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V národním ústaVu pro autismus, z. ú., poskytujeme od
roku 2003 širokou nabídku služeb pro lidi s poruchou
autistického spektra (pas) a jejich rodiny z celé české
republiky.
18 let pomáháme
sVětu porozumět
autismu
a lidem s autismem
porozumět sVětu

a

Vážení přátelé,
stejně jako na celý svět i na NAUTIS dopadla v roce 2020 pandemie covidu-19
a ovlivnila všechny námi poskytované služby, život našich klientů i jejich rodin
a osobní i pracovní životy našich zaměstnanců. Byl to náročný rok plný rychlých
změn a přizpůsobování se novým situacím.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat svým kolegům z přímé péče za to, že
navzdory pochopitelným obavám o vlastní zdraví, kdy nikdo netušil, co nás čeká
a jak se situace vyvine, nepodléhali panice a strachu a s velkým pracovním nasazením se zasloužili o zachování komplexního systému péče v NAUTIS. Jsem
všem kolegům velmi vděčná za to, že se nám bez přerušení podařilo zůstat
s klienty v kontaktu a poskytovat služby v maximálně možné míře a kvalitě tak,
aby byla zajištěna ochrana jejich zdraví a bezpečnosti. Opět se ukázalo, že v krizi
se dokážeme semknout a postavit se situaci čelem, být loajální, týmoví a zodpovědní.
S respektem jsme přistoupili a stále přistupujeme k navrhovaným vládním bezpečnostním opatřením. Na jejich základě vytváříme vlastní metodiky s cílem zajistit bezpečné prostředí jak zaměstnancům, tak klientům. Velmi si vážíme toho,
že po celou dobu jsme cítili (a stále cítíme) velkou podporu a zájem ze strany
Magistrátu hlavního města Prahy, krajských úřadů, ale i dalších státních i nestátních institucí, dárců i partnerů, kteří byli schopni reagovat na naše potřeby
rychle a efektivně.
Rok 2020 ale přinesl i pár dobrých a užitečných věcí. Pandemie nás donutila naučit se více využívat online nástroje a být tak rychlejší a efektivnější. S jejich využitím se nám podařilo vytvořit řadu nových projektů a nabídnout nové služby.
Mohli jsme touto cestou oslovit i klienty, pro které byla naše původní nabídka

služeb z mnoha důvodů nedostupná. Je tak jisté, že možnost terapie či konzultace v online prostředí už zůstane v naší trvalé nabídce služeb. Díky podpoře
dárců se k informačním technologiím dostaly i děti, pro které dřív bylo vlastnictví počítače či notebooku nedostižným snem.
Omezení kontaktů v rámci poradenských služeb ukázalo, jak důležitá je dostupnost elektronických informačních zdrojů obsahujících fakta o autismu. Čas, který
jsme nemohli věnovat společenským a skupinovým aktivitám, jsme tak investovali do publikačních a rešeršních činností pro projekt AutismPort. Osvětový
portál se podařilo naplnit velkým množstvím odborných dat a informací a dotáhnout jej do takové podoby, že jsme jej mohli na počátku nového roku 2021
slavnostně představit veřejnosti.
Nezaháleli jsme ani při realizaci nových projektů. I přes nepříznivé podmínky
jsme otevřeli novou pobočku v Hradci Králové, proškolili jsme nové zaměstnance
a v Královehradeckém kraji začali poskytovat službu osobní asistence. V důsledku
uzavřených škol a stacionářů se měnily potřeby našich klientů a jejich rodin. Vedoucí terénních a ambulantních sociálních služeb se snažili v maximální možné
míře vyhovět novým požadavkům klientů, měnily se časy i rozsah poskytovaných
služeb, navyšovali jsme kapacity, což s sebou neslo velké nároky na logistiku.
Přátelé, děkuji Vám za podporu, zájem i důvěru. Ať se nám všem brzy podaří vyrovnat se se ztrátami a bolestmi, které přinesl rok 2020, a v roce 2021 ať nás
čeká již jen to dobré.
Magdalena Šubrt Thorová
Výkonná ředitelka
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naše Vize
Naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní a cenově dostupné služby lidem
s poruchou autistického spektra (PAS), jejich rodinám a odborné veřejnosti. Samozřejmostí je individuální přístup ke klientům v souladu
s profesními povinnostmi a standardy.
Usilujeme o respektování základních občanských práv osob s autismem a jejich rodin. Uplatňujeme a propagujeme postupy a metody
při práci s osobami s PAS žijícími v České republice, které vycházejí
z na důkazech založeného přístupu k autismu. Fungování organizace
zajišťujeme prostřednictvím všech dostupných veřejných a soukromých zdrojů i finančních prostředků získaných z prodeje služeb a produktů. Chceme aktivně rozvíjet a hledat další možnosti samofinancování a firemního a individuálního fundraisingu s cílem zajistit trvalou
udržitelnost a co největší finanční nezávislost chodu organizace. Důvěryhodnost a dobré jméno NAUTIS chceme i nadále garantovat
transparentním hospodařením s finančními prostředky a vytvářením
odpovídajícího a stabilního zázemí pro naše zaměstnance, včetně poskytnutí možnosti dalšího profesního růstu a zvyšování kvalifikace
doma i v zahraničí.

