucí pobočky v jablonci

zultantka, asistentka volnočasových aktivit pro dospělé

viktor Zeman, bc. Lucie havlíčková, daniel kolenský, jan bína

nad nisou

Mgr. Michaela danešová - koordinátorka volnočasových aktivit

Mgr. Martina roblová – psycholožka a terapeutka

pro děti 3–14 let

odlehčovací služba – víkendové pobyty (respitní víkendy = rv)

Mgr. Miroslava pravdová – poradkyně a terapeutka

Mgr. julius bittmann - vedoucí rv

Mgr. Martina Salamonová – poradkyně a terapeutka

Mgr. julie vosáhlová - vedoucí rv

bc. Laura bechyňová – poradkyně a lektorka nácvikových skupin

Mgr. tomáš kvarda - vedoucí rv

pro děti

jana tomšů - vedoucí rv

bc. Martin Semrád – lektor nácvikových skupin pro děti

asistenti rv: Mgr. Lenka bittmannová, šárka henychová, anežka

Mgr. Markéta gregorová – poradkyně a lektorka nácvikových

henychová, Lucie chládková, kristina janoušková, dorota šupíková

skupin pro dospívající, t. č. na mateřské dovolené
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odlehčovací služba – letní rekondiční a edukační pobyty pro

8. domoV se zVláštním režimem

Mgr. alena perlínová – psycholožka

děti a mladé lidi s pas

mgr. kateřina šulcová – ředitelka domova se zvláštním režimem

Mgr. julius bittmann – kbt terapeut (besedy pro spolužáky)

ing. renata němcová, ph.d. – koordinátorka letních odlehčova-

osobní asistenti: tomáš pinta, petr krčmář, robert hudáček,

dana kebertová – administrativní pracovnice

cích pobytů

renata káchová, petra pintová, tomáš vlček, julius bittmann,

7. středisko osobní asistence
a chráněného bydlení

Jakub zevel - vedoucí domova Bohnice

11. mateřská škola při národním ústaVu
pro autismus

osobní asistenti: přemysl čermák, tomáš hubáček, jana kráto-

mgr. margareta Vopálenská - ředitelka

mgr. Jan šlosárek – ředitel střediska

šková, olga görglová, tadeáš trusina, natalie Migasová, petra

barbora guľová – učitelka

Lenka vopálková – koordinátorka osobních asistentů

balíková, jana štofíková, vít čapek, jiří tupý, aneta pape, tereza

bc. adéla kunstová – asistentka pedagoga

nela golombová - koordinátorka osobních asistentů

fialová

Lucie kuželová – asistentka pedagoga

Marek chábera, Markéta tačnerová, Zuzana pullmannová

Markéta olehlová – asistentka pedagoga

kristýna drhová - koordinátorka osobních asistentů

9. středisko VzděláVání
tým osobních asistentů:

bc. veronika Župová – asistentka pedagoga

ing. renata němcová, ph.d. – ředitelka střediska vzdělávání

12. nakladatelstVí pasparta

benešová hana, bočková kateřina, bučková pavlína, brambůr-

10. speciálně pedagogické centrum při národním ústaVu pro autismus (spc nautis)

mgr. martin mařík – jednatel

chramostová barbora, Mgr.jirkovská kateřina, kaválková Laura,
kazdová barbora, kolenský daniel, kybalová jitka, kyzeková

paeddr. Věra čadilová – ředitelka Spc, speciální pedagožka

Lenka Lionová – zákaznický servis, administrativa

Michaela, Langerová veronika, Lukina julie, Mrázková Lucie,

mgr. lenka Bittmannová - zástupkyně ředitelky Spc, speciální

vojtěch boruvka – grafik

Murceková kateřina, neuwirthová pavla, plecháček Samuel,

pedagožka

Michal kirchner – sklad, expedice

ková Lucie, bürgerová anna, hlavatá karolína, hotiová dita,

portešová tereza, preningerová Michaela, radová Lucie, Sedláč-

Mgr. petra Slaná - sociální pracovnice

ková thea, Semanová Soňa, Slezáková karolína, Sluníčková

Mgr. Marcela jarolímová - speciální pedagožka

Mgr. olga neřoldová – šéfredaktorka

a tým stážistů a dobrovolníků naUtiS

Ludmila, škanderová taťána, špetlová kristýna, štětinová

Mgr. hana tomanová – speciální pedagožka

tereza, těšínská kristýna, vašová aneta, vodičková denisa,

Mgr. alena Wagnerová – speciální pedagožka

patron

vondrová aneta, vosická petra, vošická Lucie, Žáková Martina

Mgr. hana Marková - speciální pedagožka

pavel šporcl

Mgr. alena Majerová – speciální pedagožka
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Správnírada
ředitelka
finanční ředitelka

Metodická ředitelka odborných programů

ekonomické,

Středisko rozvoje

Středisko

Středisko včasné

Středisko

Středisko osobní

domov

terapeutické

provozní a personální

a vnějších

vzdělávání

intervence

odlehčovacích služeb

asistence

se zvláštním

a sociálně rehabili-

poradenství

středisko

vztahů

a chráněného bydlení

režimem

tační středisko

a psychodiagnostiky

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

oddělení sociální

oddělení odborného

rehabilitace

poradenství

terapeutické

oddělení

rané péče

oddělení

psychodiagnostiky

oddělení aba terapie

oddělení SaS pro rodiny

domov Libčice

s dětmi a SaS pro osoby
se Zp a seniory

oddělení zájmových
aktivit pro děti

oddělení zájmových
aktivit pro dospívající
a dospělé
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Středisko odborného

6

dopad činnosti nautis V roce 2017 na zVýšení kVality žiVota lidí s autismem V čr

6.1. středisko odborného poradenstVí a psychodiagnostiky
phdr. kateřina thorová, ph.d. - ředitelka střediska, metodická ředitelka odborných programů, psycholožka

6.1.1. oddělení diagnostiky
hlavní cíle vývojové psychodiagnostiky:

diferenciálně psychodiagnostické vyšetření cílené na detekci

popis služby

l rozpoznat u dítěte nebo u dospělého klíčové deficity stě-

deficitů charakteristických pro paS. diagnostické služby posky-

Samotnému psychologickému vyšetření předchází vypracování

tujeme klientům z české republiky a ze Slovenska. v případě zá-

podrobné vývojové anamnézy, která je nedílnou součástí psy-

žejní pro diagnózu paS;

jmu lze vyšetření realizovat také během víkendu.

chodiagnostického vyšetření. vyšetření následuje přibližně do

l zhodnotit úroveň motorického a kognitivního vývoje;

l odhalit rizika přítomnosti dalších vývojových obtíží či psychických onemocnění a doporučit zpřesňující vyšetření;

l definovat důležité individuální charakteristiky klienta a je-

měsíce po anamnestickém rozhovoru. Se závěrem vyšetření

diferenciálně diagnostické vyšetření pas

a následnými doporučeními rodinu a/nebo klienta seznamujeme

při komplexním odborném vyšetření se řídíme mezinárodně

ihned po skončení vyšetření. klienti obdrží podrobnou zprávu

uznávanými standardy a doporučovanými postupy, které sta-

zahrnující informace z anamnestické konzultace i psychodiag-

l stanovit deficity, na které je zapotřebí zaměřit speciálně

novily různé odborné společnosti a jejich platformy. odborníci,

nostického vyšetření. po roce až dvou od prvního vyšetření kli-

kteří pracují v národním ústavu pro autismus, mají s diagnosti-

entům doporučujeme kontrolní vyšetření, při kterém upřesňu-

pedagogickou intervenci, ale také definovat silnějších ob-

kou poruch autistického spektra mnohaleté zkušenosti a absol-

jeme diagnostické závěry, hodnotíme vývoj dítěte a efektivitu

lasti, které lze využít ve prospěch klienta (ve vzdělávání, za-

vovali certifikovaná zahraniční školení, proto často bývají klienti

intervence v oblasti výchovy i vzdělávání.

městnání, v sociálním začlenění);

(děti, dospívající i dospělí), u kterých je podezření na autismus,

jich vztah k fungování v běžném životě;

l na základě výsledku vyšetření poskytujeme rodičům do-

odesíláni do naUtiS z různých odborných pracovišť. často jde

poručení týkající se dalšího vedení dítěte.

o požadavek tzv. druhého názoru, je tedy pochopitelné, že počet

l přibližně dvě hodiny trvající strukturovaný rozhovor s ro-

klientů, kteří tuto diagnózu v naUtiS obdrží, je vyšší než na ji-

diči nebo osobami, které o klienta pečují, případně s jinými

ných, nespecializovaných pracovištích.

blízkými lidmi;

cílová skupina

co je anamnestická konzultace a k čemu slouží:

do střediska přicházejí děti i dospělí, u kterých bylo vysloveno

l zahrnuje popis vývoje klienta v raném věku, popis chování

podezření na poruchu autistického spektra, a žádají o komplexní

v současnosti a aktuálních obtíží klienta;
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l klientům jsou poskytnuty základní informace týkající se
psychologického vyšetření a služeb, které naUtiS nabízí,

6.1.2. oddělení odborného poradenstVí
cíle

základní odborné a sociální poradenství.

cílem služby je prostřednictvím poradenství podpořit osoby
s poruchou autistického spektra (paS) v takovém řešení jejich

průběh služby v roce 2017
poskytované služby v rámci odborného poradenství:
l poradenství osobní, telefonické, e-mailové;

l poradenství v přirozeném prostředí klienta, doprovod.

průběh služby v roce 2017

nepříznivé sociální situace, které vede k sociálnímu začlenění

ve většině případů je dostačující jednorázové poskytnutí služby,

každý den se do pořadníku naUtiS na psychologické vyšetření

a dosažení potřebné změny.

někdy provázíme klienty po delší dobu podle potřeby a zakázky.

dílčí cíle

statistika za rok 2017

zapíše 4–5 klientů. bohužel počet zájemců stále několikanásobně převyšuje možnosti našeho diagnostického týmu, nedaří
se nám zkrátit čekací dobu na vyšetření. aktuálně se na psychologické vyšetření v naUtiS čeká okolo 15 měsíců. Uvědomujeme

l pomoci zorientovat se ve své situaci, nalézt vhodné řešení

a plánovat kroky k jeho dosažení.

typ služby
telefonické, e-mailové poradenství + terén

l poskytovat informace související s paS.

