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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.
15 let pomáháme
sVětu porozumět
autismu
a lidem s autismem
porozumět sVětu

a

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

dinný život. I přes různá možná nadání a silné

živých situací, vztahy v rodinách bývají napjaté

ních dovedností, nebo analyzují a řeší prob-

Autismus je vrozená neurovývojová porucha

stránky všem osobám s touto diagnózou

a jednotliví členové rodiny jsou vystaveni vel-

lémové chování. Někteří pracovníci poskytují

způsobující deficit v sociálních a komunikač-

komplikuje autismus život. Dopad autismu na

kému stresu, který často může vést až k roz-

odborné poradenství pobytovým zařízením

ních schopnostech, která ovlivňuje mnohé

člověka a na jeho rodinu lze považovat za zá-

padu rodiny a psychickým obtížím souro-

sociální péče, které mají v péči klienty s PAS.

oblasti života a navenek se projevuje nestan-

važný a handicapující.

zenců.

Založili jsme sociální podnik – Nakladatelství

problematickým) chováním. Osoby s autis-

jaký problém Ve společnosti řešíme?

co děláme pro zlepšení žiVota lidí

Podporujeme také činnost tzv. sebeobhájců –

mem mají sice mnoho společného, ale záro-

Výskyt autismu v populaci je cca 1–2 %. Autis-

s autismem a jejich rodin?

lidí s PAS, kteří se snaží prosazovat své názory

veň se od sebe i výrazně odlišují. Mezi poruchy

mus ovlivňuje nejen život lidí s touto diagnó-

Poskytujeme komplexní nabídku služeb pro

a svá práva ve společnosti. Máme ucelený sys-

autistického spektra (PAS) spadá kromě dět-

zou, ale také jejich rodiny a širší okolí. Služby

lidi s PAS v České republice. Jsme reg-

tém vzdělávání týkající se problematiky

dardním, často sociálně problémovým (spíše

PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem.

ského autismu i Aspergerův syndrom, aty-

pro tuto cílovou skupinu nejsou v ČR posky-

istrovaným poskytovatelem terénních sociál-

autismu. Organizujeme osvětové a PR akce

pický autismus a dezintegrační porucha. Vývoj

továny v dostatečném objemu. Některé (např.

ních a pobytových sociálních služeb a realizu-

pro širokou veřejnost. Formou členství

dítěte s autismem je od raného dětství naru-

pobytová zařízení pro lidi se souběhem au-

jeme programy podporovaného zaměst-

NAUTIS v mezinárodní organizaci Autism-Eu-

šen zejména v oblasti komunikace a vztahů.

tismu a problémového chování) neexistují té-

návání. V oblasti psychodiagnostiky u nás

rope se aktivně účastníme mezinárodních

Děti s autismem mívají i řadu dalších prob-

měř vůbec nebo za podmínek pod hranicí lid-

pracuje psychiatr a psychologové. O rodiny

projektů. Díky Kateřině Thorové, jedné ze za-

lémů. Často se objevují různé formy stereo-

ské důstojnosti. Povědomost odborníků, ro-

s předškolními dětmi se stará tým pracovníků

kladatelek NAUTIS, která získala v mez-

typního chování, emoční poruchy, problémy

din dětí s PAS i širší veřejnosti o autismu je

včasné intervence a služby jim také poskytuje

inárodní organizaci ASHOKA statut „ASHOKA

s představivostí, poruchy chování, motoriky

stále nízká. Z tohoto důvodu se stále popu-

Mateřská škola při Národním ústavu pro

Fellow“, využíváme možností navazovat nové

a nejrůznější neurologické odchylky. Stejnou

lárnějšími stávají neověřené a někdy i nebez-

autismus. Speciální pedagogové sestavují pro

partnerské vztahy s firmami a sdílet know-

diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní

pečné metody, které slibují zázračná uzdra-

děti, žáky a studenty podklady pro indi-

how se sociálními inovátory, které tato orga-

i ti s poruchami vývoje intelektu, hovorní i ne-

vení. Lidé s autismem a jejich rodiny často čelí

viduální vzdělávací programy, spolupodílí se

nizace podporuje po celém světě. Jsme také

mluvící, uzavření i společenští, pasivní i hype-

nepochopení ze strany veřejnosti, děti i do-

poradensky na zařazování dětí do předškol-

členy Asociace veřejně prospěšných organi-

raktivní, děti úzkostné i bez pudu sebezá-

spělí se potýkají se šikanou, dospělí si obtížně

ních a školních zařízení. Od podzimu 2014

zací (AVPO).

chovy. Někteří lidé s poruchou autistického

hledají zaměstnání (50–60 % lidí s PAS ve věku

NAUTIS poskytuje tyto služby prostřed-

spektra vyžadují speciální vzdělávání a ne-

15–64 let je ekonomicky neaktivních; srov.