NAUTIS měl
v roce 2020

3557
klientů.
155
lidí s PAS
se zúčastnilo
odlehčovacích
pobytů.

Vytvořili jsme

ojedinělý
informační
portál
AutismPort.

Procesem
diagnostiky
prošlo

286
lidí.

Nakladatelství Poskytli jsme
PASPARTA
vydalo

16 400

22
nových
knižních
titulů.

hodin
osobní
asistence.

Speciálně
pedagogické
středisko
mělo

791
stálých
klientů.

Proškolili
jsme

Odborné
poradenství
NAUTIS
využilo

S pomocí
našich služeb

našlo práci

1762
2502
25
lidí.
lidí.
klientů

V programu
Poskytli jsme
„Podpora
samostatného
hodin
bydlení“
rané péče,
jsme poskytli
z toho

27
1589 dětem

12 515 671
hodin péče.

přímo
v rodinách.

jsme
poskytli

1391
hodin péče

.

Poskytli jsme
terapeutickou

podporu

415
lidem.

v programu
ABA.
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dopad činnosti nautis V roce 2020 na zVýšení kVality žiVota lidí s autismem V čr

středisko diagnostiky a odborného poradenstVí
Mgr. Kateřina Slabá – ředitelka střediska

Celý rok jsme se věnovali diagnostické, poradenské,
vzdělávací a osvětové činnosti. Rok 2020 byl pro

„Chtěla bych moc poděkovat za Vaše služby, jsem

naše středisko také plný výzev, kterým jsme sta-

nadšena! Při naší návštěvě u Vás byli všichni usmě-

tečně a úspěšně čelili. Pružně jsme zareagovali na

vaví, milí, prostředí čisté a příjemné. Cítili jsme

pandemická opatření a zahájili online anamnestické

ohromné pochopení a věděli jsme, že jsme u odbor-

konzultace a do online prostředí jsme také převedli

níků, kteří vědí, co dělají. Děkuji za celou Vaši úžas-

většinu odborných poradenství a týmových aktivit.

nou instituci, za to, jaké lidi mezi sebe přijímáte,

Provoz střediska probíhal v souladu s bezpečnost-

neb je vidět, že to funguje, jste úžasní všichni.“

ními nařízeními a předpisy, tak abychom chránili

matka klienta

všechny naše klienty a zaměstnance.Ve druhé polovině roku jsme zahájili ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí, Výzkumným ústavem potravinářským Praha a dalšími subjekty klinickou část výzkumného projektu, jehož cílem je zjišťovat vliv podávání potravinového doplňku s vysokým obsahem
sulforafanu na symptomy autismu u dětí předškolního věku. Naše středisko se velkou měrou podílelo
na vzniku nového portálu o autismu – AutismPort.
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středisko Včasné interVence
Bc. Jan Kouřil - ředitel střediska

Na začátku roku jsme nově otevřeli rodičovskou

„Je mi velmi líto, že už za Pavlíkem nebudete do-

podpůrnou skupinu pro rodiče dětí s PAS. Mimo

cházet, opravdu velmi líto. Až mám slzy v očích. Do-

stávajících prostor střediska v Praze 3, kde sídlí

dávalo mi to jistotu a věřím, že i Pavlíkovi. Velmi

služba rané péče, máme nyní nové, větší a vhodnější

děkujeme za Vaši úžasnou práci.“

prostory pro program aplikované behaviorální ana-

matka klienta (syn službu ukončil z důvodu věku)

lýzy (ABA) na Praze 4. V průběhu roku jsme byli nuceni neustále reagovat na pandemickou situaci. Podařilo se nám udržet pravidelnou péči v době, kdy
osobní kontakt s klienty nebyl možný nebo byl ztížený. Formu poskytovaných služeb jsme upravovali
dle aktuální situace, především jsme ve větší míře
využívali online videokonzultace.
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terapeutické a sociálně rehabilitační středisko
Mgr. Štěpán Hejzlar - ředitel střediska

