VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

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.

V listopadu 2015 došlo ke změně právní formy a názvu našeho

A

spolku Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha,
střední Čechy, o.s. na Národní ústav pro autismus, z.ú.
K transformaci našeho spolku na novou právní formu – ústav,
došlo v souladu s platnou legislativou dle nového občanského
zákoníku. Hledali jsme novou právní formu i nový název, které by
lépe vystihovaly naši činnost a pozici největšího poskytovatele
služeb pro lidi s autismem v České republice.
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STRUČNĚ O PORUCHÁCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS)
Co je autismus?
Autismus je vrozená neurovývojová porucha způsobující deficit
v sociálních a komunikačních schopnostech, která ovlivňuje
mnohé oblasti života a navenek se projevuje nestandardním,
často sociálně problémovým chováním. Osoby s autismem mají
sice mnoho společného, ale zároveň se od sebe i výrazně odlišují.
Mezi poruchy autistického spektra (PAS) spadá kromě dětského
autismu i Aspergerův syndrom, atypický autismus a dezintegrační porucha. Vývoj dítěte s autismem je od raného dětství narušen zejména v oblasti komunikace a vztahů. Děti s autismem
mívají i řadu dalších problémů. Často se objevují různé formy
stereotypního chování, emoční poruchy, problémy s představivostí, poruchy chování, motoriky a nejrůznější neurologické odchylky. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní
i s poruchami vývoje intelektu, hovorní i nemluvící, uzavření
i společenští, pasivní i hyperaktivní, děti úzkostné i bez pudu
sebezáchovy. Někteří lidé s poruchou autistického spektra
vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný
život. Nicméně všem osobám s touto diagnózou komplikuje autismus život. Dopad autismu na člověka a na jeho rodinu lze považovat za závažný a handicapující.

Jaký problém ve společnosti řešíme?
Výskyt autismu v populaci je cca 1—2 %. Jedná se o celoživotní
omezení. Příčina ani možnost jeho léčby dosud nejsou známy.
Autismus ovlivňuje nejen život lidí s touto diagnózou, ale také je-
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jich rodiny a širší okolí. Služby pro tuto cílovou skupinu nejsou
v ČR poskytovány v dostatečném objemu. Některé (např. pobytová zařízení pro lidi se souběhem autismu a problémového
chování) neexistují téměř vůbec nebo za podmínek pod hranicí
lidské důstojnosti. Povědomost odborníků, rodin dětí s PAS
i širší veřejnosti o autismu je stále nízká. Z tohoto důvodu se
stále populárnějšími stávají neověřené a někdy i nebezpečné
metody, které slibují zázračná uzdravení. Lidé s autismem a jejich rodiny často čelí nepochopení ze strany veřejnosti, děti
i dospělí se potýkají se šikanou, dospělí si obtížně hledají zaměstnání (podle výzkumů 75—90 % dospělé populace s PAS ve
světě nemá práci)1. Manželství rodin s dítětem s autismem jsou
z důvodu vysoké psychické i fyzické náročnosti náchylnější k rozpadu, rodiny se snáze dostávají do sociálně tíživé situace.

Co děláme pro zlepšení života lidí s autismem
a jejich rodin?
Poskytujeme komplexnější nabídku služeb pro lidi s PAS v České
republice.
V oblasti diagnostiky u nás pracují psychiatr a psychologové.
O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků včasné
intervence a služby jim také poskytuje Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus. Speciální pedagogové sestavují
pro děti, žáky a studenty podklady pro individuální vzdělávací
programy, spolupodílí se poradensky na zařazování dětí do
předškolních a školních zařízení. Od podzimu 2014 NAUTIS poskytuje tyto služby prostřednictvím Speciálně pedagogického
centra, jehož je zřizovatelem. Vyškolení terapeuti vedou indivi-

duální i skupinové nácviky sociálních dovedností, nebo analyzují a řeší problémové chování. Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství pobytovým zařízením sociální péče, které
mají v péči klienty s PAS. Jsme registrovaným poskytovatelem
terénních sociálních a pobytových sociálních služeb a realizujeme programy podporovaného zaměstnávání. Založili jsme sociální podnik – Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi
s autismem. Podporujeme také činnost tzv. sebeobhájců – lidí
s PAS, kteří se snaží prosazovat své názory a svá práva ve společnosti. Máme ucelený systém vzdělávání týkající se problematiky autismu. Organizujeme osvětové a PR akce pro širokou
veřejnost. Formou členství NAUTIS v mezinárodní organizaci
Autism-Europe se aktivně účastníme mezinárodních projektů.
Díky Kateřině Thorové, jedné ze zakladatelek NAUTIS, která získala v mezinárodní organizaci ASHOKA statut „ASHOKA Fellow“,
využíváme možností navazovat nové partnerské vztahy s firmami a sdílet know-how se sociálními inovátory, které tato organizace podporuje po celém světě. Jsme také členy Asociace
veřejně prospěšných organizací.

1 Zdroj: The National Autistic Society Autism Speaks; Specialisterne; Aspiritech; United Kingdom Office for National Statistics (2001), Census Report

2
VIZE A PRIORITY
NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO AUTISMUS
Vize

Priority

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 fungování 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.

Poskytováním komplexních služeb, publikační činností, zapojením se do komunitního plánování sociálních služeb, prací s dobro
volníky a systematickou osvětou široké veřejnosti se budeme zasazovat o rozvoj kvalitní péče o lidi s autismem a jejich blízké především v těchto oblastech:
– diagnostika;
– terapeutické služby;
– psychologické a psychiatrické služby;
– registrované sociální služby (raná péče, osobní asistence,
odlehčovací služby, sociální rehabilitace, celoroční pobytové
služby aj.);
– vzdělávací, zájmové, pracovní a sociálně odborné programy pro
lidi s PAS;
– vzdělávání odborníků, zejm. psychologů, lékařů, pedagogů,
podpůrného personálu a rodičů či blízkých, kteří se podílejí
na péči o osoby s PAS;
– informovanost a osvěta odborné i laické veřejnosti;
– ochrana a prosazování práv lidí s PAS.
Chceme metodicky i ekonomicky podporovat námi zřizované
organizace – Nakladatelství PASPARTA, mateřskou školu a speciálně pedagogické centrum.
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3
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
právě otvíráte výroční zprávu Národního ústavu pro autismus za
rok 2016.
A jako každý rok, tak i ten loňský byl plný zajímavých událostí, nových projektů, starostí i radostí.
Vzhledem k ukončení programovacího období EU jsme do roku
2016 vstupovali bez podpory nových evropských projektů. S tím,
že projekty podporované ESF jsou časově omezené jsme počítali
již při jejich podávání, proto jsme se snažili je plánovat tak, abychom jejich aktivity udrželi i po ukončení finanční podpory. Dnes,
v polovině roku 2017, kdy píšu tato slova, se zdá, že se nám podařilo udržet vyrovnaný rozpočet organizace, aniž bychom museli
výrazně měnit nabídku poskytovaných služeb. Podařilo se nám
to hlavně díky pomoci našich dárců. Chtěla bych jim na tomto
místě poděkovat za podporu, za to, že často dokáží reagovat na
naši prosbu o finanční pomoc velmi rychle, rychleji než státní
aparát a díky tomu je i naše pomoc v terénu mnohem pružnější
a tím pádem i efektivnější.
Rychle reagovat na potřeby našich klientů, hasit všemožné průšvihy, které život s autismem přináší, by určitě nešlo bez vysokého pracovního nasazení zaměstnanců a dobrovolníků NAUTIS,
jejich ochoty pomoci a dělat svou práci dobře, a to často nad rámec vlastních pracovních povinností. Chci zde vyjádřit svůj vděk
za skvělou spolupráci nejen kolegům v přímé péči, kolegům z terénu, ale i pracovníkům, kteří působí v zázemí, zajišťují nám všem
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potřebný servis, abychom se mohli věnovat své práci v co největším klidu a pohodě.
Děkuji všem milým a ochotným úředníkům za trpělivost a radu
při vyřizování dotací, uzavírání smluv, za jejich profesionalitu
při kontrolách hospodaření, kterých každoročně absolvujeme
celou řadu.
Děkuji našim dodavatelům za spolehlivost při plnění našich požadavků.
Děkuji všem členům naší správní rady za spolupráci, za jejich
nezávislý pohled na věc, za ochotu spolupodílet se na naší práci
radou, předáním vlastní osobní zkušenosti.
Děkuji našim klientům, rodičům, učitelům, sociálním pracovníkům a zejména pak samotným lidem s autismem za inspiraci
a možnost přispívat svou činností k jejich spokojenějšímu životu. Díky Vám nám naše práce dává smysl a proto jsme spokojenější i my sami.
Bylo mi ctí s Vámi strávit rok 2016 a doufám, že budu mít možnost s Vámi spolupracovat i v letech dalších.
Pojďte teď spolu s námi zavzpomínat, jak jsme se měli v roce
2016.
Magdalena Čáslavská
ředitelka
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HISTORIE NAUTIS V DATECH

Podařilo se získat první grant z veřejných zdrojů

APLA Praha získává od ESF zdroje na realizaci pro-

Odborníci působící v rámci APLA ČR v Praze zakládají

(rozpočet hlavního města Prahy). Rozbíhá se nový

Stávající služby využívá stále více rodičů, APLA Praha

jektu "Zvládání problémového chování osob s men-

1. 4. 2003 APLA Praha. Své zázemí nachází APLA

projekt respitní péče, který zahrnuje domácí odleh-

posiluje personálně. Koncem roku se podařilo získat

tální retardací a / nebo autismem“. Výrazným poči-

Praha v areálu mateřské školy Fialka v Řepích, ul.

čovací péči a službu osobní asistence. Nabídka slu-

zdroje z Evropského sociálního fondu (ESF) na pro-

nem v oblasti osvěty bylo vydání odborné publikace

Brunnerova. Vizí APLA Praha je zavedení komplexní

žeb se rozšiřuje o program osvěty a vzdělávání,

jekt „Příprava organizace na rozvoj pracovních pro-

Poruchy autistického spektra od Kateřiny Thorové.

péče o lidi s autismem pro rodiny nejen z Prahy

který mj. zahrnuje pořádání odborných kurzů pro

gramů pro dospělé osoby s autismem“. Projekt byl

Vzniká centrum včasné intervence, které se specia-

a okolí.

rodiče i odborníky. Kurzy získaly akreditaci MŠMT.

zaměřen zejména na posílení kapacity APLA Praha.

lizuje na podporu rodin dětí s PAS do 7 let.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

APLA Praha získává registraci na šest sociálních

Služba rané péče posiluje personálně, o služby je

APLA Praha zahajuje provoz pobytového zařízení

APLA Praha zahajuje tři víceleté projekty

služeb (raná péče, sociálně aktivizační služby pro

z řad rodičů stále větší zájem. Z centra se stává

pro lidi s autismem a těžkým problémovým chová-

financované z ESF. Projekt „Do práce bez bariér“ je

rodiny s dětmi, odlehčovací služba, služba osobní

samostatné středisko. Podařilo se získat silného

ním v Libčicích nad Vltavou. Organizace se zaměřuje

zaměřený na sociální rehabilitaci dospívajících

asistence, odborné poradenství,

generálního partnera, LBBW Bank CZ, a.s.

na zkvalitnění PR a osvětové činnosti. Pravidelně

a dospělých osob s PAS. Projekt „Škola pro každého“

sociální rehabilitace).

vydává informační Zpravodaj APLA, ve spolupráci

je určen dětem, jejich rodičům a pedagogům ze

s Českou televizí vzniká několik osvětových pořadů

Středočeského kraje. Poslední z projektů s názvem

(Diagnóza, Klíč).

„Autismus a vzdělávání“ je zaměřený na další vzdělávání pracovníků v sociálních službách a rodičů dětí
s PAS.
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Projekt „Pevně na nohou“ financovaný ze zdrojů ESF
(OPPA) umožňuje zaměstnancům dále zvyšovat
APLA Praha úspěšně zahajuje další projekty financo-

svoje odborné i manažerské kompetence. APLA

vané z ESF zaměřené zejména na oblast podporova-

Praha vstupuje do procesu tvorby strategického

ného zaměstnávání. U příležitosti Světového dne

plánu organizace na další období. Probíhá osvětová

porozumění autismu probíhá vyhlášení vítězů 1. roč-

kampaň Porozumět autismu 2014, kterou finančně

níku osvětové soutěže APLAUS pro lidi, kteří se za-

podpořilo hlavní město Praha. Od září začíná fungo-

V rámci Evropských dnů autismu proběhla v Praze

APLA Praha se stává členem Autism-Europe. Reali-

sloužili o podporu lidí s autismem a osvětu v oblasti

vat Speciálně pedagogické centrum APLA. Na konci

konference, které se zúčastnilo více než 200 účast-

zují se projekty v oblasti vzdělávání a podporova-

porozumění autismu. Činnost zahajuje sociální pod-

září se uskutečňuje 1. ročník multižánrového festi-

níků z řad pracovníků ve školství a sociálních služ-

ného zaměstnání financované ze zdrojů ESF. Začíná

nik – Nakladatelství PASPARTA, jehož je APLA Praha

valu APLAFEST, na konci října křest již druhého cha-

bách a rodičů dětí s PAS. Významně se rozšiřuje

také fungovat skupina sebeobhájců – dospělých lidí

zřizovatelem. Činnost zahajuje respitní centrum

ritativního kalendáře, tentokrát s námětem Emoce.

nabídka zájmových a rehabilitačních aktivit pro děti

s PAS. APLA Praha zahajuje rekonstrukci objektu

a Zájmové integrační centrum pro děti „ZAJÍC“. V zá-

Pokračuje realizace projektů podporovaného

s autismem. Terapeutické středisko nabízí nově

v areálu PN Bohnice a jeho přebudování na respitní

věru roku probíhá křest charitativního kalendáře

zaměstnávání. Generální partner APLA Praha mění

rodičovské terapie.

centrum.

