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Výroční zpráva
za rok 2014

Orgány občanského sdružení ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM
– APLA-Vysočina o.s.

Správní Rada:
● Dagmar Zápotočná, 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 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 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

ICS funguje ve dvou režimech:
● denní režim pro uživatele, kteří již ukončili školní docházku
● odpolední režim je zaměřen na uživatele, kteří ještě docházejí do školského

D e n n í s t a c i o n á ř (dále též DS)

Posláním
● denního stacionáře je podpora a pomoc osobám s poruchou autistického spektra a osobám s
mentálním nebo kombinovaným postižením zejména z Kraje Vysočina ve věku od 7 do 40 let
● tato podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, působí na ně aktivně
tak, aby byli schopni samostatného života a integrace do běžné populace jejich vrstevníků,
s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti
Cílem je uživatel, který:
●
zvýší možnosti svého společenského uplatnění a to prostřednictvím aktivit poskytovaných
v denním stacionáři (rukodělné dílny, školní trivium, všeobecný přehled apod.)
●
je schopen samostatného rozhodování a organizace dne
●
je schopen uvědomit si následky svého jednání
●
je schopen s podporou a po nácviku samostatně obstarávat své osobní záležitosti (jednání s
úřady, návštěva lékaře a jiných služeb)
●
je schopen osvojit si sociální návyky v oblasti sebeobsluhy
●
zná hodnotu peněz
●
je schopen se v co nejvyšší míře přiblížit životu svých vrstevníků
●
je schopen se zapojit do nácviku pracovních činností
____________________________________________________________
_______________________________________

Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci:
●
●
●
●

Mgr. Vladimír Port
Bc. Vít Palacký, DiS.
Bc. Lenka Breindlová
Jitka Hladká, DiS.

Činnosti v denním stacionáři
Pokračující:
✍ košíkářská dílna
✍ keramická dílna
✍ tělocvična
✍ návštěvy města
✍ fakultativní činnosti (svozová služba a rehabilitační vana)
✍ výlety
✍ letní tábor v ICS

Dobrovolnický den
Sociálně terapeutický výcvik pro rodiče dětí s PAS
Výlet uživatelů APLA Vysočina do Vídně

Letní tábor 2014
Letní příměstský tábor 18.8. až 22.8.2014
Integračním centru Sasov pořádalo intengrační tábor, kdy účastníci, klienti s PAS, měli možnost
navštívit zajímavá místa Vysočiny a také např. Hlavní město Prahu či Žďár nad Sázavou. V rámci
Vysočiny navštívili poutní místo na Křemešníku, kde si mohli prohlédnout a vyzkoušet lanové centrum,
vystoupit na rozhlednu Pípalku a v Aquapalace Čestlicích u Prahy vyzkoušet řadu tobogánů a vodních
atrakcí. Výletem do expozic VHÚ Lešany měli možnost shlédnout historickou vojenskou techniku a na
Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou kromě památky UNESCO prošli přírodní chráněnou rezervací.
Integrační pobyt byl poslední den ukončen řadou sportovních soutěží v prostorách Integračního centra
Sasov.

Výlety

O d b o r n é s o c i á l n í p o r a d e n s t v í (dále též OSP)
Poslání

odborné sociální poradenství má vést ke zkvalitnění života uživatelů
posláním, v rámci základního sociálního poradenství, je poskytnutí informací umožňující optimální
řešení nepříznivé sociální situace všem uživatelům služby. Je zaměřeno především na podávání
kvaliﬁkovaných informací v oblasti práva, psychologie a vzdělávání i základní orientace v těchto
systémech
rámec odborného sociálního poradenství je především zaměřen na speciﬁcké potřeby osob
s poruchou autistického spektra a osob se zdravotním postižením

Cíle

tato služba je zaměřena na poradenství v oblasti poruch autistického spektra a na poradenství
v oblasti sociálních systémů
pomoc s vyřízením žádostí o sociální dávky
poradenství v oblasti vzdělávání a integrace
informovanost o službách pro osoby se zdravotním
postižením
pomoc při vyřizování běžných záležitostí
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s
přirozeným sociálním prostředím
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů
metodické vedení zájemce o OSP v prostorách ICS

Cílová skupina

tato služba je určena jak pro uživatele, zákonné
zástupce a blízké uživatelů Integračního centra
Sasov,
tak i pro zájemce z řad veřejnosti od 1 – 64 let

---------------------------------------------------------------------

Tuto službu personálně zajišťovali:
Mgr. Hana Žilincová
Mgr. Vladimíra Kopřivová

Sociálně terapeutický výcvik
pro rodiče dětí s PAS
⦿

Sociálně terapeutický výcvik byl pořádán formou účasti rodičů s dětmi. Zatímco děti
navštívily např. Vodní ráj Jihlava, ZOO Jihlava a zúčastnili se dalších aktivit v rámci
centra, tak rodiče, za vedení psycholožky Mgr. Kamily Hronové, speciální pedagožky
Mgr. Vladimíry Kopřivové a paní ředitelky Integračního centra Sasov JUDr. Dagmar
Zápotočné, absolvovali s aktivní účastí připravený program se zaměřením na
problematiku socializace dětí s PAS, rodinných vztahů, problémového chování dětí s
PAS, jeho přičiny a řešení.