oddělení terapeutických
a sociálně aktiVizačních služeb

„I když zlepšení není u mého syna s PAS nějak vý-

Rok 2020 přinesl omezení možností osobního kon-

v hlavě něco z toho, co se dělalo na terapiích,

taktu. Hlavní výzvou pro nás bylo, jak za těchto

uvázne a zpětně si pak připomene: ,To jsme si říkali,

podmínek poskytovat terapii. Individuální sezení

mami…‘ Navíc těsně po skupinových terapiích bývá

přešla z velké části do online prostředí. Videoho-

chvíli klidnější a vidím u něho větší sebedůvěru. Já

vory probíhaly s klienty ve všech věkových katego-

zase dostanu od terapeutů zpětnou vazbu a znovu

riích (děti od sedmi let, jejich rodiče i dospělí lidé na

si uvědomím, že se s ním dá pracovat a že se vlastně

autistickém spektru). Skupinová terapie na dálku

zlepšuje…, neboť už jsem zaslepená únavou a z toho

probíhala u dospívajících a dospělých klientů. Usku-

plynoucí apatií.“

tečnilo se také několik online rodičovských setkání,

razně a dlouhodobě viditelné, myslím, že mu vždy

matka klienta

která byla věnována aktuálním tématům (např. vybrané sociálněprávní otázky s ohledem na nouzový
stav). Vytvořili jsme nové informační materiály
o terapii pro děti i rodiče.
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oddělení sociální rehabilitace
a podporoVaného zaměstnáVání

Činnost volnočasového klubu postihla stejně jako

Osobní kontakt s klienty v roce 2020 nám hatila

jiné služby pandemie. Nezbylo než se propojit on-

pandemie. Většina schůzek proběhla formou video-

line. Klienti projevili velkou míru pružnosti a ohle-

hovorů. Ty se ukázaly mnohdy stejně efektivní jako

duplnosti, a to jak při sporadických výletech a pro-

osobní setkání. Spousta klientů si rozšířila své do-

cházkách, kde všichni nosili ochranné pomůcky

vednosti o práci s online nástroji. Skupinové aktivity

a dodržovali bezpečnostní opatření, tak při pravi-

a nácviky byly převáděny do podpory individuální

delných online hovorech, kde ne vždy stoprocentně

a z této zkušenosti budeme i nadále čerpat. Činnost

fungovala technika. Přes všechny obtíže musíme

Denního centra v Bohnicích jsme rozšířili o další den

říci, že rok 2020 byl plný veselých a zajímavých se-

v týdnu. I tady jsme přešli do režimu práce jeden na

tkání jak online, tak naživo. Těšíme se na setkávání

jednoho. Společně jsme napsali příručku pro za-

ve větší skupině lidí, na výlety, prohlídky a muzea.

VolnočasoVý klub pro dospělé s pas

městnavatele lidí s autismem a soustředili se na
osvětu v oblasti autismu a práce.

„Jsem rád, že aspoň takto na dálku se mohu potkat
s lidmi, se kterými se naživo setkávat nemůžu. Ne-

„Díky spolupráci s konzultantkou se mi lépe daří

můžu se dočkat, až situace dovolí alespoň dílčí roz-

začlenit se do nové práce. Je empatická a má reálný

volnění, abychom se mohli vídat na celodenních

pohled na mou situaci.“

výletech.“
klient služby

klient služby
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středisko dobroVolnictVí a Volného času pro děti a dospíVající s pas
Mgr. Michaela Danešová – ředitelka střediska

VolnočasoVé aktiVity pro děti
a dospíVající s pas

dobroVolnická služba

Služby střediska v roce 2020 využilo více než sto

2020 méně aktivní kvůli pandemickým omezením.

klientů. Nově jsme obohatili širokou škálu aktivit

Ve druhé polovině roku se situace zlepšila, dobro-

o lekce klavíru, cvičení pro rodiče s dětmi a tábory.

volníci nám pomáhali s pořádáním víkendových vý-

Snažili jsme se všem klientům vyjít vstříc, tak aby

letů, příměstských táborů a dalších aktivit. Jako

si rodiče mohli odpočinout a načerpat nové síly. Bě-

stážisté se k nám hlásí převážně studenti vysokých

hem pandemických omezení jsme vytvářeli nové

a středních škol, kteří chtějí získat zkušenosti

aktivity, jako je např. online setkávání, rodinám jsme

v práci s dětmi s PAS a potřebují splnit určitý počet

každý týden posílali inspirací pro činnosti na doma

hodin praxe.

Spolupráce s dobrovolníky a stážisty byla v roce

(pracovní listy, videa s cvičením jógy, audiopohádky).

„Dobrovolnictví mi poskytlo trávit svůj čas smysluplně, poznat lidi s PAS, a hlavně jim lépe porozu-

„Jste úžasní a díky Vám mám možnost načerpat

mět, podívat se na svět jejich očima. Myslím, že

novou sílu, kterou moc potřebuji k péči o svá dvoj-

práce v NAUTIS mi mnohé dala a ještě dá do sou-

čátka. A také mají holky možnost se naučit hrát na

kromého i pracovního života.“

klavír a kreativně se rozvíjet. Jsme Vám moc zavá-

dobrovolnice

záni.“
matka klientek
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středisko odlehčoVacích služeb
Šárka Henychová – ředitelka střediska

