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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

Zástupce ředitele

• Mgr. Adam Zápotočný, adam.zapotocny@gmail.com, tel. +420 728 932 543

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.

a doplňkové služby:

• pořádání setkání s předními odborníky na problematiku PAS

• odborné semináře pro zájemce resortů školství, zdravotnictví, sociálních věcí, 

vnitra apod.

• pořádání a lektorování akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku 

PAS

• pořádání odlehčovacích letních integračních pobytů

• smysluplné trávení volného času – nabídka volnočasových aktivit

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 provozuje Dětskou skupinu Šípeček (dále též DSŠ). Posláním DSŠ je integrace do

běžné společnosti minimálně jednoho dítěte se závažným postižením PAS mezi

zdravé vrstevníky.

 Od roku 2020 ICS rozšířilo svoje poradenské služby do Jihočeského kraje a Prahy.

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 46 klientů, kterým byla poskytnuta přímá péče v rozsahu 2688 hodin.

Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci:

Vlasta Brožová DiS., Tereza Polednová Jaroslava Roziňáková, Helena Bulová,

Bc. Gabriela Koubková



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

• v rámci terénní formy nabízíme nácvik pracovních dovedností v běžných prostředích –

McDonald, Gastro Šípek, Tesco, Biofarma Sasov, Zimní stadion HC Dukla Jihlava a další.

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, např. práce na zahradě, návštěva

společenských akcí

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

• V SR (ambulantní službě) bylo 24 klientů, se kterými se uskutečnilo 700 setkání a

v SR (terénní službě) bylo 15 klientů, se kterými se uskutečnilo 652 setkání.

Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci:

Mgr. Adam Zápotočný  Mgr. Petr Vágner, DiS. Bc. Vít Palacký, DiS. Bc. Monika Dejmalová

Pavel Červenka Monika Drábová Lenka Manová Adéla Voldánová, Barbora Skoumalová,

Gabriela Peroutková, Leona Šmídová DiS.,Monika Němcová, Bc. Natálie Rebecca

Hamarová, Nikola Závodská, Bc. Gabriela Koubková,

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 v rámci všech poboček 243 klientů, kterým bylo poskytnuto

3883 intervencí v rámci ambulantní formy a 923 intervencí terénní formou

Doplňkové služby OSP:

• pořádání setkání s předními odborníky na problematiku PAS

• odborné semináře pro zájemce resortů školství, zdravotnictví, sociálních věcí, 

vnitra apod.

• pořádání a lektorování akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku PAS

• pořádání odlehčovacích letních integračních pobytů

• smysluplné trávení volného času – nabídka volnočasových aktivit

Tuto službu personálně zajišťovali v přímé péči tito pracovníci:

JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA Mgr. Hana Žilincová Mgr. Adam Zápotočný, Bc. Dana

Bažatová, Mgr. Eva Peřinová, Mgr. Ivan Zápotočný, Bc. Kateřina Kantorová, Bc. Lenka

Breindlová, Lucie Kobernová DiS., Ing. Miroslava Jelínková, Mgr. Petr Vágner, Bc. Vít

Palacký DiS.,

Odborné sociální poradenství (dále též OSP)



Pobočka v Českých Budějovicích

• Spolupracujeme s SPC v Českých Budějovicích

• Podporujeme klienty s PAS v MŠ, ZŠ a Praktické škole Trhové Sviny



Pobočka v Praze

• V roce 2021 se podařilo vytvořit nové zázemí pro terénní pracovníky v areálu

Záběhlického zámku

• Podporujeme děti s PAS v ZŠ Brigádníků na Praze 10

• Spolupracujeme s SPC Chotouňská na Praze 10



Činnosti odborného sociálního poradenství



Dětská skupina Šípeček (dále též DSŠ)

V rámci základních cílů se snažíme

• Integraci do běžné společnosti minimálně jednoho dítěte se závažným

postižením PAS mezi zdravé vrstevníky. V případě, že je péče o děti s PAS

nedostatečná, může docházet k negativním projevům chování.

• Vytvoření příhodného prostředí pro zaměstnání rodičů předškolních dětí. Pro

rodiny dětí s PAS je péče o děti s autismem extrémně náročná. Jsou nuceni

podřizovat svůj veškerý čas jejich potřebám.

