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Asociace pomáhající lidem
s autismem –
APLA Praha, 
střední Čechy, o. s.

Nejkomplexnější 
nabídka služeb 
pro lidi s PAS 
a jejich rodiny v České
republice

„Pomáháme světu 
porozumět autismu
a lidem s autismem 
porozumět světu.“



Asociace pomáhající lidem 

s autismem – APLA Praha, střední

Čechy, o.s. (dále také jen APLA

Praha) je občanské sdružení,

které vzniklo v roce 2003 na 

základě dlouhodobé spolupráce

odborníků (psychologů, psy-

chiatrů, terapeutů a pedagogů) 

s rodinami dětí s poruchou 

autistického spektra. Hlavním 

důvodem založení byla naléhavá

potřeba začít řešit problema-

tiku lidí s autismem komplexně,

podat pomocnou ruku nejen

dětem a dospělým s poruchou 

autistického spektra, ale i všem

těm, kteří o ně pečují nebo jim

poskytují své služby – rodinám,

institucím a odborné veřejnosti. 

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
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1. Stručně 

o poruchách 

autistického

spektra (PAS)

Co je autismus? 

Autismus je vrozená neurovývojová porucha způsobující
deficit v sociálních a komunikačních schopnostech, která
ovlivňuje mnohé oblasti života a navenek se projevuje ne-
standardním, často sociálně problémovým chováním.
Osoby s autismem mají sice mnoho společného, ale záro-
veň se od sebe i výrazně odlišují. Mezi poruchy autistic-
kého spektra (PAS) spadá kromě dětského autismu
i Aspergerův syndrom, atypický autismus a dezintegrační
porucha. Vývoj dítěte s autismem je od raného dětství na-
rušen zejména v oblasti komunikace a vztahů. Děti s autis-
mem mívají i řadu dalších problémů. Často se objevují
různé formy stereotypního chování, emoční poruchy, prob-
lémy s představivostí, poruchy chování, motoriky a nejrů-
znější neurologické odchylky. Stejnou diagnózu sdílí lidé
nadprůměrně inteligentní i s poruchami vývoje intelektu,
hovorní i nemluvící, uzavření i společenští, pasivní i hype-
raktivní, děti úzkostné i bez pudu sebezáchovy. Někteří lidé
s poruchou autistického spektra vyžadují speciální vzdělá-
vání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní
v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Nicméně
všem osobám s touto diagnózou autismus komplikuje život.
Dopad autismu na člověka a na jeho rodinu lze považovat
za závažný a handicapující.

Jaký problém ve společnosti

řešíme?

Výskyt autismu v populaci je cca 1 %. Jedná se o celoživotní
omezení. Příčina ani možnost léčby dosud nejsou známy.
Autismus ovlivňuje nejen život lidí s touto diagnózou, ale
také jejich rodiny a širší okolí. Služby pro tuto cílovou sku-
pinu nejsou v ČR poskytovány v dostatečném objemu.
Některé (např. pobytová zařízení pro lidi se souběhem au-
tismu a problémového chování) neexistují téměř vůbec
nebo za podmínek pod hranicí lidské důstojnosti. Povědo-
most odborníků, rodin dětí s PAS i širší veřejnosti o autismu
je stále nízká. Z tohoto důvodu se stále populárnějšími stá-
vají neověřené a někdy i nebezpečné metody, které slibují
zázračná uzdravení. Lidé s autismem a jejich rodiny často
čelí nepochopení ze strany veřejnosti, děti i dospělí se po-
týkají se šikanou, dospělí si obtížně hledají zaměstnání
(podle výzkumů 75—90 % dospělé populace s PAS ve světě
nemá práci)1. Manželství rodin s dítětem s autismem se
často z důvodu vysoké psychické i fyzické zátěže rozpadají,
rodiny se tak dostávají do sociálně tíživé situace. 

Co děláme pro zlepšení života lidí

s autismem a jejich rodin?

Poskytujeme nejkomplexnější nabídku služeb pro lidi
s PAS v České republice. 
V oblasti diagnostiky u nás pracují psychiatr a psycholo-
gové. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracov-
níků rané péče a služby jim také poskytuje zájmové
integrační centrum pro děti ZAJÍC. Speciální pedagogové
sestavují pro děti, žáky a studenty podklady pro individu-
ální vzdělávací programy, spolupodílí se poradensky na za-
řazování dětí do předškolních a školních zařízení. Vyškolení
terapeuti vedou individuální i skupinové nácviky sociál-
ních dovedností nebo analyzují a řeší problémové cho-
vání. Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství
pobytovým zařízením sociální péče, které mají v péči klienty
s PAS. Jsme registrovaným poskytovatelem terénních soci-
álních a pobytových sociálních služeb a realizujeme pro-
gramy podporovaného zaměstnávání. Založili jsme
sociální podnik – Nakladatelství PASPARTA, který zamě-
stnává lidi s autismem. Podporujeme také sdružení tzv. se-
beobhájců – lidí s PAS, kteří se snaží prosazovat své názory
a svá práva ve společnosti. Máme ucelený systém vzdělá-
vání týkající se problematiky autismu. Organizujeme osvě-
tové akce a PR akce pro širokou veřejnost. Formou členství
APLA Praha v organizaci Autism-Europe se aktivně úča-
stníme mezinárodních projektů. Díky Kateřině Thorové,
jedné ze zakladatelek APLA, která získala v mezinárodní or-
ganizaci ASHOKA statut „ASHOKA Fellow“, využíváme
možností navazovat nové partnerské vztahy s firmami a sdí-
let know-how se sociálními inovátory, které tato organizace
podporuje po celém světě.1 Zdroj : The National Autistic Society, Autism Speaks; Specialisterne; Aspi-

ritech; United Kingdom Office for National Statistics (2001), Census Report

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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2. Vize a priority

apla praha,

střední čechy, o.s.

Vize 

Naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní a cenově dostupné
služby lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodi-
nám a odborné veřejnosti prostřednictvím profesionálních
a vysoce motivovaných zaměstnanců a externích spolu-
pracovníků. Samozřejmostí je individuální přístup ke klien-
tům a naplňování standardů kvality sociálních služeb.
Usilujeme o respektování základních občanských práv
osob s autismem a jejich rodin. Uplatňujeme a propagu-
jeme jen takové postupy a metody při práci s osobami
s PAS v České republice, které vycházejí z vědeckého přís-
tupu k autismu. Fungování organizace zajišťujeme pro-
střednictvím všech dostupných veřejných a soukromých
zdrojů i finančních prostředků získaných z prodeje služeb
a produktů. Chceme aktivně rozvíjet a hledat další možnosti
samofinancování, firemního a individuálního fundraisingu
s cílem zajistit trvalou udržitelnost a co největší finanční ne-
závislost fungování organizace. Důvěryhodnost a dobré
jméno APLA chceme i nadále garantovat transparentním
hospodařením s finančními prostředky a vytvářením od-
povídajícího a stabilního zázemí pro naše zaměstnance
včetně poskytnutí možnosti dalšího profesního růstu a zvy-
šování kvalifikace doma i v zahraničí.  

Priority

Poskytováním komplexních služeb, publikační činností, za-
pojením se do komunitního plánování sociálních služeb,
prací s dobrovolníky a systematickou osvětou široké veřej-
nosti se zasazujeme o rozvoj kvalitní péče o lidi s autismem
a jejich blízké především v těchto oblastech:

� diagnostika
� terapeutické služby 
� psychologické, psychiatrické a školské poradenské služby
� registrované sociální služby (raná péče, osobní asistence,
odlehčovací služby, sociální rehabilitace, celoroční poby-
tové služby, aj.)
� vzdělávací, zájmové, pracovní a sociálně odborné pro-
gramy pro lidi s poruchou autistického spektra
� vzdělávání odborníků, zejm. psychologů, lékařů, peda-
gogů, podpůrného personálu a rodičů či blízkých, kteří se
podílí na péči o osoby s PAS
� informovanost a osvěta odborné i laické veřejnosti
� ochrana a prosazování práv lidí s PAS 

Chceme metodicky i ekonomicky podporovat námi zřizo-
vané organizace. 