Rok 2020 přinesl mnoho osobních i pracovních vý-

„Moc a moc Vám všem s manželem děkujeme za tý-

zev pro každého z nás. Troufám si tvrdit, že ve stře-

denní péči o syna. Vyprávěl jeden zážitek za dru-

disku odlehčovacích služeb jsme se jich zhostili, jak

hým a mladší syn to uzavřel slovy, že se tam měl

nejlépe to šlo. Každý z nás, zaměstnanci, klienti i je-

brácha jako v ráji a že si přeje jako vánoční dárek

jich rodiče, byl důležitým článkem v jejich úspěš-

tam o letních prázdninách jet také.“

ném a klidném zvládnutí. Bylo osvěžující přivítat

matka klienta

v týmu nové kolegy i klienty. Společně s kolegy
jsme tvořili útulnější prostředí našeho respitního
centra v Bohnicích i v Sadské a využívali jsme
k tomu kreativních a kutilských dovedností těch šikovnějších z nás. S novými klienty jsme hledali
cesty, jak se vzájemně poznat a jak se domluvit, aby
společné chvíle plynuly v klidu a pohodě s minimem
nedorozumění. Všechny naše společně prožité
hezké chvíle považuji za velké úspěchy roku 2020.
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středisko osobní asistence a chráněného bydlení
Mgr. Jan Šlosárek – ředitel střediska

oddělení osobní asistence

„Vím, že mě asistentka Nikča vyzvedne každý pátek

Mimořádný rok 2020 pro nás překvapivě znamenal

ve 14.00 hodin a děláme to, co mě baví. Osobní asis-

velký rozvoj rozsahu námi poskytované služby.

tence je dobrá. Pokud by asistentka nepřišla, tak

V únoru jsme začali nově pracovat v Královéhra-

bych byla naštvaná a smutná. Ráda jezdím na vý-

deckém kraji, který nás zařadil do své sítě služeb.

lety, městskou dopravou a na procházky po Praze,

„Koronavíření“ komplikovalo rozjezd služby, ale ne-

kde si s asistentkou Nikčou povídám, anebo cho-

zastavilo nás. Zaučili jsme první pracovníky a začali

díme do KFC.“

službu poskytovat klientům. Máme krásnou kan-

klientka služby

celář v Hradci Králové v budově YMCA a stále nabízíme volnou kapacitu pro nové zájemce z kraje.
Dobře zavedená a praxí ověřená služba v Praze
a Středočeském kraji díky pěti týmům asistentů
a pod vedením pracovitých koordinátorů, i přes
krátké období poklesu počtu klientů, poskytla
o přibližně 3000 hodin asistence více než předchozí
rok. Naučili jsme se poskytovat a organizovat
službu bezpečně (v souvislosti s bezpečnostními
pandemickými opatřeními) a čelit novým a nečekaným výzvám.
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chráněné bydlení

„V chráněném bydlení se mi líbí, učím se, abych

Na začátku roku 2020 jsme otevřeli nový chráněný

mohl žít ve svém bytě, učím se samostatnosti. Jde

byt a celkově poskytujeme službu ve třech chráně-

to, občas je nějaká krize, ale nakonec je to v pohodě.

ných bytech – garsoniérách. Službu chráněného

Je super, že za mnou chodí asistenti, jsem rád, že

bydlení také ovlivnila pandemie, situaci jsme se

aspoň někdo za mnou chodí.“

snažili co nejvíce přizpůsobit. Některým klientům

klient služby

jsme pomohli nákupem jídla, u některých jsme naopak počet přímých asistencí snížili, případně jsme
využili kontakt s klienty přes internet. Do služby
jsme přijali tři nové klienty. V průběhu roku jsme jeden byt kompletně zrekonstruovali a všechny tři
byty nyní nabízejí velmi důstojné bydlení v běžné
zástavbě. Vzhledem k tomu, že jsme posílili personální zabezpečení služby o zkušené pracovníky
NAUTIS, mohli jsme nabídnout chráněné bydlení
i klientům, kteří potřebují více podpory v samostatném životě.
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středisko podpory samostatného bydlení
Ing. Renata Němcová, Ph.D. – ředitelka střediska

Na začátku roku 2020 jsme začali poskytovat

„Díky postupné adaptaci si dcera dobře zvykla na

službu klientkám s těžší symptomatikou PAS s při-

společné bydlení, které nyní vnímá jako druhý do-

druženým intelektovým znevýhodněním a chová-

mov. Marky se těší v pondělí ráno ,za holkama‘, osa-

ním náročným na péči v místě jejich nového byd-

mostatnila se a vnímám, že se v bytě cítí dobře.

lení. Slečny se přestěhovaly od svých rodin a nyní

Velmi oceňuji nasazení celého kolektivu v době

službu čerpají 24 hodin denně, nebo tráví čas mimo

pandemie a děkuji za laskavý přístup k našim sleč-

službu v jiném zařízení (denní stacionář, škola).