nictvím Speciálně pedagogického centra, je-

1

ustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou

23% průměr v populaci ČR). Rodiny s dítětem

hož je zřizovatelem. Vyškolení terapeuti ve-

Specialisterne; Aspiritech; United Kingdom Office for

úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený ro-

s autismem se snáze dostávají do sociálně tí-

dou individuální i skupinové nácviky sociál-

National Statistics (2001), Census Report

Zdroj: The National Autistic Society Autism Speaks;

3

naše Vize
Naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní a cenově dostupné služby lidem s poruchou autistického spektra,
jejich rodinám a odborné veřejnosti. Samozřejmostí je individuální přístup ke klientům a naplňování standardů kvality sociálních služeb. Usilujeme o respektování základních občanských práv osob s autismem
a jejich rodin. Uplatňujeme a propagujeme jen takové postupy a metody při práci s osobami s PAS v České
republice, které vycházejí z vědeckého 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, firemního a individuálního fundraisingu s cílem zajistit trvalou udržitelnost a co největší finanční nezávislost chodu organizace.

a

Důvěryhodnost a dobré jméno NAUTIS chceme i nadále garantovat transparentním hospodařením s fi-

nančními prostředky a vytvářením odpovídajícího a stabilního zázemí pro naše zaměstnance včetně poskytnutí možnosti dalšího profesního růstu a zvyšování kvalifikace doma i v zahraničí.

dopad činnosti nautis V roce 2018 na zVýšení kVality žiVota lidí s autismem V čr

středisko odborného poradenstVí a psychodiagnostiky
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. - ředitelka střediska a metodická ředitelka odborných programů

oddělení diagnostiky

PRůběH Služby V ROcE 2018

STATiSTiKA zA ROK 2018

Zájem o psychologické vyšetření v NAUTIS stále několikanásob-

Typ služby

POSláNíM Služby je na základě podrobného psychologického

někrát převyšuje možnosti našeho diagnostického týmu. Aby-

Komplexní diferenciálně diagnostická vyšetření

nebo psychiatrického vyšetření stanovit, zda deficity v sociálně-

chom neprodlužovali čekací dobu na vyšetření, pozastavili jsme

Kontrolní vyšetření

emočním porozumění a projevy v chování odpovídají PAS, a de-

na několik měsíců pořadník. Uvědomujeme si však nezbytnost

celkem vyšetření

finovat psychologické, výchovné, vzdělávací a sociální potřeby

správné a včasné diagnózy pro zahájení účinné intervence,

klienta.

a proto rodičům, které znepokojuje vývoj jejich dítěte, nabízíme

Počet vyšetření
211
41
252

Působnost služby: všechny kraje ČR

službu screeningové diagnostiky u dětí do tří let. Při screeningovém vyšetření psycholog pozoruje dítě ideálně v dítěti známém prostředí (domov, školka). Na základě pozorování dítěte
a konzultace s rodiči orientačně zhodnotí vývoj dítěte s ohledem
na riziko přítomnosti poruchy autistického spektra a navrhne
rodině další doporučení pro práci s dítětem. V květnu jsme v našem týmu přivítali novou kolegyni, která se po intenzivním několikaměsíčním zaškolení věnuje odbornému vyšetření dětí školního a předškolního věku.
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oddělení odborného poradenstVí

PRůběH Služby V ROcE 2018

STATiSTiKA zA ROK 2018

Podařilo se nám pozorněji zkoumat poptávku našich klientů.

Typ služby

POSláNíM Služby je podpora osob s PAS a jejich blízkých, aby

Díky tomu jsme byli schopni lépe sledovat oblasti, ve kterých

Poradenství o diagnóze

186

se orientovali ve svých právech, rozuměli své nepříznivé situaci

klienti naší služby potřebovali podporu, a tomu jsme také při-

Poradenství v dalších oblastech

502

a byli schopni ji účinně řešit co nejvíce vlastními silami a v co

způsobili aktivity našeho poradenství. Klienti se na nás obraceli

celkem

688

nejpřirozenějším prostředí.

s žádostmi o informace především v těchto oblastech: navazující
služby, finanční zabezpečení, svéprávnost a také vyrovnávání se

Počet klientů

Působnost služby: všechny kraje ČR

s diagnózou PAS. I díky této práci jsme mohli začít pracovat na
vytváření adresářů služeb pro osoby s PAS. Vysokou úspěšnost
jsme zaznamenali při podpoře lidí s PAS a jejich blízkých dosáhnout na oprávněné příspěvky a dávky. V případech, kdy jsme ve
spolupráci s naším externím právníkem pomáhali našim klientům při zpracovávání námitek či odvolání ve věci příspěvku na
péči, průkazu osoby se zdravotním postižením či také invalidního
důchodu, byli tito lidé ve více než polovině případů úspěšní. Důležitou součástí služby jsou terénní práce a doprovody našich
klientů na úřady, k lékařské posudkové službě a dalším orgánům
nejen veřejné moci. V neposlední řadě se nám dařilo také navázat
či prohloubit vztahy s dalšími organizacemi především v rámci
Prahy, které také poskytují své služby dětem či dospělým s PAS.
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středisko Včasné interVence
Bc. Jan Kouřil - ředitel střediska

POSláNíM Služby je poskytovat ucelenou podporu rodinám

tečně prostorném, příjemném a vhodně vybaveném prostředí.