3. Úvodní slovo 

Vážení přátelé, 

kdybychom měli vybrat ze všech aktivit, které v roce 2013 zaznamenaly nej-
větší změnu a rozmach, pak by to byla oblast aktivit pro dospělé s Asperge-
rovým syndromem. Nabídku služeb pro tuto cílovou skupinu jsme v loňském
roce velmi podstatně rozšířili. Stalo se tak díky významné pomoci operačních
programů Evropského sociálního fondu zaměřených na podporu sociální
integrace a zvýšení zaměstnanosti. Uspořádali jsme několik výjezdních te-
rapeutických pobytů, dospělí lidé s touto diagnózou se mají možnost se-
tkávat na neformálních, terapeutických a vzdělávacích akcích, které všechny
směřují k jednomu cíli – umožnit lidem s PAS najít své uplatnění ve společ-
nosti. Velmi výrazně jsme rozšířili i spolupráci s organizacemi ze zahraničí.
Výstupy z mezinárodní spolupráce a dobrou praxi poskytovatelů služeb
lidem s autismem jsme prezentovali na řadě vzdělávacích akcí i prostřed-
nictvím publikační činnosti. V tomto směru nám významně pomáhá spolu-
práce s námi zřízenou obecně prospěšnou organizací Nakladatelství
PASPARTA. Přesto nás ale čeká hodně práce v osvětové činnosti – a to smě-
rem k našim zákonodárcům. Materiálů a námětů, které by vedly k zlepšení
situace rodin s autismem v ČR, máme celou řadu.
V následujících měsících se chceme s pomocí veřejné diskuse zaměřit například
na problémy v ČR s diagnostikou PAS. Našim hlavním úkolem je změnit obecně
zažitý názor, že autismus je okrajový problém, a že s určením diagnózy se má
vyčkávat do pozdějšího věku dítěte ze strachu, aby dítě nedostalo „nálepku,
která se s ním potáhne celý život.“ Je třeba, aby si odborná veřejnost i rodiče uvě-
domili, že mírná symptomatika má při dobré intervenci tu nejlepší prognózu.
Včasné péči brání i postoj některých odborných institucí, které znevažují vý-
sledky diagnostiky z odborných pracovišť respektujících euroamerické dopo-
ručované standardy. Je smutným faktem, že poruchy autistického spektra jsou
stále v ČR poddiagnostikované, je to jeden ze stěžejních problémů v komplexní
péči o osoby s touto poruchou, protože rodinám a dětem tímto upíráme zá-
kladní právo na správnou diagnózu a včasnou intervenci. 

Zatímco dotace z veřejných prostředků na poskytování sociálních služeb
zůstává víceméně stabilní, počet našich klientů výrazně roste. Tento nepo-
měr zákonitě vede ke snížení intenzity péče. APLA je nyní před zásadním
strategickým rozhodnutím, co dál. Omezit kapacitu, zavést pořadníky nebo
z nabídky služeb vyloučit ty s vysokými náklady? Zaměřit se na rozvoj zis-
kových aktivit, aby bylo z čeho financovat aktivity neziskové a výrazně do-
tované? Chceme jít ale cestou kvantity na úkor kvality? 
Na tyto a další otázky by nám měl odpovědět strategický plán, nad kterým
se pravidelně scházíme, a jehož výstupem by mělo být stanovení cílů, kterých
chceme dosáhnout v nejbližších třech až čtyřech letech. 
I v letošním roce se APLA těšila podpoře vídeňské větve organizace Ashoka,
která v Evropě podporuje sociální inovační postupy. S jejich odbornou po-
mocí se organizace profesionalizuje v oblasti sociálního podnikání, získává
nové strategické dovednosti i partnery. V současné době s pomocí Ashoka
pracujeme na Zprávě o sociálním dopadu aktivit naší organizace, při čemž
se opíráme o mezinárodně uznávané standardy (SRS). 
Držte nám palce, ať se nám podaří další kroky nastavit tak, abychom se při-
blížili co nejblíže naplnění našemu poslání – tedy umožnit lidem s autismem
a jejich rodinám žít spokojený život. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste se na tuto cestu vydali s námi. 

Přejeme úspěšný a pohodový rok 2014. 

Ing. Magdalena Čáslavská, výkonná ředitelka 
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., předseda sdružení

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., ředitelka odborných programů  
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4. Historie

apla 

v datech

2003

Odborníci působící v rámci APLA ČR v Praze za-

kládají 1. 4. 2003 APLA Praha. Své zázemí na-

chází APLA Praha v areálu mateřské školy Fialka

v Řepích, ul. Brunnerova. Vizí APLA Praha je za-

vedení komplexní péče o lidi s autismem pro ro-

diny nejen z Prahy a okolí. 

2004

Podařilo se získat první grant z veřejných zdrojů

(rozpočet hlavního města Prahy). Rozbíhá se

nový projekt respitní péče, který zahrnuje do-

mácí odlehčovací péči a službu osobní asistence.

Nabídka služeb se rozšiřuje o program osvěty

a vzdělávání, který mj. zahrnuje pořádání od-

borných kurzů pro rodiče i odborníky. Kurzy zís-

kaly akreditaci MŠMT. 

2005

Stávající služby využívá stále více rodičů, APLA

Praha posiluje personálně. Koncem roku se po-

dařilo získat zdroje z Evropského sociálního

fondu (ESF) na projekt „Příprava organizace na

rozvoj pracovních programů pro dospělé osoby

s autismem“. Projekt byl zaměřen zejména na

posílení kapacity APLA Praha.

2006

APLA Praha získává od ESF zdroje na realizaci

projektu "Zvládání problémového chování osob

s mentální retardací a / nebo autismem“. Výra-

zným počinem v oblasti osvěty bylo vydání od-

borné publikace Poruchy autistického spektra

od K. Thorové. Vzniká centrum včasné inter-

vence, které se specializuje na podporu rodin

dětí s PAS do 7 let. 

2007

APLA Praha získává registraci na šest sociálních

služeb (raná péče, sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi, odlehčovací služba, služba

osobní asistence, odborné poradenství, sociální

rehabilitace). 

2008

Služba rané péče posiluje personálně, o služby

je z řad rodičů stále větší zájem. Z centra se stává

samostatné středisko. Podařilo se získat silného

generálního partnera, LBBW Bank CZ, a.s.

2009

APLA Praha zahajuje provoz pobytového zaří-

zení pro lidi s autismem a těžkým problémovým

chováním v Libčicích nad Vltavou. Organizace

se zaměřuje na zkvalitnění PR a osvětové čin-

nosti. Pravidelně vydává informační Zpravodaj

APLA, ve spolupráci s Českou televizí vzniká ně-

kolik osvětových pořadů (Diagnóza, Klíč). 

2010

APLA Praha zahajuje tři víceleté projekty finan-

cované z ESF. Projekt „Do práce bez bariér“ je

zaměřený na sociální rehabilitaci dospívajících

a dospělých osob s PAS. Projekt „Škola pro kaž-

dého“ je určen dětem, jejich rodičům a pedago-

gům ze Středočeského kraje. Poslední z projektů

s názvem „Autismus a vzdělávání“ je zaměřený

na další vzdělávání pracovníků v sociálních služ-

bách a rodičů dětí s PAS. 

2011

V rámci Evropských dnů autismu proběhla

v Praze konference, které se zúčastnilo více než

200 účastníků z řad pracovníků ve školství a so-

ciálních službách a rodičů dětí s PAS. Významně

se rozšiřuje nabídka zájmových a rehabilitačních

aktivit pro děti s autismem. Terapeutické stře-

disko nabízí nově rodičovské terapie. 

2012

APLA Praha se stává plnoprávným členem mezi-

národní organizace Autism-Europe. Realizují se

projekty v oblasti vzdělávání a podporovaného

zaměstnání financované ze zdrojů ESF. Začíná

také fungovat skupina sebeobhájců – dospělých lidí s PAS, kteří si kladou

za cíl naučit se vyjadřovat své názory a prosazovat je ve společnosti. APLA

Praha zahajuje rekonstrukci objektu v areálu PN Bohnice a jeho přebudo-

vání na respitní centrum. Proběhl úspěšný křest knihy příběhů lidí s autis-

mem „Nedávejte do hrobu motýla živého“. Titul získal čestné uznání

Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. 

2013

APLA úspěšně zahajuje další projekty financované z ESF zaměřené zej-

ména na oblast podporovaného zaměstnávání. Ve spolupráci s mezinárodní

organizací Autism-Europe úspěšně pokračuje realizace mezinárodního pro-

jektu „Společně to zvládneme“, rozbíhá se projektový web www.twcm.cz,

na jehož obsahu se podílí lidé s autismem a realizují se mezinárodní works-

hopy a setkání u kulatého stolu. U příležitosti Světového dne porozumění

autismu probíhá vyhlášení vítězů prvního ročníku osvětové soutěže

APLAUS pro lidi, kteří se zasloužili o podporu lidí s autismem a osvětu

v této oblasti. Činnost zahajuje sociální firma APLA Praha  – Nakladatelství

PASPARTA. Po úspěšné rekonstrukci objektu v areálu PN Bohnice zahajuje

činnost respitní centrum, stěhuje se se sem jedna z domácností z Domova

se zvláštním režimem a také tréninková dílna. V září zahajuje činnost Zá-

jmové integrační centrum pro děti ZAJÍC v Libni. Mezinárodní konferencí

v říjnu končí projekt financovaný z programu Operační program Vzdělá-

vání pro konkurenceschopnost „Nevědomost ubližuje, znalost pomáhá“

pro rodiče dětí s autismem. V závěru roku probíhá křest charitativního ka-

lendář APLA 2014 „Každý je originál“.  

Foto na stránce: Jindřich Mynařík



5. Lidé 

v apla praha, 

střední čechy, o.s.

