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P L A–V Y S O Č I SASOV
N A o.s.
INTEGRAČNÍACENTRUM
z. ú.(ICS)
•

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. je neziskovou organizací, která se v souladu s
novelizací občanského zákoníku transformovala v roce 2016 z občanského sdružení s
názvem ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA –Vysočina na ústav. Původní
občanské sdružení založili v roce 2004 rodiče syna s autismem, manželé Dagmar a
Milan Zápotoční. Od svého vzniku organizace usiluje o integraci osob s poruchami
autistického spektra (PAS) do běžné společnosti.

•

poskytuje tři registrované sociální služby:
• Denní stacionář
• Sociální rehabilitace
• Odborné sociální poradenství
a doplňkové služby:
• nabídka sportovních a dalších volnočasových aktivit;
• pořádání odlehčovacích psychorehabilitačních pobytů (integrační pobyty);
• pořádání setkání s předními odborníky na problematiku PAS;
• pořádání odborných seminářů a konferencí pro zájemce resortů školství,
zdravotnictví, sociálních věcí, vnitra apod.;
• pořádání a lektorování akreditovaných seminářů k problematice PAS.

ICS

A P L A–V Y S O Č I N A o.s.
 Posláním registrovaných sociálních služeb je podpora a pomoc osobám s PAS,
případně osobám, u kterých je vhodné uplatňovat metodiku pro PAS a tito zároveň
mohou trpět dalším postižením, které nevyžaduje odbornou zdravotnickou péči.
Uživatelé jsou zejména z Kraje Vysočina ve věku od 3 do 40 let, případně bez
omezení věku.
 Uživatelé ICS mají k dispozici moderně vybavené prostory (prostory
k edukaci,odpočinku, relaxaci, rehabilitaci, jídelnu, dílny, park i přilehlé pozemky).
 Základním úkolem pracovníků ICS je odborně a individuálně pracovat s uživateli,
napomáhat jim k vyšší samostatnosti a zkvalitnění jejich života.
 ICS podporuje mimo jiné integraci dětí s postižením v běžných školách.

ICS zahájilo v období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 fázi budování Dětské skupiny
Šípeček (dále též DSŠ). Posláním nově vzniklé DSŠ je integrace minimálně jednoho
dítěte se závažným postižením PAS do běžné společnosti mezi zdravé vrstevníky.
Zahájení provozu DSŠ nastalo k 1. 1. 2020 a je určeno pro 6 dětí ve věku od 2 do 5 let.

Denní stacionář (dále též DS)
V rámci základních činností nabízíme v DS
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při podávání jídla a pití,
oblékání, obouvání, samostatném pohybu, přesunu na vozík);
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc
při využití WC, mytí rukou, sprchování, úprava vlasů);
• poskytnutí stravy (pomoc při podávání jídla a pití, zajištění stravy a pitného
režimu);
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (trivium – udržení a rozšiřování znalostí
a dovedností, dílny – košíkářská, keramická, výtvarná, zemědělská, montážní,
cvičná kuchyně, PC učebna, tělocvična, výlety);
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy kulturních a
sportovních akcí);
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (jednání s institucemi a úřady ohledně prosazování práv uživatele,
vyřizování úředních listin, poskytování sociálně právní pomoci a poradenství);
• sociálně terapeutické činnosti (nácvik sociálních dovedností - např. porozuměním
vlastním emocím, nácvik společenského chování).
• DS využilo 36 klientů, kterým byla poskytnuta přímá péče v rozsahu 2 634 hodin.

Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči pracovníci:
Bc. Lenka Breindlová Kateřina Pudilová Bc. Eva Peřinová Jitka Nováková, DiS. Bc.
Lenka Marténková Miloslav Bukáček, Jaroslava Roziňáková, Ivan Zápotočný.