• Provozem DSŠ se zlepší zaměstnanost žen s dětmi a rozšíří se tak péče o děti

předškolního věku v Kraji Vysočina.

• Zvyšovaní povědomí o problematice PAS – možnosti podpory, výchovně

vzdělávací strategie, informovanost a edukace dětí i rodičů.

• DSŠ je určena pro 6 dětí ve věku od 2 do 5 let.

• DSŠ získala v tomto roce získala značku kvality MPSV



Činnosti Dětské skupiny Šípeček



Přednášení pro Asociaci poskytovatelů sociálních 

služeb
• Ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Asociace poskytovatelů sociálních služeb

se v roce 2021 uskutečnily akreditované kurzy „Úvod do problematiky poruch

autistického spektra“ a „Nácvik sociálních dovedností u osob s poruchou

autistického spektra“, které lektorovali odborníci z Integračního centra Sasov –

JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA, Mgr. Hana Žilincová, Mgr. Adam Zápotočný, Bc.

Lenka Breindlová, Bc. Vít Palacký, DiS.



Letní integrační pobyt pro děti s PAS
Od neděle 11. 7. do pátku 16. 7. proběhl v sportovně rekreačním areálu Dvůr

Chotětice další ročník Letního integračního pobytu pro osoby s PAS. Celý týden byl

plný zajímavého programu, který byl uzpůsoben každému účastníkovi. Během výletů

jsme navštívili bazén v Táboře, Hopsárium v Českých Budějovicích a zoo nedaleko

Tábora. Dále jsme absolvovali prohlídku stájí v areálu, cestu za pokladem, sportovní

hry a různé tvořivé činnosti podle preferencí účastníků. Všichni účastníci si pobyt užili

a ve zdraví se vrátili ke svým rodinám. Rodiče si měli možnost odpočinout od svých

ratolestí a všichni se těší na další ročník.



Letní integrační pobyt pro dospělé s PAS

Pobyt se uskutečnil v Českých Budějovicích a program byl nabitý a pestrý. Obdivovali 

jsme historické jádro města vyzkoušeli mnoho autentických i cizokrajných 

restaurací, chodili jsme do kina, na bowling, minigolf nebo do bazénu. Klienti měli i 

možnost sjet si téměř dvacetikilometrový úsek Vltavy nebo se vypravit 

na dobrodružné tury divokou přírodou Jižních Čech. Všem účastníkům děkujeme 

za aktivní zájem a podané výkony během pobytu, také děkujeme rodičům 

za pozitivní zpětné vazby. Tak za rok neshledanou



Zimní integrační pobyt

Naše organizace pořádala od 1.2. do 5.2. 

zimní integrační pobyt, který se konal v 

prostorách pobočky ICS v Českých 

Budějovicích. Tento pobyt byl výrazně 

ovlivněn proticovidovými opatřeními, 

přesto se podařilo vytvořit hodnotný 

program a účastníci si tábor užili.



Víkendové integrační pobyty

Od září 2021 jsme rozšířili nabídku našich služeb o víkendové integrační pobyty na 

naší pobočce v Českých Budějovicích. Hlavní myšlenkou těchto pobytů je odlehčení 

rodičům při péči o jejich potomky a zároveň nabídnutí smysluplného programu pro 

klienty s PAS. 



Ocenění naší pracovnice v rámci Týdne 
sociálních služeb

Mgr. Eva Peřinová, vedoucí odborného 

sociálního poradenství INTEGRAČNÍHO 

CENTRA SASOV z. ú. byla ve středu 6. 

října oceněna na Jihlavské radnici v rámci 

veřejného ocenění zaměstnanců v 

sociálních službách, které se konalo u 

příležitosti Týdne sociálních služeb 2021. 

Tímto děkujeme magistře Peřinové, za to 

jak kvalitně a obětavě vede tým našich 

odborníků a jak se stará o klienty.



Finanční zpráva 2021



Finanční zpráva 2021



Finanční zpráva 2021
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,,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,, Valdmann,

s.r.o., MUDr. Stanislava Fuňková, lékařka pro děti a dorost, PRIX Morava s.r.o., Mgr.

Romana Andělová.