Správní rada

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – předseda
PaedDr. Věra Čadilová – místopředsedkyně
Pavla Čížková – členka

Revizní komise

Ing. Lenka Helebrantová – předseda
Ing. Eva Chudějová – členka
Tereza Takáčová – členka

Management:

Ing. Magdalena Čáslavská, výkonná ředitelka
PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. – ředitelka odborných
programů, psycholožka
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – kognitivně-behaviorální terapeut,
metodik terapeutické péče
PaedDr. Věra Čadilová – speciální pedagožka, metodička
školských poradenských služeb

PRACOVNÍCI APLA PRAHA (STAV K 1. 6. 2014):

Ing. Magdalena Čáslavská – výkonná ředitelka

1. Ekonomické 

a grantové středisko 

Ing. Eva Petříková – vedoucí střediska 
a ekonomického oddělení
Bc. Markéta Bendová – ekonomka (zástupkyně vedoucího oddělení)
Ing. Pavla Drozdová – ekonomka
Markéta Kheilová – administrativní pracovnice
Jana Marášková – finanční účetní
Renata Jirčíková – finanční účetní

GRANTOVÉ ODDĚLENÍ 
A ODDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Mgr. Ellina Horalíková – vedoucí 
Ing. Sabina Obluková – grantový pracovník

ODDĚLENÍ REALIZACE PROJEKTŮ
Denisa Brůhová – projektová manažerka 
Ing. Renata Hamplová – manažerka projektů podporovaného zaměstnávání
Mgr. František Špoutil, PhD. – analytik a administrativní pracovník

2. Středisko osvěty 

a fundraisingu

Ing. Alena Sojková – vedoucí střediska, koordinátorka
péče o dárce, podpory fundraisingu a osvěty
Simona Votyová – public relations, šéfredaktorka Zpravodaje APLA Praha

Foto na dvoustraně: Jindřich Mynařík
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3. Středisko vzdělávání 

Mgr. Andrea Králová – vedoucí střediska a manažerka
vzdělávacích projektů
Ing. Renata Andršová – administrativní pracovnice
Petra Horalíková – knihovnice 
Barbora Petružálková – koordinátorka zájmových
a vzdělávacích aktivit pro osoby s AS

4. Metodické středisko

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. – ředitelka odborných
programů, metodička, psycholožka
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – kognitivně-behaviorální terapeut, 
metodik terapeutické péče
PaedDr. Věra Čadilová – speciální pedagožka, 
metodička školských poradenských služeb

5. Diagnostické 

a poradenské středisko 

Mgr. Veronika Šporclová – vedoucí střediska, psycholožka
Hana Tereková – asistentka střediska 
Mgr. Irena Beranová – psycholožka 
Bc. Pavla Čížková – odborná asistentka – vedení anamnestických rozhovorů
Mgr. Lucie Maršálková – odborná asistentka – vedení anamnestických roz-
hovorů
Mgr. Lenka Michalíková – speciální pedagožka
Mgr. Alena Perlínová – psycholožka
MUDr. Magdalena Ryšánková – dětská psychiatrička
Mgr. Alena Valáková – speciální pedagožka 

6. Středisko rané péče

Bc. Jan Kouřil – vedoucí střediska, speciální pedagog
Ing. Hana Kašpárková – asistentka střediska 

Mgr. Petra Čornaničová – psycholožka, poradkyně rané péče
Jitka Dragounová, M.A. – poradkyně rané péče
Mgr. Petra Jůnová – poradkyně rané péče
Mgr. Jana Kurfürstová – poradkyně rané péče
Mgr. Alena Perlínová – psycholožka, poradkyně rané péče
Bc. Irena Prchalová – poradkyně rané péče
Mgr. Žaneta Tašnerová – poradkyně rané péče
Mgr. Alena Valáková – poradkyně rané péče
Mgr. Hana Zobačová – poradkyně rané péče

7. Terapeutické 

a sociálně rehabilitační středisko

Mgr. Roman Pešek – vedoucí střediska, KBT terapeut 
Bc. Kateřina Slabá – asistentka střediska 

TERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ 
Mgr. Julius Bittmann – speciální pedagog, KBT terapeut ve výcviku, vedoucí
pobočky v Jablonci nad Nisou
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – KBT terapeut
Kateřina Sedlářová, Martin Svoboda – lektoři nácvikových skupin pro děti
s PAS, KBT terapeuti ve výcviku 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
Ing. Lenka Sadilová – vedoucí oddělení
Mgr. Eva Gnanová – pracovní konzultantka a speciální pedagog, metodik
podporovaného zaměstnávání 
Karolína Belyušová – vedoucí tréninkové dílny 
Ing. Renata Hamplová – vedení projektů podporovaného zaměstnávání
Marika Hatašová – pracovní asistentka 
Dominika Linhartová – pracovní konzultantka

8. Středisko osobní asistence, 

odlehčovacích služeb 

a chráněného bydlení

Šárka Henychová – vedoucí střediska

RESPITNÍ CENTRUM
Šárka Henychová – vedoucí respitního centra 
Bc. Julie Vosáhlová – asistentka v respitním centru
Bohdan Prachař – asistent v respitním centru

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, VÍKENDOVÉ RESPITNÍ 
POBYTY A LETNÍCH REKONDIČNÍ A EDUKAČNÍ 
POBYTY PRO DĚTI A MLADÉ LIDI S PAS
Mgr. Lenka Bittmannová – vedoucí služby

ODDĚLENÍ OSOBNÍ ASISTENCE 
Radka Mazánková, DiS. – 
vedoucí služby, zástupkyně střediska 
Ing. Erika Galádová – osobní asistentka, vedoucí pracovnice 
Zuzana Hagarová – osobní asistentka, vedoucí pracovnice 
Ing. Renata Němcová, Ph.D. – osobní asistentka, vedoucí pracovnice
Bc. Michaela Palková – osobní asistentka, vedoucí pracovnice 
Jindřich Mynařík – osobní asistent, řidič

TÝM OSOBNÍCH ASISTENTŮ: 
Arltová Anna, Babková Michaela, Bangová Veronika, Bartáčková Zuzana,
Barvířová Jana, Barvířová Lucie, Bártová Tereza, Bendová Hana, Böhmová
Lucie, Černík Miroslav, Daňko Bartoloměj, Doležalová Pavlína, Fialová Iveta,
Havlíčková Lucie, Hejduková Františka, Henychová Eliška, Holeyšovská Ka-
teřina, Honzák Václav Bernard Mgr., Chastroux Lucas, Chramostová Bar-
bora, Chábera Marek, Jakoubková Petra, Jarůšková Judita, Jindrová
Kateřina, Jůzková Marie, Karlík Ondřej, Klap Jaroslav, Krejčová Marie, Kud-
láčková Lada, Kumhera Jan, Kuželová Alena, Kvarda Tomáš, Lehká Tereza,

Lukšíková Lenka, Macková Anna, Malec Jan, Medřická Tereza, Mejzlík Jakub,
Moosová Barbora, Mrázková Lucie, Navrátil Pavel, Nebáznivá Barbora, Pe-
tružálková Barbora, Plachá Anna, Plachá Markéta, Plachá Tereza, Plechatá
Adéla, Plecháček Šimon, Pragrová Anna, Procházková Aneta, Samková Běla
Marie, Sinkulová Gabriela,Mgr, Skálová Ivana, Sláviková Karolína, Sluníč-
ková Ludmila, Smolíková Zlata, Mgr., Spiegelová Veronika, Straková Zu-
zana, Svoboda Martin, Šálek Vojtěch, Škuci Marek, Šmejcká Tereza,
Šouláková Barbora, Štěchová Dominika, Těthalová Eva, Tlášková Klára,
Toma Tetyana, Tomová Jana, Tupý Martin, Trojanová Lucie, Trusina Tadeáš,
Uzlová Karolína, Vašíková Renata, Vávrová Kateřina, Vikukelová Eva,
Vlčková Dominika, Vnoučková Eva, Vomočilová Zuzana, Vopálková Lenka,
Vosáhlová Julie, Zavřelová Dominika, Zimová Michaela, Župová Veronika

9. Domov se zvláštním režimem 

Kateřina Balická, DiS. – vedoucí domova 
Mgr. Kateřina Šulcová – zástupkyně vedoucí domova 
Petr Doležel – vedoucí směny, osobní asistent
Petr Krčmář – osobní asistent
Tomáš Pinta – osobní asistent
Lubomír Solný – osobní asistent
Michal Hartman – osobní asistent
Lukáš Páleník – osobní asistent
Tomáš Rippl – osobní asistent
Oldřich Marcián – osobní asistent
Jakub Mejzlík – osobní asistent

Bc. Hana Burdová – vedoucí domácnosti v Bohnicích 
Mgr. Pavel Beránek – osobní asistent
Vít Čapek – osobní asistent
Přemysl Čermák – osobní asistent
Mgr. Michal Geisler – osobní asistent
Mgr. Štěpán Hejzlar – osobní asistent