nám.“

Osobní asistenti klientky podporují ve všech jejich

matka klientky

denních aktivitách, vedou je k maximálnímu zapojení se do chodu domácnosti a hledají spolu s nimi
nové volnočasové vyžití, např. cvičení se soukromým trenérem, cestování na oblíbená místa. Chod
služby byl v letošním roce ovlivněn pandemií
covidu-19. Asistenti poskytovali klientkám službu
v karanténě, i během jejich onemocnění koronavirem SARS-CoV-2. Klientky se ve svém novém bydlení velmi dobře adaptovaly. Asistenti je podporují
při pravidelných návštěvách rodičů a ony se do
svého nového domova velice rády vracejí.
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domoV se zVláštním režimem
Mgr. Kateřina Šulcová - ředitelka domova se zvláštním režimem

V roce 2020 došlo k několika změnám. Jeden z klientů

„Rád tady bydlím, protože mám rád asistenty, kteří

přešel do služby s menší mírou podpory, což pova-

se o mě starají. Můžu na procházkách sbírat kovy

žujeme za velký úspěch, neboť to znamená, že se

a dostávat za ně peníze. Peníze mám rád a mohu je

u nás naučil dostatečné samostatnosti. Přijali jsme

shromažďovat jako sběratel.“

nového klienta, který dobře zapadl mezi ty stávající,

klient služby

a zdá se, že se mu v novém prostředí líbí. Celosvětová pandemie covidu-19 se podepsala i na provozu
naší služby, nicméně její chod jsme pro klienty udrželi téměř bez omezení. V posledním čtvrtletí se na
fungování služby podepsala velmi smutná situace,
a to vážné onemocnění jednoho z klientů. Jsme
opravdu pyšní na to, že se nám podařilo tohoto
klienta udržet v naší službě až do konce jeho života.
Péče o něj byla náročná, ale vnímáme jako úspěch,
že mohl dožít ve svém přirozeném prostředí a jeho
odchod byl důstojný. I nadále bychom rádi pokračovali ve službě tak, aby naši klienti žili život co nejpodobnější životu jejich vrstevníkům.
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středisko rozVoje a Vnějších Vztahů
Kateřina Szczepaniková, DiS. – ředitelka střediska

Rok 2020 pro naše středisko nebyl snadný. Byli jsme

„Jako rodič sledující komunikaci NAUTIS s veřej-

nuceni všechny plánované aktivity přesunout do

ností musím ocenit její srozumitelnost a pozitivní

online prostředí. Osmý ročník ceny pro jednotlivce

ráz. Dostávají se k nám (rodičům) informace jak

a instituce APLAUS 2020 jsme vyhlásili online, stej-

z dění uvnitř organizace, tak o tématech, která se

ným způsobem jsme pořádali další osvětové akti-

nás dotýkají a rozšiřují naše obzory. Je vidět, že or-

vity. Připravili jsme balíček nejdůležitějších infor-

ganizaci na lidech s PAS opravdu záleží.“

mací souvisejících s karanténou a pandemií, aby-

matka klientky

chom dodali lidem s PAS a jejich blízkým potřebnou
míru podpory. Zástupci organizace byli hosty mnoha
pořadů, kde šířili osvětu a kde informovali veřejnost
o úskalích nastalé situace. Aktivity „offline“ byly bohužel bez náhrady zrušeny i v dalších měsících. Zahájili jsme tradici živě vysílané besedy Mikrokosmos, na kterou se můžete těšit i v roce 2021.
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VzděláVací středisko
Mgr. Michaela Vaculčíková – ředitelka střediska

Rok 2020 byl v mnoha ohledech mimořádný a při-

„Na kurzu bych neměnila nic, výstižné, děkuji za

nesl do našich životů mnoho omezení i nečekaných

lidskost, o odbornosti není pochyb. Raději si přeji,

změn. Středisko vzdělávání svoji nabídku rozšířilo

abyste si pozitivní energii udrželi co nejdéle.“

a přeneslo mnoho vzdělávacích kurzů do online

účastnice kurzu

prostředí. Podařilo se úspěšně udržet již zajetou
spolupráci s Generálním ředitelstvím Úřadu práce
a dostát (alespoň částečně) svých závazků v rámcové dohodě o realizaci vzdělávacího programu.
Velkou výzvou a následným úspěchem se stal šestý
ročník konference Autismus v praxi, který proběhl
v živém vysílání za účasti více než 200 zájemců. Ke
konci roku se podařilo uzavřít smlouvu o zakázce
malého rozsahu, jejímž cílem jsou vzdělávací kurzy
pro pedagogické pracovníky v rámci projektu tranzitní program Svítání.
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speciálně pedagogické centrum při nautis
PaedDr. Věra Čadilová - ředitelka centra, speciální pedagožka

