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Působení 
 
APLA-Vysočina byla založena počátkem roku 2004 s cílem koncepčního řešení problematiky 
autismu v kraji Vysočina. 
APLA-ČR svým vznikem na počátku roku 2000 ustanovila dva základní pilíře činnosti: 

 podporovat systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami 
autistického spektra (dále též „PAS“)  

 spoluvytvářet podmínky pro všestrannou a konkrétní pomoc jejich rodinám 
 

V praxi to znamená podpora diagnostiky, vzdělávacích a sociálních odborných programů pro 
osoby s PAS, další vzdělávání odborníků - pediatrů, psychiatrů, neurologů, psychologů, 
pedagogů a podpůrného personálu, který se podílí na péči o osoby s PAS, zajišťování 
informovanosti odborné veřejnosti a odborná práce s rodinami osob s PAS. 
 
Dlouhodobým cílem APLA-Vysočina bylo vybudování a provoz Integračního centra Sasov 
(dále jen ICS), kde osoby s mentálním, kombinovaným postižením a s PAS mají možnost 
čerpat tři sociální služby: 
1. Službu denního stacionáře 
2. Službu sociální rehabilitace 
3. Odborné sociální poradenství 
V praxi to znamená, že uživatelé ICS, budou podporováni v oblastech jako např. 

 praktického vzdělávání 
 co nejvíce se přiblížit životu svých vrstevníků 
 získávání dovedností díky zapojení do pracovních činností 
 využívání odborné poradenské služby 
 zapojení do aktivizačních činností vedoucí k rozvoji schopností a dovedností 
 připravovat se na zaměstnávání u ostatních zaměstnavatelů v kraji Vysočina 

 
 
ICS bylo v červenci 2008 zprovozněno 
 
Problematika autismu 
 
Poruchy autistického spektra se v naší populaci vyskytují relativně často – podle odhadů je 
některým typem tohoto postižení zasažen již každý dvoustý člověk. S tímto typem postižení 
se člověk rodí, případně je získává v raném věku. Jedná se o handicap celoživotní. Je 
podmíněn zejména geneticky a projevuje se odlišným fungováním určitých mozkových 
center. 
Postižení se projevuje v oblasti komunikace, chování a sociálních vztahů. Lidé 
s poruchami autistického spektra mají potíže s chápáním symbolů a jejich dešifrováním, což 
hluboce ovlivňuje celou jejich osobnost. Takto postižení lidé chápou celý svět přísně logicky 
a realisticky – nejsou schopni vyjít „nad realitu“.  
Důsledkem toho jsou především vážné poruchy v mezilidských vztazích – lidé s autismem 
trpí „sociální slepotou“ a z toho pramenícím nedostatkem empatie. K tomu se váže celá řada 
dalších problémů a mnohdy i jiných dalších postižení. 
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Škála poruch autistického spektra je velmi široká a její projevy různorodé. Sahá od 
těžkých případů klasického autismu s absencí řeči a velmi sníženým intelektem až po případy 
Aspergerova syndromu. Takto postižení lidé jsou leckdy naopak vysoce inteligentní, v oblasti 
sociální je však trápí podobné problémy jako jejich „kolegy“ z opačného konce autistického 
spektra. I přes vysoké IQ se tito lidé ocitají i mezi bezdomovci. 
Nejrozšířenějším a prokazatelně nejúspěšnějším způsobem pomoci těmto lidem je speciálně 
pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie. Pokud osobě s 
autismem svým speciálním přístupem umožníme porozumět světu, který ho díky jeho 
handicapu obklopuje, je velká šance, že u něj dojde ke zlepšení stavu. Speciálně vyškolení 
pedagogové užívají nejčastěji metodiku strukturovaného učení, která za prioritu považuje 
nácvik funkční komunikace, pracovního a sociálního chování.  

 
 

Účast pracovníků na významnějších konferencích, seminářích a jiných akcích 
 

 Jednání se svízelnými typy osobností 

 Chráněné bydlení pro osoby s psychiatrickou poruchou a poruchami chování (v ICS) 

 Autismus  

 Kurz šetrné sebeochrany  

 Integrace osob se zdravotním znevýhodněním do základních škol (v ICS) 

 Jak se žije lidem s autismem v Jihomoravském kraji 

 Smlouvy a dokumentace 

 Neurovývojové poruchy 

 Základy mediace 

 Psychohygiena jako prostředek zlepšování paměti, proti stresu a syndromu vyhoření 

 Axmanova technika 

 Psychiatrické minimum 

 Opatrovnictví v sociálních službách 

 Klíčový pracovník v sociálních službách 

 Sebepoznání a osobní rozvoj 

 Školení BOZP  

 Mezioborová konference Brno (aktivní účast - prezentace ICS)  

 PV, NK – studium VŠ 

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

 Účast v rámci Týdnu mobility od 13. – 17. 10. 2010, prezentace činností na 
Masarykově náměstí v Jihlavě ICS 

 V rámci konání týdnu sociálních služeb v ICS probíhaly dny otevřených dveří pro 
běžnou veřejnost, základní a střední školy. 
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Z vlastní činnosti 