10. ZAJÍC – zájmové integrační 

centrum a dětská skupina, 

středisko dobrovolníků 

Mgr. Dana Cejpková – vedoucí střediska 
Mgr. Marcela Menšíková – pedagog dětské skupiny
Bc. Marie Martincová – asistentka pedagoga
Mgr. et Mgr. Tereza Medřická – asistentka pedagoga
Bc. Barbora Kašpaříková – asistentka pedagoga

A TÝM DOBROVOLNÍKŮ APLA PRAHA

11. Externí spolupracovníci 

a dodavatelé APLA Praha

Mgr. Katarína Durecová – externí supervize
PhDr. Mgr. Petr Štípek – externí supervize
Dan Kaucký, DiS. – individuální a skupinové supervize
Mgr. Milena Vaňková – externí supervize
Easy Software, s.r.o., správa a design webů
Vojtěch Kundrát, IT podpora
Marcela Vichrová, M.A. – ilustrátorka
Zuzana Vojtová, ak. mal. – grafika
Psi pro život, o.s. – canisterapie
Mgr. Štěpánka Trojská-Čížková – muzikoterapie 
Veronika Niederlová – lektor v dětské skupině

Patron

Marek Ztracený, Jiří Langmajer 

Foto: Jindřich Mynařík ↑↓
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6. Dopad činnosti

apla praha

v r. 2013 

na zvýšení kvality

života lidí 

s autismem v ČR

6.1. Metodické středisko 

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. 
ředitelka odborných programů, metodička, psycholožka

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – kognitivně-behaviorální terapeut,
metodik terapeutické péče

PaedDr. Věra Čadilová – speciální pedagožka, 
metodička školských poradenských služeb

SVOU ČINNOSTÍ METODICKÉ STŘEDISKO USILUJE
O ZVÝŠENÍ KVALITY ODBORNÝCH SLUŽEB APLA
PRAHA, ZEJMÉNA V TĚCHTO OBLASTECH:
� iniciuje, případně schvaluje vznik nových služeb pro lidi
s autismem a jejich rodiny, garantuje jejich odbornost
a efektivitu, metodickou podporou se snaží o vytvoření kva-
litního a efektivního systému komplexních služeb
� v rámci Vládního výboru ČR pro zdravotně postižené ob-
čany a v dalších profesních seskupeních se snaží prosazo-
vat zájmy lidí s autismem
� v případě potřeby poskytuje metodickou podporu a su-
pervizní služby pracovníkům APLA Praha
� poskytuje odbornou garanci vzdělávacím akcím pro ro-
diče a odborné pracovníky pořádané APLA Praha, poskytuje
odbornou garanci publikacím vydávaným v APLA Praha
� shromažďuje, analyzuje a zpracovává tuzemské i zahra-
niční odborné informace
� pro komplikované a nestandardní situace vypracovává
stanoviska a tiskové zprávy, provádí kontrolu věcné správ-
nosti dalších vyjádření APLA Praha
� pracovníkům APLA Praha, kteří zajišťují vztahy se širší ve-
řejností, poskytuje odborné informace týkající se autismu
a přímé péče
� zabývá se publicitou problematiky autismu směrem k od-
borné veřejnosti

HLAVNÍ AKTIVITY METODICKÉHO STŘEDISKA 
V R. 2013: 
Stali jsme se členy mezinárodní pracovní skupiny zamě-
řené na oblast zneužívání psychoterapie u dětí, kterou vede
profesorka J. Mercer z USA. Skupina je složena jak z od-
borníků, tak zástupců rodičů dětí s postižením. Dne 20. 4.
2013 proběhlo setkání skupiny v Londýně, které se zamě-

řilo na kritické zhodnocení tzv. Holding Therapies (v ČR je
známá zejména metoda Terapie pevného objetí dle J. Pre-
kopové). Následně APLA Praha oslovila s nabídkou spolu-
práce a sdílení informací v této oblasti více jak 30 odborníků
z ČR, rodiče dětí s autismem a také zástupce médií. V rámci
Evropských dnů porozumění autismu jsme 17. 10. 2014 na
toto téma uskutečnili mezinárodní konferenci v Praze. Pro-
fesorka J. Mercer se vedle vystoupení na konferenci zúča-
stnila také setkání rodičů dětí s PAS v rámci projektu
„Nevědomost ubližuje, znalost pomáhá“ (19. 10. 2014, Sa-
mechov u Chocerad). 
Metodické středisko se průběžně vyjadřovalo k aktuálním
tématům týkajícím se příčin vzniku autismu a aplikaci tzv. al-
ternativních metod při léčbě PAS. Vyzvali jsme např. zá-
stupce Ministerstva zdravotnictví ČR a Lékařské komory
ČR, aby zaujali stanovisko k aktivitám MUDr. L. Elekové,
která poskytuje matkám s dětmi konzultace k vedlejším
účinkům očkování a své názory rovněž prezentuje pro-
střednictvím médií široké veřejnosti. Obě instituce veřejně
podpořily oficiální stanovisko APLA Praha, že opakované
metodologicky kvalitní výzkumy nenašly spojitost mezi vzni-
kem autismu a očkováním. Aktivity MUDr. Elekové v oblasti
„boje proti očkování“ jak Ministerstvo zdravotnictví, tak Lé-
kařská komora ČR zásadně odmítly. 

Na 9.—10. 10. 2014 připravujeme odbornou konferenci
spojenou s panelovou diskuzí s názvem „Autismus – zá-
važný společenský problém nebo módní záležitost?“.
Účast nabídneme mj. i zastáncům tzv. alternativních metod
léčby autismu. APLA Praha tyto vědecky nepodložené me-
tody nepodporuje. Nicméně chceme umožnit jejich propa-
gátorům konfrontovat svá tvrzení se stanovisky odborníků
i širší veřejnosti z ČR a zahraničí.

Dobrý den, se zájmem jsem si přečetla článek o metodě pevného objetí. Mám
možnost dlouhodobě sledovat péči o děti s problémovým chováním  a mohu
zodpovědně napsat, že metoda pevného objetí je pouze špička pyramidy ne-
vhodného zacházení s dětmi s autismem a vůbec s dětmi s různými stupni
mentálního postižení. Děkuji APLA za pomoc, osvětu a naději, že se zlepší život
těm, co to opravdu potřebují.

z dopisu čtenářky Zpravodaje APLA

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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6.2. Diagnostické a poradenské

středisko 

Mgr. Veronika Šporclová
vedoucí střediska, psycholožka

6.2.1. ODDĚLENÍ DIAGNOSTIKY

HLAVNÍ CÍLE DIAGNOSTICKÉHO VYŠETŘENÍ:
� stanovit, zda u klienta jde o vývojovou poruchu z oblasti
autistického spektra
� specifikovat diagnózu (typ a závažnost poruchy případně
určení či vyloučení jiné psychopatologie)
� zhodnotit úroveň motorického a kognitivního vývoje
� definovat důležité individuální charakteristiky klienta a je-
jich vztah k fungování v běžném životě
� stanovit deficity, na které je zapotřebí zaměřit speciálně
pedagogickou intervenci
� poskytnout klientům základní konzultaci ohledně dalšího
výchovného a vzdělávacího vedení dítěte a doporučení ná-
sledné péče 

CÍLOVÁ SKUPINA:
Do střediska přichází děti i dospělí, u kterých bylo vyslo-
veno podezření na poruchu autistického spektra, a žádají
o komplexní diferenciálně diagnostické psychologické vy-
šetření pro potvrzení nebo vyloučení PAS. Vyšetření reali-
zujeme také u dětí, u kterých byla diagnóza PAS již

stanovena na jiném odborném pracovišti, ale rodina se zá-
věrem vyšetření nesouhlasí a žádá ověření správnosti diag-
nózy na našem pracovišti. Diagnostické služby poskytujeme
klientům z České republiky a ze Slovenska, je možné ab-
solvovat vyšetření také v anglickém jazyce.

POPIS SLUŽBY:
Samotnému psychologickému vyšetření předchází ana-
mnestická konzultace, která je nedílnou součástí diferenci-
álně diagnostického vyšetření. Psychologické vyšetření
následuje přibližně do měsíce po anamnestickém rozho-
voru. Se závěrem vyšetření a následnými doporučeními ro-
dinu a/nebo klienta seznamujeme ihned po skončení
vyšetření. Klientovi posíláme poštou podrobnou zprávu
z anamnestické konzultace i z psychologického vyšetření.
Diagnózu stanovuje zkušený klinický psycholog či psychiatr
se vzděláním a praxí v oblasti diagnostiky poruch autistic-
kého spektra. Po roce až dvou od prvního vyšetření klien-
tům doporučujeme kontrolní vyšetření, při kterém
upřesňujeme diagnózu, hodnotíme vývoj dítěte a efektivitu
intervence v oblasti výchovy i vzdělávání. 