PůSObNOST Služby:

dětí s poruchou autistického spektra v jejich nepříznivé životní

Podařilo se nám rozšířit tým realizující ABA program a navýšit

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

situaci tak, aby mohly o své děti pečovat ve svém prostředí, s

kapacitu programu.

ský kraj, část Ústeckého kraje vymezená správními obvody
obcí s rozšířenou působností Louny, Žatec, Litoměřice,

dostatkem informací a dle svých preferencí.
STATiSTiKA zA ROK 2018

l ODDělENí SOciálNí Služby RANÉ PÉČE

Typ služby

l ODDělENí APliKOVANÉ bEHAViORálNí ANAlÝzy (AbA)

Konzultace s rodiči

l ODDělENí iNTEGROVANÉ TERAPiE

Úvodní schůzka s rodiči

Konzultace s pedagogy
Lekce individuální práce s dítětem
ČiNNOST STřEDiSKA VČASNÉ iNTERVENcE V ROcE 2018

ABA program (počet hodin přímé práce)

Roudnice nad Labem a Lovosice.
Počet úkonů
86
473

l Individuální nácviky dovedností v rámci oddělení integrované terapie: bez omezení místem bydliště, služba probíhá

ambulantně ve Středisku včasné intervence v Praze.

69

l Intenzivní program ABA: bez omezení místem bydliště,

554

služba probíhá ambulantně ve Středisku včasné intervence

1006,5

v Praze.

Pokračovali jsme v poskytování širokého spektra služeb od terénního poradenství v rodinách podle podmínek zákona o soci-

Počet klientů, kteří v roce 2018 využili alespoň jednu službu

álních službách přes pravidelnou individuální práci s dětmi na

Střediska včasné intervence: 241

středisku až po intenzivní program aplikované behaviorální analýzy (ABA) realizovaný v souladu s mezinárodními standardy organizace BACB (Behavior Analyst Certification Board). V roce
2018 jsme pro středisko získali nové prostory v centru Prahy,
které nám umožňují poskytování ambulantních služeb v dosta-

7

terapeutické a sociálně rehabilitační středisko
Mgr. Štěpán Hejzlar - ředitel střediska

terapeutické oddělení a oddělení
sociálně aktiVizačních služeb

STATiSTiKA zA ROK 2018
individuální poradenství a terapie

Počet klientů

Poradenství a terapie pro děti s PAS a jejich rodiny
POSláNíM Služby je podpora osob s PAS v rozvoji psychických

Poradenství a terapie pro dospělé osoby s PAS a jejich rodiny

a sociálních dovedností a osob blízkých v nalézání řešení situací

celkem

141
48
189

spojených s péčí o osoby s PAS a se získáváním potřebné psychosociální odolnosti.

Skupinové poradenství a terapie
Typ služby

Počet klientů

Počet uskutečněných skupin

PRůběH V ROcE 2018

Skupinová terapie pro děti

76

182

Terapeutické a sociálně aktivizační služby byly v roce 2018 využí-

Skupinové terapie pro dospívající

48

116

vány ve stávajícím rozsahu i kvalitě. Změnou prošly skupinové ak-

Podpůrná skupina pro dospělé

38

57

tivity pro rodiče a osoby blízké. Kromě podpůrných skupin jsou

Rodičovské skupiny

nově nabízena i přednáškově zaměřená rodičovská setkání. Díky

celkem

38
200

22
389

personálnímu posílení došlo k navýšení terénních výjezdů. Mohli
jsme tak lépe vycházet vstříc potřebám rodin lidí s výraznější

Působnost: (celá) ČR

symptomatikou PAS v prostředí jejich domovů. V roce 2019 budeme do našich služeb více zapojovat osoby s PAS a budeme nabízet konzultace a terapie v anglickém jazyce.
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oddělení sociální rehabilitace
a podporoVaného zaměstnáVání

celkem klientů

POSláNíM Služby je podporovat osoby s PAS v rozvoji komu-

Druh aktivity

nikačních, samoobslužných, pracovních a dalších sociálních do-

Podporované zaměstnávání

50

Posláním služby je nabídnout dětem a dospívajícím s PAS mož-

vedností, které vedou k co možná nejsamostatnějšímu a nezá-

Kurzy a skupinové aktivity

39

nost smysluplně využít volný čas prostřednictvím širokého

Volnočasový klub

45

spektra aktivit, které jsou podnětné, zábavné a přínosné pro je-

Denní centrum

13

jich rozvoj a začlenění do společnosti. Nezapomínáme ani na ro-

6

diče, kteří se díky společným aktivitám seznamují s dalšími ro-

vislému životu uvnitř společnosti.

