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Výroční zpráva
za rok 2016
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– APLA-Vysočina o.s.
Správní Rada:
● JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, dagmar.zapotocna@akza.cz tel. 724 054 593,

předsedkyně
● Ing. Radek Lhotka, lservis@ji.cz tel.777 325 052 místopředseda
● Štěpánka Poulová, trixl.cz@gmail.com- tel.603 223 094 webmaster
● JUDr. Milan Zápotočný, milan.zapotocny@akza.cz – tel. 602 760 833 člen
● Petra Němcová, petra.trebic@seznam.cz, tel.608 356 560, člen
● Hana Jakubcová, h.hoskova@seznam.cz, tel 724 936 887, revizní komise
● Marie Nedomová, m.nedomova@seznam.cz, tel. 566 521 933, revizní komise
● Irena Nováková, tel.723 057 399, revizní komise

A P L A–V Y S O Č I N A o.s.
● APLA-Vysočina o.s. vznikla v roce 2004. Od svého vzniku usiluje o integraci osob s
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●
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poruchami autistického spektra (PAS), mentálním a kombinovaným postižením do
běžné společnosti.
APLA-Vysočina o.s. podporuje mimo jiné integraci dětí s postižením v běžných
školách.
APLA-Vysočina o.s. vybudovala a od roku 2008 provozuje Integrační centrum Sasov
(dále ICS), ve kterém poskytuje tři registrované sociální služby:
Denní stacionář
Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
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

Denní stacionář (dále též DS)
Posláním denního stacionáře je podpora a pomoc osobám s PAS případně s kombinovaným
postižením zejména z Kraje Vysočina ve věku od 3 do 40 let, aby byli schopni samostatného
života a integrace do běžné populace vrstevníků s ohledem na jejich schopnosti a
dovednosti.
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, komunikace s rodinami a opatrovníky
uživatelů);
sociálně terapeutické činnosti (nácvik sociálních dovedností - např. porozuměním vlastním
emocím, nácvik společenského chování).
● Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci:
● Bc. Vít Palacký, DiS.
● Bc. Lenka Breindlová
● Jitka Hladká, DiS.
● Bc. Adam Zápotočný
● Bc. Jana Horníková
● Mgr. Hana Žilincová

Činnosti v denním staciaonáři

Integrační pobyt 2016
od 11.7.2016 do 15.7.2016, Letošní integrační pobyt na Sasově se nesl ihned od počátku v akčním duchu. Již od pondělí, kdy
se sjeli účastníci ze všech koutu Kraje Vysočina a nejvíce z Jihlavska, jsme vyráželi do těch nejzajímavějších oblastí celé
naší krásné republiky.
Nejprve jsme navštívili historický mlýn v Černíči nedaleko Telče. Novodobý mlynář a sokol pan Němec nás provedl celým
areálem, ukázal historickou část i tu moderní, ve které se nachází vodní elektrárna. Následně nás pohostil bohatým
grilováním. Ještě ten den jsme pokračovali na Křemešník, kde si účastníci pobytu mohli vyzkoušet své fyzické dovednosti v
lanovém centru, postřeh a motoriku při sjezdu na motokárách z upravené dráhy na sjezdovce, nebo svou odvahu při stoupání
na rozhlednu, která se nachází téměř šedesát metrů nad okolní krajinou. V úterý jsme jeli nabrat síly do pražského
Aquaparku, na nesčetných tobogánech, v umělém vlnobití a v bazénu jsme strávili příjemný den. Středa se nesla opět v
duchu aktivní zábavy. Vyrazili jsme do chráněné krajinné oblasti nedaleko Chotěboře – do údolí řeky Doubravky. Čekal nás
náročný přechod přes kamenová pole, úzké pěšinky podél skal a nad vodou, kde jsme se museli přidržovat přikovaných
řetězů. Vyzkoušeli jsme si strmé výšlapy a prudká klesání. Všichni jsme výšlap zvládli na výbornou a za odměnu si opekli na
ohni špekáčky. Ve čtvrtek jsme se proměnili v téměř opravdové vědce v ekotechnickém centru Alternátor v Třebíči.
Vyzkoušeli si nejrůznější elektrozařízení (např. dobíjení baterií jízdou na kole), expozice nás nejen bavily, ale také mnohé
naučily. Ve čtvrtek večer se sešli ti, kteří holdují rybaření a vyrazili do nedalekého revíru na noční lov ryb. V pátek ráno
jsme si všichni společně užili venkovní hry, jako například opravdový Faktor strachu a mnohé další.
Celý tábor byl nabitý programem, ale i přesto si účastníci našli čas, aby mohli s ostatními užít pravou letní pohodu dle svých
zájmů.