Činnosti denního stacionáře

Sociální rehabilitace (dále též SR)
V rámci základních činností nabízí SR
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování, např. nácvik vaření, domácí práce
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik cestování, nácvik
sociálních dovedností
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, např. práce na zahradě, návštěva
společenských akcí
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
• nácvik pracovních činností, společenského chování, vaření s dobrovolníky
• návštěvy sportovních utkání (HC Dukla Jihlava, FC Vysočina Jihlava)
• divadelní představení a kino
• hraní bowlingu a trénování kuželek
• V SR (ambulantní službě) bylo 20 klientů, se kterými se uskutečnilo 583 setkání a
v SR (terénní službě) bylo 11 klientů, se kterými se uskutečnilo 1147 setkání.
Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči pracovníci:
Mgr. Adam Zápotočný  Mgr. Petr Vágner, DiS. Bc. Vít Palacký, DiS. Jitka Nováková, DiS.
Mgr. Andrea Dvořáková Martina Nejedlá Pavel Červenka Monika Drábová Martina
Vokounová Anna Drahošová, DiS. Lenka Manová Jaroslav Drahoš Bc. Eva Peřinová Lenka
Nekolová Hana Řeháčková Mgr. Lucie Beníčková.

Činnosti sociální rehabilitace – ambulantní forma

Činnosti sociální rehabilitace – terénní forma

Odborné sociální poradenství (dále též OSP)
V rámci základních cílů se snažíme:
• zvyšovat povědomí o problematice poruch autistického spektra – možnosti
podpory, výchovně vzdělávací strategie, informovanost o poradenských zařízeních
a sociálních službách v regionu
• o edukaci osob s PAS, rodinných příslušníků a dalších blízkých osob (pečujících)
• o edukaci pedagogických pracovníků a zájemců z řad veřejnosti
• pomoci při uplatňování práv při zařazování do vzdělávacích zařízení
• zvyšovat právní povědomí, kompetence, znalosti a dovednosti uživatelů sociálních
služeb potřebných pro řešení jejich vlastní situace v běžné společnosti
• Službu OSP využilo 87 klientů, kterým bylo poskytnuto 1098 intervencí.
Doplňkové služby OSP:
• pořádání setkání s předními odborníky na problematiku PAS
• odborné semináře pro zájemce resortů školství, zdravotnictví, sociálních věcí,
vnitra apod.
• pořádání a lektorování akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku PAS
• pořádání odlehčovacích letních integračních pobytů
• smysluplné trávení volného času – nabídka volnočasových aktivit
Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci:
JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA Mgr. Hana Žilincová DiS. Kateřina Pudilová Bc.
Lenka Marténková Martina Nejedlá Mgr. Lucie Beníčková.

Činnosti odborného sociálního poradenství

Dětská skupina Šípeček (dále též DSŠ)
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. zahájilo od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 fázi
budování v rámci projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015432, Dětská
skupina Šípeček "DSŠ"
.
V rámci základních cílů se snažíme o
• integraci do běžné společnosti zdravých vrstevníků minimálně jednoho dítěte
se závažným postižením PAS;
• vytvoření příhodného prostředí pro zaměstnání rodičů předškolních dětí. Pro
rodiny dětí s PAS je péče o děti s autismem extrémně náročná, většinou
podřizují veškerý svůj čas jejich potřebám;
• provozem DSŠ lze očekávat zlepšení v zaměstnanosti žen s dětmi a rozšíření
péče o děti předškolního věku v Kraji Vysočina;
• zvyšovaní povědomí o problematice PAS – možnostech podpory, výchovně
vzdělávacích strategiích, informovaností a edukací běžných dětí a jejich
rodičů;
• Zahájení provozu DSŠ je od 1. 1. 2020 pro 6 dětí ve věku od 2 do 5 let.

Týden porozumění autismu
V rámci týdne
porozumění autismu
proběhlo několik akcí:

Týden porozumění autismu
Fotodokumentace

Konference v Senátu ČR: Autismus 2019 –
zdravotní, sociální a školské služby
Ve spolupráci s místopředsedou Senátu panem Jiřím Oberfalzerem pořádalo naše ICS v pátek 5. dubna
2019 od 10:00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce konferenci k PAS v rámci Světového dne
porozumění autismu a u příležitosti 15. výročí založení INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV z.ú.
Úvodu se zhostili senátoři, konkrétně pan Jiří Oberfalzer, předseda senátorského klubu ODS pan Miloš
Vystrčil a předseda Výboru pro sociální a zdravotní politiku pan Lumír Kantor. V odborném programu
přednášeli přední odborníci z oblasti zdravotnictví, sociální péče a školství. Diagnostiku PAS ve FN Motol
představil prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., problematiku dospělých osob s PAS prezentovala
zakladatelka spolku AUTISTIK paní Ing. Miroslava Jelínková, CSc. Podporu osob s PAS ze strany MPSV
prezentovala náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentsche Stöcková. Pracovní
zapojení osob s nízkofunkčním autismem vykreslili naši pracovníci Mgr. Petr Vágner, DiS. a Mgr. Adam
Zápotočný a školní legislativu podporující žáky s PAS představila právnička, paní Mgr. Veronika
Doležilová. Konferencí provázela ředitelka ICS, paní JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, která je mimo jiné i
členkou v Odborné skupině VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS. V sále až
do úplného závěru pozorně naslouchali a kladli dotazy účastníci z řad rodičů, lékařů, psychologů,
pedagogů, sociálních a poradenských pracovníků, institucí ochraňující osoby se zdravotním postižením a
ministerstev, nechyběli studenti střední odborné školy mající spolužáky s PAS.
Děkujeme Senátu Parlamentu České republiky za poskytnutou záštitu a spolupráci při organizaci
konference, vystupujícím za přínos nových informací a aktualit z problematiky PAS a všem návštěvníkům
za hojnou účast!

Konference Senát 2019
Fotodokumentace

Monkey Race 2019
Skvělá atmosféra, super výkony, úžasní pořadatelé. Tohle byl Monkey Race 2019.
Monkey Race 2019 pomáhal našemu centru! Moc děkujeme za skvělý zážitek. Řada z nás
si mohla celý závod vyzkoušet na vlastní kůži, překonat sami sebe a bylo to neskutečné!
Nikdy bychom neřekli, že to tak bravurně zvládneme a doběhneme s hlavou vztyčenou!
Nemluvě o krásné sumě, která byla věnována ICS a bude využita pro naše klienty
s autismem.
Děkujeme všem organizátorům v čele s Lukášem Blažkem, díky kterému jsme mohli
propojit problematiku autismu, činnost našeho centra a závod Monkey Race 2019.

Letní integrační pobyt pro děti s PAS
V pondělí 12. srpna jsme zahájili integrační tábory pro mladší děti s PAS
seznámením s celým týdnem, hráli jsme seznamovací hry a odpoledne jsme
vyrazili do ZOO Jihlava. Večer se ICS proměnilo v kino s velkým promítacím
plátnem, kde se promítala pohádka Lichožrouti. Úterý jsme trávili v
DinoParku ZOO Vyškov. Šlo o ideální propojení, jak poznat dávno vyhynulé
druhohorní obry a současnou faunu. Modely dinosaurů v životních
velikostech, 4D kino s panoramatickým filmem nebo dráha DinoBike čekaly
na naše malé táborníky. Ve středu 14. srpna jsme vyrazili do Aquaparku
Laguna v Třebíči, kde se naši malí táborníci oddávali vodním hrátkám.
Čtvrtek jsme trávili pro změnu čarovně v Pohádkové říši Fábula. Po návratu
jsme všichni ještě bloudili v kukuřičném poli - Kukuřičáci Sasov. A dneska?
Před odjezdem našich malých táborníků jsme stihli ještě Zábavný park
Robinson, kde jsme si všichni užili spoustu legrace.
Cílem letního integračního pobytu je nejen prožití zajímavých zážitků, ale i
terapeutická podpora dětí. Věnovali jsme se sebereflexi, probírali jsme
potřeby každého jednotlivce a snažili jsme se posílit přátelství i integraci
dětí s PAS do společnosti.
Velké díky patří nejen dětem, ale také všem pracovníkům, kteří se letního
táboru účastnili.