Co je anamnestická konzultace a k čemu slouží
� přibližně tři hodiny trvající strukturovaný rozhovor s ro-
diči nebo osobami, které o klienta pečují, případně s jinými
blízkými lidmi
� zahrnuje popis vývoje klienta v raném věku, popis cho-
vání v současnosti a aktuálních obtíží klienta 
� klientům jsou poskytnuty základních informace týkající
se psychologického vyšetření a služeb, které APLA nabízí,
základní odborné a sociální poradenství

PRŮBĚH SLUŽBY V R. 2013:
Každý den se do pořadníku APLA na psychologické vyše-
tření zapíše 4—5 klientů. Jelikož počet zájemců stále něko-
likanásobně převyšuje možnosti našeho diagnostického
týmu, nedaří se nám zkrátit čekací dobu na vyšetření. Ak-
tuálně se na psychologické vyšetření do APLA čeká 10—12
měsíců. Uvědomujeme si nezbytnost správné a včasné di-

agnózy pro zahájení účinné intervence. Nabízíme proto ro-
dinám službu screeningové diagnostiky. Tuto službu po-
skytujeme rodinám, kde bylo u dítěte vysloveno podezření
na poruchu autistického spektra, ale diagnostický proces
nebyl z různých důvodů ještě započat nebo ukončen. Psy-
cholog pozoruje dítě v domácím nebo školním prostředí
a na základě pozorování dítěte, konzultace s rodiči a/nebo
pedagogy a výsledků použitých screeningových škál orien-
tačně zhodnotí vývoj dítěte s ohledem na riziko přítomnosti
poruchy autistického spektra a navrhne rodině další postup
pro práci s dítětem.

Statistika za r. 2013

DIAGNÓZU PAS OBDRŽELO 283 NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝCH OSOB,

TJ. 89 % KLIENTŮ. NEJČASTĚJI DIAGNOSTIKOVANÝMI TYPY PAS BYLY

ASPERGERŮV SYNDROM A DĚTSKÝ AUTISMUS (94 A 89 PŘÍPADŮ), NÁ-

SLEDOVANÉ ATYPICKÝM AUTISMEM (69 KLIENTŮ). V JEDNOM PŘÍ-

PADĚ BYL DIAGNOSTIKOVÁN RETTŮV SYNDROM. U ZBÝVAJÍCÍCH

PŘÍPADŮ DIAGNOSTICKÉ VYŠETŘENÍ URČILO JINOU PERVAZIVNÍ VÝ-

VOJOVOU PORUCHU, U 10 PŘÍPADŮ SE JEDNALO O HRANIČNÍ SYMP-

TOMATIKU PAS. 

VYŠETŘENÍ JSME POSKYTOVALI KLIENTŮM ZE VŠECH KRAJŮ ČR.

Diferenciálně diagnostické vyšetření = po-

stup, jehož výsledkem je stanovení správné

diagnózy (potvrzení nebo vyloučení poru-

chy autistického spektra). Teprve při zna-

losti správné diagnózy lze doporučit

vhodnou a účinnou terapii. APLA je specia-

lizované pracoviště zaměřené na diagnos-

tiku poruch autistického spektra, hlásí se k

nám klienti, u kterých bylo vysloveno po-

dezření na PAS. Je tedy zcela pochopitelné,

že počet klientů, kteří tuto diagnózu obdrží,

je vyšší než na nespecializovaných praco-

vištích.

Typ služby Počet vyšetření

Komplexní diferenciálně diagnostická vyšetření 319

Kontrolní vyšetření 128

Screeningové diagnostiky 36

Celkem vyšetření 483



2322

Vážená paní magistro, obvykle toto nedělám, ale tentokrát musím udělat
výjimku. Chtěla jsem vám velice poděkovat za váš včerejší seminář na téma
autismus. Myslím, že nejen pro mne byl velice přínosný. Děkuji, že jste mi po-
mohla lépe nahlédnout do myšlení, emocí a chování lidí s autismem.
… No a na závěr si neodpustím něco trochu bokem … Dokážete výjimečně
citlivě podat útěchu, dodat optimismus, poskytnou pomoc a to vše s úžas-
nou ochotou. Jste pro mě velkou inspirací. Doufám, že jste si svých talentů
a kvalit vědoma, protože to je klíčem k jejich plnému využití. A kdyby třeba
ne, tak Vám je alespoň takhle připomínám…

z dopisu rodiče dítěte s  autismem

Jmenuji se Veronika K. a mám syna Honzíka s diagnózou PAS. Chtěla bych
se podělit o pěkný zážitek a zkušenost s návštěvou v APLA Praha. Dne 
13. 9. 2013 v pátek jsem měla tu příležitost se seznámit osobně s paní Tere-
kovou-asistentkou, která mě velice pěkně přivítala,hned se ptala, s kým mám
domluvenou schůzku, odeslala mě do čekárny a ještě mi nabídla občerstvení.
Takového přístupu si velice vážím. V čekárně jsem čekala sotva pár minut
a zde si mě vyzvedla paní Bc. Pavla Čížková, která se mnou poté vedla ana-
mnestický rozhovor. Měla jsem před pohovorem velké obavy, ale práce
s paní Čížkovou byla na profesionální úrovni a se vším mi velmi pomáhala

a já si vzpomínala i na věci, které se přes každodenní starosti a s přibývají-
cími roky ve vzpomínkách vytrácejí. Obavy ze mě pomalu opadávaly. Paní
Bc. Pavla Čížková byla velice přívětivá a já s ní strávila příjemné dopoledne.
Na druhé návštěvě nás čekalo diagnostické vyšetření. Po náročné cestě
z Mostu do Prahy několika dopravními prostředky jsme dorazili k paní dok-
torce Kateřině Thorové. Honzík si pohrál s hračkami v dětském koutku
a poté pro nás přišla paní doktorka Kateřina Thorová. Přivítala se se mnou
a také s Honzíkem a řeknu vám, že Honzík jen tak k někomu cizímu nejde,
je nedůvěřivý, ale s paní doktorkou šel hned, cítil z ní klid, lásku a profesio-
nální přístup, který se nezapře, tak se už nebál. Pak jsme odešli na hodinku
ven a potom následoval pohovor s paní doktorkou o výsledcích vyšetření.
Paní doktorka byla velmi příjemná, ohleduplná, trpělivá a opravdu má pro-
fesionální přístup jak k dětem, tak k rodinným příslušníkům. Takových od-
borníků kdyby bylo více, to by se rodičům takto postižených dětí žilo o něco
lépe a dětem také. Já osobně jsem měla velmi příjemný pocit a zážitek z to-
hoto setkání. Mockrát děkuji za to, že existuje taková asociace, která opravdu
pomáhá dětem s PAS a pracují v ní tak příjemní a profesionální lidé, jaké
jsem měla tu možnost potkat. V budoucnu vám vaší pomoc a péči určitě op-
latíme. Děkuji vám za čas, který jste nám věnovali. 

z dopisu paní Veroniky, matky dítěte s autismem

6.2.2. ODDĚLENÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ 

CÍLE ODBORNÉHO PORADENSTVÍ PRO RODINY
S DĚTMI S PAS: 
� poskytovat klientům odborné informace o poruchách au-
tistického spektra, specifikách výchovy a vzdělávání dítěte
s PAS
� informovat klienty o aktuální školské a sociální legislativě
a o dostupných službách a aktivitách, které jim napomo-
hou k nalezení řešení v jejich náročné životní situaci
� motivovat osoby pečující o lidi s PAS k využití vlastních
schopností a kompetencí ke zvládnutí nepříznivé situace

CÍLOVÁ SKUPINA:
Odborné poradenství poskytujeme rodinám, osobám blíz-
kým i pedagogickým pracovníkům, kteří mají v péči
dítě/dospělého s poruchou autistického spektra. Služba je
určena také širší laické a odborné veřejnosti, která žádá
o poskytnutí informací týkající se problematiky poruch au-
tistického spektra. 

POPIS A HODNOCENÍ PRŮBĚHU 
ODBORNÉHO PORADENSTVÍ:
Poskytované služby v rámci odborného poradenství:
� poradna (telefon, web, e-mail)
� osobní odborné konzultace 
� speciálně pedagogické vyšetření
� supervize ve škole 
� individuální práce s dítětem 
� besedy pro spolužáky, rodiče i pedagogické pracovníky

V některých případech je dostačující jednorázové poskyt-
nutí služby, v některých případech je nezbytná dlouhodo-

bější intervence zahrnující jednak práci s dítětem, ale také
úzkou spolupráci s rodinou i se školským zařízením. 

PRŮBĚH SLUŽBY V R. 2013 
K 30. 9. 2013 jsme požádali o zápis nestátního školského
poradenského zařízení – speciálně pedagogického centra
(SPC) do rejstříku škol a školských zařízení. Zahájení čin-
nosti SPC APLA plánujeme na září 2014. Věříme, že se
jedná o další krok ke zlepšení komplexnosti poskytovaných
služeb. 

Statistika za r. 2013:

LIDÉ, KTERÝM JSME POSKYTLI PODPORU VE FORMĚ ODBORNÉHO

SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ, POCHÁZELI ZE VŠECH KRAJŮ ČR.