účinné intervence, proto rodičům, které znepokojuje vývoj dí-

l Zprostředkovat kontakt s přirozeným prostředím, nava-

odborné poradenství na středisku

těte, a obávají se poruchy autistického spektra, nabízíme službu

zujícími službami a dalšími institucemi.

působnost služby: všechny kraje čr

si však nezbytnost správné a včasné diagnózy pro zahájení

screeningové diagnostiky u dětí do tří let. při screeningovém

l podporovat osoby s paS při jednání s úřady a dalšími insti-

vyšetření psycholog pozoruje dítě ideálně ve známém prostředí

tucemi (sociální služby, čSSZ, úp, vzdělávací instituce, zdra-

(domov, školka). na základě pozorování dítěte a konzultace s ro-

votnická zařízení aj.).

diči orientačně zhodnotí vývoj dítěte s ohledem na riziko pří-

l podporovat instituce při jednání s osobami s paS.

tomnosti poruchy autistického spektra, navrhne rodině další

l oblasti podpory: vztahy a komunikace s blízkými i se spo-

doporučení pro práci s dítětem.

lečenským prostředím, bydlení, volný čas, finanční zabezpečení a další.

statistika za rok 2017
typ služby

počet vyšetření

komplexní diferenciálně diagnostická vyšetřen

233

kontrolní vyšetření

155

celkem vyšetření

388

cílová skupina:

l děti a dospělí s paS;

l rodiny a blízcí osob s paS;

l osoby, které jsou v kontaktu s dětmi či dospělými s paS
(pedagogové, lékaři, sociální pracovníci apod.).
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počet úkonů
1253
478

6.2. středisko Včasné interVence
bc. jan kouřil - ředitel střediska, speciální pedagog

cíle střediska včasné intervence:

l zmírnit negativní vliv paS na psychický vývoj dítěte a jeho

popis služeb střediska Včasné interVence

rodinu;

l podporovat rozvoj všech oblastí vývoje dítěte a poskyt-

6.2.1. oddělení sociální služby rané péče
konzultace s rodiči

nout rodině i dítěti co nejlepší předpoklady k zapojení do

obvykle probíhají 1× měsíčně přímo v místě bydliště rodiny. na

společnosti.

základě zakázky rodiny poradce navrhuje individuální plán pro
práci s dítětem. Zvýšený důraz klademe na klíčové oblasti roz-

cílová skupina

voje (komunikace, sociální dovednosti, hra a sebeobslužné do-

rodiny pečující o dítě ve věku do 7 let nebo do nástupu povinné

vednosti). v případě potřeby zpracujeme doporučení pro řešení

školní docházky s diagnostikovanou poruchou autistického

problémového chování dítěte. Součástí je psychosociální pod-

spektra nebo s důvodným podezřením na ni.

pora, krizová intervence, předávání informací o diagnóze autismu a možnostech podpory v sociálním systému, školství
i zdravotnictví.

konzultace v Mš nebo jiném zařízení, do kterého dítě dochází
Skládá se z náhledu při výuce, stanovení vhodných opatření pro
adaptaci dítěte a efektivní průběh výuky a doporučení konkrétních nácviků pro rozvoj dítěte.
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besedy rodičů s odborníky

reference

6.2.2. oddělení integroVané terapie
individuální práce s dítětem
Spektrum terapeutických programů pro děti s paS, které vy-

v nabídce půjčovny jsou hračky, které zohledňují časté zájmy

„Velmi děkujeme za inspiratiVní týden
prožitý Ve Vašem centru. podobný
rozsah Výuky a praktických cVičení
jsme rozhodně neočekáVali a moc si
Vážíme ochoty, s jakou jste nám Vyšli
Vstříc. speciální díky patří p. lucii čížkoVé za Výborně připraVené přednášky, za obdiVuhodnou schopnost srozumitelně Vyložit metodu nácViku
komunikačních doVedností u syna
a hlaVně také za trpěliVost s nekonečnými otázkami rodičů.“

dětí s paS, dále strukturované úlohy a jiné pomůcky pro práci

a. zahradník, rodič dítěte s pas

pravidelná setkání, přednášky a diskuze o problémech a situacích, se kterými se rodiče při výchově dětí s paS setkávají.

pobytové akce pro rodiny
každoročně pořádáme pobyty s různým zaměřením:

l šestidenní komplexní pobyt – pobytový program, jehož
součástí jsou rozvojové aktivity pro děti i přednášky, workshopy, společná moderovaná setkání a konzultace pro rodiče.

l třídenní pobyt se zaměřením na rozvoj komunikačních
dovedností.

půjčovna hraček, pomůcek a literatury

s dítětem.¨

„moc děkujeme za možnost zúčastnit
se pobytu, opět jsme načerpali noVou
inspiraci a motiVaci posunout se zase
dále tím spráVným směrem.“
rodič dítěte s pas

chází z metod s prokázanou účinností. rodiče s dítětem dochází
do našeho střediska, kde s ním speciální pedagog pracuje na rozvoji motorických, kognitivních, senzorických, ale i sociálně komunikačních nebo herních dovedností. pracujeme dle metod
strukturovaného učení, využíváme behaviorální přístupy, alternativní a augmentativní komunikaci, herní terapii, nácviky sociálních dovedností.

aktuální nabídka nácviků:

l komplexní rozvoj dítěte s paS;

l trénink pracovního chování a dovedností potřebných
k učení;

l rozvoj komunikace na principu metod pecS/vokS pro děti
s nerozvinutou a málo rozvinutou řečí;

l trénink komunikace se zaměřením na jazyk a řeč.

skupinové nácviky sociálních dovedností
jsou určeny pro děti s vysoce funkčním autismem a aspergerovým syndromem ve věku 4–7 let. práce s dětmi je zaměřena
na rozvoj sociálně komunikačních dovedností a schopnosti vzájemné spolupráce ve skupině.
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l výběr vhodné školy pro plnění povinné školní docházky,

6.2.3. oddělení aplikoVané behaViorální
analýzy (aba)

možnosti poskytování speciálně-pedagogické podpory dě-

l Sociální služba raná péče: hlavní město praha, Středoče-

intenzivní program aba probíhá v rozsahu nejméně 20 hodin

tem s paS při vzdělávání v rámci stávající legislativy.

ský kraj, část ústeckého kraje vymezená správními obvody

týdně. část programu probíhá za přítomnosti registrovaného
behaviorálního technika (rbt), který pracuje pod supervizním
vedením behaviorálního analytika (bcba). naučené principy aba
pak rodiče praktikují se svými dětmi doma. nedílnou součástí
programu je praktický nácvik především komunikačních, sociálních, akademických, pracovních a sebeobslužných dovedností.

l jak přistupujeme k problémovému chování u dětí s paS.
l Zařazení dítěte a docházka do mateřské školy.

l rozvoj sociálních dovedností u dětí s aspergerovým syn-

l výběr vhodné školy pro plnění povinné školní docházky.

aba využívá sběr a analýzu dat, která slouží jako podklad pro

statistika za rok 2017

doucích vzorců chování konkrétního dítěte.

typ služby

počet úkonů

úvodní schůzka s rodiči

116

činnost střediska včasné intervence v roce 2017

konzultace s rodiči

407

pokračovali jsme v poskytování poradenství a dalších služeb

konzultace s pedagogy

108

v rodinách podle podmínek zákona o sociálních službách. vzhle-

Lekce individuální práce s dítětem

605

dem k velkému zájmu o naše služby jsme kapacitně posílili služby

aba program (počet hodin přímé práce)

682

zaměřené na přímou práci s dětmi. nadále jsme realizovali aba
program v souladu s mezinárodními standardy organizace bacb

počet klientů, kteří v roce 2017 využili alespoň jednu službu

(behavior analyst certification board).

Střediska včasné intervence: 289

realizované skupinové aktivity pro rodiče:

l týdenní pobyt pro rodiny s dětmi s paS se zaměřením na

komplexní rozvoj dítěte a vzdělávací aktivity pro rodiče.

l 5 vstupních seminářů pro rodiče dětí s paS (úvod do problematiky paS).

l 6 besed s rodiči na daná témata:

19

obcí s rozšířenou působností Louny, Žatec, Litoměřice,
roudnice nad Labem a Lovosice.

l individuální a skupinové nácviky v rámci oddělení integrované terapie: bez omezení místem bydliště, služba pro-

dromem.

l komunikační dovednosti u nemluvících dětí s paS.

stanovení individuálních cílů učení a snížení či odstranění nežá-

působnost služby:

bíhá ambulantně ve středisku včasné intervence v praze.

l intenzivní program aba: hlavní město praha.

6.3. terapeutické a sociálně rehabilitační středisko
Mgr. štěpán hejzlar - ředitel střediska

cílová skupina

průběh služby v roce 2017

leno na terapeutické oddělení, oddělení sociálně aktivizačních

poradenské a terapeutické služby poskytujeme osobám s paS

Mezi nejvíce využívané druhy terapií patřily terapie problémo-

služeb, oddělení sociální rehabilitace, oddělení volnočasových

ve věku od 7 let a jejich osobám blízkým. nabídka služeb je roz-

vého chování a terapie zaměřené na zvládání úzkostných stavů.

terapeutické a sociálně rehabilitační středisko (tarS) je rozdě-

aktivit pro děti s paS a oddělení volnočasových aktivit pro do-

dělena pro osoby s paS a mentálním handicapem a pro osoby

během roku 2017 jsme prováděli mnoho skupinových terapií, je-

spělé s paS. během roku 2017 došlo k přestěhování střediska na

s paS bez mentálního handicapu.

jichž náplní bylo zlepšování sociálních a komunikačních dovedností. v rámci poradenství jsme se s rodiči zaměřovali na rozbor

adresu na truhlářce 24, praha 8. nové prostory zaručují větší
komfort jak pro uživatele služeb, tak zaměstnance.

popis činnosti

konkrétních situací – preventivní a krizové postupy. rodičům

v terapeutické péči vycházíme ze standardních terapeutických

byla nabízena individuální a skupinová terapie (rodičovská sku-

6.3.1. terapeutické oddělení a oddělení
sociálně aktiVizačních služeb

přístupů - kognitivně-behaviorální terapie (kbt), dynamická

pina). v roce 2017 i nadále pokračovala podpůrná terapeutická

psychoterapie, psychoterapie zaměřená na člověka (pca), sy-

skupina pro dospělé klienty s aspergerovým syndromem (aS)

Mgr. kateřina Sedlářová – vedoucí oddělení, psycholožka a te-

stematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu Modelu

a vysoce funkčním autismem (vfa).

rapeutka

růstu virginie Satirové, integrace v psychoterapii. nepoužíváme

naším cílem v roce 2018 je snaha o zpřehlednění nabídky služeb

alternativní metody.

a postupné rozšiřování našeho terapeutického týmu. chceme

cíle služby

v rámci terapeutického oddělení nabízíme poradenství lidem

i nadále našim klientům poskytovat poradenskou a terapeutic-

cílem těchto služeb je podporovat osoby s paS v rozvoji psy-

s paS i jejich osobám blízkým. našim klientům rovněž poskytu-

kou péči, ať už v rámci individuální či skupinové terapie. naším

chických a sociálních dovedností a osoby blízké v nalézání řešení

jeme individuální a skupinou terapii.

dalším cílem je poskytovat podporu a péči pro osoby blízké a po-

situací spojených s péčí a získávání potřebné psychosociální odolnosti.
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stupně je více zapojovat do terapeutického procesu jejich dětí.

statistika za rok 2017
typ služby

reference

počet klientů

počet rodičů

169

73

78

7

247

80

počet klientů

počet uskutečněných skupin

84

200

Skupinové nácviky pro dospívající

38

90

podpůrná psychoterapeutická skupina

50

63

poradenství a terapie pro děti s paS a jejich rodiny
poradenství a terapie pro dospělé osoby s paS a jejich rodiny
celkem

skupinové poradenství a terapie
typ služby
Skupinové nácviky pro děti

rodičovské skupiny
celkem

„skupinoVá terapie - můj syn je nadšený. moc se mu zde
líbí, skVěle si padli s ostatními kluky. doma si z terapií
bere příklady. moc bychom chtěli pokračoVat V dalších
skupinách.“
rodič dítěte s pas

29

28

„Velice se mi líbí přístup terapeutek k mému synoVi. peVně
Věřím, že témata probíraná Ve skupinách mému synoVi pomohou V běžném žiVotě, zdají se mi Velmi praktická a užitečná.“

201

381

rodič dítěte s pas

působnost služby: především praha a Středočeský kraj, okrajově i další kraje v rámci čr.