Letní integrační pobyt pro děti s PAS

Letní integrační pobyt pro starší děti a dospělé s PAS
V letošním roce jsme navýšili kapacitu kvůli velkému zájmu uživatelů. Velmi nás těší zájem a chuť
trávit s námi léto.
Poprvé se integračního táboru účastnil i chlapec z Dětského domova, který oceňoval laskavost a
péči pracovníků a především byl nadšený z navázání nových přátelských vztahů s ostatními
účastníky pobytu.
Během integračních táborů je pro nás stěžejní terapeutický a sociální přesah, který uplatňujeme
v rámci trávení volného času řadou atraktivních činností. Účastníky pobytu učíme spolu
kooperovat, vzájemně si důvěřovat a spoléhat na sebe. Během táboru posilujeme také
sourozenecké vztahy, kdy si účastníci měli možnost ověřit, že kooperace s bráchou je vlastně moc
fajn a poprvé si prožít vzájemné přijetí.
Kde jsme všude byli a co naši účastníci zažili? V pondělí jsme zahájili integrační tábor v údolí řeky
Doubravy a pokračovali jsme grilováním u našeho pracovníka Vítka. V úterý vyrazila polovina
účastníků do Prahy. Cílem výletu byl vodní komplex Aqua Palace, kde si účastníci pobytu a
pracovníci ICS užívali vodní radovánky. Druhá polovina navštívila vědecko-technické centrum
Alternátor v Třebíči. Po zábavně-edukačně stráveném dopoledni pokračovali účastníci táboru
do Aquaparku Laguna. Středa byla ve znamení čerpání energie v Toulovcových maštalích, přírodní
oblasti pískovcových Budislavských skal a borových lesů. Čtvrteční den jsme prožili opět na dvě
poloviny. Jedni vyrazili do Prahy do Muzea smyslů, které je označováno jako místo zábavné,
vzdělávací, bláznivé i racionální. Zde si naši uživatelé, ale i pracovníci ICS vyzkoušeli svět plný
pocitů a neuvěřitelných optických iluzí. Z druhé poloviny účastníků se rázem stali vodáci, kteří
vyrazili pokořit řeku Sázavu. Tři posádky se nalodily v Kácově a úspěšně zdolaly úsek dlouhý 13 km
čítající 3 jezy. Nikdo se „necvakl“, vodu si všichni užili a ještě po návratu do ICS se všude ozývalo
„AHOJ“! Poslední den jsme již tradičně zakončili na Vodním ráji v Jihlavě.
Velká pochvala patří nejen uživatelům za skvělé zvládnutí náročného týdne, ale také všem
pracovníkům, kteří je pobytem provázeli.

Letní integrační pobyt pro starší děti a dospělé s PAS

Kuželka Cup 2019
V roce 2019 proběhl 9. ročník akce Kuželka Cup, který každoročně pořádá Integrační
centrum Sasov na Kuželně Cháb v Jihlava. Čtyři dny plné tréninků, soubojů, zápasů,
stmelování, emocí, štěstí i radostí probíhaly od 25. do 28. listopadu 2019.
Hlavním smyslem je integrace uživatelů sociálních zařízení do běžné společnosti.
V letošním roce bojovala o hodnotné ceny družstva z Barevného světa Třebíč, Úsvitu
Havlíčkův Brod, Domovu Jeřabina Pelhřimov a z Integračního centra Sasov. Pozvání
přijali i zástupci z jihlavských škol VŠPJ, TRIVISU, Manažerské akademie a Střední
odborné školy sociální Matky Boží Jihlava. V letošním ročníku se na prvním místě
umístil tým složený se studentů z Manažerské akademie Jihlava, druhé místo patřilo
družstvu z organizace Barevný svět Třebíč a na třetím stupni vítězů se umístil tým
Integračního centra Sasov.
Děkujeme hlavnímu finančnímu partnerovi akce – Kraji Vysočina, mediálním partnerům
– Českému rozhlasu Vysočina a Jihlavským listům za podporu, partnerům – Schäffer a
Sýkora s.r.o., pobočka Jihlava, McDonald´s pobočka Jihlava, Horáckému zimnímu
stadionu Jihlava za věnované hodnotné dary, soutěžícím za skvělé výkony a nasazení
při utkáních a organizátorům za vůli posouvat a zdolávat další mety. Velké poděkování
patří i vám všem, kteří jste u toho s námi!

MC Happy day 2019
V pátek 29. listopadu 2019 proběhl v Jihlavě McHappy Day 2019, který podporuje
nadační fond Dům Ronalda McDonalda.
Společnost McDonald´s – pobočka Jihlava pozvala v letošním roce zástupce z naší
organizace – Adama Zápotočného a Petra Vágnera. Kolegové si tak mohli vyzkoušet
pracovní
den
našich
klientů,
kteří
zde
v
rámci
spolupráce
projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099, Podpora vybraných sociálních
služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V dochází do zaměstnání
s pracovními asistenty. Na závěr si zakoupili vykrajovátka na cukroví, jejichž koupí
přispěli do výše zmíněného nadační fondu.
Děkujeme za pozvání a spolupráci při zaměstnávání osob s autismem!