APLA 2014 „Každý je originál“.

se změnou vlastníka své jméno na Expobank CZ, a.s.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pokračujeme v realizaci projektů ze zdrojů ESF. Probíhá další ročník osvětové kampaně Porozumět au-

U příležitosti 2. dubna – Světového dne porozumění autismu startujeme každoroční osvětovou kampaň

tismu 2015. U příležitosti Světového dne porozumění autismu pořádáme Modré Aero – den o autismu.

Porozumět autismu. 1. dubna jsou vyhlášeni vítězové ceny APLAUS – ocenění pro jednotlivce (bez ohledu

1. dubna vyhlašujeme vítěze dalšího ročníku cen APLAUS a osvícením kopule budovy našeho generálního

na diagnózu) i organizace, kteří pomáhají lidem s autismem. Nasvícením kopule budovy Expobank CZ na

partnera Expobank CZ se zapojujeme do celosvětové iniciativy Light It Up Blue. V květnu pořádáme semi-

Václavském náměstí v Praze se připojujeme k celosvětové iniciativě Light It Up Blue. V polovině června

nář „Autismus – celospolečenský problém nebo módní diagnóza 21. století?“ v Poslanecké sněmovně ČR.

probíhá už 3. ročník multižánrového festivalu nejen pro lidi s autismem – od roku 2016 pod názvem NA-

Na konci června pořádáme 2. ročník multižánrového festivalu APLAFEST. V říjnu probíhá první kazuistická

UTIS FEST. V říjnu se uskutečňuje 2. ročník kazuistické konference Autismus v praxi, jejímž cílem není sdí-

konference Autismus v praxi. V listopadu křtíme charitativní a osvětový Kalendář NAUTIS 2016 – doved-

let teoretické postupy, ale zkušenosti rodičů i odborníků pečujících o lidmi s autismem všech věkových

nosti, talent, ambice. V listopadu 2015 dochází ke změně právní formy a názvu našeho spolku Asociace

kategorií. V listopadu byl pokřtěn charitativní a osvětový kalendář 2017 s názvem „Autismus není volba,

pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, střední Čechy, o.s. na Národní ústav pro autismus, z.ú.

porozumění ano.“, který je oslavou lidí s autismem a lidí kolem nich, nafocený mistrem reportážní fotografie Janem Šibíkem. V roce 2016 jsme se také zapojujeme do celorepublikové edukační kampaně „Tabu
a stigma“. Po změně názvu a právní formy na Národní ústav pro autismus, z.ú. vybíráme nové logo a zavádíme nový vizuální styl.
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LIDÉ V NAUTIS
Správní rada
PaedDr. Eva Brožová
PhDr. Jitka Kendíková
Petr Kuča
MUDr. Petr Možný
Mgr. František Špoutil, Ph.D.

Zakladatelé
PaedDr. Věra Čadilová
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.
Ing. Magdalena Čáslavská

Revizor
Ing. Lenka Helebrantová

Pracovníci NAUTIS (stav k 1. 5. 2017)
Ing. Magdalena Čáslavská – výkonná ředitelka, statutární orgán

9

1. Ekonomické, provozní a personální středisko

3. Středisko odborného poradenství a diagnostiky

Ing. Eva Petříková - finanční ředitelka
Martina Sáblíková - ekonomka
Ing. Pavla Drozdová - ekonomka
Jana Fialová - administrativní pracovnice
Jana Marášková - finanční účetní
Renata Jirčíková - finanční účetní

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. - metodická ředitelka odborných programů, psycholožka
Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. - ředitelka střediska, psycholožka
MUDr. Magdalena Ryšánková - dětská psychiatrička
Mgr. Irena Beranová – klinická psycholožka
Bc. Pavla Hradecká - asistentka střediska odborného poradenství
a diagnostiky, objednávání na vyšetření, odborné poradenství
Mgr. Kateřina Slabá - odborná asistentka, vedení anamnestických rozhovorů
Mgr. Kamila Hodková – specialistka právní podpory

2. Středisko rozvoje a vnějších vztahů
Ing. Jana Sirotková, Ph.D. - ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy
Ing. Veronika Šturmová - odborná asistentka
Ing. Sabina Obluková - grantová specialistka
Mgr. Michaela Danešová - koordinátorka volnočasových aktivit
pro děti, koordinátorka dobrovolníků a stážistů
Ing. Pavla Flídrová, MBA – koordinátorka vzdělávání
Ing. Pavel Bartoň – manažer fundraisingu

4. Středisko včasné intervence
Bc. Jan Kouřil – ředitel střediska včasné intervence, speciální
pedagog
Bc. Dominika Štěchová - asistentka střediska
Mgr. Lucie Čížková, RBT - vedoucí oddělení ABA terapie
Mgr. Alena Perlínová - psycholožka
Bc. Zuzana Matějů, DiS. - terapeutka
Mgr. Alena Valáková - terapeutka
Mgr. Hana Zobačová - terapeutka
Mgr. Marie Franců - terapeutka
Bc. Linda Vejvančická, DiS. - terapeutka
Mgr. Petra Jůnová - terapeutka
Mgr. Petra Čornaničová - terapeutka
M.H.Sc Alena Netolická – terapeutka
Bc. Alžběta Urbánková – terapeutka
Mgr. Žaneta Tašnerová, DiS. – terapeutka

5. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko
Mgr. Roman Pešek – ředitel střediska
Terapeutické oddělení
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. - KBT terapeut
Mgr. Roman Pešek – KBT terapeut
Mgr. Julius Bittmann - KBT terapeut, vedoucí pobočky v Jablonci nad Nisou
Mgr. Martina Roblová – psycholožka a terapeutka
Mgr. Kateřina Sedlářová – psycholožka a terapeutka
Bc. Hana Bendová, Bc. Laura Bechyňová – lektorky nácvikových
skupin pro děti
Bc. Michaela Pálková, Mgr. Markéta Gregorová – lektorky nácvikových skupin pro dospívající
Oddělení sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání
Mgr. Štěpán Hejzlar – vedoucí oddělení, pracovní konzultant
Bc. Dominika Linhartová – pracovní konzultantka
Bc. Tadeáš Trusina – koordinátor volnočasových aktivit pro dospělé
Bc. Šimon Plecháček – sociální pracovník
Klára Němcová – koordinátorka Denního centra, pracovní konzultantka
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6. Středisko odlehčovacích služeb,
osobní asistence a chráněného bydlení
Šárka Henychová – ředitelka střediska
Odlehčovací služba – Respitní centrum (RC)
Šárka Henychová - vedoucí odlehčovací služby, vedoucí RC, asistentka RC
Bc. Julie Vosáhlová - zástupkyně vedoucí RC, asistentka RC
Asistenti RC: Bc. Marie Nováková, Jana Tomšů, Bc. Barbora Aunická, Lubomír Solný, Bc. Vratislav Podroužek, Vojtěch Krajsa,
Marie Krejčová, Olga Bierhanzlová, Veronika Kašparová, Marek
Chábera, Viktor Zeman
Odlehčovací služba – víkendové pobyty (respitní víkendy – RV)
Mgr. Julius Bittmann - vedoucí RV
Bc. Julie Vosáhlová - vedoucí RV
Mgr. Tomáš Kvarda - vedoucí RV
Jana Tomšů - vedoucí RV
Asistenti RV: Mgr. Lenka Bittmannová, Lucie Havlíčková, Lenka
Vopálková, Veronika Vocásková, Magdalena Bradáčová, Tereza
Fialová, Tereza Portešová, Anežka Henychová, Šárka Henychová

Osobní asistence a chráněné bydlení
Mgr. Jan Šlosárek – vedoucí služby osobní asistence a chráněného bydlení
Bc. Michaela Palková – koordinátorka osobních asistentů
Ing. Renata Němcová, Ph.D. – koordinátorka osobních asistentů
Mgr. Markéta Gregorová – koordinátorka osobních asistentů
Lenka Vopálková – koordinátorka osobních asistentů
Tým osobních asistentů:
Daria Abramová, Natalie Andrlíková, Hana Benešová, Barbora Bradáčová, Magdaléna Bradáčová, Lucie Brambůrková, Kristýna Bunzáková, Anna Bürgerová, Petra Hánlová, Dita Hotiová, Anna Chalupová, Mgr. Barbora Chramostová, Elena Karpova, Michaela
Klarertová, Daniel Kolenský, Tereza Koutníková, DiS., Barbora Kožíková, Adéla Kunstová, Michaela Kyzeková, Tereza Lehká, Karolína
Linhartová, Julie Lukina, Kristýna Lutovská, Anna Macková, Radka
Maršíčková, Natalie Migasová, Lucie Mrázková, Kateřina Murceková, Samuel Plecháček, Šimon Plecháček, Barbora Plchová, Tereza
Pokorná, Tereza Portešová, Michaela Preningerová, Lucie Radová,
Anna Saxlová, Karolína Slezáková, Ludmila Sluníčková, Tatiana Sorokina, Taťána Škanderová, Tereza Štětinová, Tadeáš Trusina, Klára
Vaníčková, Petra Vosická, Alena Vovsová, Barbora Zůnová

7. Domov se zvláštním režimem

9. Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus

Mgr. Kateřina Šulcová – ředitelka domova se zvláštním režimem
Osobní asistenti: Tomáš Pinta, Petr Krčmář, Robert Hudáček,
Lukáš Páleník, Renata Káchová, Jan Bubeníček, Michal Víšek,
Petra Pintová
Jakub Zevel - vedoucí domova Bohnice
Osobní asistenti: Přemysl Čermák, Anna Roučková, Tomáš Hubáček, Tereza Fialová, Olga Görglová

Margareta Vopálenská – ředitelka, učitelka
Lucie Cimová - učitelka
Michaela Koderová, DiS. - asistentka pedagoga – (od 9. 1. 2017 na MD)
Barbora Guľová - asistentka pedagoga
Kristýna Svobodová - asistentka pedagoga
Markéta Olehlová - asistentka pedagoga
Bc. Veronika Župová - asistentka pedagoga

8. Speciálně pedagogické centrum při Národním
ústavu pro autismus

10. Nakladatelství PASPARTA

PaedDr. Věra Čadilová – ředitelka SPC, speciální pedagožka
Mgr. Lenka Bittmannová - zástupkyně ředitelky SPC, speciální
pedagožka
Mgr. Petra Slaná - sociální pracovnice
Mgr. Věra Petržílková - speciální pedagožka
Mgr. Marcela Jarolímová - speciální pedagožka
Mgr. Hana Marková - speciální pedagožka
Mgr. Marie Franců - speciální pedagožka (od 1. 10. 2015 na MD)
Mgr. Alena Perlínová – psycholožka
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Mgr. Martin Mařík – jednatel
Mgr. Olga Neřoldová – šéfredaktorka
Lenka Lionová – zákaznický servis, administrativa
Vojtěch Boruvka – grafik
Michal Kirchner – sklad, expedice

a tým stážistů a dobrovolníků NAUTIS

Patron Pavel Šporcl

Správní rada

Spoluzakladatelé

Revizor

Ředitelka a statutární orgán
Finanční ředitelka

Ekonomické, provozní a personální
středisko

Metodická ředitelka odborných programů

Středisko
rozvoje
a vnějších
vztahů

Středisko včasné
intervence

Středisko odlehčovacích služeb,
osobní asistence
a chráněného
bydlení

Domov
se zvláštním
režimem

Terapeutické
a sociálně rehabilitační středisko

Středisko odborného poradenství
a diagnostiky

Oddělení
vzdělávání

Oddělení
integrované terapie

Oddělení služby
chráněného bydlení

Domov Libčice

Oddělení sociální
rehabilitace

Oddělení odborného
poradenství

Terapeutické
oddělení

Oddělení
diagnostiky

Domov Bohnice
Oddělení PR, FR,
osvěty a péče o dárce

Oddělení sociální
služby rané péče

Oddělení služby
osobní asistence

Grantové oddělení

Oddělení ABA terapie

Oddělení
odlehčovacích
služeb

Projektové oddělení

Oddělení zájmových aktivit pro děti,
dobrovolníků a studentských praxí
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6
DOPAD ČINNOSTI NAUTIS V ROCE 2016
NA ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA LIDÍ S AUTISMEM V ČR
6.1. STŘEDISKO ODBORNÉHO PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKY

6.1.1. ODDĚLENÍ DIAGNOSTIKY
Hlavní cíle vývojové psychodiagnostiky:
– rozpoznat u dítěte nebo u dospělého autismus a rozlišit jej od
jiných vývojových onemocnění, odhalení případných dalších
neurovývojových deficitů a přidružených obtíží;
– zhodnotit úroveň motorického a kognitivního vývoje;
– definovat důležité individuální charakteristiky klienta a jejich
vztah k fungování v běžném životě
– stanovit deficity, na které je zapotřebí zaměřit speciálně pedagogickou intervenci, ale také definovat silnějších oblasti, které
lze využít ve prospěch klienta (ve vzdělávání, zaměstnání, v sociálním začlenění);
– na základě výsledku vyšetření poskytujeme rodičům doporučení týkající se dalšího vedení dítěte.
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Cílová skupina
Do střediska přicházejí děti i dospělí, u kterých bylo vysloveno
podezření na poruchu autistického spektra, a žádají o komplexní
diferenciálně diagnostické psychologické vyšetření pro potvrzení nebo vyloučení PAS. Diagnostické služby poskytujeme
klientům z České republiky a ze Slovenska, po individuální domluvě je možné absolvovat vyšetření také v anglickém jazyce.
V případě zájmu lze vyšetření realizovat také během víkendu.