„oceňuji profesionální přístup ke klientům, průběžnou
komunikaci (telefon, e-mail) i lidský přístup.“
rodič dítěte s pas

21

6.3.2. oddělení sociální rehabilitace
a podporoVaného zaměstnáVání

pracovních a sociálních návyků a dovedností v denním cen-

statistika za rok 2017

tru naUtiS (detašované pracoviště sociální služby na praze

druh aktivity

Mgr. štěpán hejzlar – vedoucí oddělení

8 v bohnicích).

podporované zaměstnávání

49

kurzy a skupinové aktivity

34

l pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

počet zakázek

cíl služby

starávání osobních záležitostí. poskytování informací

Sociální poradenství

28

podpora osob s paS v rozvoji komunikačních, samoobslužných,

v rámci základního sociálního poradenství – včetně dopro-

denní centrum

13

pracovních a dalších sociálních dovedností, a to do té míry, která

vodu a podpory v jednání s příslušnými úřady, podpora při

celkem uživatelů

90

je v jejich možnostech a v souladu s jejich přáními, a která vede

vyřizování jiných zájmů a osobních záležitostí, podpora při

k co možná nejsamostatnějšímu a nezávislému životu uvnitř

jednání s přirozeným okolím uživatele (nejčastěji rodinnými

společnosti.

příslušníky).

cílová skupina

průběh služby v roce 2017

osoby s paS od 15 let

v roce 2017 jsme službu poskytovali 90 osobám s paS. v rámci
programu podporovaného zaměstnávání našlo práci 17 osob

popis činnosti

l nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu:

úsilí soustředili především na aktivity směřující k udržení za-

praktické nácviky péče o domácnost kurz vaření, individu-

městnání (kontakt se zaměstnavateli) a dále rozvoj skupinových

ální nácviky sociálních dovedností, tj. telefonování, naku-

aktivit a nácviků sociálních dovedností. došlo k personálnímu

pování, cestování apod.

l Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

posílení vzhledem k agendě sociálního poradenství. většina této
agendy následně přešla pod službu odborného sociálního pora-

Skupinové nácviky sociálních dovedností a kurz seznamo-

denství (oSp). aktivity denního centra naUtiS zůstaly zacho-

vání.

vány. externím lektorem byl realizován cyklus školení z oblasti

l výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. program podporovaného zaměstnávání, ať už v jeho ambulantní (základní
pracovní diagnostika, poradenství, nácvik pohovoru atd.)
nebo terénní formě (pracovní asistence, podpora při jednání
se zaměstnavatelem). osvojování/osvěžování základních
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s paS. vzhledem k relativně příznivému vývoji trhu práce jsme

finanční gramotnosti.

působnost služby: hl. m. praha a Středočeský kraj

6.3.3. oddělení VolnočasoVých aktiVit
pro dospělé s pas

pro autismus (Zenklova 37, praha 8) probíhaly tyto aktivity: kon-

bc. tadeáš trusina – koordinátor volnočasových aktivit

rehabilitačním středisku (na truhlářce 24, praha 8) se v intervalu

klára němcová – asistentka volnočasových aktivit

1× za 2 měsíce konala setkání vzdělávacího charakteru s názvem

cíl služby

(např. pevnost poznání olomouc, hrad karlštejn, archeologická

rozvoj komunikačních dovedností dospělých osob s paS pro-

pouť na Závist atd.) a 5 akcí menšího rozsahu (např. hudebně-

střednictvím různorodých zájmových a vzdělávacích aktivit.

pohybový workshop afrických bubnů, vycházka na petřín apod.)

diční cvičení a hudební improvizace. v terapeutickém a sociálně

naUtiS akademie. Uskutečnilo se celkem 9 celodenních výletů

podpora ve smysluplném trávení volného času a navazování
adekvátních sociálních kontaktů s vrstevníky.

statistika za rok 2017
typ služby

cílová skupina

počet druhů aktivit

Zájmové a vzdělávací aktivity

10

počet účastníků
45

osoby s paS od 15 let
působnost služby: především hl. m. praha a Středočeský kraj,

popis činnosti
v prostorách denního centra naUtiS se každou středu v odpoledních a večerních hodinách koná blok volnočasových aktivit.
jednou měsíčně pořádáme celodenní výlet. v nepravidelných
intervalech se zapojujeme i do běžných veřejně dostupných aktivit zájmového, vzdělávacího nebo kulturního charakteru (kino,
veřejné přednášky, výstavy apod.).

průběh aktivit v roce 2017
v prostorách denního centra naUtiS (ústavní 102, praha 8) se
pravidelně konaly tyto aktivity: deskové hry, angličtina, francouzština, jóga, výtvarná dílna, počítačová dílna a literárně-diskusní klub. v prostorách Mateřské školy při národním ústavu
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ale i další kraje v rámci čr.

6.4. středisko odlehčoVacích služeb
šárka henychová – ředitelka střediska

poslání odlehčovací služby

odlehčoVací VíkendoVé poByty pořádáme celoročně (vyjma

poskytnout rodinám dětí a dospělých s poruchou autistického

letních prázdninových měsíců) pro 3–5 klientů. každý pobyt

spektra čas na odpočinek a vyřízení osobních záležitostí.

vede zkušený asistent, který organizuje práci týmu asistentů,
připravuje program pobytu a zodpovídá za průběh pobytu.

cílová skupina
Služby poskytujeme rodinám nebo lidem pečujícím o děti a do-

Vícedenní odlehčoVací poByty V reSpitním centru or-

spělé s paS žijícím na území celé čr bez ohledu na míru problé-

ganizujeme celoročně v plně vybavené domácnosti v praze. ter-

mového chování či sebeobslužných dovedností klienta.

mín, délku i program pobytu jednotlivých klientů plánujeme dle

popis služby

a zkušení asistenti, kteří mají na starost také chod domácnosti

dětem i dospělým s paS poskytujeme přechodné ubytování

(nákupy, přípravu jídla, praní, úklid bytu apod.).

potřeb každé rodiny a klientů. celodenní péči zajišťují proškolení

a kvalifikovanou podporu v době, kdy se o ně nemohou starat
rodiče nebo jiné pečující osoby.

letní rekondiční a edukační poByty pro děti a mladé
lidi S paS
jedná se o odlehčovací službu pro rodiny o letních prázdninách,
která probíhá formou týdenních pobytů v přírodě.
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statistika za rok 2017
typ pobytové odlehčovací služby

počet pobytů

víkendové pobyty (v bechlíně a na Smržovce)
pobyty v respitním centru (v praze)
Letní rekondiční a edukační týdenní pobyty

další formy odlehčovací služby
ambulantní forma
terénní forma
celkem klientů

působnost služby: celá čr

25

počet klientů

tým asistentů

48

20

10

179

44

12

13

111

72

počet hodin

počet klientů

tým asistentů

273,5

5

5

1

1

2

181

6.5. středisko osobní asistence a chráněného bydlení
Mgr. jan šlosárek – ředitel střediska

6.5.1. oddělení osobní asistence
Mgr. jan šlosárek – vedoucí služby osobní asistence

kraje, kteří se v důsledku svého handicapu ocitli v nepříznivé
životní situaci.

l Služba je určena také osobám, které jsou čekateli na kom-

poslání osobní asistence

plexní diagnostické vyšetření pro podezření na paS (žijícím

posláním osobní asistence naUtiS je umožnit lidem, kteří po-

trvale na území prahy a Středočeského kraje, kteří se v dů-

třebují podporu osobního asistenta z důvodu poruchy autistic-

sledku svého handicapu ocitli v nepříznivé životní situaci).

kého spektra, aby mohli žít v přirozeném prostředí, obvyklým
způsobem života a v souladu se svým přáním a potřebami.

popis služby
osobní asistenci poskytujeme v pracovní dny během celého

cíle osobní asistence:

l poskytovat osobě s paS aktivní podporu a pomoc při čin-

školního roku. asistent doprovází klienta na místa dle potřeby
(do/ze školky, školy, na zájmové aktivity, k lékaři, na úřady apod.)

nostech, které jsou součástí běžného života lidí ve společ-

a pomáhá klientovi najít smysluplné vyplnění volného času. pod-

nosti v takové míře, aby vedla ke zkvalitnění jejího života;

poruje klienta v komunikačních a sociálních dovednostech.

se v přirozeném prostředí podobně jako jejich vrstevníci.

statistika za rok 2017

l umožnit lidem s paS, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat

typ služby

cílová skupina

l Služba je určena osobám s poruchou autistického spektra
(dále jen „paS“) žijícím na území prahy a Středočeského
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osobní asistence

počet klientů

Jednotka (hodina)

90

9 817

6.5.2. chráněné bydlení

statistika za rok 2017

Mgr. jan šlosárek - vedoucí služby chráněného bydlení

typ služby
chráněné bydlení

poslání služby chráněného bydlení
podpora dospělých lidí s paS v přípravě na samostatný život bez
větší pomoci blízkých osob a osobního asistenta.

cílová skupina
Službu využívají dospělí lidé s aspergerovým syndromem nebo
vysoce funkčním autismem, tj. klienti, kteří nepotřebují velkou
míru podpory během celého dne a noci.

popis služby
vedoucí služby je s uživateli služby v pravidelném kontaktu, minimálně 2× do měsíce do bytů dochází na konzultace. pomáhá
např. se zprostředkováním sociálně právního poradenství (zajištění konzultace se sociální pracovnicí, vyřízení si platby za byt
apod.). obyvatelé chráněných bytů mohou podle potřeby využívat naše osobní asistenty, kteří jim pomáhají při činnostech
souvisejících s chodem domácnosti. důležitou součástí pobytu
v chráněném bytě je také možnost využívání služby podporovaného zaměstnávání a našich dalších aktivit pro dospělé lidi
s paS. Služba je sjednávána na dobu jednoho roku, během kterého probíhá příprava klientů na samostatné bydlení.
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počet klientů
4