I činnost našeho centra ovlivnila v roce 2020 pan-

„Péči SPC NAUTIS využívám pro dva syny (12 a 18

demie covidu-19. Přes náročnost situace a za do-

let), kteří měli tak zásadní potíže v běžném školním

držení maximálních hygienických opatření byli vy-

prostředí, že pomoc klasické pedagogicko-psycho-

šetřeni všichni stálí klienti, u kterých bylo třeba

logické poradny byla nedostačující. SPC NAUTIS

provést kontrolní speciálně pedagogické či psycho-

nám pomohlo vybrat pro kluky vhodný model

logické vyšetření, zároveň byli do péče přijímáni

vzdělávání, ve kterém mohou rozvíjet své schop-

noví klienti, kteří na poskytnutí služby čekali. Díky

nosti a dosahovat s ohledem na své limity dané dia-

pandemii jsme se naučili využívat nových komuni-

gnózami co nejlepších výsledků. U mladšího

kačních prostředků, některé služby jsme začali po-

z chlapců mě NAUTIS pomáhá vhodně nastavovat

skytovat dočasně online. Činnost našeho centra

podmínky a výstupy domácího vzdělávání. Starší

nebylo možné přerušit. Distanční forma výuky byla

syn letos končí výuční obor, bude pokračovat v dal-

a stále je pro mnohé žáky, studenty, pedagogy i ro-

ším vzdělávání, což je možné hlavně díky součin-

diče výzvou. Našim úkolem bylo poskytnout jim po-

nosti SPC—škola—rodina, která z mého pohledu

moc a podporu i v tomto náročném období. Fru-

funguje výborně.“

straci rodičů (možná i pedagogických pracovníků)

matka klientů

z distanční výuky jsme se snažili snížit metodickou
příručkou Domácí vzdělávání v době koronavirové
pandemie, kterou naleznete na webu NAUTIS.
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mateřská škola při národním ústaVu pro autismus
Mgr. Dita Derková – ředitelka mateřské školy

I přesto, že nám letošní rok neumožnil využívat slu-

torky MgA. Hany Holé. Za velký úspěch pak pova-

„Rodinný kolektiv a nádherný přístup k dětem. Jste

žeb a činností, na které jsme běžně zvyklí a které

žujeme další úspěšné přechody a integrace našich

neodmyslitelně zapsáni do našeho života. Díky Vám

nám velmi pomáhají rozvíjet oslabené oblasti u dětí

dětí s PAS mezi větší počet intaktních dětí a spo-

je M. tam, kde je. Děkuju. Z celého srdce.“

s PAS, se nám podařilo dětem zajistit dostatek pří-

kojenost rodičů, o které svědčí vyhodnocení dotaz-

ležitostí a činností k jejich rozvoji během pobytu

níků na konci roku.

matka chlapce, který zvládl přechod do nové MŠ
mezi větší počet intaktních dětí

v MŠ. Zajistili jsme dostatečně podnětné prostředí,
kvalifikovaný personál a aktivně jsme působili na
celkový rozvoj dětí s PAS. Ke své práci jsme využívali
především metody TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped
Children – péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí
s problémy v komunikaci, VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém, ve světě známý jako
PECS, tj. Picture Exchange Communication Systém)
a ABA (aplikovaná behaviorální analýza). Podařilo se
nám zajistit dětem dostatek pohybu, zapojili jsme
se do projektu Se sokolem do života, děti měly jednou týdně muzikoterapii pod vedením zkušené lek-
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nakladatelstVí pasparta
Mgr. Martin Mařík - jednatel

V roce 2020 se nám podařilo vydat 22 nových titulů.

„… bylo znát, že i u nich jde o záležitost srdeční. :-)

Nabídku jsme doplnili o zcela novou ediční řadu Po-

Jejich příklady dobré praxe byly nesmírně inspira-

moc blízkým. Ta se zaměřuje na práci se seniory a při-

tivní. Příspěvek Dítě s ADHD ve škole bych snad i ro-

náší odborným pracovníkům, seniorům i jejich blíz-

zeslala do ostatních škol jako studijní materiál do

kým knihy, které lze použít např. pro vzpomínání

sboroven…“.

a podporu vzájemné komunikace. Naše knižní pro-

účastnice online konference

dukce byla i dále doplňována o didaktické pomůcky.
Nabídku tištěné produkce doplnila řada webinářů
a online konference, které se setkaly s velkým ohlasem. Dokončili jsme realizaci projektu, který byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – pól
růstu ČR. Díky této aktivitě jsme mimo jiné mohli vytvořit další pracovní místa pro lidi s PAS. Zároveň
jsme zahájili realizaci projektu SVP - online portál, jehož prostřednictvím nabídneme sadu aplikací pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vývoj
aplikací realizujeme díky finanční podpoře získané
v rámci výzvy vypisované MŠMT a ve spolupráci s SPC
NAUTIS.
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základní inFormace

NáRODNí úSTAV PRO AUTISMUS, Z.ú

Výkonná ředitelka

Sídlo: V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8

Ing. Magdalena Šubrt Thorová

Právní forma: ústav
IČO: 266 23 064

Správní rada

Bankovní spojení:

PaedDr. Eva Brožová

Expobank CZ, a. s., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4

PhDr. Jitka Kendíková

Číslo účtu: 5111440001/4000

Petr Kuča

Vznik: 1. 4. 2003

MUDr. Petr Možný
Mgr. František Špoutil, Ph.D.