PRůběH V ROcE 2018

STATiSTiKA zA ROK 2018

Individuální nácviky

Počet klientů

POSláNí Služby

dinami, a navazují tak přátelské vztahy.

Našim klientům jsme nabídli nové skupinové aktivity: nácviky
péče o domácnost a kurz hospodaření s penězi. S pomocí pro-

87

VolnočasoVé aktiVity
pro děti a dospíVající s pas

Působnost: hl. m. Praha a Středočeský kraj

gramu podporovaného zaměstnávání našlo pracovní uplatnění
15 osob s PAS. Vzhledem k příznivému vývoji na trhu práce jsme
zaznamenali úbytek zájemců o podporované zaměstnávání. Měli
jsme tak možnost zaměřit se více na osvětu mezi zaměstnavateli, v širší veřejnosti i vzhledem k úřadům, a posouvat tak debatu směrem k rovným podmínkám a pozitivnějšímu pohledu
na přínos lidí s PAS v běžných zaměstnáních. Součástí služby
sociální rehabilitace se staly aktivity Volnočasového klubu. Klub
v nové podobě podporuje lidi s PAS v začlenění do běžného prostředí. Kromě výletů jsou na programu vždy jen veřejně přístupné akce, jako jsou filmové projekce, výstavy, prohlídky, přednášky apod. Účastníci program sami navrhují a spoluorganizují.

9

PRůběH A NAbíDKA Služby V ROcE 2018

dobroVolnická služba

STATiSTiKA zA ROK 2018

Rozšířili jsme nabídku volnočasových aktivit a našli jsme nové,

Typ zájmové aktivity

Počet účastníků

vyhovující prostory pro pořádání některých z nich. Aktivity nám

Volnočasové aktivity

92

PRůběH AKTiViT V ROcE 2018

pomáhalo vést 6 instruktorek.

Letní příměstské tábory

64

V roce 2018 se do různých oblastí činnosti NAUTIS zapojovali

celkem
Volnočasové aktivity:

156

dobrovolníci v rámci dobrovolnického programu „Pomáháme.
Chceme porozumět.“ Program je akreditován u Ministerstva

l Rytmika, cvičení a tanec s hudbou

vnitra České republiky.

l Jóga pro děti

STATiSTiKA zA ROK 2018

l Cvičení starších školáků
l Plavání

l Grafomotorika

l Volnočasový klub pro děti a dospívající

Počet dobrovolníků NAUTIS
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky za rok

60
2010

l Kreativní tvoření
l Rodinné pobyty

l Víkendové akce pro děti bez rodičů
l Víkendové akce pro rodiny
l Letní příměstské tábory
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středisko odlehčoVacích služeb
Šárka Henychová – ředitelka střediska

POSláNíM Služby je poskytovat rodinám dětí a dospělých

Ač jsme se potýkali s nedostatkem osobních asistentů, podařilo

s poruchou autistického spektra čas na odpočinek a vyřízení

se nám poskytnout službu řadě nových klientů. Bohužel jsme

osobních záležitostí.

nemohli vyjít vstříc všem rodinám, které měli o službu zájem.

PRůběH Služby V ROcE 2018

respitního centra a instalovat nové herní a senzorické prvky.

Podařilo se nám stabilizovat vozový park, vymalovat prostory

Klienti v různé míře využili všechny 3 formy nabízené odlehčovací služby (pobytové, ambulantní, terénní), největší zájem byl

STATiSTiKA zA ROK 2018

o formu pobytovou. Tu poskytujeme v podobě:

Typ služby

l Odlehčovacích víkendových pobytů v Bechlíně a na Smr-

Počet pobytů

Počet klientů

Tým asistentů

Víkendové pobyty (v Bechlíně a na Smržovce)

40

24

21

žovce – pobyty pořádáme během školního roku. Každý po-

Pobyty v respitním centru (v Praze)

179

37

16

byt vede zkušený asistent, který organizuje práci týmu asis-

Letní rekondiční a edukační týdenní pobyty

13

104

72

Počet hodin

Počet klientů

tentů a připravuje program pobytu.

l Vícedenních odlehčovacích pobytů v Praze – organizu-

Další formy odlehčovací služby

Tým asistentů

jeme celoročně v respitním centru. Termín, délku i pro-

Ambulantní forma

65

5

5

gram pobytu jednotlivých klientů plánujeme dle potřeb

Terénní forma

76

2

3

klientů.

l Letních rekondičních a edukačních pobytů pro děti

Jednotlivé typy a formy služby využilo celkem 137 klientů, někteří opakovaně a někteří využili více typů či forem služby.

a mladé lidi s PAS – jedná se o týdenní pobyty v přírodě,
které pořádáme během letních prázdnin.