Diferenciálně diagnostické vyšetření PAS
Postup, jehož výsledkem je odhalení autismu
a odlišení projevů autismu od jiných vývojových
obtíží. Při komplexním odborném vyšetření se
řídíme celosvětově uznávanými standardy, využíváme metody, které jsou cílené na odhalení
autistických projevů. Odborníci, kteří pracují
v Národním ústavu pro autismus (dále jen
„NAUTIS“), mají s diagnostikou poruch autistického spektra mnohaleté zkušenosti, proto
často bývají klienti (děti, dospívající i dospělí),
u kterých je podezření na autismus, odesíláni do
NAUTIS z různých odborných pracovišť. Je tedy
zcela pochopitelné, že počet klientů, kteří tuto
diagnózu v NAUTIS obdrží, je vyšší než na jiných,
nespecializovaných pracovištích.

Popis služby
Samotnému psychologickému vyšetření předchází anamnestická konzultace, která je nedílnou součástí diferenciálně diagnostického vyšetření. Psychologické vyšetření následuje přibližně do měsíce po anamnestickém rozhovoru. Se závěrem
vyšetření a následnými doporučeními rodinu a/nebo klienta seznamujeme ihned po skončení vyšetření. Klientovi posíláme poštou podrobnou, několika stránkovou zprávu z anamnestické
konzultace a psychologického vyšetření. Diagnózu stanovuje
zkušený psycholog či psychiatr s několikaletými zkušenostmi
s diagnostikou poruch autistického spektra, se vzděláním a praxí
v oblasti klinické psychologie, vývojové psychologie, psychopatologie. Po roce až dvou od prvního vyšetření klientům doporučujeme kontrolní vyšetření, při kterém upřesňujeme diagnózu, hodnotíme vývoj dítěte a efektivitu intervence v oblasti
výchovy i vzdělávání.

Co je anamnestická konzultace a k čemu slouží:
– přibližně tři hodiny trvající strukturovaný rozhovor s rodiči
nebo osobami, které o klienta pečují, případně s jinými blízkými
lidmi;
– zahrnuje popis vývoje klienta v raném věku, popis chování
v současnosti a aktuálních obtíží klienta;
– klientům jsou poskytnuty základní informace týkající se psychologického vyšetření a služeb, které NAUTIS nabízí, základní
odborné a sociální poradenství.

Průběh služby v roce 2016
Každý den se do pořadníku NAUTIS na psychologické vyšetření
zapíše 4—5 klientů. Jelikož 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 13 měsíců. Uvědomujeme si však
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nezbytnost správné a včasné diagnózy pro zahájení účinné intervence, proto rodičům, které znepokojuje vývoj dítěte, a obávají se poruchy autistického spektra, nabízíme službu screeningové diagnostiky. Při screeningovém vyšetření psycholog
pozoruje dítě ideálně ve známém prostředí (domov, školka). Na
základě pozorování dítěte a konzultace s rodiči orientačně zhodnotí vývoj dítěte s ohledem na riziko přítomnosti poruchy autistického spektra, navrhne rodině další doporučení pro práci s
dítětem.

Statistika za rok 2016
Typ služby
Počet vyšetření
Komplexní diferenciálně diagnostická vyšetření
294
Kontrolní vyšetření
135
Celkem vyšetření
429

6.1.2. ODDĚLENÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ

Statistika za rok 2016

Cíle odborného poradenství pro rodiny
s dětmi s PAS:

Typ služby
Online a telefonické poradenství
Odborné konzultace
Celkem

– poskytovat klientům odborné informace o poruchách autistického spektra, specifikách výchovy a vzdělávání dítěte s PAS;
– informovat klienty o aktuální legislativě a o dostupných službách a aktivitách, které jim napomohou k nalezení řešení v jejich
náročné životní situaci;
– motivovat osoby pečující o lidi s PAS k využití vlastních schopností a kompetencí ke zvládnutí nepříznivé situace.

Cílová skupina
Odborné poradenství poskytujeme rodinám, osobám blízkým i
pedagogickým pracovníkům, kteří mají v péči dítě/dospělého s
poruchou autistického spektra. Služba je určena také širší laické
a odborné veřejnosti, která žádá o poskytnutí informací týkající
se problematiky poruch autistického spektra.

Průběh služby v roce 2016
Poskytované služby v rámci odborného poradenství:
– poradna (telefon, web, e-mail);
– osobní odborné konzultace;
– konzultace s rodiči, pedagogy a dalšími odborníky, kteří pečují
o dítě s PAS.
Ve většině případů je dostačující jednorázové poskytnutí služby,
někdy provázíme rodinu po delší dobu podle potřeby a zakázky
klienta.
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Působnost služby: všechny kraje ČR

Počet úkonů
895
167
1062

6.2. STŘEDISKO VČASNÉ INTERVENCE

„Od prvního kontaktu velmi dobrá komunikace,

Bc. Jan Kouřil - ředitel střediska, speciální pedagog

krátké termíny první návštěvy, vstřícnost

Cíle střediska včasné intervence:

rodič dítěte s PAS

– zmírnit negativní vliv PAS na psychický vývoj dítěte a jeho rodinu;
– podporovat rozvoj všech oblastí vývoje dítěte a poskytnout
rodině i dítěti co nejlepší předpoklady k zapojení do společnosti.

Cílová skupina
Rodiny pečující o dítě ve věku do 7 let nebo do nástupu povinné
školní docházky s diagnostikovanou poruchou autistického
spektra nebo s důvodným podezřením na ni.

Popis služeb střediska včasné intervence
6.2.1. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY RANÉ PÉČE
– Konzultace s rodiči: obvykle probíhají 1x měsíčně přímo v místě
bydliště rodiny. Na základě zakázky rodiny poradce navrhuje
individuální plán pro práci s dítětem. Zvýšený důraz klademe
na klíčové oblasti rozvoje (komunikace, sociální dovednosti,
hra a sebeobslužné dovednosti). V případě potřeby zpracujeme
doporučení pro řešení problémového chování dítěte. Součástí je
psychosociální podpora, 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: 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: Šestidenní komplexní pobyt - pobytový
program, jehož součástí jsou rozvojové aktivity pro děti i přednášky, workshopy, společná moderovaná setkání a konzultace
pro rodiče. Třídenní pobyt se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností.
– Půjčovna hraček, pomůcek a literatury: v nabídce půjčovny
jsou hračky, které zohledňují časté zájmy dětí s PAS, dále struk-

a ochota spolupráce s rodinou i školkou.“

„Vyhovuje nám individuální přístup, kterým se
poradkyně Péťovi věnuje, zaměřuje se vždy na
konkrétní věci, které je potřeba trénovat.
Syn si ji velmi oblíbil a i naše komunikace
je bezproblémová.“
J. Spilková

turované úlohy a jiné pomůcky pro práci s dítětem.

„Spolupráce s paní Valákovou je perfektní,
založena na vzájemné důvěře a její velké empatii
a zkušenostech, zároveň ale dává prostor mým
dotazům, přáním, je velmi citlivá, klidná a dobře
naladěná. Zprávy jsou velmi nápomocné, osobní
i do školky pro Honzíkovu asistentku, dostávám je
v dostatečném termínu, abychom mohli na věcech domluvených pracovat. Celkově spolupráce
velmi dobře funguje, děti na paní Valákovou reagují pozitivně.“
L. Pavlíčková

6.2.2. ODDĚLENÍ INTEGROVANÉ TERAPIE
– Individuální práce s dítětem: spektrum terapeutických programů pro děti s PAS, které vychází 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 mj. dle metod strukturovaného učení, využíváme behaviorální přístupy, alternativní a augmentativní komunikaci, herní terapii, nácviky sociálních dovedností. Aktuální
nabídka nácviků:
- komplexní rozvoj dítěte s PAS;
- trénink pracovního chování a dovedností potřebných
k učení;
- rozvoj komunikace na principu metod PECS/VOKS pro děti
s nerozvinutou a málo rozvinutou řečí;
- 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.

6.2.3. ODDĚLENÍ APLIKOVANÉ BEHAVIORÁLNÍ
ANALÝZY
Intenzivní program ABA probíhá v rozsahu nejméně 20 hodin
týdně. Část programu probíhá za přítomnosti Registrovaného
behaviorálního technika, který pracuje pod supervizním vedením Behaviorálního analytika. Naučené principy ABA pak rodiče
praktikují se svými dětmi doma. Nedílnou součástí programu je
praktický nácvik především komunikačních, sociálních, akademických, pracovních a sebeobslužných dovedností. ABA využívá
sběr a analýzu dat, která slouží jako podklad pro stanovení individuálních cílů učení a snížení či odstranění nežádoucích vzorců
chování konkrétního dítěte.

Statistika za rok 2016
Typ služby
Úvodní schůzka s rodiči
Konzultace s rodiči
Konzultace s pedagogy
Lekce individuální práce s dítětem
ABA program

Počet úkonů
111
533
108
530
518

Činnost střediska včasné intervence v roce 2016
Pokračovali jsme v poskytování poradenství a dalších služeb
v rodinách podle podmínek zákona o sociálních službách. Kapacitně jsme posílili služby zaměřené na přímou práci s dětmi.
Zřídili jsme oddělení aplikované behaviorální analýzy, kde poskytujeme službu ABA v souladu s mezinárodními standardy
organizace BACB (Behavior Analyst Certification Board).

Realizované aktivity pro rodiče:
– Týdenní pobyt pro rodiny s dětmi s PAS se zaměřením na komplexní rozvoj dítěte a vzdělávací aktivity pro rodiče.
– Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s PAS se zaměřením na
rozvoj komunikace u neverbálních dětí.
– Víkendový zážitkový kurz pro rodiny s dětmi.
– 7 vstupních seminářů pro rodiče dětí s PAS (Úvod do problematiky PAS)
– 5 besed s rodiči na daná témata
– Význam a možnosti motivace u dětí s PAS
– Využití vizualizace pro lepší porozumění dítěte s PAS
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– Představení pilotního projektu práce s dětmi s PAS metodou ABA
– Jak upoutat pozornost dítěte s autismem aneb strategie
navázání kontaktu s dítětem s PAS
– Přijetí diagnózy (rodiče, sourozenci, širší okolí)

Působnost služby:
– Sociální služba raná péče: hlavní město Praha, Středočeský
kraj, část Ústeckého kraje vymezená správními obvody obcí
s rozšířenou působností Louny, Žatec, Litoměřice, Roudnice nad
Labem a Lovosice.
– Individuální a skupinové nácviky v rámci oddělení integrované
terapie: bez omezení místem bydliště, služba probíhá ambulantně ve střediscích Včasné intervence v Praze.
– Intenzivní program ABA: hlavní město Praha.

6.3. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC NAUTIS)
PaedDr. Věra Čadilová – ředitelka speciálně pedagogického centra,
speciální pedagožka
Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s poruchou autistického spektra zahájilo svou činnost k 1. září 2014.
SPC NAUTIS bylo zařazeno do sítě školských poradenských zařízení. Poskytuje standardní poradenské služby a to na žádost
žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení
na území ČR.

Co nabízíme:
– úvodní konzultaci pro nové klienty;
– speciálně pedagogické vyšetření;
– psychologické vyšetření;
– screeningovou diagnostiku;
– náhled ve výuce;
– besedy pro spolužáky klienta;
– konzultace pro rodiče klientů či klienty,
kteří jsou již v péči SPC NAUTIS,
– společné konzultace o podpoře žáka s pedagogy, asistentem
pedagoga, vedením školy.
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Statistika za rok 2016
Typ služby
Úvodní konzultace
Konzultace s rodiči
Speciálně pedagogické vyšetření
Psychologické vyšetření
Diagnostický screening
Přednáška pro pedagogy
Beseda pro spolužáky
Náhledy ve výuce a konzultace na školách
Celkový počet klientů v evidenci k 31. 12. 2016:
610, z toho 481 stálých.