Typ služby Počet úkonů

Online a telefonické poradenství 386

Speciálně pedagogické vyšetření 
s následnou konzultací s rodiči

210

Odborné konzultace 113

Supervize ve školách 117

Celkem 826
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6.3. Středisko rané péče

Bc. Jan Kouřil
vedoucí střediska, speciální pedagog

CÍLE SLUŽBY RANÉ PÉČE PRO RODINY 
S DĚTMI S AUTISMEM:
� zmírnit negativní vliv PAS na psychický vývoj dítěte a jeho
rodinu
� podporovat rozvoj všech oblastí vývoje dítěte a poskyt-
nout rodině i dítěti co nejlepší předpoklady k zapojení do
společnosti

Rodina může s poradci rané péče spolupracovat na na-
plňování těchto dílčích cílů:
� zlepšení vzájemného porozumění mezi dítětem a jeho
nejbližšími
� nastolení pozitivních změn u dítěte v oblasti komunikace,
vztahů s vrstevníky, v oblasti sociálního chování, představi-
vosti, hry a zájmů a oblasti problémového chování
� zvýšení samostatnosti dítěte a zlepšení jeho sebeobslu-
žných dovedností
� zajištění možnosti trávení volného času dítěte dle jeho
potřeb a realizování se v některých oblastech jeho zájmů
� posílení kompetencí rodiny k řešení obtížných situací
souvisejících s výchovou dítěte s PAS.

CÍLOVÁ SKUPINA:
� rodiny pečující o dítě ve věku do 7 let nebo do nástupu
povinné školní docházky s diagnostikovanou poruchou au-
tistického spektra nebo s důvodným podezřením na ni 

POPIS ČINNOSTI STŘEDISKA RANÉ PÉČE:
Raná péče probíhá převážně v místě bydliště klienta. Ro-
dina má přiděleného svého poradce, který pravidelně do-
jíždí do domácího prostředí i do předškolního zařízení.
Terénní formu doplňujeme i nabídkou ambulantních slu-
žeb. Většina poskytovaných aktivit je zdarma, součástí na-
bídky jsou i zpoplatněné fakultativní služby.

Podrobněji k jednotlivým typům služeb střediska rané péče:

� Konzultace s rodiči – poradenství pro rodiče, psychoso-
ciální podpora, krizová intervence, předávání informací
o diagnóze autismu a možnostech podpory v sociálním sys-
tému, školství i zdravotnictví. Poradce je s rodinou v pravi-
delném kontaktu. Na základě zakázky rodiny navrhujeme
plán pro práci s dítětem a jeho další rozvoj. Zvýšený důraz
klademe na klíčové oblasti komunikace, sociálních doved-
ností, hry a sebeobslužných dovedností. V případě potřeby
zpracujeme doporučení pro řešení problémového chování
dítěte. Z konzultací obdrží rodina podrobný zápis se stano-
venými doporučeními a popsanými metodickými postupy.
� Konzultace v zařízení, do kterého dítě dochází – jeho
součástí je náhled při výuce, stanovení vhodných opatření
pro adaptaci dítěte a efektivní průběh výuky, domluva kon-
krétních nácviků pro rozvoj dítěte a pomoc při sestavení in-
dividuálního vzdělávacího plánu.
� Individuální práce s dítětem (tzv. nácviky) - rodiče se
svým dítětem dochází do našeho střediska. Speciální pe-

dagog u dítěte rozvíjí jeho motorické, kognitivní, senzo-
rické, ale i sociálně komunikační nebo herní dovednosti. Vy-
cházíme z metod strukturovaného učení, využívají se prvky
aplikované behaviorální analýzy, alternativní a augmenta-
tivní (rozšiřující) komunikace a herní terapie. Rodiče se jed-
notlivých lekcí práce s dítětem mohou zúčastnit.
� Rodičovské skupiny – terapeutická skupinová setkání
pro rodiče dětí do 7 let, kde rodiče v příjemném a zkuše-
nými terapeuty moderovaném prostředí sdílí svoje zkuše-
nosti a vyměňují si cenné zkušenosti a poznatky.
� Setkání rodičů – pravidelná setkání, přednášky a diskuze
o problémech a situacích, se kterými se při výchově dětí
s PAS rodiče setkávají 
� Praktické workshopy pro rodiče – zaměřujeme je např.
na výrobu pomůcek pro práci s dítětem s PAS (komunikační
karty, procesuální schéma apod.).
� Pobytové akce pro rodiny – jedná se o šestidenní kom-
plexní pobytový program zaměřený na aktuální potřeby
rozvoje dětí s PAS a obtíže provázející jejich rodiče a sou-
rozence. Součástí programu jsou rozvojové aktivity pro
děti, přednášky, workshopy, společná moderovaná setkání
a konzultace pro rodiče.
� Půjčovna hraček, pomůcek a literatury

Krizová intervence rodinám = okamžitá pomoc ro-
dičům, kteří se ocitli v náročné životní situaci, se kte-
rou si nedokáží poradit sami, bez odborné pomoci.
Cílem krizové intervence je zeslabení akutní psy-
chické krize a její rychlejší zvládnutí. Intervence pro-
bíhá formou osobního rozhovoru nebo telefonicky.

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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ČINNOST STŘEDISKA RANÉ PÉČE V R. 2013
Hlavní náplň práce rané péče APLA tvořilo poradenství pro
rodiny s dětmi s PAS. Mezi již tradiční službu patří také pro-
voz půjčovny pomůcek a pořádání velmi žádaných poby-
tových akcí pro rodiny s dětmi. Rozšířili jsme nabídku
vzdělávacích aktivit, kam spadají úvodní školení, setkání
rodičů, praktické workshopy. Nově jsme také zavedli celo-
denní vzdělávací semináře pro rodiče dětí s PAS. 

V rámci setkání rodičů jsme se v r. 2013 věnovali násle-
dujícím tématům:
� Psychohygienická a psychoterapeutická podpora rodičů
dětí s PAS
� Zahraniční zkušenosti a praxe s výchovou dětí s PAS
� Empatická nedůslednost jako jedna z technik jak vyjít s dí-
tětem s PAS, kde intuitivní výchova selhává
� Racionalita a iracionalita ve volbě terapií autismu
� Možnosti vzdělávání dětí s PAS (zejména s Aspergero-
vým syndromem a vysoce funkčním autismem) v českém
školském systému

Připravili jsme také instruktážní DVD pro rodiče Rozvoj
hry u dítěte s PAS s podporou videa.

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI V R. 2013:
Zaměřili jsme se na stabilizaci služby a její poskytování
všem zájemcům splňujícím kritéria pro čerpání služby rané
péče. I přes značný zájem ze strany rodin se nám v průběhu
roku 2013 podařilo významně snížit čekací lhůty na službu
rané péče APLA.

Do dalšího roku chceme zachovat stávající rozsah nabídky
služeb a zaměřit se na jejich další zkvalitňování. Zpracu-

jeme nové metodické materiály pro rodiče i pedagogy.
Oproti loňskému roku připravujeme rozšíření nabídky
o kazuistické semináře pro pedagogy mateřských škol.

Statistika za r. 2013

V R. 2013 DÁLE PROBĚHLO 7 SETKÁNÍ RODIČŮ, 5 PRAKTICKÝCH

WORKSHOPŮ A 3 POBYTY PRO RODINY S DĚTMI. RODIČE, KTEŘÍ

V ROCE 2013 ZAČALI VYUŽÍVAT SLUŽBY NAŠEHO STŘEDISKA, ABSOL-

VOVALI ÚVODNÍ SEMINÁŘ (PODROBNĚJI VIZ PŘÍLOHA Č. 2).

PŮSOBNOST SLUŽBY RANÁ PÉČE APLA PRAHA: HLAVNÍ MĚSTO

PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČÁST ÚSTECKÉHO KRAJE VYMEZENÁ

SPRÁVNÍMI OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LOUNY,

ŽATEC, LITOMĚŘICE, ROUDNICE NAD LABEM A LOVOSICE.

Typ služby Počet 
výkonů/klientů

Úvodní schůzka s rodiči 115

Konzultace s rodiči 406

Konzultace s pedagogy 96

Lekce individuální práce s dítětem 204/34

Celkem 623

… Velice děkuji Vám i panu Kouřilovi za včerejší seminář, který byl naprosto

úžasný a osvětlil mi spoustu skutečností, ve kterých jsem tápala. Po včerej-

šku mám i daleko větší jasno, kde a jak začít s komunikačními kartami. Jsem

Vám velmi vděčná za nastavenou ruku, protože momentálně není v mých ča-

sových možnostech stahovat si informace z odkazů, které jsme dostali. Zase

bych ten čas nad tím strávený musela ubrat oběma dětem. Jsem velice ráda,

že APLA existuje. Pro mě a řadu rodičů dětí s PAS je to nenahraditelná

pomoc. Zakoupila jsem si i některé knížky pro začátek, takže teď si vyše-

třím nějaký prostor pro seznamování se s problematikou …

Vážená paní Jůnová, ještě jednou Vám mnohokrát děkuji za dnešní návštěvu,

jak u Míši ve školce, tak u nás doma, a především Vám děkuji za spoustu

cenných rad a postřehů. Velice si toho vážím, je to obrovská pomoc …

z dopisů rodičů dětí s PAS

Možnost sdílet s ostatními rodiči a jejich dětmi jejich problémy, které jsou

v mnohém podobné těm našim, možnost probrat synův vývoj s někým, kdo

ho zná, zvlášť, když ten „někdo“ je výborný odborník a skvělý člověk. Děkuji

za všechno, co jste pro nás udělali. 