Působnost služby: celá ČR

11

středisko osobní asistence a chráněného bydlení
Mgr. Jan Šlosárek – ředitel střediska

oddělení osobní asistence

Typ služby
POSláNíM Služby je umožnit lidem, kteří potřebují podporu

chráněné bydlení

STATiSTiKA zA ROK 2018

Osobní asistence

Počet klientů

Jednotka (hodina)

85

osobního asistenta z důvodu poruchy autistického spektra, aby
mohli žít v přirozeném prostředí, obvyklým způsobem života

10900

POSláNíM Služby je podpořit dospělé lidí s PAS v přípravě na
samostatný život v běžném bytě bez větší pomoci blízkých osob

Působnost služby: Hl. m. Praha a Středočeský kraj

a osobního asistenta. Služba chráněného bydlení je naplňována

a v souladu se svým přáním a potřebami.

formou tréninkového bydlení a bydlení na dobu neurčitou.

PRůběH Služby V ROcE 2018

PRůběH Služby V ROcE 2018

Podařilo se nám zvládnout odchod dvou zkušených koordiná-

V roce 2018 jsme službu poskytovali ve dvou chráněných bytech

torek na mateřskou dovolenou – odměnily se nám dvěma krás-

(1 + kk) v Praze, a to v ulicích Bobkova a Dygrýnova na Praze 9,

nými holčičkami. Organizovali jsme pravidelné sobotní výlety

konkrétně na Černém Mostě. Podařilo se nám rozšířit kapacitu

pro klienty. Pravidelně jsme vydávali články na našem FB pod

chráněného bydlení o další dva byty, a to ve Smržovce v Libe-

hashtagem #okemoa. Podařilo se nám poskytnout našim klien-

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

tům více asistencí než předcházející rok, a to více než o tisíc ho-

entům bydlení na dobu neurčitou.

din.
STATiSTiKA zA ROK 2018
Typ služby
Chráněné bydlení

Počet klientů
6

domoV se zVláštním režimem
Mgr. Kateřina Šulcová - ředitelka domova se zvláštním režimem

POSláNíM Služby je poskytovat celoroční bydlení rodinného

PRůběH Služby V ROcE 2018

STATiSTiKA zA ROK 2018

typu dětem a dospělým lidem s PAS, kteří již nemohou zůstat

Životy klientů jsme naplňovali spokojeností v podobě aktivit,

Typ služby

ve svém přirozeném domácím prostředí, a to ani za předpokladu

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

Celoroční ubytování klientů

zajištění podpory odlehčovací službou.

zumí a odpočinku, díky kterému se uvolní. Nadále jsme poskytovali stáže pracovníkům v sociálních službách, kteří mají ve své

V domově bydlí klienti z Prahy, Středočeského,

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

Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje.

Počet klientů
8

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

POSláNíM STřEDiSKA je zvyšovat povědomí veřejnosti o prob-

výstavy „Po stopách autismu“. Předávání cen a osvětová vý-

lematice autismu prostřednictvím pořádání PR a osvětových

stava se konaly pod záštitou poslance Poslanecké sně-

dace a fondy.

aktivit, poskytovat aktuální informace o činnosti NAUTIS a ve

movny Parlamentu České republiky MUDr. Víta Kaňkov-

Nedílnou součástí NAUTIS je divadelní soubor Dr.amAS. Soubor

spolupráci s ostatními středisky NAUTIS a dalšími partnery se

ského.

jsme nechyběli v magazínu Hospodářských novin Nejlepší na-

byl založen v roce 2015 a herecky zapojuje dospělé s poruchou

zasazovat o naplňování práv lidí s autismem v ČR i zahraničí. Naší

l 17. června se uskutečnil 5. ročník multižánrového festivalu

autistického spektra. Ve svých ryze autorských inscenacích se

cílovou skupinou jsou jak lidé s PAS a jejich rodiny, tak partneři

NAuTiS FEST. Součásti programu festivalu bylo vyhlášení

opírá o náměty ze života herců s PAS a působí na diváka nejen

a dárci NAUTIS a široká veřejnost.

vítězů 7. ročníku fotosoutěže „O nejlepší fotku v modrém“

umělecky, ale i osvětově. V roce 2018 proběhlo třináct předsta-

a výstava fotografií „Po stopách autismu“.

vení napříč celou Českou republikou a jedno v Polsku. Inscenace

POPiS ČiNNOSTi V ROcE 2018

„Sněhen” a „Teď mluvím já” se podařilo přeložit do angličtiny

V průběhu celého roku jsme pořádali PR a osvětové akce s cílem

MEDiálNí VÝSTuPy

a vytvořit k němu titulky. Díky tomu bylo opět možné rozšířit

zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického

Z hlediska osvěty a publicity hodnotíme rok 2018 jako velmi

diváckou základnu. Novinkou loňského roku jsou i webové

spektra. Naše aktivity probíhaly již osmým rokem v rámci osvě-

úspěšný. V průběhu roku se nám podařilo získat zájem širokého

stránky www.nautis.cz/cz/dramas.