Počet úkonů
72
75
259
37
24
3
21
278

6.4. TERAPEUTICKÉ A SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKO
Mgr. Roman Pešek – ředitel střediska
Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko je rozděleno na
dvě oddělení - na terapeutické oddělení a na oddělení sociální
rehabilitace. Pod oddělení sociální rehabilitace spadá i oddělení
volnočasových aktivit pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Během roku 2016 jsme v rámci terapií kladli
důraz především na skupinové aktivity. Pracovníci oddělení sociální rehabilitace pracovali na rozvoji volnočasových aktivit pro
dospělé klienty s Aspergerovým syndromem (AS) a vysoce
funkčním autismem (VFA).

6.4.1. TERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ
Mgr. Roman Pešek – vedoucí oddělení,
KBT terapeut
Cíle služby
– Rozvoj specifických emočních, kognitivních a sociálních dovedností klientů tak, aby se naučili lépe zvládat své problémy
a lépe se integrovali do svého přirozeného prostředí;
– psychohygienická a poradenská podpora členů rodin našich klientů.

Průběh služby v roce 2016
Mezi nejvíce využívané druhy terapií patřily terapie problémového chování a skupinové terapie pro zlepšování sociálních a komunikačních dovedností. Během roku 2016 jsme se intenzivně
zaměřovali i na poradenskou a terapeutickou práci s rodiči, kterým jsme nabízeli individuální a skupinové poradenství (tzv. rodičovské skupiny). Nadále pokračovala podpůrná terapeutická
skupina pro dospělé klienty s AS a VFA. Našim cílem je i nadále se
soustředit na skupinovou práci s našimi klienty a do poradenského a terapeutického procesu více zapojovat i jejich blízké
osoby, zejména rodiče.

Cílová skupina
Terapeutické služby poskytujeme osobám s poruchou autistického spektra (PAS), především pak osobám s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem od 6 let, a jejich blízkým
osobám.

Kognitivně behaviorální terapie (KBT)
Popis činnosti
Mezi náš preferovaný terapeutický přístup patří kognitivně behaviorální terapie (KBT), kterou poskytujeme jak v individuální,
tak ve skupinové podobě.

Psychoterapeutický směr zaměřený na
ovlivňování myšlení (kognice), potažmo
emočního prožívání, a na ovlivňování
zjevného chování (behavior).

Statistika za rok 2016
Typ služby
Poradenství a terapie pro děti s PAS
a jejich rodiny
Poradenství a terapie pro dospělé osoby
s PAS a jejich rodiny
Celkem

Počet klientů

Počet rodičů

177

152

47
224

5
157

Počet klientů
67
36
19
27
42
191

Počet
uskutečněných skupin
133
65
32
17
48
295

Skupinové poradenství a terapie
Typ služby
Skupinové nácviky pro děti
Skupinové nácviky pro dospívající
Skupinové nácviky pro dospělé
Podpůrná psychoterapeutická skupina
Rodičovské skupiny
Celkem

Působnost služby: především Praha a Středočeský kraj, okrajově i další kraje v rámci ČR.

„Velmi se nám líbí Váš přístup k synovi. Moc se mu

„Témata a situace, která se řeší na sezeních, synek

„Jsem spokojena se všemi službami i pracovníky,

na sezení líbí, vždy se těší. Je to poprvé, co ho něco

promýšlí, povídáme si o nich i doma. Poměřuje jimi

které jsem potkala. Mým synům jste tu moc

společného nadchlo.“

různé situace, se kterými se setkává (hlavně ve

pomohli jak na skupinové terapii, tak i na

rodič dítěte s PAS

škole), takže evidentně to má smysl!“

individuální terapii.“

rodič dítěte s PAS

rodič dětí s PAS
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6.4.2. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE
A PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Mgr. Štěpán Hejzlar – vedoucí oddělení

otázkám vztahů a seznamování (Kurz seznamování).
– Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: v praxi se jedná o základní sociální
poradenství, a to včetně doprovodů a přímé podpory v jednání
s příslušnými institucemi.

Cíl služby
Podpora lidí s PAS v rozvoji komunikačních, samoobslužných,
pracovních a dalších sociálních dovedností, a to do té míry, která
je v jejich možnostech a v souladu s jejich přáními, a která vede
k co možná nejsamostatnějšímu a nezávislému životu uvnitř
společnosti.

Cílová skupina
Osoby s PAS od 15 let.

Popis činnosti
– Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: v praxi se jedná
o program podporovaného zaměstnávání, ať už v jeho ambulantní nebo terénní formě; dále skupinovou přípravu pro vstup
do zaměstnání (JOB klub), vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti (Kurz hospodaření s penězi a vaření) a v oblasti sociálních
dovedností, komunikace a asertivity (Kurz ASertivně do života).
– Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:
v praxi se jedná o individuální nácviky sociálních dovedností;
dále osvojování či osvěžování základních pracovních a sociálních návyků a dovedností v Denním centru NAUTIS.
– Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
v praxi se jedná o individuální konzultace věnované posilování
dovedností spojených s vyhledáváním a tříděním informací, přiměřenými způsoby komunikace, pomocí s výběrem vhodných
volnočasových aktivit, apod. (úzká spolupráce s volnočasovými
aktivitami pro dospělé NAUTIS); dále nácvikový kurz věnovaný
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Průběh služby v roce 2016
V roce 2016 jsme poskytli kontinuální podporu 68 lidem (zahrnuta jsou jednorázová poradenství i první kontakty), podrobněji viz statistika níže. V rámci programu podporovaného zaměstnávání našlo zaměstnání 19 lidí s PAS. Pokračovali jsme ve
spolupráci na globálním projektu „Autism at Work“ (Autismus
v práci) s mezinárodní společností SAP BSCE. V rámci skupinových aktivit byly realizovány kurzy asertivity a hospodaření s penězi a vaření. Tým sociální rehabilitace přispěl k rozvoji, stabilizaci a osamostatnění volnočasových aktivit pro dospělé. Došlo
k personální stabilizaci týmu sociální rehabilitace. Činnost Denního centra NAUTIS (dříve Tréninková dílna) zůstala pro uživatele
sociální rehabilitace zachována. Mezi aktivity Denního centra se
v roce 2016 zařadila mimo jiné také výroba briket z recyklovaného papíru a započala spolupráce s Papírna Stationary s. r. o. na
dokončování papírenských výrobků též z recyklovaného papíru.
Na rok 2017 je plánován především rozvoj skupinových aktivit
a kurzů a posílení agendy sociálního poradenství (viz popis činnosti odrážející aktuální stav a nabídku).

Statistika za rok 2016
Typ služby
Podporované zaměstnávání
Kurzy a skupinové aktivity
Sociální poradenství
Denní centrum
Jiné indiv. poradenství a asistence
Celkem uživatelů
Působnost služby: Praha a Středočeský kraj

Počet klientů
51
34
11
11
15
68

6.4.3. ODDĚLENÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Statistika za rok 2016

Bc. Tadeáš Trusina – koordinátor volnočasových
aktivit

Typ služby
Počet druhů aktivit
Zájmové a vzdělávací aktivity
10

Cíl služby

Působnost služby: především Praha a Středočeský kraj, ale i další
kraje v rámci ČR.

Rozvoj osobnosti dospělých klientů s PAS prostřednictvím různorodých volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit,
které klientům umožní hodnotné, podnětné a smysluplné trávení volného času, další vzdělávání a navazování sociálních kontaktů s vrstevníky.

Cílová skupina
Osoby s Aspergerovým syndromem a vysoce a středně funkčním
autismem od 15 let.

Popis činnosti
Klientům nabízíme účast na pravidelných a jednorázových akcích
zájmového, vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru.

Průběh aktivit v roce 2016
Klientům jsme poskytovali různorodé zájmové a vzdělávací aktivity. Jednalo se např. o diskuzní klub, klub deskových her, kondiční cvičení, muzikoterapeutická setkání, kurz angličtiny, jógu,
výtvarnou dílnu, NAUTIS Akademii, návštěvy výstav a koncertů,
celodenní poznávací výlety.
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Počet klientů
60

6.5. STŘEDISKO ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB,
OSOBNÍ ASISTENCE A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Šárka Henychová - ředitelka střediska
6.5.1. ODDĚLENÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB

Poslání odlehčovací služby

každé rodiny a klientů. Celodenní péči zajišťují proškolení a zkušení asistenti, kteří mají na starost také chod domácnosti (nákupy, přípravu jídla, praní, úklid bytu apod.).
Letní rekondiční a edukační pobyty pro děti a mladé lidi s PAS odlehčovací služba pro rodiny o prázdninách, která probíhá formou týdenních pobytů v přírodě

Poskytnout rodinám dětí a dospělých s poruchou autistického
spektra čas na odpočinek a vyřízení osobních záležitostí.

Statistika za rok 2016

Cílová skupina

Typ pobytové odlehčovací služby

Služby poskytujeme rodinám nebo lidem pečujícím o děti a dospělé s PAS žijícím na území celé ČR bez ohledu na míru problémového chování či sebeobslužných dovedností klienta.

Víkendové pobyty

Šárka Henychová – vedoucí odlehčovací služby,
vedoucí respitního centra

Počet pobytů

Počet klientů

48

20

Tým asistentů
20

159

49

21

12

89

61

Počet hodin

Počet klientů

224

2

2

61

2

2

(v Bechlíně a na Smržovce)
Pobyty v respitním
centru (v Praze)

Popis služby

Letní rekondiční a edukační

Dětem i dospělým s PAS poskytujeme přechodné ubytování
a kvalifikovanou podporu v době, kdy se o ně nemohou starat
rodiče nebo jiné pečující osoby.
Odlehčovací víkendové pobyty pořádáme celoročně (vyjma letních prázdninových měsíců) pro 2-5 klientů. Každý pobyt vede
zkušený asistent, který organizuje práci týmu asistentů, připravuje program pobytu a zodpovídá za průběh pobytu.
Vícedenní odlehčovací pobyty v respitním centru organizujeme
celoročně v plně vybavené domácnosti v Praze. Termín, délku
i program pobytu jednotlivých klientů plánujeme dle potřeb

týdenní pobyty
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Další formy odlehčovací služby
Ambulantní forma
Terénní forma
Celkem

Působnost služby: celá ČR

121

Tým asistentů

6.5.2. ODDĚLENÍ OSOBNÍ ASISTENCE
Mgr. Jan Šlosárek – vedoucí služby osobní
asistence
Poslání osobní asistence
Posláním osobní asistence NAUTIS je umožnit lidem, kteří potřebují podporu osobního asistenta z důvodu poruchy autistického spektra, aby mohli žít v přirozeném prostředí, obvyklým
způsobem života a v souladu se svým přáním a potřebami.

Cíle osobní asistence:
– poskytovat osobě s PAS aktivní podporu a pomoc při činnostech, které jsou součástí běžného života lidí ve společnosti v takové míře, aby vedla ke zkvalitnění jejího života;
– umožnit lidem s PAS, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se
v přirozeném prostředí podobně jako jejich vrstevníci.

Cílová skupina
– služba je určena osobám s poruchou autistického spektra (dále
jen „PAS“) žijícím na území Prahy a Středočeského kraje, kteří se
v důsledku svého handicapu ocitli v nepříznivé životní situaci;
– služba je určena také osobám, které jsou čekateli na komplexní diagnostické vyšetření pro podezření na PAS (žijícím trvale
na území Prahy a Středočeského kraje, kteří se v důsledku svého
handicapu ocitli v nepříznivé životní situaci).
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Popis služby
Osobní asistenci poskytujeme v pracovní dny během celého
školního roku. Asistent doprovází klienta do nebo ze školky,
školy, na zájmové kroužky a mimoškolní aktivity a pomáhá klientovi najít smysluplné vyplnění volného času. Podporuje klienta v komunikačních a sociálních dovednostech. Službu lze využít k dopravě klientů do škol, na zájmové aktivity, k lékaři apod.

Statistika za rok 2016
Typ služby
Osobní asistence

Počet klientů
91

Jednotka (hodina)
11 113

6.5.3. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Mgr. Jan Šlosárek - vedoucí služby chráněného
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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„Stáž byla pro mě velkým přínosem.

6.6. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Získala jsem spoustu cenných informací

Mgr. Kateřina Šulcová – ředitelka domova se zvláštním režimem

o práci s klienty s problémy v chování.

Cíle služeb domova se zvláštním režimem:

Líbil se mi přístup pracovníků služby ke

– poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem a dospělým lidem s PAS, kteří již nemohou zůstat ve svém přirozeném
domácím prostředí i za předpokladu zajištění podpory odlehčovací službou;
– umožnit těmto lidem důstojný a z jejich pohledu co nejspokojenější život.

