INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú.
Telečská 7, 586 01 Jihlava

Výroční zpráva
za rok 2017

INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú.
Orgány
Ředitel – statutární orgán
• JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, dagmar.zapotocna@akza.cz,
tel. 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

INTEGRAČNÍ
z. ú.
A P LCENTRUM
A–V Y S O Č I N A SASOV
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

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

poruchou autistického spektra, 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 7
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.

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 27 klientů, kterým byla poskytnuta přímá péče v rozsahu 2 100 hodin.
Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci
• Bc. Vít Palacký, DiS.
• Bc. Lenka Breindlová
• Jitka Hladká, DiS.
• Mgr. Adam Zápotočný
• Bc. Jana Horníková
• Bc. Lenka Švaříčková

Činnosti denního stacionáře

Sociální rehabilitace (dále též SR)
V rámci základních činností nabízíme v DS
• 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 bylo 12 klientů, se kterými se uskutečnilo 675 setkání.
Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci
• Bc. Jitka Breindlová
• Bc. Jitka Hladká
• Mgr. Petr Vágner, DiS.
• Bc. Vít Palacký DiS.
• Mgr. Adam Zápotočný

Činnosti sociální rehabilitace

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
• 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 89 klientů, kterým bylo poskytnuto 349 intervencí.
Tuto službu personálně zajišťovaly:
JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA
Mgr. Hana Žilincová
Bc. Jitka Breindlová
Bc. Lenka Breindlová
Jitka Hladká, DiS.

Činnosti odborného sociálního poradenství

Integrační pobyt 1
Ve dnech 10. 7. až 14. 7. 2017 se konal první letošní integrační pobyt pro starší děti a mladé
dospělé s poruchou autistického spektra PAS. Výchozím bodem pro všechny aktivizační výlety bylo
jako obvykle Integrační centrum Sasov. Každý den jsme vyráželi na výlety po celé České republice.
První den jsme obdivovali krásy Vysočiny v obci Knyk, kde si účastníci mohli sami ugrilovat oběd,
•
následně jsme jeli za zážitky na Křemešník, kde jsme se oddávali adrenalinovým aktivitám v korunách
stromů a nádherným výhledům na místní krajinu z rozhledny vysoko nad korunami stromů. Druhý den
jsme vyjeli vlakem do našeho hlavního města, do Aqua Palace, kde účastníci utužovali vzájemné
vztahy na nesčetně vodních atrakcích. Třetí den jsme se vydali do podzemí za naším největším
jeskynním komplexem Moravský kras. Účastníci byli podzemními krásami uchváceni a mnozí o nich
vyprávěli do konce pobytu. Ti odvážnější se vypravili i na vrchol propasti lanovou dráhou. Čtvrtý den
patřil Kutné Hoře. Prohlédli jsme si pamětihodnosti tohoto města, které je zapsané na seznamu
UNESCO, avšak nejvíce se účastníkům líbila nejdelší bobová dráha v ČR, která je provozována
v těsné blízkosti historického centra. Přes noc ze čtvrtka na pátek se konal, pro vybrané účastníky,
kteří jsou zároveň rybáři, noční rybolov. Chytili jsme několik kaprů, avšak jeseteři na nás počkají
napřesrok. V poslední, pátý den, jsme věnovali relaxačním aktivitám ve Vodním ráji Jihlava. Všichni
účastníci si tábor moc užili.
•

Integrační pobyt 2
Od 14. do 18. 8. 2017 proběhl v Integračním centru Sasov (ICS) integrační pobyt pro mladší děti
s poruchou autistického spektra.
Náš společný týden byl zahájen hrami, při nichž se měly všechny děti možnost seznámit.
•
Odpoledne ve Vodním ráji v Jihlavě začali malí táborníci utužovat vztahy a den byl završen opékáním
špekáčků. Druhý den jsme vyrazili vlakem do Pekla Čertovina, kde nás čerti zábavnou formou
seznámili s jejich životem a děti prozkoušeli ze znalostí o peklu.Ve středu přijel pracovník z BESIPu
ukázat a vysvětlit dětem základní pravidla silničního provozu a za jejich spolupráci jim dal drobné
dárky. Odpoledne jsme si udělali procházku do jihlavské ZOO, kde si táborníci společně prohlédli
zvířata. Následující den jsme jeli autobusem do BRuNO family parku v Brně. V zábavním parku měly
děti spoustu příležitostí k upevňování jejich vztahů na nejrůznějších atrakcích. Páteční den začal
v podobném duchu, kdy jsme navštívili zábavní park Robinson v Jihlavě. Na závěr integračního
pobytu získal každý táborník unikátní diplom za konkrétní nabytou či projevenou dovednost a také
všichni dostali dárky na památku. Pobyt si všichni účastníci užili, což je patrné i podle zpětného
hodnocení.
•
Zde jsou některé ze zpětných vazeb:
„Líbila se nám kombinace programu, vše bylo vkusně naplánované. Děkujeme.“
„Myslíme si, že máte zkušenosti, důležité bylo, že si syn sedl se slečnou, která mu dělala doprovod.“
„MĚ SE LÍBILO ÚPLNĚ VŠECHNO.“
•