Děkuji všem, kteří se na pobytu podíleli, za jejich obětavost, trpělivost a čas.

Bylo to velmi emotivní setkání, které mi dodalo spoustu energie a mám

spoustu námětů, co a hlavně jak se může v našem životě změnit k lepšímu.

Ještě jednou díky, bylo mi ctí vás všechny poznat. 

Stoprocentní spokojenost. Vím už jak dál…

Nemůžu říct, co pro mě bylo nejpřínosnější, protože všichni pracovali velmi

profesionálně, lidsky, empaticky a přitom stále odborně. Fakt dobrá práce!

Tedy výborná! 

Velice profesionální, příjemné, přínosné. 

Skvělý přístup a porozumění. 

z ohlasů na pobyty rané péče

Tímto mailem bych chtěla poděkovat za možnost využití individuálních nácviků

pro děti s PAS, které má na starost paní Dragounová. Moc nám tento způsob

nácviků vyhovuje, paní Dragounová ho vede skvěle a poctivě a my rodiče máme

o jednu starost míň, protože víme, že je dobře o naše děti postaráno a je jim po-

skytnutá profesionální péče, aniž by nás to zbytečně časově i finančně zruino-

valo. Pokud budeme moci i nadále tuto možnost nácviků v Příbrami využívat,

určitě bych jí ráda využila pro své dítě po celý rok. Ještě jednou moc děkuji za

skvělou práci paní Dragounové a možnost  vzdělávat své dítě tímto způsobem.

z dopisu maminky dítěte s PAS

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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6.4. Terapeutické 

a sociálně rehabilitační středisko

Mgr. Roman Pešek – vedoucí střediska 
a vedoucí terapeutického oddělení, KBT terapeut 

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko je rozděleno
na tři oddělení – terapeutické, sociální rehabilitace a oddě-
lení vzdělávacích a zájmových aktivit. Během roku 2013 se
významně proměnilo personální obsazení střediska. V rámci
terapeutických aktivit jsme začali klást větší důraz na pora-
denskou práci s rodiči, probíhaly víkendové relaxačně vzdě-
lávací aktivity pro rodiče, vznikly paralelní rodičovské
skupiny, které probíhají zároveň se skupinovými nácviky so-
ciálních dovedností pro děti, a nově byla vytvořena tera-
peutická skupina pro dospělé klienty s Aspergerovým
syndromem. Oddělení sociální rehabilitace se intenzivně
věnovalo především aktivitám podporovaného zaměstná-
vání a provoz rozšířila tréninková dílna, která v polovině
roku 2013 přesídlila do nových prostor. Dospívajícím a do-
spělým klientům s PAS jsme nabídli řadu nových zájmových
a vzdělávacích aktivit.

6.4.1. TERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ 

CÍL TERAPEUTICKÉHO ODDĚLENÍ:
� rozvoj specifických emočních, kognitivních a sociálních
schopností a dovedností klientů tak, aby se naučili lépe zvlá-
dat své specifické problémy integrovat se do svého sociál-
ního a školního prostředí 
� psychohygienická a poradenská podpora členů rodiny
klienta s PAS

CÍLOVÁ SKUPINA: 
Terapeutické služby poskytujeme především osobám s Asper-
gerovým syndromem a vysoce funkčním autismem od 6 let,
a jejich blízkým osobám.

POPIS ČINNOSTI: 
Mezi náš preferovaný terapeutický přístup patří kognitivně
behaviorální terapie. Poskytujeme různé druhy terapií jak
v individuální, tak ve skupinové podobě.

PRŮBĚH SLUŽBY V R. 2013: 
Mezi nejvíce využívané druhy terapií patřily terapie úzko-
stných a depresivních stavů, terapie problémového cho-
vání a nácviky sociálních dovedností. Během roku 2013
jsme se více zaměřili na terapeutickou práci s rodiči, kte-
rým jsme nabízeli individuální a skupinové poradenství
(tzv. rodičovské skupiny). Rovněž jsme realizovali několik

Kognitivně behaviorální terapie = psychoterapeutický
směr zaměřený na ovlivňování myšlení (kognice)
a potažmo emočního prožívání a na ovlivňování zjev-
ného chování (behavior).

mimopražských víkendových relaxačně vzdělávacích pro-
gramů pro rodiče dětí s PAS. Nově byla vytvořena tera-
peutická skupina pro dospělé klienty s Aspergerovým
syndromem.
Našim cílem je i nadále se soustředit na skupinovou práci
s klienty s PAS a s jejich blízkými osobami, a tyto skupinové
aktivity zkvalitňovat.   

Statistika za r. 2013
INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

SKUPINOVÉ TERAPIE:

Typ služby Počet klientů s PAS Počet rodičů

Individuální terapie pro děti 
s PAS a jejich rodiny

137 69

Individuální terapie 
pro dospělé lidi s PAS

49

Celkem 186 69

Typ služby Počet klientů Počet uskutečněných skupin

Skupiny pro děti 54 80

Skupiny pro dospívající 24 30

Skupiny pro dospělé 36 51

Rodičovské skupiny 54 53

Celkem 168 214

Ve skupině jsem našel kamarády, kteří mají taky stresy

jako já!

Je fajn se potkávat s lidmi, kteří mi rozumí.

Děkuji za příjemné setkání s vámi odborníky a s jinými

rodiči na rodičovské skupině. Získala jsem užitečné in-

formace a byla to dobrá diskuse.

Nesmírně si vážím vaší práce a přeji nejen vám, ale

hlavně nám rodičům dětí s autismem, více takových

víkendových pobytů.

z hodnotících dotazníků střediska

Vážená paní Šrahůlková, předně bych Vám chtěl podě-

kovat za veškerou Vaši péči a pomoc při právě uply-

nulém cyklu skupinových nácviků. Toto poděkování

samozřejmě platí i Vašim kolegům a kolegyním. Pro

Šimona i pro nás to byla opravdu velká pomoc, možná

ta největší, které se nám zatím dostalo… Zvláště bych

chtěl poděkovat za vstřícnost a pochopení k nám jako

rodičům — to je opravdu skvělé, a velmi to kontrastuje

s nevstřícným a nesmlouvavým postojem, s jakým

jsme my jako rodiče konfrontováni ze strany vedení

školy a v rodině (u našich rodičů).

z dopisu otce dítěte s AS
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6.4.2. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Mgr. Lenka Sadilová 
vedoucí oddělení sociální rehabilitace

HLAVNÍ CÍL SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH AKTIVIT:
Pomoci dospívajícím a dospělým klientům s PAS k dosa-
žení maximálně možné samostatnosti a soběstačnosti,
zejména
� přispět k rozvoji praktických dovedností klientů nácvikem
běžných, pro samostatný život nezbytných činností, přede-
vším v oblasti sebeobsluhy, komunikace, organizace času
� rozvíjet specifické schopnosti a dovednosti dle individuál-
ních potřeb klienta 
� umožnit klientům získat a udržet si vhodné zaměstnání 
� poskytnout klientům podporu při prosazování svých práv
a zájmů, např. při jednání s institucemi 

CÍLOVÁ SKUPINA:
Služby poskytujeme především osobám s Aspergerovým syn-
dromem a vysoce a středně funkčním autismem od 15 let. 

POPIS SLUŽBY:
Zaměřujeme se na sociální poradenství, nácvik praktických
a pracovních dovedností a na podporu při pracovním
uplatňování našich klientů.

PRŮBĚH SLUŽBY V R. 2013: 
Klientům jsme poskytovali sociální poradenství, které vy-
užili při uplatňování svých sociálně právních nároků. Dále
jsme realizovali kurzy pro nácviky sociálních dovedností,
které využijí např. při telefonování, nakupování, hospoda-
ření s penězi, cestování po městě, prací na počítači, jednání
na úřadech apod. K ochraně a podpoře práv klientů s PAS
slouží svépomocný Klub sebeobhájců Aspergea, který me-
todicky a organizačně podporujeme. Dále jsme se zaměřili
zejména na aktivity podporovaného zaměstnávání, včetně
pracovní diagnostiky. Klientům jsme poskytovali podporu
při hledání a udržení si zaměstnání. V rámci projektů pod-
porovaného zaměstnávání jsme v nových prostorách rozší-
řili provoz tréninkové dílny pro nácvik pracovních
a sociálních dovedností klientů. Dílna se nachází v prosto-
rách respitního centra APLA v areálu Psychiatrické nemoc-
nice Bohnice. Různorodé pracovní aktivity zde vykonává
v průměru 6 klientů denně. Výrobky nabízíme na prodej-
ních akcích a rovněž našim firemním dárcům. Přijímáme
také zakázky od externích partnerů.