Statistika za rok 2016

klientům, kdy se snažili předcházet
Typ služby
Celoroční ubytování klientů

Počet klientů
8

V domově bydlí klienti z Prahy, Středočeského, Moravskoslezského a Královehradeckého kraje.

Cílová skupina

Průběh služby v roce 2016

Službu poskytujeme lidem ve věku 8 let a výše, kteří potřebují
vysokou míru kvalifikované podpory během celého dne a nemohou čerpat pobytové služby u jiných poskytovatelů služeb
z důvodu souběhu autismu a těžkého problémového chování.

Rok 2016 proběhl podobně jako roky předchozí. Životy klientů
jsme se snažili naplnit spokojeností v podobě aktivit, které jim
dávají smysl, výletů, které je těší, vztahů, kterým rozumí, odpočinku, který je uvolní. Každému tak, jak si přál, nebo předpokládáme, že by si přál.
Nadále jsme v roce 2016 poskytovali stáže pracovníkům v sociálních službách, kteří mají ve své péči klienty s autismem nebo/a
s problémovým chováním. 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. Pracovníci v sociálních službách mohou při stáži porovnat rozdíly mezi bydlením pro větší množství klientů a bydlením pro 8 klientů, které poskytujeme v Libčicích a v Bohnicích.
Vedoucí pracovníci pak u nás čerpají nápady pro zřízení nových
služeb, pro úpravu prostředí pro lidi s autismem a problémovým
chováním a pro změny 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, jak sociální služby
poskytovat v budoucnosti.

Popis služby
V domově Libčice fungují čtyři domácnosti. Každý z klientů má
vlastní, dle svého přání a představ zařízený pokoj. Základem aktivizačních a vzdělávacích činností, které jsou součástí našich
služeb, je udržení a rozvoj komunikačních a sociálních schopností, zajištění předvídatelnosti, relaxačních aktivit, snižování
napětí a individuální prevence stresových situací.
Uplatňujeme na klienta orientovaný přístup. Běh domácností
nastavujeme tak, aby kopíroval běžný život. Děti chodí do škol,
dospělí jsou zapojováni do pracovních činností v každodenním
životě. K přepravě klientů využíváme čtyři osobní auta, která
jsou během celého dne asistentům k dispozici.

možným spouštěčům chování, klientům ponechávali velkou volnost, nenutili je k činnostem, které by je mohli
rozladit, ponechávali jim prostor pro
své rituály. Skvělé bylo slyšet výsledky
práce s klienty – snížení počtu agresí,
nalezení spouštěčů jejich chování, individuální řešení jejich problémů. Pracovníci byli při práci s klienty vstřícní
k jejich potřebám, obdivovala jsem jejich klid a hezký vztah ke klientům.
Z rozhovorů s pracovníky bylo patrné,
že pracovníci jsou profesionály, klienty
za jejich chování neodsuzují, ale snaží se
jim pomoci, aby mohli žít kvalitní život
podle svých potřeb.”
Naďa Škrabalová
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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. VZDĚLÁVÁNÍ

seminářů o problematice poruch autistického spektra v německém Silberbachu.

Cíl služby
Zvýšit odborné kompetence účastníků vzdělávacích programů
v oblasti problematiky poruch autistického spektra.

Cílová skupina
Nabízíme ucelené vzdělávací programy pro odbornou veřejnost,
zaměstnance NAUTIS a rodiče či osoby blízké lidí s autismem.

Popis vzdělávacích aktivit
V prostorách na Praze 5 probíhala pravidelně řada vzdělávacích
programů (akreditovaných MŠMT a MPSV ČR) zaměřených například na diagnostiku, vzdělávání lidí s poruchami autistického
spektra, rozvoj jejich sociálních a komunikačních dovedností či
na specifika Aspergerova syndromu. Další vzdělávací aktivity
probíhaly ve školách, pedagogických zařízeních, u poskytovatelů
sociálních služeb nebo v pobytových zařízeních.

Statistika za rok 2016
Typ aktivity
Počet akcí
Kurzy pro jednotlivce
52
Kurzy pro organizace
71
Vzdělávací moduly pro
zaměstnance a dobrovolníky
6
Celkem
129

Počet účastníků
666
1238
77
1981

Působnost: vzdělávací aktivity jsme poskytovali lidem ze všech
krajů ČR.

Činnost v roce 2016
Kromě organizace vzdělávacích programů jsme v říjnu 2016
zorganizovali druhou kazuistickou konferenci na téma „Autismus v praxi“, která byla věnována úspěšným i méně úspěšným
kazuistikám z oblasti péče o lidi s autismem. Navázali jsme spolupráci s Generálním ředitelstvím Úřadu práce a začali školit jejich zaměstnance v přístupu k lidem s poruchou autistického
spektra.
Podíleli jsme se na přípravě mezinárodních (česko-německých)
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2

Více informací o jednotlivých vzdělávacích programech a chystaných aktivitách na-

leznete na webových stránkách www.vzdelavani.nautis.cz.

6.7.2. OSVĚTOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Přehled hlavních událostí v roce 2016

Cíle osvětové a publikační činnosti:

APLAUS 2016

– zvyšovat povědomost veřejnosti o problematice autismu
prostřednictvím pořádání PR a osvětových aktivit;
– zajišťovat poskytování aktuálních informací o činnosti
NAUTIS;
– ve spolupráci s ostatními středisky NAUTIS a dalšími partnery
se zasazovat o naplňování práv lidí s autismem v ČR i zahraničí.

Vyhlášení vítězů 4. ročníku soutěže pro lidi a instituce, pro které
je autismus výzvou, nikoliv přítěží, proběhlo 1. dubna, v předvečer Světového dne porozumění autismu, v prostorách generálního partnera NAUTIS, Expobank CZ.
V kategorii Dospělí získala cenu APLAUS 2016 paní Alena Pavlištíková, spoluautorka knihy Struktura a strukturované úkoly pro
děti s autismem, za svůj přínos nejen v oblasti strukturovaného
učení dětí s autismem. V kategorii Instituce zvítězila za svou
pomoc prostřednictvím výcviku asistenčních psů a následné
péče o klienty, mezi něž patří i lidé s autismem, obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené. Vítězem kategorie Lidé s autismem se stal Martin Urbanec,
patnáctiletý chlapec s Aspergerovým syndromem, který se neúnavně snaží, aby i ostatní mladí lidé s Aspergerovým syndromem žili aktivně, setkávali se, bavili se a předávali si své zkušenosti.

Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou jak lidé s PAS a jejich rodiny, tak dárci
NAUTIS a široká veřejnost.

Popis činnosti
V průběhu celého roku pořádáme PR a osvětové akce s cílem
zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického
spektra. Naše aktivity probíhají v rámci kampaně Porozumět
autismu. Gradují v průběhu měsíce dubna, u příležitosti Světového dne porozumění autismu a října, kdy probíhají Evropské dny
autismu. Naši činnost průběžně koordinujeme na mezinárodní
úrovni, především ve spolupráci s Autism-Europe.
Pravidelným zdrojem informací o činnosti NAUTIS je Zpravodaj
Asociace poskytovatelů služeb lidem s autismem, z.s. (APSLA),
který vychází 4× za rok. Čtenáři v něm najdou všechny informace, které se týkají činnosti APSLA a NAUTIS, rozhovory s odborníky na téma autismu, ale také s rodiči a klienty. Aktuální informace průběžně zveřejňujeme na našich webových portálech
a komunikujeme je prostřednictvím sociálních sítí (Facebook,
Twitter aj.).
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KAMPAŇ „TABU A STIGMA“
NAUTIS se zapojil do celorepublikové edukační kampaně "Tabu
a stigma", v rámci níž vyšla také tematická příloha v celorepublikovém nákladu Mladé fronty DNES. Ke kampani vznikl web
www.tabuonemocneni.cz.
Na kampani jsme spolupracovali se společností MediaPlanet,
která oslovila nás a několik dalších organizací, které se snaží
o to, aby se o tématech, jež jsou v rámci České republiky stále
TABU, informovalo a edukovalo.

NAUTIS FEST 2016
V polovině června se uskutečnil 3. ročník multižánrového festivalu
s novým názvem NAUTIS FEST, který se konal v historických prostorách Písecké brány na Praze 6. Organizace se vedle zaměstnanců ujali dospělí lidé s autismem. Po celý den probíhal program pro děti a dospělé, divadelní soubor Dr.amAS složený
z amatérských herců s Aspergerovým syndromem působící při
NAUTIS zahrál svou autorskou inscenaci Sněhen. Vystoupila také
řada hudebních seskupení včetně Ivana Hlase s doprovodem a Bílé
nemoci. Byly vyhlášeni vítězové fotosoutěže O nejlepší fotku
v modrém každoročně vyhlašované NAUTIS a zahájena výstava
fotografií Autismus v nás – dovednosti, talent, ambice. Festival se
setkal s velkým úspěchem a několika stovkami návštěvníků.
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KŘEST KALENDÁŘE NAUTIS 2017
Cílem charitativního a osvětového kalendáře NAUTIS s názvem
„Autismus není volba, porozumění ano.“ bylo umožnit nahlédnout do světa autismu tak, jak do něj nahlédl autor fotografií –
mistr reportážní fotografie Jan Šibík. Fotografie byly pořízeny
na letních pobytech NAUTIS „Pro rodiče, bez rodičů“ v Podkrkonošských Křížlicích a Polubném. V kalendáři nenajdete žádné
významné osobnosti české kultury, vědy a byznysu jako v předešlých kalendářích, ale osobnosti z řad našich klientů a asistentů.
Kalendář je oslavou lidí s autismem a lidí kolem nich.
Křest proběhl 21. listopadu v prostorách Českého centra v Praze.

Přehled dalších PR a osvětových akcí NAUTIS:
– fotosoutěž O nejlepší fotku v modrém 2016;
– průvod s modrými balonky k Petřínské rozhledně;
– účast NAUTIS na NGO marketu, veletrzích sociálních služeb
a dalších akcích realizovaných na území hl. města Prahy;
– setkání a osvětové přednášky zaměřené na problematiku autismu;
– prezentace činnosti NAUTIS a problematiky autismu v médiích, např. u příležitosti Dne dárců připadajícího na 29. listopadu
v příloze celostátního deníku Hospodářské noviny s názvem Žebříčky nadací a fondů s katalogem neziskových organizací.

KAZUISTICKÁ KONFERENCE AUTISMUS V PRAXI
Dne 14. října proběhla v Praze konference Autismus v praxi. Jednalo se o druhou kazuistickou konferenci, na které byly prezentovány konkrétní příběhy dobré praxe z nepobytových i pobytových služeb pro děti i dospělé s autismem. Příspěvky byly
prezentovány zástupci NAUTIS i dalších organizací z ČR (např. FN
Motol, DZR Horní Maxov, Děti úplňku).
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V průběhu roku se nám podařilo získat zájem o problematiku autismu u širokého okruhu médií. Reportáže z našich akcí či rozhovory s našimi odborníky odvysílaly jak televize veřejnoprávní
(Česká televize), tak televize komerční (TV Nova, TV Barrandov, TV
Prima).
Průběžně vycházely články a rozhovory s předními odborníky
NAUTIS (např. PhDr. Kateřinou Thorovou, Ph.D., Mgr. Veronikou
Šporclovou, PhDr. Hynkem Jůnem, Ph.D., PhDr. Věrou Čadilovou,
Mgr. Juliusem Bittmanem a dalšími), a to jak v odborných, tak
společenských časopisech a novinách (Psychologie, Školní poradenství v praxi, Respekt, Vitalita & Zdraví, Týdeník Květy, Maminka, 5 PLUS 2, MF Dnes, Hospodářské noviny, Lidové noviny,
Právo, Blesk)
Z hlediska osvěty a publicity hodnotíme rok 2016 za velmi
úspěšný.

6.7.3. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Jednou z našich priorit v oblasti mezinárodní spolupráce je sledování aktuálních trendů v oblasti začleňování a podporovaného zaměstnávání lidí s autismem, výměna zkušeností a možnost ve spolupráci s ostatními silnými partnery ovlivnit
mezinárodní dění v této oblasti ku prospěchu lidí s autismem
v ČR. Na tomto poli úspěšně spolupracujeme s řadou evropských neziskových organizací, univerzit i samotnými zaměstnavateli. Nakladatelství PASPARTA, které zaměstnává lidi s autismem a jehož jsme zřizovatelem, bylo u příležitosti oslav
Světového dne porozumění autismu na půdě OSN v New Yorku,
uvedeno jako příklad dobré praxe v oblasti zaměstnávání lidí
s autismem v Evropě. Spolupráce s mezinárodní společností
SAP BSCE (SAP Services) na globálním projektu „Autismus at
work“ nám přinesla uznání v oblasti sociálních inovací a účast na
globálním summitu UN Global Compact 2030 – CSR a udržitelné podnikání, který se konal v květnu 2016 v Praze.