 Pokračuje spolupráce s biofarmou Sasov  

 Podpis DPP pro rok 2010 uživatelem OB s biofarmou Sasov  

 Pokračuje spolupráce s Vodním rájem - pravidelní uživatelé: OB, MČ  

 Pokračuje aktivita – kuželky Cháb  

 Pokračuje – bazén Demlova 

 Pokračuje bowling 

 Návštěvy hokejového utkání 

 Kulturní akce např. pouť Jihlava, Majáles,… 

 Výlety:  Třešť, hrad Kámen, Pacov, jihlavská ZOO, vánoční Praha … 

 Spolupráce s VOŠ – sociální Jihlava (praxe studentů v ICS, celodenní výlety pořádány 

SVOŠS) 

 Spolupráce se SUŠ - Helenín (společná práce uživatelů a studentů jak v Heleníně, tak i v 

ICS) 

  Znovuobnovení fakultativní služby „rehabilitační vana“  

 Upraven a obděláván pozemek vhodný pro pěstování zeleniny (zahrádka)  

 Uživatelé přítomni při praktickém vyučování na Střední škole obchodu a služeb Jihlava 

 Integrační tábor pro uživatele 

 Pořízení a montáž trampolíny a altánu 

 Nástup vedoucí služby na  mateřskou dovolenou  

 Přijati noví pracovníci JM (DS), NK (SR)  

 Nová koncepce sociální služby „sociální rehabilitace“  

 Vánoční trhy a prodej výrobků od uživatelů DS 

 Koncert  kapely A-dictone v ICS 

 Přebírání ceny za Skutek roku 2010 

 Týden otevřených dveří, v rámci týdnu sociálních služeb prezentace ICS pro veřejnost a 

školy 

 Návštěvy rádia Jihlava  

 Posilovna v sídle APLA-Vysočina o.s. 
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Výlet do Prahy na výstavu PRESS FOTO se studenty SŠOS Jihlava 
 
 
 
 
 

Jana Jamborová přebírá na zámku v Jaroměřicích ocenění za Skutek roku 2010 
v oblasti osob se zdravotním postižením 
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Autogramiáda hráčů A-týmu HC Dukla Jihlava 
 

 
 
 

A- dictone vystupují na Sasově 
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Finanční zpráva 2010 
 
 
Příjmy a výdaje 
 
Příjmy Kč 
Účelové a provozní dotace  3.021.424,00 
Přijaté příspěvky (dary) 117.800,00 
Přijaté členské příspěvky 2.700,00 
Přijaté úroky z běžného účtu 3.104,51 
Úhrady od klientů 296.790,00 
Jiné ostatní výnosy 25.391,01 
Příjmy celkem 3.467.209,52 
 
Výdaje Kč 
Spotřeba materiálu (nákup drobného majetku a kancelářských potřeb) 206.281,00 
Spotřeba energie 255.235,00 
Opravy a udržování 28.988,00 
Cestovné  4.599,00 
Náklady na reprezentaci (občerstvení) 3.305,00 
Služby (nájemné, telefonní hovory, školení) 325.390,18 
Mzdové náklady 1.643.082,00 
Zákonné sociální pojištění 557.852,00 
Zákonné sociální náklady 60.164,00 
Ostatní náklady (poplatky a úroky z účtu) 43.138,42 
Odpisy dlouhodobého majetku 542.662,00 
Poskytnuté členské příspěvky 200,00 
Výdaje celkem 3.670.896,60 
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Poděkování těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti 
APLA-Vysočina o.s.: 

 
 

Bosch Diesel s. r. o 
Eva Němcová 

Ing. Michal Šulc 
Ing. Vít Buček 

I.P.CENTRE s. r. o 
Jiprint s.r.o. 

Jiří Poukar, cukrárna Dena 
Josef Poul 

JUDr. Milan Zápotočný, advokát 
Kamil Maleček, MARREKO 

Kraj Vysočina 
M – SOFT, spol. s r. o. 

Marcela Benešová 
Mgr. Radek Jambor, advokát 
MUDr. Zuzana Zatloukalová  

o.s. Dobrý skutek  
Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě, o. p. s.  

STACH & S.T., a. s. 
Statutární město Jihlava  

Vydavatelství Vysočina s. r. o. 
SEPOS, spol. s r. o. 

STEEL - TECH CZ, s. r. o. 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ  SPOLEČNOST, a. s. 

AGROS CZ spol. s r. o. 
Ing. Pavel Svoboda 

Jiří Cháb - kuželna Cháb 
ATIS Jihlava spol. s r.o  

Ing. Evžen Solař 
 Alfareality  

Ing. Petr Chmel  
Jiskra o.s. 

RNDr. Miloš Vystrčil, senátor  
 

 
 
 

Děkujeme všem aktivním členům a anonymním dárcům! 
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Kontakty: 

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

Telečská 7, 586 01 Jihlava, IČ: 266 52 935 
(administrativní budova OSEVA, Centrum poradenských služeb) 

 
Telefon: 

 
APLA-Vysočina, Telečská 7 : 567570532, 724 054 593 

Integrační centrum Sasov:  567 211 624, 728373968 
 

E-mail: 
 

vysocina@apla.cz 
  www.vysocina.apla.cz 

 
 

účet:  
 

 Raiffeisen BANK číslo: 
 1014048034/5500 

 