6.6. domoV se zVláštním režimem
Mgr. kateřina šulcová - ředitelka domova se zvláštním režimem

cíle služeb domova se zvláštním režimem

l poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem

ností, zajištění předvídatelnosti, relaxačních aktivit, snižování

průběh služby v roce 2017

napětí a individuální prevence stresových situací. Uplatňujeme

rok 2017 proběhl podobně jako roky předchozí. Životy klientů

a dospělým lidem s paS, kteří již nemohou zůstat ve svém

na klienta orientovaný přístup. běh domácností nastavujeme

jsme se snažili naplnit spokojeností v podobě aktivit, které jim

přirozeném domácím prostředí i za předpokladu zajištění

tak, aby kopíroval běžný život. děti chodí do škol, dospělí jsou

dávají smysl, výletů, které je těší, vztahů, kterým rozumí, odpo-

podpory odlehčovací službou.

l Umožnit těmto lidem důstojný a z jejich pohledu co nej-

zapojováni do pracovních činností v každodenním životě. k pře-

činku, který je uvolní. nadále jsme v roce 2017 poskytovali stáže

pravě klientů využíváme čtyři osobní automobily, které jsou bě-

pracovníkům v sociálních službách, kteří mají ve své péči klienty

spokojenější život.

hem celého dne asistentům k dispozici.

s autismem a/nebo s problémovým chováním. navštívilo nás
i několik kolegů, kteří ve svých zařízeních chtějí otevírat po-

cílová skupina

statistika za rok 2017

Službu poskytujeme lidem ve věku 7 let a výše, kteří potřebují

typ služby

vysokou míru kvalifikované podpory během celého dne a ne-

celoroční ubytování klientů

dobné služby pro podobnou cílovou skupinu, pro jakou máme
počet klientů

náš domov se zvláštním režimem. pracovníci v sociálních služ-

8

bách mohou při stáži porovnat rozdíly mezi bydlením pro větší

v domově bydlí klienti z prahy, Středočeského, Moravskoslez-

v Libčicích a v bohnicích. vedoucí pracovníci pak u nás čerpají

ského a královéhradeckého kraje.

nápady pro zřízení nových služeb, pro úpravu prostředí pro lidi

množství klientů a bydlením pro 8 klientů, které poskytujeme

mohou čerpat pobytové služby u jiných poskytovatelů služeb
z důvodu souběhu autismu a těžkého problémového chování.

popis služby

s autismem a problémovým chováním a pro změny přístupu

v domově Libčice fungují čtyři domácnosti. každý z klientů má,

pracovníků k těmto klientům. pro většinu pracovníků je to úplně

dle svého přání a představ, zařízený vlastní pokoj. Základem ak-

jiná zkušenost, než jakou mají, a nás těší, že jsme pro některé

tivizačních a vzdělávacích činností, které jsou součástí našich

z nich inspirací, jak sociální služby poskytovat v budoucnosti.

služeb, je udržení a rozvoj komunikačních a sociálních schop-
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reference

„12.–13. 10. jsme byly z našeho zařízení Vyslané na stáž do zařízení
dzr libčice. moc se nám pobytoVé
zařízení líbilo, měli jsme možnosti
naVštíVit i klienty V bohnicích.
bylo super Vidět, jak se dobře zaměstnanci ke klientům choVají
a jak se jim Věnují. děkujeme paní
Vedoucí a pracoVníkům za jejich
čas, který nám VěnoVali.“
stážistky l. s. a d. j.
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6.7. středisko rozVoje a Vnějších Vztahů
ing. jana Sirotková, ph.d. – ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy

6.7.1. osVětoVá a publikační činnost

aUtiSMU. gradují v průběhu měsíce dubna, u příležitosti Světového dne porozumění autismu a října, kdy probíhají evropské

cenu apLaUS 2017 v kategorii jednotlivci získali manželé třeš-

cíle osvětové a publikační činnosti:

dny autismu. naši činnost průběžně koordinujeme na meziná-

ňákovi, zakladatelé spolku naděje pro děti úplňku, za jejich snahu

poslanecké sněmovny parlamentu čr.

l zvyšovat povědomost veřejnosti o problematice autismu

rodní úrovni, především ve spolupráci s autism-europe, jejíž

o zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb pro děti a do-

prostřednictvím pořádání pr a osvětových aktivit;

jsme členy.

spělé s poruchou autistického spektra a problémovým chová-

l zajišťovat poskytování aktuálních informací o činnosti
naUtiS;

ním. Za podporu a pomoc rodinám s dětmi s autismem v plzni
pravidelným zdrojem informací o činnosti naUtiS je Zpravodaj

a plzeňském kraji získalo ocenění v kategorii organizace občan-

asociace poskytovatelů služeb lidem s autismem, z.s. (apSLa),

ské sdružení procit. cenu pro lidi s autismem si letos odnesli

nery se zasazovat o naplňování práv lidí s autismem v čr

který vychází 4l za rok. čtenáři v něm najdou všechny informace,

herci divadelního souboru dr.amaS, a to nejen za své herecké

i zahraničí.

které se týkají činnosti apSLa a naUtiS, rozhovory s odborníky

výkony, píli a nadšení, ale také za osvětový přesah svých diva-

na téma autismu, ale také s rodiči a klienty. aktuální informace

delních představení.

cílová skupina

průběžně zveřejňujeme na našich webových stránkách a komu-

Speciální cenu za zásluhy na poli zaměstnávání lidí s poruchou

naší cílovou skupinou jsou jak lidé s paS a jejich rodiny, tak dárci

nikujeme je prostřednictvím sociálních sítí (např. facebook).

autistického spektra převzal z rukou poslance víta kaňkovského

přehled hlavních událostí v roce 2017

2020 1 % lidí s autismem. Sap Services v české republice se však

l ve spolupráci s ostatními středisky naUtiS a dalšími part-

Sap Services. Sap se zavázal celosvětově zaměstnat do roku

naUtiS a široká veřejnost.

popis činnosti

podařilo tohoto milníku dosáhnout o 3 roky dříve. Z celkového

v průběhu celého roku pořádáme pr a osvětové akce s cílem

cena aplauS 2017

počtu cca 1 100 zaměstnanců Sap Services nyní zaměstnává na

zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického

vyhlášení vítězů 5. ročníku soutěže pro lidi a instituce, pro které

běžných pracovních pozicích 11 osob s poruchou autistického

spektra. naše aktivity probíhají v rámci kampaně poroZUMĚt

je autismus výzvou, nikoliv přítěží, proběhlo 3. dubna v atriu

spektra.
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nautiS FeSt 2017

l setkání a osvětové přednášky zaměřené na problematiku

průběžně vycházely články a rozhovory s předními odborníky

v polovině června se uskutečnil 4. ročník multižánrového festi-

autismu;

naUtiS (např. phdr. kateřinou thorovou, ph.d., Mgr. veronikou

valu naUtiS feSt, který se konal v historických prostorách pí-

l prezentace činnosti naUtiS a problematiky autismu

secké brány v praze 6. festival otevřela pod taktovkou lektorky

v médiích, např. u příležitosti dne dárců připadajícího na

šporclovou, phdr. hynkem jůnem, ph.d., phdr. věrou čadilovou,
Mgr. juliusem bittmanem a dalšími), a to jak v odborných, tak

naUtiS Zuzany tökölyové ná(na) music, uskupení hudebníků

29. listopadu v příloze celostátního deníku hospodářské no-

společenských časopisech a novinách (např. Zdravotnický deník,

s paS. po celý den probíhal program pro děti a dospělé, divadelní

viny s názvem Žebříčky nadací a fondů s katalogem nezi-

školní poradenství v praxi, vitalita & Zdraví, 5 pLUS 2, Mf dnes,

soubor dr.amaS složený z amatérských herců s aspergerovým

skových organizací;

hospodářské noviny, blesk, nový prostor, onadnes) a v rozhlase.

syndromem působící při naUtiS zahrál svou novou autorskou

l benefiční koncert Strahovské tóny pro autismus s jaro-

inscenaci Jiný, než kdo?! vystoupila také řada hudebních sesku-

slavem Svěceným.

pení včetně bílé nemoci. byly vyhlášeni vítězové 6. ročníku fotosoutěže o nejlepší fotku v modrém a zahájena výstava foto-

kazuistická konference autismus v praxi

grafií „autismus není volba, porozumění ano“, jež nafotil repor-

dne 20. října proběhla národní konference autismus v praxi. jed-

tážní fotograf jan šibík. fotografie byly pořízeny reportážním

nalo se o třetí kazuistickou konferenci, která se věnovala úspěš-

fotografem janem šibíkem během letních odlehčovacích po-

ným i méně úspěšným kazuistikám z oblasti péče o lidi s autis-

bytů naUtiS. festival se setkal s velkým úspěchem a několika

mem. příspěvky byly prezentovány zástupci naUtiS i dalších or-

stovkami návštěvníků.

ganizací z čr (např. pestrá, o.p.s., děti úplňku). na konferenci

Z dalších pr, osvětových a fundraisingových akcí naUtiS lze

také proběhl křest charitativního a osvětového diáře naUtiS

jmenovat:

2018.

l fotosoutěž o nejlepší fotku v modrém 2017;

l informační a osvětový stánek naUtiS na Staroměstském

mediální výstupy

náměstí;

Z hlediska osvěty a publicity hodnotíme rok 2017 za velmi

l průvod s modrými balonky na vítkov;

l účast naUtiS na ngo marketu, veletrzích sociálních slu-

úspěšný.
v průběhu roku se nám podařilo získat zájem o problematiku

žeb a dalších akcích realizovaných na území hl. města prahy;
l tak trochu jiná benefice ve spolupráci s organizací čoko-

autismu u širokého okruhu médií. reportáže z našich akcí či rozhovory s našimi odborníky odvysílaly jak televize veřejnoprávní

ládové děti;

(česká televize), tak televize komerční (tv nova, tv barrandov,
tv Zak).
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6.7.2. mezinárodní aktiVity

v dnech 5.– 7. května 2017 se ing. jana Sirotková, ph.d. zúčastnila

6.7.3. VolnočasoVé aktiVity pro děti s pas

jednou z našich priorit v oblasti mezinárodní spolupráce zůstává

mezinárodního zasedání valné hromady autism-europe v chor-

Mgr. Michaela danešová – koordinátorka volnočasových aktivit

sledování aktuálních trendů v oblasti začleňování a podporova-

vatsku a zasedání správní rady, jejíž členkou je od roku 2016. bě-

pro děti s paS

ného zaměstnávání lidí s autismem, výměna zkušeností a mož-

hem zasedání byly navázány kontakty s organizacemi jako např.

cíle služby

nost ve spolupráci s ostatními silnými partnery ovlivnit mezi-

national autistic Society Uk (velká británie), finnish association

národní dění v této oblasti ku prospěchu lidí s autismem v čr.

for autism and asperger's Syndrome (finsko), hungarian autistic

l Smysluplné trávení volného času dětí s paS v bezpečném

na tomto poli jsme i v roce 2017 úspěšně spolupracovali s řadou

Society (Maďarsko).

a přátelském prostředí pod vedením zkušených lektorů
kompetentních pro práci s dětmi se specifickými potře-

evropských neziskových organizací, univerzit i samotnými zaměstnavateli. nakladatelství paSparta, které zaměstnává lidi

členství nautiS v mezinárodní organizaci aShoka

bami.

s autismem a jehož jsme zřizovatelem, bylo i nadále uváděno

hlavním posláním ashoky je vyhledávat výjimečné osobnosti,

l rozvoj v oblasti motoriky i sociálních dovedností, zlepšení

jako ukázkový příklad dobré praxe v oblasti zaměstnávání lidí

které mají nejen nadání nacházet nové způsoby řešení spole-

fyzické kondice dětí, osvojování nových znalostí a doved-

s autismem v evropě. pokračovali jsme ve spolupráci s meziná-

čenských problémů v různých oblastech života (diskriminace,

ností.

rodní společností Sap Services na globálním projektu „autismus

sociální péče apod.), ale zejména odvahu své plány realizovat.

at work“, což nám přineslo další uznání v oblasti sociálních ino-

takovým jedincům a jejich konkrétním projektům následně as-

cílová skupina

hoka poskytuje podporu, převážně formou stipendia.

děti ve věku 3–14 let

vací.