Integrační pobyt 2
Ve dnech 8. – 12. srpna se v prostorách ICS konal již poněkolikáté integrační pobyt pro děti s autismem a jejich
sourozence. Letošního pobytu se zúčastnilo deset dětí ve věku do deseti let.
Na uvítanou si děti zahrály několik seznamovacích her, z nichž nejvíce se jim líbilo hádání jmen po odkrytí deky, opičí
dráha poslepu nebo živé pexeso. Děti nám předvedly, že jsou nebojácné a rády se účastní všech nabízených aktivit. Po
obědě jsme se společně vydali do zábavního rodinného parku Robinson, kde se děti mohly vydovádět do sytosti a
vyzkoušet si všechny dostupné atrakce, o které měly zájem.
V úterý bylo pro účastníky integračního pobytu připraveno dobrodružství v podobě šipkované, při které měly za úkol
hledat v okolí ICS skryté obálky a plnit úkoly v nich zapsané. Děti toto vše zvládly i přes nepřízeň počasí velmi dobře a na
konci cesty si rozbalily zasloužené odměny. Odpoledne si každý mohl vyrobit masku na karneval, se kterou pak procházel
stanoviště a plnil zadané úkoly. Všechny masky byly velmi povedené a bylo znát, že si děti zábavu v převleku dobře
užívají.
Třetí den odstartoval BESIP. Paní Vojtová přijela do ICS s mnohými zajímavostmi z dopravní výchovy, které zábavným
způsobem předala malým účastníkům dopravního provozu. Tento den jsme navštívili také ZOO Jihlava, kde si děti mohly
prohlédnout svá oblíbená zvířata a kdo měl zájem, něco se o nich i dozvědět z informačních tabulí. Den byl zakončen
návštěvou kina CineStar, kde si malí diváci prožili nemalé množství emocí při filmu Doba ledová: Mamutí drcnutí.
Následující den jsme vyrazili s dětmi do Brna autobusem společnosti RegioJet. Zde byla v plánu návštěva zábavního parku
Bongo, který svou rozlohou předčil jihlavský Robinson a byly zde i mnohé zajímavé atrakce, které se dětem líbily.
Účastníci si s sebou odvezli nezapomenutelné zážitky.
V pátek před odjezdem si děti ještě zaskotačily ve Vodním ráji a pak už spokojeně odjely domů.
Všichni pracovníci i asistenti, kteří se podíleli na přípravách a průběhu integračního pobytu byli velmi rádi za jeho
pohodový průběh a spokojenost dětí. Všichni se již těšíme na další ročník!

Poslání

Odborné sociální poradenství
(dále též OSP)

Odborné sociální poradenství je zaměřeno na specifické potřeby osob s poruchou autistického
spektra (PAS) a pro osoby se zdravotním postižením a podává kvalifikované informace v této
problematice. Dále pomáhá při uplatňování práv uživatele při zařazování do systému vzdělávacích
zařízení, poskytuje metodickou činnost v oblasti práva, psychologie a vzdělávání.

Cíle
•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
•osoby s PAS

Tuto službu personálně zajišťovaly:
Mgr. Hana Žilincová
Bc. Jitka Breindlová
Bc. Lenka Breindlová
Jitka Hladká, DiS.

Sociální rehabilitace (dále též SR)
Poslání:
Posláním sociální rehabilitace 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.

Cílem je uživatel, který:
•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

Cílová skupina
osoby s PAS a mentálním nebo kombinovaným postižením zejména z Kraje
Vysočina ve věku od 7 do 40 let

Tuto službu personálně zajišťovali:
Bc. Jitka Breindlová
Bc. Jitka Hladká
Bc. Petr Vágner, DiS.
Bc. Vít Palacký DiS.
Bc. Adam Zápotočný

Konkrétní činnosti SR
✍ nácvik pracovních činností, společenského chování, vaření s dobrovolníky
✍ úprava zahrady a péče o záhony
✍ návštěvy restauračních zařízení
✍ spolupráce s Biofarmou Sasov a Vodním rájem
✍ účast v amatérské kuželkářské lize
✍ návštěvy sportovních utkání (HC Dukla Jihlava, FC Vysočina Jihlava)
✍ divadelní představení a kino
✍ hraní bowlingu a trénování kuželek
✍ spolupráce s OZS