tové kampaně POROZUMĚT AUTISMU:

okruhu médií o problematiku autismu. V květnu byl v časopisu

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

Profi HR zveřejněn článek našeho kolegy Štěpána Hejzlara „Člo-

ČlENSTVí NAuTiS V MEziNáRODNí ORGANizAci

tismu rozsvítil modře Strahovský klášter. Přidali jsme se tak

věk s autismem ve vaší firmě?“, v rámci charitativního projektu

AuTiSM-EuROPE:

k celosvětové kampani „light it up blue“.

l vyhlášení vítězů 6. ročníku cen pro jednotlivce a instituce

BLESK SRDCE pro vás – pro vás patří k názvu Best srdce“, pokud

Autism-Europe (od 2010)

ne, nedávala bych vyšly v červenci a srpnu 4 rozhovory se za-

ASHOKA (od 2012)

APlAuS 2018 proběhlo 3. dubna v Atriu Poslanecké sně-

městnanci a klienty NAUTIS, v září v ČT v pořadu Dobré ráno (Os-

movny Parlamentu ČR. Součástí akce byla vernisáž osvětové

trava) byla hostem naše odbornice L. Bittmanová a v listopadu
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VzděláVací středisko
Ing. Renata Němcová, Ph.D. – ředitelka střediska

POSláNíM STřEDiSKA je zvyšovat odborné kompetence účastníků vzdělávacích programů v oblasti problematiky poruch autistického spektra.

ČiNNOST V ROcE 2018

STATiSTiKA zA ROK 2018

Kromě celoroční organizace vzdělávacích programů jsme v říjnu

Typ aktivity

Počet akcí

Počet účastníků

2018 zorganizovali čtvrtou Kazuistickou konferenci na téma

Kurzy pro jednotlivce

29

376

„Autismus v praxi“, která byla věnována úspěšným i méně úspěš-

Kurzy pro organizace

66

1033

ným kazuistikám z oblasti péče o lidi s autismem. Podařilo se

Vzdělávací moduly pro zaměstnance a dobrovolníky

4

58

nám uspořádat seminář na téma péče o lidi s PAS v Irsku. Tři

Kazuistická konference

1

257

přední odborníci z Irska přednášeli a diskutovali o tématech

Přednášky pro veřejnost a odborníky

7

neevidováno

Home Sharing, Práce s lidmi s chováním náročným na péči a Lidé

celkem

107

1724

s PAS v systému justice.
Působnost: všechny kraje ČR a na Slovensku
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speciálně pedagogické centrum při národním ústaVu pro autismus (spc nautis)
PaedDr. Věra Čadilová - ředitelka speciálně pedagogického centra

Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s po-

STATiSTiKA zA ROK 2018

ruchou autistického spektra zahájilo svou činnost k 1. září 2014.

Typ služby

SPC NAUTIS je zapsáno v Rejstříku škol a školských zařízení

Úvodní konzultace

Počet úkonů 2018
12

a v Rejstříku školských právnických osob. POSláNíM SPC je po-

Konzultace s rodiči

139

skytovat poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákon-

Speciálně pedagogické vyšetření

329

ných zástupců, škol nebo školských zařízení na území ČR.

Psychologické vyšetření

88

Diagnostický screening

25

ČiNNOST V ROcE 2018:

Přednáška a metodické setkání s pedagogy

11

l úvodní konzultace pro nové klienty;

l speciálně pedagogické vyšetření;
l psychologické vyšetření;

l screeningová diagnostika;
l náhled ve výuce;

l besedy pro spolužáky klienta;

l konzultace pro rodiče klientů či klienty, kteří jsou již v péči

Beseda pro spolužáky
Náhled ve výuce a konzultace ve školách
Konzultace s pedagogy bez náhledu
Nácviky, logopedická péče

19
453
117
27

Celkový počet klientů v evidenci k 31. 12. 2018: 766,
z toho 727 stálých.

SPC NAUTIS;

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

l nácviky a logopedická péče.
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mateřská škola při národním ústaVu pro autismus
Mgr. Dita Derková – ředitelka mateřské školy

POSláNíM mateřské školy je přiblížit režim a aktivity dětí s PAS

s krátkými pohádkami, navštěvoval nás pes Jonatán, podnikali

co nejvíce režimu a činnostem v běžné mateřské škole, ale zá-

jsme výlety do Solné jeskyně do místnosti Snoezelen v Integrač-

roveň s přihlédnutím na specifika a individuální potřeby dětí

ním centru Zahrada, vyjížděli jsme tramvají na hřiště ve Stro-

s PAS.

movce, do Zemědělského muzea apod. Využíváme TEACCH programu (zde by asi chtělo zmínit, co to je). Podařilo se nám pro-

POPiS ČiNNOSTi V ROcE 2018

story školky vybavit novými roletami a kobercem a dokoupili

Od září prošla školka provozními a personálními změnami. Ří-

jsme potřebné pomůcky. Založili jsme knihovnu pro rodiče, kte-

díme se Rámcovým vzdělávacím programem a vlastním Školním

rou budeme postupně vybavovat novými tituly z Nakladatelství

vzdělávacím programem „Mámo, táto, chystáme se do světa“.