Metodická ředitelka odborných programů naUtiS, phdr. katečlenství nautiS v mezinárodní organizaci autism-europe

řina thorová, phd., je aShoka fellow (tj. stipendistkou organi-

popis činnosti

od června 2010 je naUtiS praha plnoprávným členem meziná-

zace). ashoka podporuje činnost naUtiS zejména v metodické

velká část nabízených aktivit se zaměřuje na rozvoj hrubé

rodní organizace autism-europe a má svého zástupce ve správní

rovině. již čtvrtým rokem např. na základě jejího doporučení

a jemné motoriky, fyzické kondice a celkové obratnosti dětí pro-

radě.

zpracováváme výroční zprávu tak, aby hodnocení naší činnosti

střednictvím sportovních a dalších aktivit. budujeme pozitivní

autism-europe (ae) je mezinárodní asociace neziskových orga-

probíhalo na základě principů sociálního přínosu naUtiS pro

vztah dětí ke sportu a podporujeme radost z pohybu. Zaměřu-

nizací, jejichž hlavním cílem je prosazovat práva osob s autis-

společnost (tj. v souladu se Social reporting Standards). v této

jeme se i na oblast výtvarnou a hudební, kdy podporujeme kre-

mem a jejich rodin a pomáhat jim zlepšovat kvalitu jejich života.

oblasti nám ashoka poskytla bezplatně řadu konzultací a využili

ativitu dětí, smysl pro rytmus, vyjádření se pomocí hudby, se-

v evropě hraje klíčovou roli při zvyšování povědomí veřejnosti

jsme také možnost zúčastnit se několika školení, které uspořá-

znamujeme děti s různými výtvarnými technikami. v rámci

o autismu a v ovlivňování evropských rozhodovacích orgánů ve

dala na toto téma.

smysluplného trávení volného času usilujeme, aby se děti učily

všech záležitostech týkajících se autismu včetně prosazování

novému, získávaly nové znalosti a dovednosti, poznávaly nová

práv lidí s poruchami autistického spektra.

místa, nacházely nové kamarády. v kontaktu s lektory i vrstev-
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níky posilují a procvičují své sociální dovednosti. v bezpečném

6.7.4. dobroVolnická služba

statistika za rok 2017

prostředí se jim dostává adekvátní zpětné vazby, která je po-

Mgr. Michaela danešová - koordinátorka dobrovolníků

počet dobrovolníků nautiS
počet hodin odpracovaných dobrovolníky

souvá dál v jejich sociálním vývoji.
i v roce 2017 se do různých oblastí činnosti naUtiS zapojovali

nabídka volnočasových aktivit pro děti s pas
v roce 2017

dobrovolníci v rámci dobrovolnického programu „pomáháme.
chceme porozumět.“ program je akreditován u Ministerstva

l cvičení předškolních dětí

vnitra české republiky. dobrovolníci jsou pro naši organizaci vel-

l cvičení mladšího žactva

kým přínosem. díky dobrovolnickému programu jsme schopni

l jóga pro děti

zajišťovat bezpečné a pohodové prostředí pro lidi s paS a jejich

l plavání

rodiny.

l grafomotorika

l kreativní tvoření

hlavními oblastmi činnosti dobrovolníků jsou:

l rodinné pobyty

l práce s dětmi a dospělými klienty s paS pod supervizí zku-

l víkendové akce pro děti bez rodičů

šených pracovníků naUtiS (dětská skupina, zájmové a re-

l víkendové akce pro rodiny

habilitační aktivity, výlety a pobytové akce pro děti a do-

l Letní příměstské tábory

spělé);

l výpomoc při organizování osvětových akcí na podporu

statistika za rok 2017

lidí s paS;

typ zájmové aktivity

počet účastníků

volnočasové aktivity

83

Letní příměstské tábory

54

celkem

137

l aktivity podporující chod organizace naUtiS (administrativní práce, úklid, údržba objektů apod.).

kdo se může stát dobrovolníkem
každý člověk, který se ze své dobré vůle, ve svém volném čase

vždy reagujeme na aktuální poptávku, potřeby a zájmy dětí. rádi

a bez nároku na finanční odměnu chce zapojit do aktivit, které

bychom v tomto trendu pokračovali i v roce 2018.

pořádáme a pomáhat tak všem, kteří jeho pomoc potřebují.
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55
1950 hodin

6.8. VzděláVací středisko
ing. renata němcová, ph.d. – ředitelka střediska

cíl služby

pedagogických zařízeních, u poskytovatelů sociálních služeb

statistika za rok 2017

Zvýšit odborné kompetence účastníků vzdělávacích programů

nebo v pobytových zařízeních po celé čr a na Slovensku.

typ aktivity

v oblasti problematiky poruch autistického spektra.

počet akcí

počet účastníků

kurzy pro jednotlivce

50

671

62

1009

4

62

činnost v roce 2017

kurzy pro organizace

cílová skupina

kromě organizace vzdělávacích programů jsme v říjnu 2017 zor-

vzdělávací moduly

nabízíme ucelené vzdělávací programy pro odbornou veřejnost,

ganizovali třetí kazuistickou konferenci na téma „autismus

pro zaměstnance a dobrovolníky

zaměstnance naUtiS a rodiče či osoby blízké lidí s autismem.

v praxi“, která byla věnována úspěšným i méně úspěšným kazu-

kazuistická konference

1

258

istikám z oblasti péče o lidi s autismem. pokračovali jsme ve spo-

přednášky pro veřejnost a odborníky

5

neuvedeno

popis vzdělávacích aktivit

lupráci s generálním ředitelstvím úřadu práce, jehož zaměst-

celkem

122

2000

v prostorách na praze 5, později na praze 6, probíhala řada vzdě-

nance jsme školili v přístupu k lidem s poruchou autistického

lávacích programů (akreditovaných MšMt a MpSv čr) se širokým

spektra. na podzim jsme otevřeli vlastní školicí prostory na

působnost: vzdělávací aktivity jsme poskytovali lidem ze všech

zaměřením (např. diagnostika paS v různém vývojovém období

praze 6.

krajů čr a na Slovensku.

člověka, vzdělávání osob s paS, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob s paS, práce s lidmi s paS ve vzdělávacích

Více informací o jednotlivých vzdělávacích programech

zařízeních, motivace osob s paS, práce s třídním kolektivem a ši-

a chystaných aktivitách naleznete na webových stránkách

kana ve školách, práce s problémovým chováním – verbální a fy-

www.vzdelavani.nautis.cz.

zická agrese a v neposlední řadě také programy na zvládání
stresu, příp. programy s psychoterapeutickým zaměřením pro
osoby pečující). další vzdělávací aktivity probíhaly ve školách,
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6.9. speciálně pedagogické centrum při národním ústaVu pro autismus (spc nautis)
paeddr. věra čadilová - ředitelka speciálně pedagogického centra, speciální pedagožka

Spc naUtiS je zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení

statistika za rok 2017

a v rejstříku školských právnických osob. poskytuje standardní

typ služby

poradenské služby a to na žádost žáků, jejich zákonných zá-

úvodní konzultace

stupců, škol nebo školských zařízení na území čr.

konzultace s rodiči

počet úkonů

Speciálně pedagogické vyšetření

co nabízíme:

l úvodní konzultaci pro nové klienty;

diagnostický screening
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l screeningovou diagnostiku;

náhledy ve výuce a konzultace ve školách

beseda pro spolužáky

l náhled ve výuce;

nácviky, logopedická péče

l konzultace pro rodiče klientů či klienty,

celkový počet klientů v evidenci k 31. 12. 2017: 758

kteří jsou již v péči Spc naUtiS;

z toho 632 stálých.

l společné konzultace o podpoře žáka s pedagogy, asistentem pedagoga, vedením školy;
l nácviky, logopedickou péči.
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57

přednáška pro pedagogy

l besedy pro spolužáky klienta;

85
370

psychologické vyšetření

l speciálně pedagogické vyšetření;
l psychologické vyšetření;

53

2
24
327
15

6.10. mateřská škola při národním ústaVu pro autismus
Mgr. Margareta vopálenská – ředitelka mateřské školy

Mateřská škola při národním ústavu pro autismus je jednotřídní

pedagožkám a asistentkám pedagoga v mateřské škole vypo-

po ukončení provozu poskytuje mateřská škola prostory pro vol-

integrační mateřská škola s kapacitou 12 dětí. třída je věkově

máhají stážisté a dobrovolníci.

nočasové aktivity pořádané zřizovatelem národním ústavem

smíšená, několik míst je určeno pro děti s poruchou autistického
spektra.

pro autismus, z.ú.

V týdenním programu jsou rovnoměrně rozloženy:

v průběhu letních prázdnin poskytla mateřská škola prostory

vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzděláva-

l pohybové aktivity (zařazovány do programu pravidelně

pro několik týdenních příměstských táborů pořádaných zřizo-

cího programu, který byl vypracován v souladu s rámcovým

každý den, 1× týdně se cvičí v tělocvičně libeňské sokolovny);

vatelem národním ústavem pro autismus, z.ú pro děti s paS ve

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

l didaktické činnosti (zaměřené na rozvíjení komunikačních

MšMt. každé z dětí má vypracován individuální vzdělávací plán,

schopností, poznávacích schopností);

podle kterého s ním pedagogové pracují.

do programu mateřské školy jsou zařazeny aktivity na rozvíjení
hrubé i jemné motoriky, rozvíjení jazyka a řeči, poznávacích

l hudební aktivity (zpěv a rytmizace na hudební nástroje);

l výtvarné a pracovní činnosti (práce s různými materiály
a výtvarnými a pracovními pomůckami);

l výlety na zajímavá místa nebo kulturní akce;

schopností, na podporu porozumění a přiměřeného projevování

l 1× za dva týdny canisterapie vedená dobrovolnými tera-

citů a vůle, komunikace a spolupráce (s dětmi, s dospělými), na

peuty občanského sdružení hafík.

podporu zařazení dítěte do skupiny, na podporu porozumění
a přijetí společenských pravidel a návyků a na zprostředkování

popis činnosti

poznatků a informací o okolním prostředí. Zvláštní důraz je kla-

v průběhu roku bylo pro rodiče a děti připraveno několik akcí

den především na rozvíjení komunikačních schopnosti, schop-

(výtvarných dílen), kdy měli rodiče společně s dětmi příležitost

nosti sociální interakce a rozvíjení okruhu zájmů a her.

strávit čas společnou aktivitou.
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věku 2,5–12 let.