Pojďte s námi na Kuželka Cup 2016
Od 5.12 do 9.12. proběhl jubilejní pátý ročník Kuželka cupu. Myšlenka tohoto turnaje zůstává od počátku stále stejná
a to propojení světa lidí s určitým omezením a běžné populace. Tyto dvě skupiny zastupují lidé ze sociálních zařízení
a studenti středních škol z kraje Vysočina. Z původně spíše společenské události na pozadí hraní kuželek, se
postupně vyvinula i velmi zajímavá sportovní akce, kdy je pro každého účastníka důležité umístění, školy a zařízení
vybírají nejnadanější účastníky, aby měli šanci na kvalitní umístění. To potvrdil i letošní ročník, kterého se zúčastnili
uživatelé Integračního centra Sasov, Barevného světa Třebíč, Úsvitu Havlíčkův Brod, Denního a týdenního stacionáře
Jihlava a studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčků Brod, TRIVIS Jihlava, Manažerské akademie Jihlava
a OZS Jihlava. V prvních čtyřech dnech probíhaly tréninky, kdy měli účastnici možnost seznámit se s kuželnou a
zatrénovat si na dráze. Zpestřením těchto tréninkových dnů byl turnaj dvojic - jeden uživatel sociálního zařízení a
jeden student střední školy. Turnaj dvojic měl sloužit k vzájemnému poznání jednotlivých účastníků. V pátek proběhlo
vyvrcholení celého týdne a to turnaj všech týmů. Ve velmi přátelské, ale zároveň i soutěživé atmosféře jsme byli
svědky velmi pěkných sportovních výkonů, kdy chtěl každý zabojovat o první místo. Vítězem tohoto ročníku se stali
studenti střední školy TRIVIS Jihlava, kteří ve vyrovnaném finále zdolali uživatele Integračního centra Sasov. V
souboji o třetí místo zvítězili uživatelé Denního a týdenního stacionáře Jihlava nad Barevným světem Třebíč.
Třešničkou na dortu tohoto turnaje byla účast herce Radima Fialy, který předal prvním třem účastníkům věcné ceny a
ochotně se fotil se všemi, kteří měli o to zájem. Na závěr je důležité poděkovat majiteli a obsluze na Kuželně Cháb za
poskytnutí prostor a péči o účastníky. Dále děkujeme sponzorům, bez kterých by nemohl turnaj proběhnout: AKZA advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného, Oberbank AG., Kraj Vysočina.

Snoezelen
Během roku 2016 jsme zřídili v Integračním centru Sasov snoezelen, ve
kterém působí naši proškolení odborníci. Náklady na jeho zprovoznění byly
minimalizovány intenzivní svépomocí našich pracovníků, kteří vytvořili
řadu instalací. Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí
pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační,
poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických
zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem
tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu
jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby.

Vernisáž „Doteky jinakosti“
V pátek 1. 4. 2016 pořádala naše organizace ve spolupráci se
senátorem RNDr. Milošem Vystrčilem v reprezentačních
prostorách Senátu ČR vernisáž výstavy obrazů tvůrců s
autismem pod názvem Doteky jinakosti. Jedním z autorů byl i
uživatel Integračního centra Sasov Filip Zápotočný. Termín
uskutečnění výstavy nebyl vybrán náhodně, ale odkazoval na
mezinárodní den autismu. Vernisáže se také zúčastnili studenti
Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.

Vernisáž „Doteky jinakosti“

Přednášení pro studenty VŠPJ
Naše organizace zajistila v rámci
prostor Integračního centra Sasov
systematické vzdělávání studentům
VŠPJ. V oboru speciální pedagogika
se zde vzdělávají studenti Katedry
sociální
práce,
oboru
zdravotně-sociální pracovník.

Vánoční trhy 2016
V tomto roce jsme nabízeli ručně pletené košíky, kterých jsme měli opravdu velké
množství ve všech možných velikostech a barvách.
V nabídce jsme měli také trička s motivy žraloka a rozverných žab, či jednoduché
šperky. Atmosféra byla na jihlavském Masarykově náměstí sváteční, vzduchem se
linuly vůně všeho druhu, hrála hudba a vše probíhalo v pohodovém duchu. Oba dva dny
nám počasí přálo, což se také projevilo na množství prodaných výrobků. Nakoupit si
k nám přišla spousta zákazníků, kteří nás podpořili již v minulých letech, ale také
mnoho nových, kteří o nás doposud neslyšeli.
Všem bychom proto rádi poděkovali za přízeň a za rok se na Vás budeme opět těšit!