Akreditované vzdělávání
ICS uspořádalo odborné semináře akreditované MPSV týkající se problematiky
poruch autistického spektra.
Ve čtvrtek 30. května proběhl seminář na téma Úvod do problematiky poruch
autistického spektra (PAS), kde vystoupili přední odborníci na problematiku
autismu. V dopoledním bloku vystoupila Ing. Miroslava Jelínková, CSc., přední
odbornice na problematiku autismu v ČR a zakladatelka Spolku Autistik.
V odpoledním bloku přednášeli: JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, ředitelka ICS; Mgr.
Hana Žilincová, vedoucí odborného sociálního poradenství a Mgr. Petr Vágner, DiS.,
vedoucí sociální rehabilitace.
Pátek 31. května byl věnován odbornému semináři na téma Asistence u osob
s Aspergerovým syndromem. Přednášejícími byli: JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA,
ředitelka ICS; Mgr. Hana Žilincová, vedoucí odborného sociálního poradenství
ICS; Mgr. Petr Vágner, vedoucí sociální rehabilitace ICS; Bc. Lenka Breindlová,
vedoucí denního stacionáře ICS; Bc. Vít Palacký, sociální pracovník a Jitka
Nováková, DiS., sociální pracovník.
Děkujeme za zájem o odborné semináře, bohatou účast a kladné hodnocení.
Přednášejícím děkujeme za cenné zkušenosti, rady a poznatky z praxe!

Vzdělávání vysokoškolských
studentů
• V měsíci březnu se konala v prostorách Integračního centra Sasov další z
pravidelných přednášek odborného předmětu Speciální pedagogika pro studenty
Vysoké školy polytechnické Jihlava, oboru Zdravotně sociální pracovník.
• Výuku externě vede ředitelka, JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA.

Adventní trhy 2019
V pátek 13. prosince 2019 se Integrační centrum Sasov představilo na tradiční
akci BOSCH Svařák na Masarykově náměstí v Jihlavě.
K prodeji si nachystali klienti ICS guláš ze sasovského bio čuníka a domácí
moravské koláče. Nechyběla ani zázvorová medicína, rýmovníkový sirup nebo
vánoční pečený čaj.

Napsali o nás:
Právo, 11. 3. 2019

Napsali o nás:
Jihlavský deník 1. 4. 2019

Napsali o nás:
Jihlavské listy 5. 6. 2019
https://www.jihlavske-listy.cz/clanek28281-autisty-neni-treba-separovat-do-sklenikovychpodminek.html?fbclid=IwAR2NGalvQ9DL524nBzgkMfVHsnsaGbsAilD83VHnbOI2V63zxqkrJhYGlNs

Řekli o nás v rádiu:
Autistických dětí bohužel přibývá, říká Dagmar
Zápotočná ze specializovaného centra
https://vysocina.rozhlas.cz/autistickych-deti-bohuzel-pribyva-rika-dagmar-zapotocnaze-specializovaneho-7805787

Řekli o nás v rádiu:
Kuželka Cup sportem spojuje klienty sociálních
ústavů a studenty škol z Vysočiny
https://vysocina.rozhlas.cz/kuzelka-cup-sportem-spojuje-klientysocialnich-ustavu-a-studenty-skol-z-vysociny-8118256

Finanční zpráva 2019

Finanční zpráva 2019

Finanční zpráva 2019
Výkaz zisku a ztráty

Podporovatelé

Další dárci:
McDonald´s Jihlava – Masarykovo náměstí, Zoologická zahrada Jihlava, Správa
městských lesů (SML), Aquapark Vodní ráj - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o., Restaurace
U Františka Jihlava, Česká pošta, B2B Cafe Restaurant - Kollárova 5481/1a,Vysoká škola
polytechnická Jihlava, Jihlava, Petr Tűrkott, Ing. Michal Šulc, Josef Poul, MUDr. Zuzana
Zatloukalová, Vydavatelství Vysočina, s.r.o., Jiří Cháb - kuželna Cháb, RNDr. Miloš
Vystrčil, senátor, Bc. Marie Zahrádková, Valdmann, s.r.o., MUDr. Stanislava Fuňková,
lékařka pro děti a dorost, PRIX Morava s.r.o., Mgr. Romana Andělová.