6.11. nakladatelstVí pasparta
Mgr. Martin Mařík - jednatel

nakladatelství paSparta publishing, s.r.o. bylo založeno národ-

institucím, firmám a dalším zájemcům nabízíme v grafickém

978-80-88163-58-9

vítejte v autistánu (Schovanec / paseka)

ním ústavem pro autismus jako sociální podnik s cílem vylepšit

studiu, které je součástí nakladatelství, přípravu knih „na klíč“,

978-80-88163-59-6

obrázkovník pro nácvik správného chování –

informovanost veřejnosti v oblasti autismu a dalších oborech,

tj. sazbu textu, grafickou úpravu a kompletní předtiskovou pří-

a zároveň poskytnout lidem s poruchou autistického spektra

pravu.

il. Weishäupelová-hockeová)

pracovní uplatnění. vydáváme publikace pro odbornou a další

978-80-88163-61-9

zainteresovanou veřejnost z oblastí psychologie, pedagogiky,

publikace vydané v roce 2017

speciální pedagogiky a dalších příbuzných oborů. připravujeme

978-80-88163-06-0

knihy pro děti a nabízíme konference a akreditované semináře.
978-80-88163-15-2

co nabízíme:

l odborné monografie, vysokoškolské učebnice a skripta

l populárně naučné publikace pro rodiče a rodinné přísluš-
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Specifika smyslového vnímání u autismu

978-80-88163-62-6

petr a jeho příběhy (čadilová)

a aspergerova syndromu (bogdashina)

978-80-88163-70-1

Ťapka, kočka stěhovavá (březinová / albatros)

prevence a účinné řešení šikany

978-80-88163-71-8

Lukáš a profesor neptun (štarková / albatros)

(bittmannová, bittmann)

978-80-88163-72-5

jak podpořit dítě s problémovým

aneb okno do duše psychoterapeuta (pešek)

978-80-88163-83-1

autismus a chardonnay (M. Selner/ paseka)

978-80-88163-46-6

poruchy příjmu potravy (procházková)

978-80-88163-86-2

obrázkovník pro nácvik správného chování –

978-80-88163-53-4

podpora začlenění žáka s paS do třídního

etiketa (Zobačová;

kolektivu (bittmannová, bittmann)

il. Weishäupelová-hockeová)

l učební texty pro výuku žáků a studentů s paS a SpU;

978-80-88163-56-5

pohádka o otesánkovi (Zobačová;

l akreditované semináře pro odbornou veřejnost a další zá-

978-80-88163-57-2

řeklo jaro létu – básničky a písničky

jemce.

postižením (janková, Moravcová)

jak se blázní v době blahobytu,

níky osob s paS;

l knihy pro děti a mládež;

asistent pedagoga a žák se zrakovým

978-80-88163-43-5

pro různé studijní obory (psychologie, speciální pedagogika);

l praktické příručky pro pedagogické a další pracovníky;

beZpečnoSt (Zobačová;

il. říhovská, pikt. Weishäupelová-hockeová)

(Zobačová; il. de Mesel, pikt. dovrtělová)

chováním ve škole (divoká)
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7. jak pomoci
jak můžete pomoci Vy?

finančním darem

od 17. 5. 2013 byla zahájena veřejná sbírka naUtiS na dobu neurčitou č.j. S-MhMp/204724/2013.

jak přispět do veřejné sbírky?
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 nebo na
e-shopu naUtiS.

zasláním libovolné finanční částky na sbírkový účet: 511144082/4000
účet je veden u expobank cZ, a.s. se sídlem vítězná 126/1, 150 00 praha 5.

zasláním finančního daru prostřednictvím www.darujspravne.cz. nautis je součástí programu fóra dárců,
které v rámci projektu „daruj správně“ sdružuje prověřené neziskové organizace.
prostřednictvím giVt – klikni a pomáhej.

l Zadáním práce klientům v denním centru naUtiS.

l Zaměstnáním lidí s paS.

další informace naleznete na weboVých stránkách www.nautis.cz V sekci
jak pomoci. je možné nás také kontaktoVat na nautis@nautis.cz.

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 skrz givt na www.givt.cz.
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za Veškerou podporu a pomoc děkujeme.
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8

8. děkujeme dárcům a partnerům

V roce 2017 naši činnost podpořili zejména:

42

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 13

43

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 10

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 17

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

44

děkujeme srdečně i našim dalším firemním a individuálním dárcům,
partnerům a příznivcům, kteří nám poskytli finanční nebo materiální dar.

generální partner nautis

expobank cZ a.s. spolupracuje s národním ústavem pro autismus již od roku 2009.
dlouhodobě přispívá na projekt zaměřený na poskytování osobní asistence, respitní
a odlehčovací služby lidem, a zejména dětem, s autismem žijícím v české republice.
tyto služby zahrnují doprovod dětí do školy a ze školy, mimoškolní aktivity, sportovní
a jiné volnočasové aktivity.

podpora banky se soustřeďuje i na menší projekty, např. každoročně podporuje realizaci
charitativního a osvětového kalendáře nebo diáře naUtiS. nedílnou součástí spolupráce je
i nefinanční podpora, a to šířením informací směrem ke klientům a zaměstnancům banky,
kteří mohou nejen získat širší povědomí o autismu, ale i podpořit organizaci dobrovolnictvím či finančně, např. v rámci charitativní golfové jamky.

podpora národního ústavu pro autismus je důležitým pilířem společenské odpovědnosti
expobank cZ a.s. a přirozenou se stala i pro zaměstnance i klienty banky.

45

9

9. základní informace
národní ústaV pro autismus, z.ú.

Středisko odborného poradenství a psychodiagnostiky
Libocká 40, 162 00 praha 6, mobil: 606 729 672 (objednávání klientů),
mobil: 775 304 211 (odborné sociální poradenství), e-mail: poradna@nautis.cz

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

Středisko včasné intervence
českolipská 26, 190 00 praha 9 // brunnerova 1011/3, 163 00 praha 17,
tel.: 235 302 111, mobil: 775 241 515 (asistentka)
terapeutické a sociálně rehabilitační středisko
na truhlářce 24, 180 00, praha 8, tel.: 267 311 606, mobil: 777 703 417
Středisko odlehčovacích služeb
ústavní 102 (areál pn bohnice), 181 00 praha 8, mobil: 774 723 197

web: www.nautis.cz

facebook: www.facebook.com/nautis.cz
odborné sociální poradenství: 775 304 211, poradna@nautis.cz

poradenství a objednávání klientů na diagnostiku: 606 729 672

pracoViště
ředitelství a ekonomické, provozní a personální středisko

Středisko osobní asistence a chráněné bydlení
Marie cibulkové 356/34, 140 21 praha 4, mobil: 774 723 196
domov se zvláštním režimem libčice
chýnovská 563, 252 66 Libčice nad vltavou,
mobil: 739 414 418 (vedoucí služby)
Speciálně pedagogické centrum při národním ústavu pro autismus
českolipská 26, 190 00 praha 9 / komenského 16, 289 22 Lysá nad Labem,
mobil: 774 723 785 (asistentka)

v holešovičkách 593/1a, 182 00 praha 8,
tel.: 284 684 959, mobil: 777 723 180 (asistentka)
Středisko rozvoje a vnějších vztahů
v holešovičkách 593/1a, 182 00 praha 8, tel.: 284 684 959, mobil: 774 723 185
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mateřská škola při národním ústavu pro autismus
Zenklova 37, 180 00 praha 8, mobil: 774 426 028 (ředitelka)
nakladatelství paSparta
na truhlářce 24, 182 00 praha 8 / chýnovská 563, 252 66 Libčice nad vltavou,
mobil: 774 702 112

přílohy
1. nautis 2017 Ve faktech a číslech

rok 2017
1209 klientů z celé čr
NAše vZdělávACí pROgRAmy

Liberecký kraj
88

ROčNě AbSOlvUje
KOlem 2000 lidí Z Celé čR.

ústecký kraj
68

královéhradecký kraj
34

hlavní město praha
karlovarský kraj
4

558

Středočeský kraj
347

pardubický kraj
16

plzeňský kraj
15

Moravskoslezský
kraj
15
olomoucký kraj
18

vysočina
8

německo +2

jihočeský kraj
13

Zlínský kraj
9

Slovenská
republika +6

jihomoravský kraj
8

klienti spc nautis
nejsou zahrnuti
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zaměstnanci (stav k 31. 12. 2017)

Významné položky dle výkazů účetní závěrky za rok 2017 (v tis. kč)
rozvaha k 31. 12. 2017
dlouhodobý majetek (automobily, výp. technika aj.)
bankovní účet
vlastní jmění

v tis. kč
1 026
15 820
45

fondy

8 081

nerozdělený zisk z minulých období

7 236

počet zaměstnanců (přepočet na celé úvazky):
počet osob pracujících na základě uzavřené dpč (přepočet na celé úvazky):
počet osob pracujících na základě dpp:
počet dobrovolníků:

51,76
7
238
55

registrované sociální služby: 9
odborné sociální poradenství, osobní asistence, odlehčovací služby, domovy se

Výkaz zisků a ztráty od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
náklady celkem

zvláštním režimem, chráněné bydlení, raná péče, sociálně aktivizační služby pro
38 193

Spotřeba materiálu a energií

3 018

Služby

9 245

osobní náklady

25 010

výnosy celkem

39 530

přijaté dotace

24 791

výsledek hospodaření

48

1 337

rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, sociální rehabilitace

1.1. zpráVa nezáVislého auditora
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rozVaha, Výkaz zisku a ztrát
aktiVa

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

účetního období

účetního období

a. dlouhodobý majetek celkem

1 437

1 384

ii. dlouhodobý hmotný majetek celkem

1 026

1 026

1 026

1 026

1 054

1 174

1

1

5. ostatní dlouhodobé zápůjčky

1 053

1 173

iV. oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-643

-816

-816

-816

13 893

19 337

2 887

2 178

1. odběratelé

750

1 052

4. poskytnuté provozní zálohy

4. hmotné movité věci a jejich soubory
iii. dlouhodobý finanční majetek celkem
1. podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

7. oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům
B. krátkodobý majetek celkem
ii. pohledávky celkem

813

639

5. ostatní pohledávky

47

8

6. pohledávky za zaměstnanci

75

0

155

62

13

0

1034

397

0

20

10 433

16 657

9. ostatní přímé daně
12. nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
17. jiné pohledávky
18. dohadné účty aktivní
iii. krátkodobý finanční majetek celkem
1. peněnžní prostředky v pokladně
3. peněžní prostředky na účtech
iV. Jiná aktiva celkem