Vaření na OZS

Integrace žáků s PAS
Integrační centrum Sasov (ICS) aktivně podporuje vzdělávání žáků s poruchou
autistického spektra jak na základních, tak i na středních školách. Pracovníci ICS
poskytují školám metodickou podporu, konzultace pro vyučující, žáky a jejich rodiče.

Finanční zpráva 2016
Označ.

AKTIVA

Účetní období
stav k prvnímu dni
k poslednímu dni
+12 061
+12 411
+904
+1 310

A
A

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A

Pozemky
Hmotné movité věci a jejich soubory

+39
+865

+39
+1 271

A

Dlouhodobý finanční majetek celkem

+12 000

+12 000

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

+12 000

+12 000

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-843

-899

Oprávky k samostatným hmotným movitým
věcem a souborům hmotných movitých věcí

-843

-899

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky celkem
Odběratelé
Ostatní pohledávky
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním
rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s
rozpočtem orgánů územních samosprávných
celků
Krátkodobý finanční majetek celkem

+802

+196

+3 940
+5
+5
+3 629
+26
-372
+1
+151
+3 743

+40

+80

+541

+306

+21
+2
+518
+12 863

+2
+2
+302
+16 351

A

B
B
B
B

B
B

Peněžní prostředky v pokladně
Ceniny
Peněžní prostředky na účtech
AKTIVA CELKEM

+261
+25

Finanční zpráva 2016
Označ.

PASIVA

Účetní období
stav k prvnímu dni
+12 618

k poslednímu dni
+15 674

Jmění celkem

+200

+200

A

Vlastní jmění

+200

+200

A

Výsledek hospodaření celkem

+12 418

+15 474

A

Účet výsledku hospodaření

XXXXXXXXXXX

+3 160

+104

XXXXXXXXXXX

+12 314

+12 314

+245

+677

A

Vlastní zdroje celkem

A

Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
B

Cizí zdroje celkem

B

Dlouhodobé závazky celkem

+291

Dohadné účty pasivní

+291

B

Krátkodobé závazky celkem

+245

+386

B

Dodavatelé

+6

+276

Ostatní závazky

+3

+4

+146

+169

+89

+99

Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění
Daň z příjmů

-1

Ostatní přímé daně

+18

- 151

Jiné závazky

-17

- 10

+12 863

+16 351

PASIVA CELKEM

Finanční zpráva 2016
Označ.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

Celkem

A

Náklady

+5 187

+5 187

A

Spotřebované nákupy a nakupované služby

+1 192

+1 192

A

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

+590

+590

Prodané zboží

+17

+17

Opravy a udržování

+74

+74

Náklady na cestovné

+14

+14

Náklady na reprezentaci

+17

+17

+480

+480

Ostatní služby
A

Osobní náklady

+3 885

+3 885

A

Mzdové náklady

+2 853

+2 853

Zákonné sociální pojištění

+960

+960

Zákonné sociální náklady

+72

+72

A

Ostatní náklady

+54

+54

A

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

+2

+2

Jiné osobní náklady

+52

+52

A

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

+56

+56

A

Odpisy dlouhodobého majetku

+56

+56

Náklady celkem

+5 187

+5 187

B

Výnosy

+8 347

+8 347

B

Provozní dotace

+7 932

+7 932

B

Provozní dotace

+7 932

+7 932

B

Přijaté příspěvky

+104

+104

Přijaté příspěvky (dary)

+102

+102

Přijaté členské příspěvky

+2

+2

+299

+299
+12

B

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B

Ostatní výnosy

+12

Výnosové úroky

+1

+1

+11

+11

Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem

+8 347

+8 347

C

Výsledek hospodaření před zdaněním

+3 160

+3 160

D

Výsledek hospodaření po zdanění

+3 160

+3 160

Podporovatelé
Bosch Diesel s. r. o.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Centropen a.s.
Jiří Cháb – Kuželna Cháb
dm drogerie markt s.r.o.
Jaroslav Fejfar
MUDr. Stanislava Fuňková;
I.P.CENTRE s. r. o.
Kraj Vysočina
Oberbank
Statutární město Jihlava
Josef Poul
SEPOS, spol. s r. o.
Ing. Michal Šulc
manželé Vaňkovi
Vydavatelství Vysočina s. r. o.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor
Bc. Marie Zahrádková
JUDr. Milan Zápotočný, advokát
MUDr. Zuzana Zatloukalová

