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INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú.
Orgány

Ředitel – statutární orgán
• JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, dagmar.zapotocna@akza.cz, tel. +420 724 054 593

Správní rada
• JUDr. Milan Zápotočný, milan.zapotocny@akza.cz, tel. 602 760 833, předseda 

správní rady
• Filip Zápotočný, Filip.Zapotocny@seznam.cz, tel. 724 133 264, člen správní rady
• MUDr. Tomáš Vaněk, info@tomasvanek.cz, tel. 724 301 773, člen správní rady
• Ing. Radek Lhotka, lservis@ji.cz tel.777 325 052, revizor



A P L A–V Y S O Č I N A  o.s.

• 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. Od
svého vzniku usiluje o integraci osob s poruchami autistického spektra (PAS) do
běžné společnosti.

• INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. vybudovalo a od roku 2008 provozuje Integrační
centrum Sasov (dále ICS), ve kterém poskytuje tři registrované sociální služby:

• Denní stacionář

• Sociální rehabilitace
• Odborné sociální poradenství

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú.



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
zejména z Kraje Vysočina ve věku od 3 do 40 let.

 Uživatelé ICS mají k dispozici moderně vybavené prostory (prostory k odpočinku,
relaxaci, rehabilitaci, jídelnu, dílny, park i přilehlé pozemky).

 Základním úkolem pracovníků ICS je odborně, individuálně pracovat s uživateli,
napomáhat jim k vyšší samostatnosti a tím zkvalitňovat jejich životy.

 ICS podporuje mimo jiné integraci dětí s postižením v běžných školách.

ICS



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).

• V DS bylo 30 klientů, kterým byla poskytnuta přímá péče v rozsahu 2 063 hodin.

Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci:
Bc. Lenka Breindlová Mgr. Hana Žilincová Bc. Vít Palacký, DiS. Bc. Simona Krejčová
Kateřina Pudilová Jitka Nováková, DiS. Bc. Lenka Marténková Bc. Jana Sejrková.



Činnosti denního stacionáře



V rámci základních činností nabízíme v 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 15 klientů, se kterými se uskutečnilo 786 setkání a

v SR (terénní službě) bylo 10 klientů, se kterými se uskutečnilo 698 setkání.

Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci:
Mgr. Petr Vágner, Dis. Mgr. Adam Zápotočný Bc. Jitka Havlíčková Bc. Jana Sejrková,
Kateřina Pudilová Bc. Vít Palacký, DiS. Jitka Nováková, DiS. Mgr. Andrea Dvořáková Bc.
Lenka Marténková Martina Nejedlá Pavel Červenka Monika Drábová Martina Vokounová
Jaroslava Roziňáková Anna Zimolová, DiS. Lenka Manová Jaroslav Drahoš Bc. Eva
Peřinová Lenka Nekolová Hana Řeháčová.

Sociální rehabilitace (dále též SR)



Činnosti sociální rehabilitace – ambulantní forma



Činnosti sociální rehabilitace – terénní forma



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
•podpora a edukace osob s PAS, rodinných příslušníků a blízkých osob
•podpora a edukace pedagogických pracovníků a zájemců z řad veřejnosti
•pomoc při uplatňování práv při zařazování do vzdělávacích zařízení
•zvyšovat právní povědomí, samostatnost, znalosti a dovednosti uživatelů
sociálních služeb potřebných pro řešení jejich vlastní situace v běžné společnosti
•Službu OSP využilo 76 klientů, kterým bylo poskytnuto 449 intervencí.

Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci:
JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA Mgr. Hana Žilincová Bc. Lenka Breindlová

Bc. Jana Sejrková Jitka Nováková, DiS. Kateřina Pudilová Bc. Lenka
Marténková Martina Nejedlá.

Odborné sociální poradenství (dále též OSP)



Činnosti odborného sociálního poradenství



Letní integrační pobyt pro děti s PAS
Od 9. do 13. 7. 2018 se uskutečnil v Integračním centru Sasov (ICS) letní integrační pobyt
pro děti do patnácti let s poruchou autistického spektra (PAS).