837
15 820

573

502

1. náklady příštích období

181

178

2. příjmy příštích období

392

324

15 330

20 721

aktiVa celkem

50

570
9 863

pasiVa
a. Vlastní zdroje celkem
i. Jmění celkem
1. vlastní jmění
2. fondy
ii. Výsledek hospodaření celkem
1. účet výsledku hospodaření
2. výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. cizí zdroje celkem
ii. dlouhodobé závazky celkem
7. ostatní dlouhodobé závazky
iii. krátkodobé závazky celkem
1. dodavatelé

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

účetního období

účetního období

13 826

16 699

6 590

8 126

45

45

6 545

8 081

7 236

8 573

x

1 337

760

x

6 476

7 236

1 504

4 022

150

150

150

150

1 001

1 475

306

123

3. přijaté zálohy

46

40

4. ostatní závazky

63

41

5. Zaměstnanci

63

410

6. ostatní závazky vůči zaměstnancům

16

1

7

262

20

229

7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veř. zdrav. pojištění
8. daň z příjmů
17. jiné závazky
22. dohadné účty pasivní
iV. Jiná pasiva celkem
1. výdaje příštích období
2. výnosy příštích období
paSiVa celkem

51

33
480

336

353

2 397

310

382

43

2 015

15 330

20 721

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017
a. náklady
i. Spotřebované nákupy a nakupované služby

12 254

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3 018

6. ostatní služby

9 236

9

12 263

9

9 245

3 018

iii. osobní náklady celkem

25 010

25 010

10. Mzdové náklady

19 369

19 369

5 641

5 641

81

81

11. Zákonné sociální pojištění
iV. daně a poplatky
15. daně a poplatky
V. ostatní náklady
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
17. odpis nedobytné pohledávky
19. kursové ztráty
22. jiné ostatní náklady
Vi. odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
23. odpisy dlouhodobého majetku
Vii. poskytnuté příspěvky
28. poskytnuté čl. příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami
Viii. daň z příjmů
29. daň z příjmů
náklady celkem

52

81

81

402

402

4

4

156

156

13

13

229

229

173

173

173

173

27

27

27

27

237

237

237
38 184

237
9

38 193

B. Výnosy
i. provozní dotace
1. provozní dotace
ii. přijaté příspěvky
3. přijaté příspěvky (dary)
iii. tržby za vlastní výkony a zboží
tržby za vlastní výkony a zboží
iV. ostatní výnosy
7. výnosové úroky
8. kurzové zisky
9. Zúčtování fondů
10. jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem
c. Výsledek hospodaření před zdaněním
d. Výsledek hospodaření po zdanění

53

24 791

24 791

24 791

24 791

53

53

53

53

11 272

455

11 727

11 272

455

11 727

2 959

2 959

20

20

2

2

2 159

2 159

778

778

39 075

455

39 530

1 128

446

1 574

891

446

1 337

příloha k účetní záVěrce
NáROdNí úSTAv pRO AUTiSmUS, Z.ú.

a) základní údaje

b) zakladatelé, zřizovatelé

název:

národní ústav pro autismus, z.ú.

paeddr. věra čadilová, nar. 2.8.1959, kostnická 866/3, 290 02 poděbrady,

sídlo:

brunnerova 1011/3, 163 00 praha 17

ing. Magdalena thorová, nar. 15.3.1973, k horoměřicům 1114/31, 165 00 praha 6,

identifikační číslo:

26623064

phdr. hynek jůn, ph.d., nar. 15.7.1974, Zlončice 179, 278 01 kralupy nad vltavou

informace o zápisu do veřejného rejstříku:

Městský soud v praze, oddíl U,

phdr. kateřina thorová, ph.d., nar. 18. 2. 1969, Malé přílepy 112, 266 01 chyňava

vložka 297 ze dne 4.11.2015
právní forma:

Zapsaný ústav

Vklady do vlastního jmění

hlavní předmět činnosti (poslání – hlavní činnost):

poskytování sociálních, zdravotních

povaha vkladu

a vzdělávacích služeb

vlastní vklad

hospodářská činnost:

pronájem

ostatní činnosti:

-

statutární orgány:

Správní rada,
ředitelka ing. Magdalena thorová

organizační složky s vlastní právní subjektivitou:

nejsou zřízeny

rozvahový den/okamžik ke kterému se uz sestavuje:

31. 12. 2017

okamžik sestavení účetní závěrky:

6. 6. 2018
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Výše vkladu v tis. kč

zápis vkladu do rejstříku

4

4. 11. 2015

c) účetní období Shodné s kalendářním rokem

d. ocenění cenných papírů a majetkových podílů

tj. 1.1.2017 – 31. 12.2017

krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodo-

g. deriváty

d) obecné účetní zásady a metody, odchylky od těchto metod

vání, dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do

ve sledovaném období neuzavřela/neevidovala účetní jed-

s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situ-

splatnosti, nakoupené opční listy a ostatní krátkodobé cenné

notka žádné deriváty.

roku od rozvahového dne.

aci a výsledek hospodaření účetní jednotky

papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není

h. dlouhodobé i krátkodobé závazky

1. způsob oceňování majetku a závazků

znám záměr účetní jednotky.

dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých

účetnictví účetní jednotky je vedeno a účetní závěrka byla se-

dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména zápůjčky a úvěry

hodnotách.

stavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

s dobou splatnosti delší než jeden rok, majetkové účasti, reali-

dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných

v platném znění, č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá

zovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené

odhadů a propočtů. rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé.

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-

do splatnosti.

2.způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné

dějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním před-

podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které

položky)

mětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě po-

zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související,

a. odpisování majetku

dvojného účetnictví a českými účetními standardy pro účetní

např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dluhových

dlouhodobý nehmotný majetek

jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podni-

cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a ča-

účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný maje-

kání v platném znění.

sové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí

tek.

a. ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

ocenění příslušného cenného papíru.

dlouhodobý hmotný majetek

účetní jednotka nemá dlouhodobý nehmotný majetek.

e. peněžní prostředky

odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného ma-

dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou

peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na ban-

jetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici v souladu se

a v pořizovací ceně je evidován. Za dlouhodobý hmotný maje-

kovních účtech.

zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2017 a vyhlá-

tek se považuje majetek v ocenění nad 40 tis. kč.

f. ocenění pohledávek

škou č. 504/2002 Sb., a vycházela z předpokládané doby jeho

b. ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou.

ekonomické životnosti.

vytvořeného vlastní činností

nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou.

odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpoklá-

účetní jednotka nemá dlouhodobý nehmotný a hmotný maje-

dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů

dané doby životnosti příslušného majetku.

tek vytvořený vlastní činností.

a propočtů.

účetní a daňové odpisy se rovnají.

c. ocenění a způsob účtování zásob

pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé

náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného

ocenění a účtování nakupovaných zásob

(doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost

majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. opravy a údržba se účtují

účetní jednotka neeviduje zásoby.

nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho

do nákladů.

55

b. opravné položky

ve sledovaném účetním období účetní jednotka vlastnila následující finanční majetek:

účetní jednotka neeviduje takový majetek, ke kterému by bylo
nutno tvořit opravné položky.

druh majetku

3. způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Majetkové podíly

pořizovací cena v tis.kč

reálná hodnota v tis. kč

1

-

Jiné ocenění v tis. kč
-

účetní jednotka používá pro přepočet transakcí v cizí měně
v průběhu účetního období aktuální denní kurz vyhlašovaný
čnb ke dni uskutečnění účetního případu. kursové rozdíly

f) Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které

2. výše opravných položek a oprávek na začátku a na konci účet-

vzniklé při ocenění majetku a závazků v průběhu účetního ob-

jsou mimořádné svým objemem nebo původem

ního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období

dobí byly zúčtovány na účty finančních nákladů a výnosů

účetní jednotka nevykazuje žádné mimořádné náklady nebo

rozpis je uveden v příloze v samostatné tabulce

k okamžiku uskutečnění účetního případu.

výnosy, které by byly svým objemem nebo původem mimo-

3. výše úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou sou-

finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně byly k datu

řádné.

částí ocenění majetku

účetní závěrky přepočteny na českou měnu dle platného kurzu

veškeré náklady a výnosy pocházejí z hlavní činnosti účetní

účetní jednotka rozhodla, že úroky nejsou součástí ocenění

vyhlášeného českou národní bankou k tomuto datu. vzniklý

jednotky, jsou vykázány na příslušných řádcích výkazu zisku

majetku.

kursový rozdíl byl zaúčtován na vrub příslušných účtů finanč-

a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.

i) odměna auditora

ních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů.

veškeré náklady a výnosy pocházejí z hospodářské činnosti

činnost

4. způsob stanovení reálné hodnoty (rh) příslušného majetku

účetní jednotky, jsou vykázány na příslušných řádcích výkazu

- povinný audit roční účetní závěrky

náklady v tis. kč
100

a závazků

zisku a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.

- jiné ověřovací služby

-

účetní jednotka nepřeceňovala finanční majetek, který by

g) účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem

- daňové poradenství

-

mohl být oceněn k rozvahovému dni ekvivalencí.

s neomezeným ručením účetní jednotka není nikde společní-

- jiné neauditorské služby

-

e) použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou

kem s ručením neomezeným.

j) držené podíly v jiných účetních jednotkách

hodnotou

h) dlouhodobý majetek

Společnost s ručením omezeným (údaje v tis. kč)

1. Změna reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílů ekviva-

1. Zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky

název účetní jednotky pasparta publishing, s.r.o.

lencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob

a úbytky během účetního období

výše obchodního podílu 47%

jejich zaúčtování

rozpis je uveden v příloze v samostatné tabulce.

Základní kapitál 2

ve sledovaném účetním období nepoužila účetní jednotka

vlastní kapitál -1511

ocenění reálnou hodnotou.

fondy –
Zisk/ztráta za min. účetní období -1143

56

k) přehled splatných dluhů vůči státním institucím

p) zaměstnanci

nejsou

položka

l) akcie, ostatní podíly, vyměnitelné a prioritní dluhopisy,
ostatní cenné papíry nebo práva

údaje podle zákona upravujícího
státní statistickou službu a souvisejících zvláštních právních
předpisů v členění podle kategorií

nejsou

s) zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům orgánů (i bývalým)
nebyly poskytnuty.
t) základ daně z příjmů
Za rok 2017 organizace vykazuje zisk. Základ daně z příjmu byl

m) dluhy

průměrný evidenční přepočtený

dluhy vzniklé v daném účetním období, u kterých zbytková

počet zaměstnanců

zjištěn následovně:
49,97

doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let
nejsou

položka
položka z Výkazu zisku a ztráty

dluhy kryté zárukou danou účetní jednotkou

a.iii.10. Mzdové náklady

nejsou

a.iii.11. Zákonné sociální pojištění

v tis. kč
19 369
5 641

hodnota v tis. kč

výsledek hospodaření za účetní období

1 574

předmět daně podle §18 a) (široký základ daně)§18a) odst.5
položky zvyšující základ daně dle §23 Zdp celkem 208

n) Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze

a.iii.12. ostatní sociální pojištění

-

položky snižující základ daně dle §23 Zdp celkem

nejsou

a.iii.13. Zákonné sociální náklady

-

Základ daně dle §23 Zdp

1 782

o) Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou

a.iii.14. ostatní sociální náklady

-

Základ daně zaokrouhlený na tis. kč dolů

1 781

činnost a pro účely daně z příjmů

osobní náklady celkem

Základ daně po snížení uplatněním §20 odst. 7 Zdp.