PASPARTA a Portál.

V roce 2018 bylo ve školce zapsáno 12 dětí, ne všechny děti však
nastoupily na každodenní docházku, vycházeli jsme vždy vstříc
individuálním potřebám rodičů. V průběhu roku bylo pro rodiče
a děti připraveno několik akcí (např. Světýlková slavnost a Zahradní slavnost), ve kterých měli rodiče s dětmi příležitost strávit čas společnou aktivitou. V průběhu roku jsme uspořádali několik akcí pro děti: Vánoční posezení, Maškarní ples, Den v modrém, Velikonoční tvoření, Den dětí a výlet do Klánovického lesa.
Po celý rok jsme každé úterý navštěvovali tělocvičnu v Sokolovně, jezdila za námi paní Katarina z Divadla na Houpačkách
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nakladatelstVí pasparta publishing s. r. o.
Mgr. Martin Mařík - jednatel

POPiS ČiNNOSTi V ROcE 2018
Nakladatelství vydalo celkem 17 titulů, uskutečnilo 3 konference
pro učitele MŠ, ZŠ a asistenty pedagoga a realizovalo 5 zakázkových školení v oblasti speciální pedagogiky. Celkem se vzdělávacích akcí zúčastnilo 475 lidí. Od listopadu 2018 realizujeme
projekt Sociální podnik Pasparta „Nová místa pro lidi s autismem“. Díky této aktivitě budou v nakladatelství vytvořena další
pracovní místa pro osoby s PAS. Zároveň Pasparta rozšíří svoji
produkci o nabídku didaktických pomůcek, jmenovitě karet pro
práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto aktivity budou realizovány díky finanční podpoře získané v rámci
Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

základní inFormace
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PaedDr. Eva Brožová
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Správní rada
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

Středisko odborného

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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nautis V roce 2018 spolupracoVal s mnoha partnery a dárci.
zde je jejich přehled:

generální partner nautis

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Advokátní kancelář Těmín s.r.o.

Magistrát hlavního města Prahy

Partners Financial Services, a.s.

ALUROL spol. s r.o.

MEICO SYSTEM’S s.r.o.

PEPSICO CZ s.r.o.

ARRIVA Transport česká republika a.s.

Městské části Praha 2, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Pražský smíšený sbor, z. s.

Ashoka

Ministerstvo kultury

PRO. MED. CS Praha a.s.

Asociace starožitníků z. s.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nadace zdraví pro Moravu

Boehringer Ingelheim spol. s.r.o.

Ministerstvo vnitra

Nadace GCP – společné nadace České pojišťovny

Česká vodohospodářská s.r.o.

Ministerstvo zdravotnictví

a pojišťovny Generali

Československá obchodní banka, a. s.

Nadace Agrofert

Nadace J&T

Česká spořitelna, a.s.

Nadace BLÍŽKSOBĚ

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Nadace ČEZ

Nadace rozvoje občanské společnosti

Evropská unie

Nadace Dětský mozek

SMP CZ, a.s.

Evropský sociální fond

Nadace Divoké husy

Středočeský kraj

Gift a.s.

Nadace EURONISA

TESCO Hypermarket Zličín

Global Stores, a.s.

Naděje pro děti úplňku, z. s.

TIROP, spol. s.r.o.

GLT, spol. s r.o.

The VELUX Foundations

TJ SOKOL Přerov nad Labem, z.s.

HUFI s.r.o.

Nadační fond Avast

UNI HOBBY a.s.

Královehradecký kraj

Nadační fond Tesco

Ústecký kraj

Lesy České republiky, s.p.

NADACE ŽIVOT UMĚLCE

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Letiště Praha, a.s.

NEOS Real, a.s.

ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

Liberecký kraj

Operační program Zaměstnanost

42 Financial Services a.s.

LMC, a.s

Papírna Stationery s.r.o.

děkujeme srdečně i našim dalším firemním dárcům.
náš velký dík patří všem individuálním dárcům, kteří nám poskytli finanční nebo materiální podporu.
děkujeme také dobrovolníkům za práci s dětmi a dospělými s pas, ale i za pomoc s organizací jednorázových akcí.
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jak můžete pomoci Vy?

Formou dárcovské zprávy - dms na číslo 87 777
při odesílání dárcovské sms si nyní nově můžete vybrat z několika variant. a to zda zašlete dms
jednorázovou, nebo trvalou. stejně tak si můžete zvolit výši příspěvku –30 kč, 60 kč nebo 90 kč.
jakmile si zvolíte, stačí zaslat dms na číslo 87 777. službu dms zajišťuje Fórum dárců.
zasláním finančního daru na sbírkový účet: 5111440802/4000
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. 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.