Společný týden jsme zahájili zábavnými hrami, které byly zaměřené na seznámení všech
účastníků. Prožili jsme bezpečnostní a sportovní odpoledne díky strážníkovi Městské
policie Jihlava. Poté jsme se přesunuli do Vodního ráje, kde pokračovaly vodní hrátky. V
úterý jsme vyrazili na výlet oblíbenými žlutými autobusy RegioJet do Brna do VIDA!
Science centra. Děti si vyzkoušely fyzikální a chemické pokusy v praxi, což je velmi
bavilo. V indiánských dílničkách si společně vyrobily své lapače snů. Ve středu jsme
poznávali Jihlavu a její kulturní i přírodní bohatství. Navštívili jsme jihlavské podzemí a
Zoologickou zahradu Jihlava. Čtvrteční den patřil výškám a překážkám v Lanovém centru
Křemešník. Děti zvládly všechna stanoviště na výbornou a s úsměvem. Po příjezdu do
Jihlavy jsme navštívili multikino Cinestar, kde jsme společně shlédli film Hotel
Transylvánia 3: Příšerózní dovolená. Poslední den jsme trávili v zábavním parku Robinson,
kde si všichni užili spoustu legrace. Při závěrečném loučení byly rozdány diplomy a
hodnotné ceny.

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 pobytu
účastnili.



Letní integrační pobyt pro děti s PAS



Letní integrační pobyt pro starší děti a dospělé s PAS
Od 13. do 17. 8. 2018 proběhl v ICS letošní druhý integrační pobyt tentokrát pro starší děti
a dospělé s PAS.

Týden jsme zahájili výletem do kraje Jaroslava Haška. První zastávkou byl Národní
památník odposlechu v zatopených lomech nedaleko Lipnice nad Sázavou. Obří
monumenty – Bretschneidrovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté oči dosahují velikosti okolo 3
metrů a vytesala je zde skupina mladých kameníků. Patronem celého díla je Richard
Hašek, vnuk Jaroslava Haška. Po této procházce jsme se vydali na hrad Lipnici. V úterý nás
cesty zavedly na celý den do Aqua Palace Praha, užívat si vodních hrátek a spousty
atrakcí. Středa patřila vzdělávání v Jaderné elektrárně Dukovany. V Dukovanech pro nás
měli připravený zajímavý výklad o elektřině, interaktivní videa a také jsme si vyzkoušeli
rozsvítit elektrické spotřebiče jen pomocí vlastních sil na šlapacím rotopedu. A to nebylo
vše! Po návratu z Dukovan jsme vyrazili na film do Multikina Cinestar. Čtvrteční výletování
pokračovalo do malebné krajiny Kokořínska na hrad Houska, který je také označován jako
„brána do pekel“. Všichni byli z výletu nadšení, pochvalovali si průvodce, samotný hrad i
jeho okolí. Večer byl v poklidném duchu, u táboráku jsme opékali špekáčky. Ondra
dokonce po celém dni zvládl ještě noční rybolov, kde pokořil vysněného kapra o váze 10
kg! J Poslední páteční den jsme se sluncem nad hlavou dováděli ve Vodním ráji Jihlava.

Cílem letního integračního pobytu je především prožití zajímavých zážitků a integrace lidí
s PAS do běžného prostředí. Věnovali jsme se sebereflexi, probírali potřeby jednotlivých
uživatelů a snažili se posílit jejich sociální dovednosti.

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 2018



Kuželka Cup 2018



• Dne 3. 12. 2018 proběhl akreditovaný kurz MPSV na téma Úvod do problematiky
poruch autistického spektra, který připravili lektoři z Integračního centra Sasov.

• Přednášejícími byli: JUDr. Dagmar Zápotočná, ředitelka ICS Mgr. Hana Žilincová
vedoucí odborného poradenství ICS Mgr. Petr Vágner, DiS., vedoucí sociální
rehabilitace ICS.