1 247

25 010

výsledná daň z příjmů
Výsledek hospodaření

V tis. kč

výsledek hospodaření z hlavní činnosti

1 128

výsledek hospodaření z hospodářské činnosti

446

výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů

1 574

237

q) odměny a funkční požitky členům řídících, kontrolních a jiných orgánů

účetní jednotka je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu

nebyly poskytnuty.

s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění poz-

r) účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní

dějších předpisů (dále jen Zdp). organizace uplatňuje osvobo-

jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací

zení darů podle §19b odst. 2 b) Zdp vždy když je to možné.

listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž
účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
nebyly
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-

způsob užití prostředků v běžném účetním období, které byly získány z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích
obdobích
(§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.) (údaje v tis. kč):
rok
výše daňové úlevy
výše využití daňové úlevy
způsob využití daňové úlevy
výše nevyužité daňové úlevy

2015
71
krytí nákladů
-

2016
57
57

2017
102
57
krytí nákladů
102

u) Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty
Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty
veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a ztráty a nepotřebují zvláštní
komentář.
další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami
a ve výkazech nejsou samostatně vykázány:
dlouhodobé bankovní úvěry: nebyly čerpány
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přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů

poskytovatel dotace

účel dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí

poskytování sociálních služeb

částka v tis. kč

hl. m. praha

poskytování sociálních a zdrav. služeb, osvěta v oblasti autismu

Středočeský kraj

poskytování sociálních služeb

12 160
8 805
1 745

zdroj
Státní rozpočet
Státní rozpočet, rozpočet hl. města prahy
Státní rozpočet, rozpočet kraje

norské fondy

Zpátky do života + aktivní trávení času

640

eSf

Ministerstvo zdravotnictví

poskytování zdravotních služeb

470

Státní rozpočet

Městská část praha 10

poskytování sociálních služeb

225

rozpočet městské části

královehradecký kraj

poskytování sociálních služeb

110

rozpočet kraje

Ministerstvo vnitra

dobrovolnická služba

85

Státní rozpočet

Ministerstvo kultury

osvěta

80

Státní rozpočet

Městská část praha 5

poskytování sociálních služeb

70

rozpočet městské části

ústecký kraj

poskytování sociálních služeb

66

Státní rozpočet

Městská část praha 6

poskytování sociálních služeb, osvěta

50

rozpočet městské části

Městská část praha 8

poskytování sociálních služeb

40

rozpočet městské části

Městská část praha 18

poskytování sociálních služeb

33

rozpočet městské části

Městská část praha 12

poskytování sociálních služeb

30

rozpočet městské části

Městská část praha 14

poskytování sociálních služeb

28

rozpočet městské části

Liberecký kraj

poskytování sociálních služeb

20

rozpočet městské části

Městská část praha 1

poskytování sociálních služeb

20

rozpočet městské části

Městská část praha 7

poskytování sociálních služeb

20

rozpočet městské části

Městská část praha 13

poskytování sociálních služeb

17

rozpočet městské části

Městská část praha 11

poskytování sociálních služeb

15

rozpočet městské části

Městská část praha 17

poskytování sociálních služeb

10

rozpočet městské části

Městská část praha 9

poskytování sociálních služeb

10

rozpočet městské části

Městská část praha 4

poskytování sociálních služeb

10

rozpočet městské části
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v) dary

poskytnuté dary – významné částky, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis

přijaté dary – významné částky nad 30 tis kč. nebo pokud to

příjemce

hodnota v tis. kč

vyžaduje zvláštní právní předpis

-

-

w) Veřejné sbírky
dárce
andrej babiš

hodnota v tis. kč
1 000

veřejná sbírka – číslo jednací,
datum rozhodnutí, osoba oprávněná jednat ve věci sbírky

S-MhMp/204724/2013

nadace rozvoje občanské společnosti

350

číslo sbírkového účtu

5111440802/4000

expobank cZ a.s.

300

datum zahájení / datum ukončení sbírky

od 17.5.2013 na dobu neurčitou

nadace jistota komerční banky, a.s.

229

účel sbírky

financování všech služeb, které sdružení poskytuje

nadace agrofert

200

výnosy sbírky v tis. kč v roce 2017

139

42 financial services a.s.

149

v roce 2017 využito ze Sbírek: 3 tis. kč

neoS real a.s.

100

k dalšímu použití: 3 899 tis .kč.

dataarch s.r.o.

100

částky k dalšímu použití jsou uloženy na sbírkovém účtu a evidovány ve zvláštním fondu ve vlastních zdrojích účetní jednotky.

Letiště praha, a.s.

100

nadace Život dětem o.p.s.

86

x) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, rozdělení zisku

nadace nova

75

položka

hodnota v tis. kč

partners

67

výsledek hospodaření 2016 ( + zisk, - ztráta)

760

nadační fond tesco

60

tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů

1 536

bh Securities, a.s.

50

tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let

760

pro. Med.cS praha a.s.

50

tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let

-

nadační fond avast

50

nadace naše dítě

50

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

arriva transport česká republika, a.s.

50

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

hUtS ii, s.r.o.

50

přílohy

josef neumann

50

příloha k odstavci dlouhodobý majetek

nadace Život umělce

42

jana Marášková

nroS

32

ing. Magdalena thorová
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Sestavil:

podpis statutárního zástupce:
národní ústav pro autismus, z.ú.

1.2. grafická příloha, přehled zdrojů financoVání
roční obrat V letech 2003–2017 (V tis. kč)

zdroje prostředků pro rok 2017 (%)

1,62
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32,25

5,60
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28,73

n evropské projekty
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n Státní dotace

n další veřejné zdroje

n nadace, individuální a firemní dárci

0

2003
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2009

2011

2013

2015

n vlastní příjmy

2017

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 státního
rozpočtu.
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obrat za celou skupinu nautis V letech 2013–2017 (V tis. kč)
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2014

2015

2016

2017

zdroje financoVání nautis V roce 2017
služba/činnost

financování v roce 2017

diagnostika
odborné sociální poradenství

rozpočet Magistrátu hlavního města prahy (dále jen MhMp), příspěvky individuálních dárců
Státní dotace MpSv, rozpočet MhMp, rozpočty městských částí prahy 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18
nadace Martina romana
Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MhMp, Středočeského a ústeckého kraje,
rozpočet MhMp, rozpočet městských částí praha 6 a praha 8
firemní dárci a nadace: výbor dobé vůle olgy havlové, nadace kb, Letiště praha, a.s.,
nadace rozvoje občanské společnosti velux foundation, gtL, spol. s r.o., nadace nova, Život dětem, o.p.s.,
nadace j&t
příspěvky individuálních dárců

včasná intervence

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
Sociálně aktivizační služby pro seniory a oZp
Sociální rehabilitace

osobní asistence
odlehčovací služby

chráněné bydlení
domov se zvláštním režimem

dobrovolnická služba
vzdělávání, pr, osvěta, fundraising, ekonomické oddělení
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Státní dotace MpSv, Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MhMp a Středočeského kraje,
rozpočet MhMp, Ministerstvo zdravotnictví, 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 agrofert, partners financial Services, a.s.
příspěvky individuálních dárců
Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MhMp a Středočeského kraje, rozpočet MhMp
firemní dárci: expobank cZ, a.s., příspěvky individuálních dárců
Státní dotace MpSv, Ministerstvo zdravotnictví čr, rozpočet MhMp, rozpočet Libereckého kraje
firemní dárci a nadace: SMp cZ, a.s., gift a.s., nadace kooperativa, nadace naše dítě, nadační fond tesco,
nadační fond avast
příspěvky individuálních dárců
Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MhMp, rozpočet MhMp
Státní dotace MpSv, rozpočet královehradeckého 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, příspěvky individuálních dárců
Ministerstvo vnitra
rozpočet MhMp, Ministerstvo kultury, rozpočet městské části praha 6,
platby účastníků vzdělávacích programů poskytovaných na komerční bázi
firemní dárci a nadace: nadace život umělce, asociace starožitníků, společnost LMc,a.s.,
expobank cZ a.s., 42 financial Services a.s.

sroVnání zdrojů financoVání V letech 2007–2017 (V kč)

n 2010

n 2011

n 2012
n 2013

n 2014
n 2015

n 2016
n 2017
evropské projekty
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Státní dotace

další veřejné zdroje

nadace, individuální a firemní dárci

vlastní příjmy

2. přehled projektů nautis a zřizoVaných organizací
financoVaných V roce 2017 z eVropských zdrojů
dětská skupina myšonet 2017–2020

inoVatiVní metody integrace žáků s poruchou autistického
spektra V zš 2017–2020

zařízení péče o děti předškolního věku - dětská skupina myšonet
Speciálně pedagogické centrum při národním ústavu pro autismus je partnerem v projektu
cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměst-

inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v Zš.

nanost rodičů s dětmi.
cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se Svp, především s poruchami aucílovou skupinu tvoří rodiny s malými dětmi, matky a otcové, jimž bude umožněno, aby mohli pra-

tistického spektra, v min. 12 základních školách. budou vytvořeny dvě platformy center kolegiální

covat na částečné úvazky, popř. aby se mohli vrátit do svého zaměstnání na plný úvazek dříve, než

podpory, (jihomoravský kraj, praha/Sč kraj), ve kterých získají pedagogičtí pracovníci pravidelnou

jejich děti dosáhnou tří let věku.

odbornou podporu k práci s žáky s paS, prostor pro výměnu zkušeností a individuální zpětnou
vazbu ve výuce. vznikne soubor pracovních materiálů pro žáky s Svp na i. stupni Zš, proběhnou

místo dopadu a realizace: Liberecký kraj

osvětové akce pro spolužáky, rodiče a veřejnost.

celkový harmonogram projektu: od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020, z toho předpokládaná délka projektové

cílové skupiny:

fáze na vybudování dS od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a na provoz dS od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020.

l děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

l děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního
prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti
volného času dětí a mládeže
l pedagogičtí pracovníci
l rodiče dětí a žáků
l veřejnost

harmonogram projektu: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2020
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společně pro integraci 2016–2018
v roce 2017 pokračovala Mateřská škola při národním ústavu pro autismum v projektu, který byl
zaměřen na zkvalitnění předškolního vzdělávání a profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

cílem tohoto projetku bylo jednak zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání a poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem a zároveň podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného vzdělávání.

cílové skupiny:

l děti v předškolním vzdělávání;

l pedagogičtí pracovníci.

harmonogram projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Inovativní metody integrace
žáků s poruchou
autistického spektra v ZŠ
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