Členství NAUTIS v mezinárodní organizaci
Autism-Europe
Od června 2010 je NAUTIS Praha plnoprávným členem mezinárodní organizace Autism-Europe a má svého zástupce ve správní
radě. Autism-Europe (AE) je mezinárodní asociace neziskových
organizací, jejichž hlavním cílem je prosazovat práva osob s autismem a jejich rodin a pomáhat jim zlepšovat kvalitu jejich života. V Evropě hraje klíčovou roli při zvyšování povědomí veřejnosti o autismu a v ovlivňování evropských rozhodovacích
orgánů ve všech záležitostech týkajících se autismu včetně prosazování práv lidí s poruchami autistického spektra.
Ve dnech 7.–8. května 2016 se Ing. Jana Sirotková, Ph.D. zúčastnila mezinárodního zasedání valné hromady Autism-Europe
v Pule (Sardinie - Itálie) a zasedání správní rady, jejíž členkou
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byla na tomto zasedání zvolena. Během zasedání byly navázány
kontakty s organizacemi jako např. National Autistic Society UK
(Velká Británie), Finnish Association for Autism and Asperger's
Syndrome (Finsko), Hungarian Autistic Society (Maďarsko).
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., Mgr. Lenka Bittmannová
a Mgr. Julius Bittmann se v rámci výměny a sdílení příkladů
dobré praxe v oblasti problematiky poruch autistického spektra
zúčastnili ve dnech dne 16.–18. září 2016 mezinárodní konference „XI. Autism-Europe International Congress“ v Edinburghu
ve Velké Británii.

Členství NAUTIS v mezinárodní organizaci ASHOKA
Hlavním posláním Ashoky je vyhledávat výjimečné osobnosti,
které mají nejen nadání nacházet nové způsoby řešení spole-

čenských problémů v různých oblastech života (diskriminace,
sociální péče apod.), ale zejména odvahu své plány realizovat. Takovým jedincům a jejich konkrétním projektům následně Ashoka poskytuje podporu, převážně formou stipendia.
Metodická ředitelka odborných programů NAUTIS, PhDr. Kateřina Thorová, PhD., je ASHOKA Fellow (tj. stipendistkou organizace). Ashoka podporuje činnost NAUTIS zejména v metodické
rovině. Již čtvrtým rokem např. na základě jejího doporučení
zpracováváme výroční zprávu tak, aby hodnocení naší činnosti
probíhalo na základě principů sociálního přínosu NAUTIS pro
společnost (tj. v souladu se Social Reporting Standards). V této
oblasti nám Ashoka poskytla bezplatně řadu konzultací a využili
jsme také možnost zúčastnit se několika školení, které uspořádala na toto téma.

6.7.4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S PAS

Nabídka volnočasových aktivit pro děti s PAS
v roce 2016

Mgr. Michaela Danešová – koordinátorka
volnočasových aktivit pro děti s PAS

Děti ve věku 3—14 let.

Sportovní aktivity:
– Cvičení rodičů s dětmi
– Cvičení předškolních dětí
– Cvičení mladšího žactva
– Jóga pro děti
– Plavání
– Grafomotorika
– Kreativní tvoření
– Rodinné pobyty
– Víkendové akce pro děti bez rodičů
– Víkendové akce pro rodiny
– Letní příměstské tábory

Popis činnosti

Statistika za rok 2016

Cíle služby:
– smysluplné trávení volného času dětí s PAS v bezpečném a přátelském prostředí pod vedením zkušených lektorů kompetentních pro práci s dětmi se specifickými potřebami;
– rozvoj v oblasti motoriky i sociálních dovedností, zlepšení fyzické kondice dětí, osvojování nových znalostí a dovedností.

Cílová skupina

Velká část nabízených aktivit se zaměřuje na rozvoj hrubé
a jemné motoriky, fyzické kondice a celkové obratnosti dětí prostřednictvím sportovních a dalších aktivit. Budujeme pozitivní
vztah dětí ke sportu a podporujeme radost z pohybu. Zaměřujeme se i na oblast výtvarnou a hudební, kdy podporujeme kreativitu dětí, smysl pro rytmus, vyjádření se pomocí hudby, seznamujeme děti s různými výtvarnými technikami. V rámci
smysluplného trávení volného času usilujeme, aby se děti učily
novému, získávaly nové znalosti a dovednosti, poznávaly nová
místa, nacházely nové kamarády. V kontaktu s lektory i vrstevníky posilují a procvičují své sociální dovednosti. V bezpečném
prostředí se jim dostává adekvátní zpětné vazby, která je posouvá dál v jejich sociálním vývoji.
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Typ zájmové aktivity
Volnočasové aktivity
Letní příměstské tábory
Celkem

Počet účastníků
76
48
124

Vždy reagujeme na aktuální poptávku, potřeby a zájmy dětí. Rádi
bychom v tomto trendu pokračovali i v roce 2017.

6.7.5. DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA
Mgr. Michaela Danešová - koordinátorka
dobrovolníků
I v roce 2016 se do různých oblastí činnosti NAUTIS zapojovali
dobrovolníci v rámci dobrovolnického programu „Pomáháme.
Chceme porozumět.“ Program je akreditován u Ministerstva
vnitra České republiky. Dobrovolníci jsou pro naši organizaci
velkým přínosem. Díky dobrovolnickému programu jsme
schopni zajišťovat bezpečné a pohodové prostředí pro lidi s PAS
a jejich rodiny.

Hlavními oblastmi činnosti dobrovolníků jsou:
– práce s dětmi a dospělými klienty s PAS pod supervizí zkušených pracovníků NAUTIS (dětská skupina, zájmové a rehabilitační aktivity, výlety a pobytové akce pro děti a dospělé);
– výpomoc při organizování osvětových akcí na podporu lidí s
PAS;
– 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 a
bez nároku na finanční odměnu chce zapojit do aktivit, které
pořádáme a pomáhat tak všem, kteří jeho pomoc potřebují.

Statistika za rok 2016
Počet dobrovolníků NAUTIS
Počet hodin odpracovaných
dobrovolníky za rok 2016
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53
1710 hodin

6.8. NAKLADATELSTVÍ PASPARTA
Mgr. Martin Mařík - jednatel
Nakladatelství PASPARTA Publishing, s.r.o. bylo založeno Národním ústavem pro autismus jako sociální podnik s cílem vylepšit informovanost veřejnosti v oblasti autismu a dalších oborech, a zároveň poskytnout lidem s poruchou autistického
spektra (PAS) pracovní uplatnění. Vydáváme publikace pro odbornou a další zainteresovanou veřejnost z oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a dalších příbuzných
oborů. Dále připravujeme knihy pro děti a nabízíme konference
a akreditované odborné semináře.

Co nabízíme:
– odborné monografie, vysokoškolské učebnice a skripta pro
různé studijní obory (psychologie, speciální pedagogika);
– praktické příručky pro pedagogické a další pracovníky;
– populárně naučné publikace pro rodiče a rodinné příslušníky
osob s PAS;
– učební texty pro výuku žáků a studentů s PAS a SPU;
– knihy pro děti a mládež;
– akreditované semináře pro odbornou veřejnost a další zájemce.
Institucím, firmám a dalším zájemcům nabízíme v grafickém
studiu, které je součástí nakladatelství, přípravu knih „na klíč“, tj.
sazbu textu, grafickou úpravu a kompletní předtiskovou přípravu.
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Publikace vydané v roce 2016
BITTMANNOVÁ, Lenka, BITTMANN, Julius. Prevence a účinné řešení šikany. Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-8088163-15-2.
BŘEZINOVÁ, Ivona. Řvi potichu, brácho. Vyd. 1. V Praze:
Pasparta/Albatros, 2016. ISBN 978-80-88163-24-4.
ČADILOVÁ, Věra, ŽAMPACHOVÁ, Zuzana. Tvorba individuálních
vzdělávacích plánů. Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 97880-88163-39-8.
HIGASHIDA, Naoki. A proto skáču. Vyd. 1. V Praze: Pasparta/Paseka, 2016. ISBN 978-80-88163-21-3.
KENDÍKOVÁ, Jitka. Vademecum asistenta pedagoga. Vyd. 1.
V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-12-1.
KENDÍKOVÁ, Jitka, VOSMIK, Miroslav. Jak zvládnout problémy
dětí se školou? Vyd. 2. V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-8088163-36-7.
KOLESOVÁ, Eva. Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči. Vyd. 1.
V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-03-9
PEŠEK, Roman. Syndrom vyhoření. Vyd. 1. V Praze: Pasparta,
2016. ISBN 978-80-88163-00-8.
SANSBURIOVÁ, Clare. Marťan na hřišti. Vyd. 1. V Praze: Pasparta,
2016. ISBN 978-80-905993-8-3.
SLOBODA, Zdeněk. Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita.
Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-09-1.
SMOLÍKOVÁ, Klára, ilustr. SMOLÍK, Honza. Čertice Dorka. Nechytej mě za slovo. Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-8088163-27-5.
ZÁVĚRKOVÁ, Markéta. Jak se žije s ADHD. Vyd. 1. V Praze:

Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-30-5
ZOBAČOVÁ, Hana, ilustr. BOHÁČKOVÁ, Jana. O dvanácti měsíčkách. Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-8816342-8.
ZOBAČOVÁ, Hana, ilustr. LUKEŠOVÁ, Tereza. Pohádka o Smolíčkovi. Vyd. 1. V Praze: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-33-6.
Kniha Řvi potichu, brácho byla nominována na cenu Magnesia Litera 2017 a získala ocenění Zlatá stuha za knihu pro mládež.
Pohádky s piktogramy získaly cenu Zlatá stuha 2017 za nakladatelský počin.

6.9. MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI NÁRODNÍM ÚSTAVU
PRO AUTISMUS
Mgr. Margareta Vopálenská – ředitelka mateřské školy
Mateřská škola při Národním ústavu pro autismus je jednotřídní
mateřská škola s kapacitou 12 dětí. Třída je věkově smíšená, několik míst je určeno pro děti s poruchami autistického spektra
(PAS).
Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího programu, který byl vypracován v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným
MŠMT. Každé z dětí s PAS má vypracován individuální vzdělávací
plán, podle kterého s ním pedagogové pracují.
Do programu jsou zařazeny aktivity na rozvíjení hrubé i jemné
motoriky, rozvíjení jazyka a řeči, poznávacích schopností, na
podporu porozumění a přiměřeného projevování citů a vůle, komunikace a spolupráce (s dětmi, s dospělými), na podporu zařazení dítěte do skupiny (třídy), na podporu porozumění a přijetí
společenských pravidel a návyků a na zprostředkování poznatků
a informací o okolním prostředí. Zvláštní důraz je kladen především na rozvíjení komunikační schopnosti, schopnosti sociální
interakce a rozvíjení okruhu zájmů a her.

V týdenním programu jsou rovnoměrně rozloženy:
– pohybové aktivity (zařazovány do programu pravidelně každý
den, 1× týdně se cvičí v tělocvičně libeňské sokolovny);
– didaktické činnosti (zaměřené na rozvíjení komunikační schopnosti, poznávacích schopností),
– hudební aktivity (zpěv a rytmizace na hudební nástroje);
– výtvarné a pracovní činnosti (práce s různými materiály a výtvarnými a pracovními pomůckami);
– výlety na zajímavá místa nebo kulturní akce;
– 1× za 2 týdny canisterapie vedená dobrovolnými terapeuty
Občanského sdružení Hafík.
V průběhu roku bylo pro rodiče a děti připraveno několik akcí (výtvarných dílen), kdy měli rodiče společně s dětmi příležitost
strávit čas společnou aktivitou.
V průběhu letních prázdnin poskytla mateřská škola prostory
pro několik týdenních příměstských táborů pro děti s PAS ve
věku od 2,5 do 12 let.
V mateřské škole vypomáhají stážisté a dobrovolníci NAUTIS.
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7
JAK POMOCI
JAK MŮŽETE POMOCI VY?
Finančním darem

Jak jinak také můžete podpořit NAUTIS?

Od 17. 5. 2013 byla zahájena veřejná sbírka NAUTIS na dobu neurčitou č.j. S-MHMP/204724/2013.

– Věcným darem či službou.
– Koupí našich výrobků na osvětových a fundraisingových akcích nebo na e-shopu NAUTIS.
– Uspořádáním fundraisingové akce na podporu NAUTIS.
– Zadáním práce klientům v Denním centru NAUTIS.
– Zaměstnáním lidí s PAS.
– Jako dobrovolník.
Další informace naleznete na webových stránkách www.nautis.cz v sekci Jak pomoci.
Je možné nás také kontaktovat na nautis@nautis.cz.

Jak přispět do veřejné sbírky:
– Formou dárcovské zprávy - DMS NAUTIS 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.
– Finančním příspěvkem do pokladničky
Umístění pokladniček NAUTIS je průběžně aktualizováno na www.nautis.cz.
– 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 internetových stránek
na 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 2 906 neziskových organizací. Nákupem v jednom z 832 e-shopů, kteří s GIVT spolupracují, 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.