Akreditované vzdělávání
Úvod do problematiky PAS 



Akreditované vzdělávání
Asistence u osob s Aspergerovým syndromem

• Dne 4. 12. 2018 proběhl akreditovaný kurz MPSV na téma Asistence u osob s
Aspergerovým syndromem, který připravili lektoři z Integračního centra Sasov

• Přednášejícími byli: Mgr. Hana Žilincová, vedoucí odborného poradenství ICS Mgr.
Petr Vágner, vedoucí sociální rehabilitace ICS Bc. Vít Palacký, sociální pracovník
DiS. Jitka Nováková, sociální pracovník Kateřina Pudilová, vychovatel.



• V měsíci dubnu 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.

Vzdělávání vysokoškolských studentů



Spojený kulatý stůl
Naši pracovníci Mgr. Petr Vágner, DiS. a Mgr. Adam Zápotočný se zúčastnili
Spojeného kulatého stolu, který byl zaměřen na zavádění služeb pro osoby s PAS,
řešení náročných situací při poskytování služeb těmto osobám.
Konference se zúčastnili i kolegové z Autismo Burgos ze Španělska. Akci pořádalo
centrum Kociánka, Brno. Pracovníci Integračního centra Sasov vystoupili s
příspěvkem o sociální rehabilitaci.



HUMANITAS 2018
Ve čtvrtek 11. října 2018 proběhl další ročník mezinárodní konference
HUMANITAS na Vysoké škole polytechnické Jihlava.

V rámci spolupráce Integračního centra Sasov a Vysoké školy polytechnické
Jihlava přichystal náš uživatel Filip na tuto konferenci sladké občerstvení.
Napekl zdravé řepové muffiny a výborné staročeské buchty s povidly.

V dopoledním bloku přednášek vystoupily přednášející z ICS paní ředitelka JUDr.
Dagmar Zápotočná, MBA a vedoucí poradenského centra Mgr. Hana Žilincová,
které představily téma Edukace rodičů dětí s autismem a postdiagnostická péče
v ČR.



Odborná stáž v zařízení Autismo Burgos
Ve dnech 18 -22. 6. 2018 se naši pracovníci účastnili odborné stáže ve španělském zařízení
Autismo Burgos. Během intenzivního programu se seznámili s chodem denního stacionáře,
chráněným bydlením, různými tematickými dílnami a procesem integrování osob s
autismem do běžného zaměstnání.
Důležitou součástí stáže bylo představení Základní školy El Alba, kde současně fungují
běžné třídy a třídy určené dětem s PAS. Ve škole pracují na základě behaviorálních technik
a systému strukturovaného učení.
Stáž byla pro naše pracovníky velkým přínosem a zároveň oceňujeme navázání
mezinárodní spolupráce s centrem Autismo Burgos.



Koncert pro autismus 2018 
k příležitosti 10. výročí fungování ICS



Veřejné ocenění zaměstnanců v sociálních 
službách ve velké gotické síni jihlavské radnice

V rámci Týdne sociálních služeb byl oceněn pracovník Integračního centra Sasov.
Ve středu 10. října 2018 převzal ocenění pracovník Petr Jelínek za aktivní přístup
v oblasti sociálních služeb z rukou představitelů města Jihlavy. Předávací
ceremoniál doplnila hudební vystoupení skupiny Raraši a pěveckého sboru
Grappolo Telč.



• V pondělí 29. října se naše centrum proměnilo ve strašidelný dům hrůzy! Všude byli 
smrťáci, čarodějky, mniši i mumie

HALLOWEEN v Integračním centru Sasov



Napsali o nás: 
Jihlavské listy 14. září 2018



Napsali o nás: 
Snoezelen



Napsali o nás: 
Autismus je velký problém, říká host čtvrtečního 
Dobrého dopoledne na Českém rozhlasu Vysočina

https://vysocina.rozhlas.cz/autismus-je-velky-problem-rika-host-ctvrtecniho-dobreho-
dopoledne-7232105



Napsali o nás: 
Lidé s autismem mohou s pomocí asistentů v 
České republice studovat na běžných školách

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3999456



Finanční zpráva 2018



Finanční zpráva 2018



Finanční zpráva 2018
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.