S o c i á l n í r e h a b i l i t a c e (dále též SR)
Cílem
je, aby lidé s PAS, mentálním a kombinovaným postižením mohli
kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší mírou podpory,
uspokojovat své osobní potřeby a zájmy v rámci běžné společnosti

Cílem je uživatel, který:

plně využije své možnosti a dovednosti v rámci svého společenského
uplatnění. Dokáže používat telefon a PC, absolvuje nácvik pracovních
činností v rukodělných dílnách, při práci na biofarmě i v jiných
zaměstnáních
je schopen samostatného eticky správného rozhodování a plánování
svých aktivit v rozsahu dne až týdne, rozpoznává hierarchii v běžném
společenském styku (kdo má kdy přednost, kdo první zdraví, „starším
a slabším pomáhej“ apod.)
je schopen funkční komunikace mezi vrstevníky i při jednání s úřady
zvládá samostatný pohyb – cestování v MHD, popisování cesty, dokáže
si poradit při prostorové orientaci - zeptat se na cestu, jak přivolat
pomoc
v rámci svého města si zajistí nákupy
zná možnosti řešení a dokáže si samostatně obstarávat své osobní
záležitosti (úřady, lékař, ostatní běžné služby), zvládne pracovní
pohovor
dokáže samostatně vykonávat zadanou pracovní činnost po určenou
dobu

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:

Činnosti sociální rehabilitace
✍ nácvik pracovních činností, společenského chování, vaření s
dobrovolnicí
✍ úprava zahrady a obstarávání záhonů
✍ 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 se SŠOS

Dobrovolnický den v ICS
08.04., 15.04. a 26.5.2014 - Dobrovolnický den navštívili Integrační
centrum Sasov pracovníci Centrálního skladu dm drogerie markt s.r.o. v
Jihlavě. V rámci „dm dobrovolnického dne“ nám pomohli při přípravě
strukturovaných materiálů pro práci s dětmi s autismem a při technickém
zabezpečení provozu našich sociálních služeb jarní údržbou živého
oplocení a zahrady centra. Všem dm dobrovolníkům, kteří takto pomáhají
již třetím rokem, velmi děkujeme a těšíme se opět na shledanou.

Pojďte s námi na Kuželka Cup 2014
8.12.14 do 12.12.143. ročník Kuželka cupu. Ve velmi přátelské atmosféře se utkalo 8 týmů
složených z uživatelů sociálních zařízení a studentů běžných základních a středních škol
(Integrační centrum Sasov, Barevný svět Třebíč, Úsvit Havlíčkův Brod, ZŠ Telč, ZŠ Dušejov, ZŠ
Puklice, OA Jihlava, SŠOS Jihlava). V prvních čtyřech dnech probíhaly tréninky, kde si mohli
všichni účastníci otestovat své schopnosti. V pátek proběhlo vyvrcholení v podobě turnaje, kdy
každý účastník bojoval za své družstvo. Všechny týmy k turnaji přistoupily velice zodpovědně a
sportovní úroveň se nám každým ročníkem zvyšuje. O výsledky až tak nešlo, přesto vítěz mohl
být jenom jeden a tím se stal tým složený z uživatelů Integračního centra Sasov. Všem bychom
rádi poděkovali za účast a doufejme, že se příští rok opět sejdeme. Za podporu děkujeme Kraji
Vysočina, Statutárnímu městu Jihlava a Kuželně Cháb.

10 let APLA Vysočina o.s.
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ASOCIACE

POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM – APLA – Vysočina o.s., kterého se zúčastnili pozvaní
vážení hosté z řad spolupracujících subjektů Kraje Vysočina, města Jihlavy a podporovatelů. Pro
účastníky byl připraven program dokumentující problematiku osob s PAS a příklady úspěšného
začlenění těchto osob do majoritní společnosti. Zpestřením slavnostního odpoledne byla
komentovaná prohlídka sousedící biofarmy pana Josefa Sklenáře.

Charitativní koncert na podporu APLA Vysočina o.s.
28.8.2014 Lannerův dům v Telči, charitativní koncert na podporu ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ
LIDEM S AUTISMEM – APLA – Vysočina o.s.. Pořadatelem a současně účinkujícím byl pan Jan
Pažitný z Telče se svou sestrou Hanou. Koncert se konal v reprezentačních prostorách Lannerova
domu v Telči a během koncertu zazněly populární písně v podání sourozenců Pažitných hrou na
kytaru a elektronické klávesy. Na závěr hojně navštíveného koncertu proběhlo předání vybrané
částky ze vstupného ve výši 2 200 Kč

Finanční zpráva 2014
● Příjmy a Výdaje
Příjmy
Účelové a provozní dotace
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Přijaté úroky z běžného účtu
Úhrady od klientů
Jiné ostatní výnosy
Příjmy celkem

Kč
3.884.300,00
2.200,00
2.400,00
460,11
203.993,00
4.718,00
4.098.071,11

Výdaje
Spotřeba materiálu (nákup drobného majetku a kancelářských potřeb)
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci (občerstvení)
Služby (nájemné, telefonní hovory, školení)
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady (poplatky a úroky z účtu)
Odpisy dlouhodobého majetku
Výdaje celkem

Kč
193.592,60
238.949,00
63.327,00
5.411,00
14.556,00
361.127,09
2.447.158,00
767.241,00
93.728,00
55.282,90
141.809,00
4.382.181,59

Podporovatelé
Bosch Diesel s. r. o.
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
M – SOFT, spol. s r. o.
Oberbank
Jan Pažitný
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