Pojďte s námi na Kuželka Cup 2017
Od 4.12. do 8.12 pořádalo ICS již šestý ročník turnaje Kuželka cup.
Tato tradiční předvánoční akce je určena pro klienty sociálních zařízeních spolu
se studenty běžných středních škol z Kraje Vysočina.
• Šestého ročníku se zúčastnili následující sociální zařízení a školy: Integrační
centrum Sasov, Domov Jeřabina Pelhřimov, Barevný svět Třebíč, Úsvit Havlíčkův
Brod, TRIVIS Jihlava, OZS Jihlava, Manažerská akademie Jihlava a Obchodní
akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Hlavní myšlenkou turnaje stále zůstává
propojování lidí s handicapem s intaktní populací. V prvních čtyřech dnech probíhaly
tréninky vždy za účasti jednoho zařízení a jedné školy. V tomto čase měli účastnici
možnost seznámit se s hrou a otestovat své schopnosti v malém turnaji. V pátek
proběhlo velké finále za účasti všech týmů. Vítězem šestého ročníku se stal obhájce
prvenství z minulého ročníku TRIVIS Jihlava, následovaný Manažerskou akademií
Jihlava a na třetím místě skončili domácí uživatelé Integračního centra Sasov. Celý
turnaj se nesl v příjemné, ale zároveň soutěživé atmosféře, kdy každé družstvo si
pomýšlelo na stupínek nejvyšší. Za klidný a bezproblémový průběh turnaje je nutno
poděkovat zaměstnancům kuželny Cháb a za finanční podporu Kraji Vysočina a
advokátní kanceláři pana JUDr. Milana Zápotočného.
•
•

Kuželka Cup 2017

Vedoucí DS oceněna
V rámci Týdne sociálních služeb obdržela Lenka Breindlová za svou
příkladnou práci ocenění z rukou představitelů města Jihlavy.

Akreditované vzdělávání
•

•
•
•
•

V roce 2017 začala naše organizace pořádat akreditované kurzy zaměřené na osvětu o
poruchách autistického spektra (PAS). Kurzy probíhaly v sídle Integračního centra Sasov na
adrese Telečská 7, Jihlava. Po domluvě bylo možné kurzy uskutečnit v dalších sociálních
zařízeních nebo školách. Tuto možnost využila organizace Domov bez zámku v Náměšti nad
Oslavou.
Kurzy byly pod vedením nejen zaměstnanců ICS, ale i odborných externistů, kteří patří mezi
největší kapacity v České republice.
Kurzu Úvod do problematiky poruch autistického spektra se zúčastnilo 70 zájemců z řad rodičů,
pedagogů a sociálních pracovníků.
Kurz Asistence u osob s Aspergerovým syndromem navštívilo 39 účastníků.
Na závěr obou kurzů proběhla možnost zhodnotit vzdělávání formou dotazníku. Pro představu
uvádíme některé odpovědi:
Nejvíce užitečným tématem pro mě bylo …, protože:
„Celé téma. Konečně jsem měla možnost nahlédnout na tuto oblast hloubkově, nikoli jen
povrchově.“
Ke zlepšení kvality kurzu by do budoucna pomohlo, kdyby:
„Pro pedagogy více rad ze školy.“

Přednášení pro studenty VŠPJ
•

Naše organizace zajistila v rámci prostor Integračního centra Sasov systematické vzdělávání
studentům VŠPJ. V rámci předmětu speciální pedagogika na katedře Sociální práce VŠPJ jsme
vyučovali 45 studentů oboru zdravotně sociální pracovník.

•

V rámci vzdělávání podpořili studenti VŠPJ celosvětový den autismu, který připadá na 2. dubna.
Nechali se vyfotit v modrých tričkách, protože modrá barva je barvou autismu.

Výlet do Technického muzea v Brně
Poslední květnový
vlakem na výlet do
muzea. Prohlídka
Himaláje, která nás
muzea.

den jsme se vydali
Brna do Technického
začala v expozici
provázela všemi patry

Viděli jsme expozici veteránů, o nichž byly
k dispozici zajímavé informace. Ochotný
průvodce nám předvedl a popsal různé
typy motorů a parních strojů. Dále nám
ukázal a nastínil výrobu modelů aut i
letadel. V dalších částech muzea jsme si
prohlédli vývoj fotoaparátů a počítačů až
po jejich současné podoby. Prohlídka byla
završena expozicí věnované vybraným
světovým náboženstvím. Po prohlídce
muzea jsme se posilnili pizzou a se
spoustou zážitků se vydali na cestu zpět.