E-mail: nautis@nautis.cz
Web: www.nautis.cz

Zakladatelé

Facebook: www.facebook.com/nautis.cz

PaedDr. Věra Čadilová
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
Ing. Magdalena Šubrt Thorová
Revizor
Ing. Lenka Helebrantová
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Správní rada
Ředitelka
Finanční ředitelka

Metodická ředitelka odborných programů

Ekonomické,

Středisko rozvoje

provozní a personální

a vnějších

středisko

vztahů

Projektové oddělení

Ekonomické, provozní
a personální oddělení

Středisko dobrovolStředisko

Středisko včasné

Středisko

nictví a volného času

vzdělávání

intervence

odlehčovacích služeb

pro děti
a dospívající s PAS

Oddělení PR, FR, osvěty

Oddělení

a péče o dárce

integrované terapie

Grantové oddělení

Oddělení sociální služby
rané péče

Oddělení ABA

Středisko osobní

Domov

Terapeutické

Středisko podpory

Středisko diagnostiky

asistence

se zvláštním

a sociálně rehabilitační

samostatného

a odborného

a chráněného bydlení

režimem

středisko

bydlení

poradenství

Domov Bohnice

Domov Libčice

Oddělení sociální

Oddělení odborného

rehabilitace

poradenství

Terapeutické

Oddělení diagnostiky

oddělení

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

Oddělení zájmových
aktivit pro dospívající
a dospělé

Oddělení odborného
sociálního poradenství
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nautis V roce 2020 spolupracoVal s mnoha partnery a dárci.
Všem dárcům a partnerům děkujeme.

generální partner nautis
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Accenture Central Europe B. V., organizační složka

Liberecký kraj

Perena, s. r. o.

Alurol, spol. s. r. o.

LMC, a. s.

Pro bezpečnou budoucnost, z. s.

Asociace veřejně prospěšných

Mastercard Europe SA, organizační složka

Pro.Med.CS Praha, a. s.

organizací ČR, z. s.

Město Hradec Králové

SinneIC, a. s.

Avantagrde Prague, s. r. o.

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

SMP CZ, a. s.

Boehringer Ingelheim,s. r. o.

Městské části Praha 12, 15, 17, 18

Středočeský kraj

Burgrárna, s. r. o.

Ministerstvo vnitra ČR

Škoda Auto, a. s.

Česká spořitelna, a. s.

Nadace Agrofert

Unilever ČR, s. r. o.

Československá obchodní banka, a. s.

Nadace Blížksobě

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Erste Asset Management, GmbH,

Nadace Dětský mozek

YAM, s. r. o.

pobočka Česká republika

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Život dětem, o. p. s.

Fórum dárců, z. s.

Nadace ČEZ

42 Financial Services, a. s.

Farmy.CZ, s. r. o.

Nadace Euronisa

GEP Czech Republic, s. r. o.

Nadační fond Albert

Děkujeme srdečně i našim dalším firemním dárcům.

Giff, a. s.

Nadace J & T

Náš velký dík patří všem individuálním dárcům,

GIVT.cz, s. r. o.

Nadace J. V. J. 2017

kteří nám poskytli finanční nebo materiální pod-

Hlavní město Praha

Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota

poru. Děkujeme také dobrovolníkům za práci

HoppyGo, s. r. o.

Nadace rozvoje občanské společnosti

s dětmi a dospělými s PAS i za pomoc s organizací

Královehradecký kraj

Nadace Život umělce

jednorázových akcí, administrativními a údržbář-

LEGO Trading s. r. o.

Nadační fond Tesco

skými pracemi.
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jak můžete pomoci Vy?

zasláním Finančního daru na sbírkoVý účet:

máte možnost podporoVat naši činnost i praVi-

5111440802/4000.

delně, zašlete-li dms na teleFonní číslo 87 777:

účet je veden u expobank cz, a. s.,

text: dms trV nautis 30 (cena dms je 30 kč);

se sídlem na strži 2097/63, 140 00 praha 4.

text: dms trV nautis 60 (cena dms je 60 kč);

jsme členem aliance odpovědných pořadatelů veřej-

text: dms trV nautis 90 (cena dms je 90 kč).

ných sbírek.

V tomto případě bude váš operátor automaticky každý
měsíc odesílat dárcovskou dms v ceně 30, 60 nebo 90

zasláním Finančního daru prostřednictVím

kč, a to až do doby, kdy trvalou dms ukončíte. pro ukon-

www.darujspraVne.cz.