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.
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.
za Veškerou podporu a pomoc děkujeme.
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nautis 2018 Ve Faktech a číslech

Významné položky dle výkazů účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

zaměstnanci (stav k 31. 12. 2018)

Rozvaha k 31. 12. 2018

Počet zaměstnanců (přepočet na celé úvazky)

v tis. Kč

53,48

Dlouhodobý majetek (automobily, výp. technika aj.)

3 084

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

Bankovní účet

17 713

Počet osob pracujících na základě DPP

171

Počet dobrovolníků

60

Vlastní jmění

45

Fondy

9 991

Nerozdělený zisk z minulých období

8 572

Registrované sociální služby:

11

9

Odborné sociální poradenství, osobní asistence, odlehčovací služby, domovy se
Výkaz zisků a ztráty od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Náklady celkem
Spotřeba materiálu a energií

zvláštním režimem, chráněné bydlení, raná péče, sociálně aktivizační služby pro
47 894
3 437

Služby

10 593

Osobní náklady

31 831

Výnosy celkem

49 900

Přijaté dotace

34 255

Výsledek hospodaření

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

2006
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zpráVa nezáVislého auditora
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graFická příloha, přehled zdrojů FinancoVání
roční obrat V letech 2003–2018 (V tis. kč)

zdroje prostředků pro rok 2018 (%)

2,12

50 000

26,48
40 000

30 000

4,88

39,60

20 000

26,92
10 000

n Evropské projekty
n Státní dotace

n Další veřejné zdroje

0

n Nadace, individuální a firemní dárci
2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

n Vlastní příjmy

2017 2018

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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70 000

obrat za celou skupinu nautis
V letech 2014–2018 (V tis. kč)
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zdroje FinancoVání nautis V roce 2018
služba/činnost

Financování v roce 2018

Diagnostika

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

Odborné sociální poradenství

Státní dotace MPSV, rozpočet MHMP, rozpočet Libereckého a Ústeckého kraje,
rozpočty městských částí Prahy 2,4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17

Včasná intervence

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského a Ústeckého kraje, rozpočet MHMP,
rozpočet Ústeckého kraje, rozpočet městské části Praha 8
Firemní dárci a nadace: Výbor dobé vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, Letiště Praha, a.s.,
Nadace rozvoje občanské společnosti a The VELUX Foundations, GLT, spol. s r.o., Nadace J&T, Nadace BLÍŽKSOBĚ
Příspěvky individuálních dárců

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

Státní dotace MPSV, Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, dotace v rámci
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II", reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846,
rozpočet MHMP, rozpočet Libereckého a Ústeckého kraje, Ministerstvo zdravotnictví ČR, rozpočet městské části Praha 8
Firemní dárci a nadace: ČSOB, Česká spořitelna, a.s., PRO.MED.CS Praha a.s., MEICO SYSTEM'S s.r.o., Nadace Agrofert,
Partners Financial Services, a.s., Nadace EURONISA
Příspěvky individuálních dárců

Osobní asistence

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP a Středočeského kraje, rozpočet MHMP
Firemní dárci a nadace: Expobank CZ, a.s., TIROP spol. s r.o., Nadace Dětský mozek
Příspěvky individuálních dárců
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Odlehčovací služby

Státní dotace MPSV, státní dotace MPSV na nákup automobilů,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, rozpočet MHMP, rozpočet Libereckého a Ústeckého kraje
Firemní dárci a nadace: Lesy České republiky, s. p., SMP CZ, a. s., Gift a. s., Nadace ČEZ, Nadace Agrofert, Nadační fond Tesco,
Nadace zdraví pro Moravu, NROS, Nadace GCP
Příspěvky individuálních dárců

chráněné bydlení
Domov se zvláštním režimem

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, rozpočet MHMP
Státní dotace MPSV, státní dotace MPSV na nákup automobilů, rozpočet Královehradeckého a Středočeského kraje, rozpočet MHMP
Firemní dárci a nadace: PRO.MED.CS Praha a. s., ALUROL spol. s r.o., Nadační fond Avast, ARRIVA Transport česká republika a. s.,
Josef Neumann, Nadace Divoké husy
Příspěvky individuálních dárců

Dobrovolnická služba
Vzdělávání, PR, osvěta, fundraising,
ekonomické oddělení

Ministerstvo vnitra

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, Asociace starožitníků, společnost LMC,a. s.,
Expobank CZ a. s., 42 Financial Services a. s.

29

© Vydal Národní ústav pro autismus, z.ú. v roce 2019,
Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17-Řepy
Kresby: Lukáš Urbánek
Texty: pracovníci NAUTIS
Grafika: Zuzana Vojtová
Výroční zpráva byla vydána 21. května 2019