8
DĚKUJEME DÁRCŮM A PARTNERŮM
V roce 2016 naši činnost podpořili zejména:
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MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 3

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 10

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 13

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 17

Děkujeme srdečně i našim dalším firemním dárcům.
Náš velký dík patří také všem individuálním dárcům, kteří nám poskytli finanční nebo materiální podporu.
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MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 18

GENERÁLNÍ PARTNER NAUTIS

Expobank CZ a.s. spolupracuje s Národním ústavem pro autismus již od roku 2009. Dlouhodobě financuje 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, ať už je to nákup obrázku od dítěte s autismem na novoročenku banky, zadání zakázky klientům tréninkové dílny, či poskytnutí reprezentativních prostor banky pro akce ústavu, např. ceny APLAUS. 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
asociaci dobrovolnictvím či finančně, např. v rámci charitativní golfové jamky nebo stánku
s výrobky z chráněných dílen na klientských akcích Expobank CZ.
Podpora Národního ústavu pro autismus je důležitým pilířem společenské odpovědnosti
Expobank CZ a.s. a přirozenou se stala i pro zaměstnance i klienty banky.
Sledovat rozvoj ústavu a výsledky jeho práce je pro nás potěšením.
Alena Nováková, ředitelka marketingu a komunikace Expobank CZ a.s.
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9
ZÁKLADNÍ INFORMACE
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, Z.Ú.

Středisko rozvoje a vnějších vztahů
V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8, tel.: 284 684 959, mobil: 774 723 185
Středisko odborného poradenství a diagnostiky

Sídlo: Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 – Řepy

Libocká 40, 162 00 Praha 6, mobil: 606 729 672 (objednávání klientů a telefo-

Právní forma: ústav

nické poradenství), poradna@nautis.cz (online poradenství)

IČO: 266 23 064

Středisko včasné intervence
Českolipská 26, 190 00 Praha 9 / Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17,

Bankovní spojení: 5111440001/4000 (účet veden u Expobank CZ a.s.)

tel.: 235 302 111, mobil: 775 241 515 (asistentka)

Vznik: 1. 4. 2003

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

E-mail: nautis@nautis.cz

Na Truhlářce 24, 180 00, Praha 8, tel.: 267 311 606, mobil: 777 703 417

Web: www.nautis.cz

Středisko odlehčovacích služeb, osobní asistence a chráněného bydlení
Ústavní 102 (areál PN Bohnice), 181 00 Praha 8,

Facebook: www.facebook.com/nautis.cz

mobil: 774 723 197 (vedoucí služby)

Poradenství a objednávání klientů na diagnostiku: 606 729 672

Domov se zvláštním režimem Libčice

Datová schránka: ee4dhui

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,

PRACOVIŠTĚ
Ředitelství a Ekonomické, provozní a personální středisko
V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8,
tel.: 284 684 959, mobil: 777 723 180 (asistentka)
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mobil: 774 723 785 (asistentka)
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 2016 VE FAKTECH A ČÍSLECH
ROK 2016 = 1 294 KLIENTŮ Z CELÉ ČR
Liberecký kraj
77
Ústecký kraj
59

Královéhradecký kraj
39

Hlavní město Praha
Karlovarský kraj
14

566

Středočeský kraj
396

Pardubický kraj
22

Plzeňský kraj
33

Moravskoslezský
kraj
18
Olomoucký kraj
29

Vysočina
8

Jihočeský kraj
20

Zlínský kraj
7

Slovenská
republika +7

Jihomoravský kraj
6

NAŠE VZDĚLÁVACÍ KURZY
ABSOLVOVALO 1 981 LIDÍ Z CELÉ ČR
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Významné položky dle výkazů účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)
Rozvaha k 31. 12. 2016
Dlouhodobý majetek (automobily, výp. technika aj.)
Bankovní účet
Vlastní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk z minulých období

v tis. Kč
1 026
9 863
45
6 545
6 476

Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2016)
Počet zaměstnanců (přepočet na celé úvazky): 52,93
Počet osob pracujících na základě uzavřené DPČ (přepočet na celé úvazky): 7
Počet osob pracujících na základě DPP: 171

Výkaz zisků a ztráty od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Náklady celkem
Spotřeba materiálu a energií
Služby
Osobní náklady

34 460
2 542
8 684
22 591

Počet dobrovolníků: 53

Výnosy celkem
Přijaté dotace

35 220
22 302

Registrované sociální služby: 9
Odborné sociální poradenství, osobní asistence, odlehčovací služby, domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace.

Výsledek hospodaření
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760

1.1. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
7. Oprávky k samostatny
́ m hmotny
́ m movity
́ m věcem a jejich souborům hm
B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů úz. sam. celků
17. Jiné pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Peněžní prostředky v pokladně
3. Peněžní prostředky na účtech
IV. Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
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Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
účetního období

účetního období

725
881
881
331

1 437
1 026
1 026
1 054
1
1 053
-643
-643
13 893
2 887
750
813
47
75

331
-487
-487
13 805
3 575
794
688
30
71
249
117
58
1 568
9 730
577
9 153
500
176
324
14 530

155
13
1 034
10 433
570
9 863
573
181
392
15 330

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
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
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
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Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
účetního období

účetního období

13 161
6 685
45
6 640
6 476
x
-208
6 684
1 369
150
150
816
107
38
47
77
2
1

13 826
6 590
45
6 545
7 236
760
x
6 476
1 504
150
150
1 001
306
46
63
63
16
7
20

102
442
403
241
162
14 530

480
353
310
43
15 330

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT KE DNI 31. 12. 2016
ČINNOSTI

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek
3. Opravy a udržování
4. Náklady na cestovné
5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
10. Mzdové náklady
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
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HLAVNÍ

11 154
2 542
120
278
27
8 187
22 591
17 607
4 984
57
57
300
10
47
8
235
156
156
28
28
102
102
34 388

HOSPODÁŘSKÁ

CELKEM
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11 226
2 542
120
278
27
8 259
22 591
17 607
4 984
57
57
300
10
47
8
235
156
156
28
28
102
102
34 460

72

72

B. Výnosy
I. Provozní dotace
1. Provozní dotace
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
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22 302
22 302
10 855
10 855
1 950
17
3
1 348
582
35 107
821
719

113
113

113
41
41

22 302
22 302
10 968
10 968
1 950
17
3
1 348
582
35 220
862
760

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, Z.Ú.
a) Základní údaje
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Informace o zápisu do veřejného rejstříku:
Právní forma:
Hlavní předmět činnosti (poslání – hlavní činnost):
Hospodářská činnost:
Ostatní činnosti:
Statutární orgány:

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17
26623064
Městský soud v Praze, oddíl U, vložka 297 ze dne 4.11.2015
Zapsaný ústav
Poskytování sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb
Pronájem
Správní rada, Ředitelka Ing. Magdalena Čáslavská

Organizační složky s vlastní právní subjektivitou:
Rozvahový den/okamžik ke kterému se UZ sestavuje:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

Nejsou zřízeny
31. 12. 2016
27. 6. 2017

b) Zakladatelé, zřizovatelé
PaedDr. Věra Čadilová, nar. 2.8.1959, Kostnická 866/3, 290 02 Poděbrady,
Ing. Magdalena Čáslavská, nar. 15.3.1973, K Horoměřicům 1114/31, 165 00 Praha 6,
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., nar. 15.7.1974, Zlončice 179, 278 01 Kralupy nad Vltavou
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., nar. 18. 2. 1969, Malé Přílepy 112, 266 01 Chyňava
Vklady do vlastního jmění
Povaha vkladu
Vlastní vklad
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Výše vkladu v tis. Kč
4

Zápis vkladu do rejstříku
4. 11. 2015

c) Účetní období Shodné s kalendářním rokem
tj. 1.1.2016 – 31. 12.2016
d) Obecné účetní zásady a metody, odchylky od těchto metod
s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky
1. Způsob oceňování majetku a závazků
Účetnictví účetní jednotky je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění, č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání v platném znění.
a.Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Účetní jednotka nemá dlouhodobý nehmotný majetek.
Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou
a v pořizovací ceně je evidován. Za dlouhodobý hmotný
majetek se považuje majetek v ocenění nad 40 tis. Kč.
b.Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
vytvořeného vlastní činností
Účetní jednotka nemá dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností.
c. Ocenění a způsob účtování zásob
Ocenění a účtování nakupovaných zásob
Účetní jednotka neeviduje zásoby.
d. Ocenění cenných papírů a majetkových podílů
Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené
do splatnosti, nakoupené opční listy a ostatní krátkodobé
cenné papíry a podíly, u nichž zpravidla v okamžiku poří-
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zení není znám záměr účetní jednotky.
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména zápůjčky a úvěry
s dobou splatnosti delší než jeden rok, majetkové účasti,
realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti.
Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které
zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve
věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos
je součástí ocenění příslušného cenného papíru.
e. Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
f. Ocenění pohledávek
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou.
Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou.
Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů
a propočtů.
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé
(doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé
(splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou
splatné do jednoho roku od rozvahového dne.
g. Deriváty
Ve sledovaném období neuzavřela/neevidovala účetní jednotka žádné deriváty.
h. Dlouhodobé i krátkodobé závazky
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých
hodnotách.
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé.

2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné
položky)
a. Odpisování majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek
Účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek.
Dlouhodobý hmotný majetek
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici v souladu
se zákonem o účetnictví v platném znění pro rok 2016
a vyhláškou č. 504/2002 Sb., a vycházela z předpokládané
doby jeho ekonomické životnosti.
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Účetní a daňové odpisy se rovnají.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se
účtují do nákladů.
b. Opravné položky
Účetní jednotka neeviduje takový majetek, ke kterému by bylo
nutno tvořit opravné položky.
3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
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 vzniklé při ocenění majetku a závazků v průběhu
účetního období byly zúčtovány na účty finančních nákladů a výnosů k okamžiku uskutečnění účetního případu.
Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně byly k datu
účetní závěrky přepočteny na českou měnu dle platného
kurzu vyhlášeného českou národní bankou k tomuto datu.
Vzniklý kursový rozdíl byl zaúčtován na vrub příslušných účtů
finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů.

4.Způsob stanovení reálné hodnoty (RH) příslušného majetku
a závazků
Účetní jednotka nepřeceňovala finanční majetek., který by
mohl být oceněn k rozvahovému dni ekvivalencí.
e) Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou
hodnotou
1. Změna reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob
jejich zaúčtování
Ve sledovaném účetním období nepoužila účetní jednotka
ocenění reálnou hodnotou.
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka vlastnila následující finanční majetek:
Druh majetku
Majetkové podíly

Pořizovací cena v tis.Kč
1

2. Výše opravných položek a oprávek na začátku a na konci
účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního
období
Rozpis je uveden v příloze v samostatné tabulce
3. Výše úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou
součástí ocenění majetku
Účetní jednotka rozhodla, že úroky nejsou součástí ocenění
majetku.

Reálná hodnota v tis. Kč
-

f) Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které
jsou mimořádné svým objemem nebo původem
Účetní jednotka nevykazuje žádné mimořádné náklady nebo
výnosy, které by byly svým objemem nebo původem mimořádné.
Veškeré náklady a výnosy pocházejí z hlavní činnosti účetní
jednotky, jsou vykázány na příslušných řádcích výkazu zisku
a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.
Veškeré náklady a výnosy pocházejí z hospodářské činnosti
účetní jednotky, jsou vykázány na příslušných řádcích výkazu
zisku a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.
g) Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem
s neomezeným ručením Účetní jednotka není nikde společníkem s ručením neomezeným.

50

h) Dlouhodobý majetek
1. Zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky
a úbytky během účetního období
Rozpis je uveden v příloze v samostatné tabulce.