čení zašlete text stop nautis na tel. č. 87 777.

nautis je součástí programu Fóra dárců, které v rámci

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;
l zadáním práce klientům v Denním centru
NAUTIS;
l zaměstnáním lidí s PAS.

projektu daruj správně sdružuje prověřené neziskové
organizace.

prostřednictVím giVt – klikni a pomáhej.
giVt je internetový projekt, který umožňuje přímou

Formou dárcoVské zpráVy – dms.

podporu neziskových organizací prostřednictvím ná-

při jednorázové pomoci stačí poslat dárcovskou sms

kupu ve vybraných e-shopech. můžete nautis přispět,

(dms) na telefonní číslo 87 777:

aniž byste zaplatili o korunu navíc. stačí jen nakoupit

text: dms nautis 30 (cena dms je 30 kč);

prostřednictvím giVt na www.givt.cz.

další informace naleznete na webových stránkách
www.nautis.cz v sekci podpořte nás / chci darovat.
můžete nás také kontaktovat na nautis@nautis.cz.
za Veškerou podporu a pomoc děkujeme.

text: dms nautis 60 (cena dms je 60 kč);
text: dms nautis 90 (cena dms je 90 kč).
z uvedené ceny dms obdržíme 29, 59 nebo 89 kč.
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nautis 2020 Ve Faktech a číslech
VýZNAMNé POlOžKy DlE VýKAZů úČETNí ZáVěRKy ZA ROK 2020 (V TIS. KČ)

Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2020)

Rozvaha k 31. 12. 2020
Dlouhodobý majetek (automobily, výp. technika aj.)
Bankovní účet
Vlastní jmění

3 614
23 182
2 701

Fondy

11 049

Nerozdělený zisk z minulých období

10 587

85,95

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

15
246

Počet dobrovolníků

50

Registrované sociální služby

10

Odborné sociální poradenství, osobní asistence, odlehčovací služby, domovy se

Výkaz zisků a ztráty od 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
Náklady celkem

Počet zaměstnanců (přepočet na celé úvazky)

80 743

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

Spotřeba materiálu a energií

4 302

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

Služby

11 533

postižením, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení

Osobní náklady

62 103

Výnosy celkem

82 409

Přijaté dotace

61 973

Výsledek hospodaření po zdanění

1 666
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zpráVa nezáVislého auditora
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graFická příloha, přehled zdrojů FinancoVání
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zdroje FinancoVání nautis V roce 2020
služba/činnost

Financování v roce 2020

Diagnostika

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

Odborné sociální poradenství

Státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), mimořádné programy MPSV související s covidem-19, rozpočet Ministerstva zemědělství ČR,
rozpočet MHMP, rozpočet Libereckého, rozpočty městských částí Prahy 2 ,3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18
Firemní dárci a nadace: Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota, Nadace J & T, Accenture central Europe B. V., Letiště Praha, a. s., Nadační fond Albert

Včasná intervence

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského kraje, mimořádné programy MPSV související s covidem-19, rozpočet MHMP,
rozpočet městské části Praha 6, 8
Firemní dárci a nadace: Nadace blíž k sobě, Nadace J. V. J., Nadace J & T, Nadace ČEZ, LEGO Trading, s r. o.
Příspěvky individuálních dárců

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

Státní dotace MPSV, Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, dotace v rámci „Podpora vybraných druhů sociálních služeb
ve Středočeském kraji III“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160, mimořádné programy MPSV související s covidem-19, rozpočet MHMP,
rozpočet Libereckého kraje, Ministerstvo zdravotnictví ČR, rozpočet městské části Praha 8
Firemní dárci a nadace: Česká spořitelna, a. s., Nadace Euronisa, Nadace ČEZ, Boehringer Ingelheim
Příspěvky individuálních dárců

Osobní asistence

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského a Královehradeckého kraje,
mimořádné programy MPSV související s covidem-19, rozpočet MHMP, rozpočet Královéhradeckého kraje,
rozpočet městské části Praha 6, 10, město Hradec Králové
Firemní dárci a nadace: Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota, TIROP spol. s r. o.
Příspěvky individuálních dárců
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Odlehčovací služby

Státní dotace MPSV, mimořádné programy MPSV související s covidem-19, Ministerstvo zdravotnictví ČR, rozpočet MHMP,
rozpočet Libereckého kraje, rozpočet městské části Praha 4, 5, 8, 1
Firemní dárci a nadace: SMP CZ, a. s., Gift a. s., Nadace ČEZ, Nadace Agrofert, NROS, Nadace GCP, Terre Pluriele Boygues construction, Nadace J & T
Příspěvky individuálních dárců

Chráněné bydlení

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP a Libereckého kraje, mimořádné programy MPSV související s covidem-19,
rozpočet MHMP a Libereckého kraj

Domov se zvláštním režimem

Státní dotace MPSV, mimořádné programy MPSV související s covidem-19, rozpočet Královéhradeckého a Středočeského kraje, rozpočet MHMP
Firemní dárci a nadace: ALUROL spol. s r. o., UNILEVER ČR, spol. s r. o.
Příspěvky individuálních dárců

Podpora samostatného bydlení

Rozpočet MHMP, mimořádné programy MPSV související s covidem-19
Firemní dárci a nadace: Škoda Auto, a. s.

Vzdělávání, PR, osvěta, fundraising,
ekonomické oddělení

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