Výlet GAME ON
Dne 11. 12. 2017 se uskutečnil výlet do hlavní metropole Prahy za účelem
navštívit výstavu GAME ON.
Na výstavě si náš uživatel prošel a zahrál velkou spoustu her. Stáří
počítačových her i konzolí bylo od prvních až po současné.
Výlet si náležitě užil a odvezl si nové zážitky.

Napsali o nás:
Tábory pro „Děti úplňku“

Finanční zpráva 2017
Označ.

AKTIVA

Účetní období
stav k prvnímu dni
+12 411

k poslednímu dni
+12 310

+1 310

+1 310

+39

+39

Hmotné movité věci a jejich soubory

+1 271

+1 271

A III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

+12 000

+12 000

A III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

+12 000

+12 000

A IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-899

-1 000

A IV. 7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a

-899

-1 000

+3 930

+3 353

A

Dlouhodobý majetek celkem

A II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A II. 1.

Pozemky

4.

souborům hmotných movitých věcí
B

Krátkodobý majetek celkem

B I.

Zásoby celkem

+5

+5

B I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

+5

+5

B II.

Pohledávky celkem

+3 629

+1 167

B II. 1.

Odběratelé

+26

+26

B II. 5.

Ostatní pohledávky

B II. 8.

Daň z příjmů

B II. 9.

Ostatní přímé daně

B II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

B II. 13.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
územních samosprávných celků

B III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B III. 1.

-372
+1
+151
+3 743

+1 141

+80

+296

+2 181

Peněžní prostředky v pokladně

-2

+62

B III. 2.

Ceniny

+2

+2

B III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

+302

+2 117

+16 341

+15 663

AKTIVA CELKEM

Finanční zpráva 2017
Označ.

PASIVA

A

Vlastní zdroje celkem

A I.

Účetní období

stav k prvnímu dni

k poslednímu dni
+15 803

+14 476

Jmění celkem

+200

+200

A I. 1.

Vlastní jmění

+200

+200

A II.

Výsledek hospodaření celkem

+15 603

+14 276

A II. 1.

Účet výsledku hospodaření

XXXXXXXXXXX

-1 302

A II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

+3 289

XXXXXXXXXXX

A II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

+12 314

+15 578

B

Cizí zdroje celkem

+538

+1 187

B III.

Krátkodobé závazky celkem

+538

+1 187

B III. 1.

Dodavatelé

+276

+34

B III. 4.

Ostatní závazky

B III. 5.

Zaměstnanci

B III. 7.

+4
+169

+343

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění

+99

+202

B III. 9.

Ostatní přímé daně

+0

+82

B III. 17.

Jiné závazky

-10

+1

B III. 23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
PASIVA CELKEM

+525
+16 341

+15 663

Finanční zpráva 2017
Označ.

Běžné období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
Hlavní

Hospodářská

Celkem

A

Náklady

+6 222

+6 222

A I.

Spotřebované nákupy a nakupované
služby

+1 008

+1 008

A I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek

+319

+319

A I. 2.

Prodané zboží

+12

+12

A I. 3.

Opravy a udržování

+28

+28

A I. 4.

Náklady na cestovné

+2

+2

A I. 5.

Náklady na reprezentaci

A I. 6.

Ostatní služby

A III.

+38

+38

+609

+609

Osobní náklady

+3 965

+3 965

A III. 10.

Mzdové náklady

+2 993

+2 993

A III. 11.

Zákonné sociální pojištění

+968

+968

A III. 13.

Zákonné sociální náklady

+4

+4

A IV.

Daně a poplatky

+1

+1

A V.

Ostatní náklady

+1 147

+1 147

A V. 22.

Jiné ostatní náklady

+1 147

+1 147

A VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a
použití rezerv a opravných položek

+101

+101

A VI. 23.

Odpisy dlouhodobého majetku

+101

+101

B

Výnosy

+4 920

+4 920

B I.

Provozní dotace

+3 786

+3 786

B I. 1.

Provozní dotace

+3 786

+3 786

B II.

Přijaté příspěvky

+22

+22

B II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

+22

+22

B III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

+394

+394

B IV.

Ostatní výnosy

+718

+718

B IV. 7.

Výnosové úroky

+4

+4

B IV. 9.

Zúčtování fondů

+45

+45

B IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

+669

+669

C

Výsledek hospodaření před zdaněním

-1 302

-1 302

D

Výsledek hospodaření po zdanění

-1 302

-1 302

Podporovatelé

Další dárci:
Vysoká škola polytechnická Jihlava, B2B Cafe Restaurant - Kollárova 5481/1a,
Jihlava, Aquapark Vodní ráj - SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o., 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.