Jiné ocenění v tis. Kč
-

i) Odměna auditora
Činnost
- povinný audit roční účetní závěrky
- jiné ověřovací služby
- daňové poradenství
- jiné neauditorské služby -

Náklady v tis. Kč
100

j) Držené podíly v jiných účetních jednotkách
Společnost s ručením omezeným (údaje v tis. Kč)
Název účetní jednotky Pasparta Publishing, s.r.o.
Výše obchodního podílu 49%
Základní kapitál 2
Vlastní kapitál -368
Fondy –
Zisk/ztráta za min. účetní období -370
k) Přehled splatných dluhů vůči státním institucím
nejsou
l) Akcie, ostatní podíly, vyměnitelné a prioritní dluhopisy,
ostatní cenné papíry nebo práva
nejsou
m) Dluhy
Dluhy vzniklé v daném účetním období, u kterých zbytková
doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let
nejsou
Dluhy kryté zárukou danou účetní jednotkou
nejsou
n) Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze
nejsou

o) Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou
činnost a pro účely daně z příjmů
Výsledek hospodaření
V tis. Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti
715
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
41
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů
756
p) Zaměstnanci
Položka Údaje podle zákona upravujícího státní statistickou
službu a souvisejících zvláštních právních předpisů v členění
podle kategorií
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
47,2
Položka z Výkazu zisku a ztráty
A.III.10. Mzdové náklady
A.III.11. Zákonné sociální pojištění
A.III.12. Ostatní sociální pojištění
A.III.13. Zákonné sociální náklady
A.III.14. Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem

v tis. Kč
17 607
4 984
22 591

q) Odměny a funkční požitky členům řídících, kontrolních a jiných orgánů
Nebyly poskytnuty.
r) Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní
jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací
listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž
účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Nebyly.
s) Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům orgánů (i bývalým)
Nebyly poskytnuty.
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t) Základ daně z příjmů
Za rok 2016 organizace vykazuje zisk. Základ daně z příjmu byl
zjištěn následovně:
Položka
Hodnota v tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období
862
Předmět daně podle §18 a) (úzký/široký základ daně) §18a)
odst.5
Položky zvyšující základ daně dle §23 ZDP celkem
113
Položky snižující základ daně dle §23 ZDP celkem
Základ daně dle §23 ZDP
975
Základ daně zaokrouhlený na tis. Kč dolů
975
Základ daně po snížení uplatněním §20 odst. 7 ZDP.
557
Výsledná daň z příjmů
106
Účetní jednotka je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu
s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.
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
2014
2015
2016
výše daňové úlevy
71
57
výše využití daňové úlevy
71
způsob využití daňové úlevy
Krytí nákladů
výše nevyužité daňové úlevy
71
57
u) Významné položky rozvahy nebo 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

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
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo kultury
Hl.m. Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královehradecký kraj
Městská část Praha 10
Městská část Praha 3
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Městská část Praha 1
Městská část Praha 17
Městská část Praha 18
Městská část Praha 5
Městská část Praha 14
Městská část Praha 4
OPLZZ
OPLZZ
Norské fondy
Národní institut dětí a mládeže
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Účel dotace
Poskytování soc. služeb
Program Rodina
Poskytování zdr. služeb,
Osvěta
Poskytování soc. a zdrav. služeb, osvěta
v oblasti autismu
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Poskytování soc. služeb
Vzdělání a PAS
PAS-WORD
Zpátky do života + aktivní trávení času
Program Mládež v akci

Výše dotace v tis. Kč
8 778,40
334,04
370,00
80,00
7 183,60
2 330,30
400,80
266,53
110,00
119,00
60,00
20,00
30,00
15,00
20,00
10,00
25,70
70,00
31,00
20,00
33,78
1 122,14
532,47
27

Zdroj dotace
Státní rozpočet
Státní rozpočet
Státní rozpočet
Státní rozpočet
Státní rozpočet , Rozpočet hl. města Prahy
Státní rozpočet, Rozpočet kraje
Státní rozpočet, Rozpočet kraje
Státní rozpočet, Rozpočet kraje
Státní rozpočet, Rozpočet kraje
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
Rozpočet městské části
ESF
ESF
ESF
ESF

v) Dary
Přijaté dary – významné částky nad 30 tis Kč. nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis
dárce
Nadace rozvoje občanské společnosti
LBBW Bank CZ, a.s.
Nadace Komerční Banky, a.s.
Letiště Praha, a.s.
Nadace pojišťovny Kooperativa
Nadace České pojišťovny
Nadace Martina Romana
Československá obchodní banka, a.s.
Meico System's s.r.o.
PRO. MED.CS Praha a.s.
Nadace ČEZ
Alurol spol.s.r.o.

Hodnota v tis. Kč
348,6
310
269
200
131
100
100
80
65
60
50
50

Poskytnuté dary – významné částky, nebo pokud to vyžaduje
zvláštní právní předpis
příjemce
Hodnota v tis. Kč
Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava
69

w) Veřejné sbírky
Veřejná sbírka – číslo jednací, datum rozhodnutí, osoba oprávněná jednat ve věci sbírky S-MHMP/204724/2013
Číslo sbírkového účtu
5111440802/4000
Datum zahájení / datum ukončení sbírky
od 17. 5. 2013 na dobu neurčitou
Účel sbírkyFinancování všech služeb, které sdružení poskytuje
Výnosy sbírky v tis. Kč v roce 2016
669
V roce 2016 využito ze Sbírek:
K dalšímu použití:

56 tis. Kč
3 787 tis. Kč

Částky k dalšímu použití jsou uloženy na sbírkovém účtu a evidovány ve zvláštním fondu ve vlastních zdrojích účetní jednotky.
x) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, rozdělení zisku
Položka
Výsledek hospodaření 2015 ( + zisk, - ztráta)
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let

Hodnota v tis. Kč
-208
-208
-

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Přílohy
Příloha k odstavci Dlouhodobý majetek
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1.2 GRAFICKÁ PŘÍLOHA,
PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ
Zdroje prostředků pro rok 2016 (%)
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30,43 %

Zdroje financování NAUTIS v roce 2016
Služba/činnost

Financování v roce 2016

Diagnostika

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

Odborné sociální poradenství

Státní dotace MPSV, rozpočet MHMP, rozpočet Libereckého kraje, rozpočet Ústeckého kraje,
rozpočty městských částí Prahy 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18
Nadace Martina Romana

Včasná intervence

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského a Ústeckého kraje, rozpočet MHMP, rozpočet Ústeckého kraje
Firemní dárci: Nadace ČSOB, Výbor dobé vůle Olgy Havlové, Nadace KB, Letiště Praha, a.s., Nadace rozvoje občanské společnosti, GTL, spol. s r.o.
Příspěvky individuálních dárců

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Státní dotace MPSV, Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského kraje, rozpočet Ústeckého kraje,
rozpočet MHMP, rozpočet Libereckého kraje, Ministerstvo zdravotnictví
Firemní dárci: ČSOB, Česká spořitelna, a.s., PRO.MED.CS Praha a.s., MEICO SYSTEM'S s.r.o.
Příspěvky individuálních dárců

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP
Sociální rehabilitace
Osobní asistence

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP a Středočeského kraje, rozpočet MHMP
Firemní dárci: Expobank CZ, a.s.
Příspěvky individuálních dárců

Odlehčovací služby

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského,
Ústeckého a Libereckého kraje, Ministerstvo zdravotnictví ČR, rozpočet MHMP,
rozpočet Ústeckého kraje a Libereckého kraje
Firemní dárci a nadace: Nadace ČEZ, SMP CZ,a.s., Gift a.s., Společný sbírkový fond NROS a Nadace ČT Pomozte dětem,
Nadace České spořitelny, Nadace Kooperativa, Arcidiecézní charita Praha
Příspěvky individuálních dárců

Chráněné bydlení

Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP , rozpočet MHMP

Domov se zvláštním režimem

Státní dotace MPSV, rozpočet Středočeského a Královehradeckého kraje, rozpočet MHMP
Firemní dárci a nadace: PRO.MED.CS Praha a.s., ALUROL spol. s r.o.
Příspěvky individuálních dárců

Dobrovolnická služba

Nadace Adra

Vzdělávání, PR, osvěta, fundraising,
ekonomické oddělení

Rozpočet MHMP, platby účastníků vzdělávacích programů poskytovaných na komerční bázi,
Ministerstvo práce a sociálních věci ČR – program Rodina, Ministerstvo kultury
Asociace starožitníků, společnost LMC,a.s., Expobank CZ a.s.,

55

Srovnání zdrojů financování v letech 2010—2016 (v Kč)
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Státní dotace

Další veřejné zdroje

Nadace, individuální a firemní dárci

Vlastní příjmy

2. PŘEHLED PROJEKTŮ NAUTIS
FINANCOVANÝCH V ROCE 2016 Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ
1. Vzdělávání rodičů dětí s PAS – program Rodina a ochrana práv dětí (MPSV)
Projekt byl zaměřen na podporu rodin s dětmi s autismem a posílení rodičovských kompetencí. Aktivity projektu byly již poněkolikáté podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV.
V rámci projektu mohli rodiče využít následujících vzdělávacích aktivit:
– vstupní seminář pro rodiče vstupující do služeb rané péče;
– rodičovské skupiny;
– setkání s odborníky;
– workshopy pro rodiče malých dětí;
– pobytové vzdělávací kurzy.

2. XV. ročník rekondičních a edukačních pobytů se zdravotním programem
pro děti a mladé lidi s PAS a Celoroční rekondiční a rehabilitační aktivity pro
děti a mladé lidi s autismem
I v roce 2016 jsme pokračovali v tradici pořádání letních rekondičních pobytů a celoročních rehabilitačních aktivit. Děti a mladí lidé si během pobytů vyzkoušeli nové možnosti trávení volného času
(ke kterým se jinak pro svůj handicap jen velice těžko dostanou) a využili zajímavého programu
včetně akcí zaměřených na zdravý životní styl (pohyb, stravování). Během práce s dětmi byl kladen
důraz na dovednosti v oblasti sebeobsluhy, nácviky komunikačních a sociálních dovedností a prevenci problémového chování.
Celkem se 12 turnusů letních rekondičních pobytů zúčastnilo 89 dětí a mladých lidí s PAS
Cílem rekondičních a rehabilitačních aktivit, které probíhaly v průběhu celého roku 2016, bylo
umožnit dětem a mladým lidem s PAS vyzkoušení si nových sportovních, pohybových nebo jiných
aktivit. Děti tak trávily čas zdravým způsobem a mezi vrstevníky. Primárně jsme se zaměřili na plavání, cvičení pro různé věkové skupiny (včetně atletické přípravky), ergoterapii, grafomotoriku, muzikoterapii a arteterapii.
Aktivity finančně podpořily MHMP a Ministerstvo zdravotnictví.
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3. Další aktivity podpořené Magistrátem hlavního města Prahy
Díky dotacím Magistrátu hlavního města Prahy jsme dále mohli lidem s PAS z Prahy poskytovat následující služby:
OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PROGRAM AKCE CELOPRAŽSKÉHO VÝZNAMU ZSP MHMP

Včasná diagnostika a poradenství – podpora rozvoje dětí s poruchami autistického spektra
Poskytnutí anamnestických a diagnostických vyšetření, screeningové diagnostiky, odborné poradenství a konzultace pro osoby s PAS a jejich rodiny.

Osvětová soutěž APLAUS 2016
Ocenění a zviditelnění profesionálů i „běžných“ občanů, kteří pomáhají lidem s poruchou autistického spektra.

Celkem bylo podpořeno přes 200 klientů z hlavního města Prahy.

Porozumět autismu 2016
Osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU každoročně zahajujeme v předvečer Světového dne
porozumění autismu a v kampani pak pokračujeme v průběhu celého roku řadou dalších osvětových
a kulturních akcí s cílem zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o problematice autismu.
NAUTIS FEST 2016
NAUTIS FEST je multižánrový festival s přímým zapojením lidí s autismem do příprav a realizace akce
a představuje vybranou amatérskou a profesionální kulturní produkci. Hlavními organizátory festivalu společně s Národní ústavem pro autismus, jeho zaměstnanci a dobrovolníky jsou dospělí lidé
s PAS. Kromě produkce a dramaturgie se podílejí na festivalu také autorskými projekty, moderují
a vystupují v hudebních a divadelních skupinách i v doprovodných programech.
Zažít nudu, to vadí!
Zábavně-edukativní a osvětová akce (nejen) pro děti s autismem a jejich rodiny, jejímž cílem je zapojit do sportovních a kulturních aktivit děti s PAS a jejich vrstevníky bez postižení (integrační efekt
v přirozeném a tolerantním prostředí) a umožnit tak pražským rodinám s dětmi setkat se a sdílet
sportovní a kulturní zážitky, které všem přináší radost bez ohledu na diagnózu.
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4. Projekt podpořený v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného
zdraví“ financovaných z Norských fondů 2009–2014. Malé grantové schéma
pro Aktivitu I. Psychiatrická péče.
Zpátky do života - program komunitní péče pro klienty s autismem
Registrační číslo projektu: CZ.11/MGS/052
Doba realizace projektu: 1. 5. 2015 - 31. 12. 2016
Program komunitní péče „Zpátky do života“ byl zaměřen na zkvalitnění psychiatrické rehabilitační
péče pro klienty s autismem. Partnerem projektu byla Psychiatrická nemocnice Bohnice. Komplexnost tohoto programu se odrazila ve vzájemném propojení intervencí v oblasti tělesného
zdraví, duševního zdraví a sociálních potřeb pro děti i dospělé s PAS. Kromě terapeutických, pobytových rekondičních a sociálně rehabilitačních služeb, byly nabízeny vzdělávací, volnočasové a aktivizační činnosti.
V rámci stěžejní části projektu - Terapeutické, pobytové rekondiční a sociálně rehabilitační služby
bylo podpořeno 303 klientů. V Dodatečné aktivitě - Aktivní trávení volného času a všestranný rozvoj osobnosti bylo podpořeno 64 klientů. Někteří klienti byli podpořeni opakovaně.
Na základě spolupráce s PN Bohnice vznikla metodika Autismus - když samotná medikace nepomáhá (Terapeutický přístup personálu k pacientům s autismem).
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