Statistika služeb poskytovaných střediskem za r. 2013:

PŮSOBNOST SLUŽBY:  PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, SELEKTIVNĚ

I DALŠÍ KRAJE

Typ služby Počet klientů

Sociální poradenství 55

Služby podporovaného zaměstnávání 46

Pracovní diagnostika 28

Tréninková dílna 14

Klub sebeobhájců 24

Celkem: 149

Odpověď klienta s Aspergerovým syndromem na

otázku, proč si myslí, že byl v minulosti při hle-

dání práce neúspěšný:

„Myslím, že hlavním důvodem byla moje špatná ko-

munikace. Manažeři mi při pracovních pohovo-

rech moc nerozuměli. Neudělal jsem na ně dobrý

dojem. Často jsem jim skákal do řeči, nebo jsem

se podle pouček na internetu snažil působit pře-

hnaně sebevědomým dojmem, i když sebevě-

domí bylo to poslední, co jsem v tu chvíli měl.

Prostě jsem to nebyl já. Další nevýhodou byla

moje slabá angličtina. Nyní umím lépe naslouchat

druhým, neskáču jim do řeči, snažím se mluvit

klidně a s rozmyslem, připravuji se na pohovor

předem. Je to lepší a to hlavně díky APLA.“ 

Foto na stránce: Jindřich Mynařík



6.4.3. ODDĚLENÍ VZDĚLÁVACÍCH 

A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

CÍL SLUŽBY:
� přispět k rozvoji osobnosti dospívajících a dospělých kli-
entů s PAS prostřednictvím nabídky aktivit a prostředí, které
jim umožní hodnotné trávení volného času a navazování
sociálních kontaktů s vrstevníky

CÍLOVÁ SKUPINA:
Zájmové a vzdělávací aktivity využívají převážně lidé
s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem
od 18 let. 

POPIS SLUŽBY: 
Nabízíme účast na pravidelných a jednorázových akcích
vzdělávacího, kulturního i sportovního charakteru.

PŘEHLED AKTIVIT V R. 2013: 
Klientům jsme poskytovali jak vzdělávací aktivity (ve spolu-
práci se sekcí sociální rehabilitace), tak různorodé zájmové
aktivity. Jednalo se např. o filmový klub, klub deskových her,
muzikoterapeutická setkání, kurz vaření, kurz angličtiny,
počítačový kurz, návštěvy výstav a koncertů, celodenní i ví-
kendové poznávací výlety. 

PŮSOBNOST SLUŽBY: VE VŠECH KRAJÍCH ČR

Typ služby Počet klientů

Vzdělávací aktivity 39

Zájmové aktivity 72

Celkem 111

Jsem rád mezi lidmi, kteří se rádi dívají na filmy,

hlavně na sci-fi, a pak si o nich povídají. S názory

některých lidí, kteří tam chodí, ale nesouhlasím

a jsou mi nesympatičtí, ale dá se to vydržet…

6.5. Středisko osobní asistence,

odlehčovacích služeb a chráně-

ného bydlení 

Šárka Henychová, vedoucí střediska osobní asistence, 
vedoucí střediska odlehčovacích služeb

6.5.1. ODDĚLENÍ OSOBNÍ ASISTENCE 

Radka Mazánková, DiS., vedoucí služby osobní asistence 

CÍLE OSOBNÍ ASISTENCE:
� poskytovat osobě s PAS aktivní podporu a pomoc při čin-
nostech, které jsou součástí běžného života lidí ve společ-
nosti v takové míře, aby vedla ke zkvalitnění jejího života 

Foto na dvoustraně: Jindřich Mynařík
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CÍLOVÁ SKUPINA:
Děti i dospělí s autismem, kteří potřebují doprovod a pod-
poru při cestách do školy, zaměstnání, na volnočasové ak-
tivity apod.

POPIS SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE: 
Osobní asistenci poskytujeme v pracovní dny během ce-
lého školního roku. Asistent doprovází klienta do nebo ze
školky, školy, na zájmové kroužky a mimoškolní aktivity
a pomáhá klientovi najít smysluplné vyplnění volného času.
Podporuje klienta v komunikačních a sociálních dovednos-
tech. V rámci služby osobní asistence poskytujeme také fa-
kultativní službu svoz automobilem. Službu lze využít
k dopravě klientů do škol, na zájmové aktivity, k lékaři apod.

Statistika za r. 2013

PŮSOBNOST SLUŽBY: PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ

Dobrý den, paní Henychová, dovolte vyslovit APLA veliké díky za službu svozu

i za osobní asistenci, kterou nám poskytujete. Pan Mynařík je výborný, Zita

ho má ráda a fungují spolu perfektně. A slečna asistentka Lenka je milá,

nesmírně aktivní, činorodá. Pořád vymýšlí nové podněty, má pochopení

pro Zitiny specialitky a zvládá je na jedničku s hvězdičkou. Zita se do ní za-

milovala, podnikají spolu po škole spoustu aktivit (muzea, procházky, krea-

tivní činnost), takže Zituška je plně zabavená, spokojená. Děkujeme. Náš

rodinný život se díky Vašim službám a pomoci zase znatelně zlepšil.

maminka desetileté Zity

Píši Vám, protože mám velkou potřebu pochválit práci klíčové pracovnice

Míši Palkové. Zařizuje asistenci pro našeho syna již několik let a vždy se

snaží vyjít vstříc, aby co nejlépe pokryla naše požadavky, někdy obětuje

i svůj čas, aby vyhověla. Nezklame ani v akcích na poslední chvíli, kdy díky

svým výborným organizačním schopnostem dokáže situaci dobře vyře-

šit. Je velmi spolehlivá! Máme ji rádi také pro její přátelský přístup a us-

měvavost v každé situaci. Náš syn na ní nedá dopustit…

rodiče dítěte s PAS

Chtěl bych tímto velmi pochválit Míšu Palkovou, která k nám dochází na asis-

tence a zajišťuje pro nás nejdůležitější ranní doprovod naší Sofinky do školy.

Díky velmi citlivému a profesionálnímu přístupu slečny Palkové zvládá So-

finka cestu do školy MHD velmi dobře, dle slov paní třídní ve škole přichází

do školy velmi dobře naladěna a cesta MHD ji nedělá problémy, ani ji ne-

stresuje. 

tatínek Sofinky

Dovolte mi, abych tímto mailem vyjádřila poděkování za skvělou osobní asis-

tenci, kterou poskytuje pravidelně paní Erika Galádová naší Julince od

února 2013. Již od první asistence navázala Julinka s paní Galádovou

krásný vztah. Vždy, když ukážeme Julince kartičku s tím, že „dnes přijde

Erika“, má radost, usmívá se a říká „Erika“, dokonce se naučila sama, když

zazvoní zvonek, otevřít dveře paní Galádové na uvítanou. 

Martina a Josef, rodiče Julinky

Typ služby Počet klientů Počet hodin

Osobní asistence 139 15 075

Svoz osobním automobilem 13

Celkem 152

6.5.2. ODDĚLENÍ POBYTOVÝCH 

ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB 

Šárka Henychová – vedoucí respitního centra
Mgr. Lenka Bittmannová – vedoucí víkendových respit-
ních pobytů a letních rekondičních a edukačních pobytů
pro děti a mladé lidi s PAS

CÍLE PŘI POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÝCH 
A ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB:
� poskytnout rodinám dětí a dospělých s poruchou autis-
tického spektra (PAS) čas na odpočinek a vyřízení osobních
záležitostí 

CÍLOVÁ SKUPINA:
Služby poskytujeme rodinám nebo lidem pečujícím o děti
a dospělé s PAS žijícím na území celé ČR bez ohledu na
míru problémového chování klienta či sebeobslužných do-
vedností.

POPIS SLUŽBY:
Dětem i dospělým s PAS poskytujeme přechodné ubyto-
vání a kvalifikovanou podporu v době, kdy se o ně nesta-
rají rodiče nebo jiné pečující osoby. 

Odlehčovací víkendové pobyty pořádáme celoročně pro
2—5 klientů. Pobyt vede zkušený asistent, který organizuje

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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práci týmu asistentů, připravuje program pobytu a zodpo-
vídá za průběh pobytu. Nabízíme také individuální odleh-
čovací pobyty pro klienty s výrazným problémovým
chováním, které nelze začlenit do kolektivu.

Vícedenní odlehčovací pobyty v respitním centru organi-
zujeme celoročně v plně vybavené domácnosti v Praze,
která zahájila provoz v květnu 2013 v areálu PN Bohnice.
Termín, délku i program pobytu jednotlivých klientů plá-
nujeme dle potřeb každé rodiny. Péči zajišťují celodenně
proškolení a zkušení asistenti, kteří mají na starost také
chod domácnosti (nákupy, přípravu jídla, praní, úklid bytu
apod.).

Letní rekondiční a edukační pobyty pro děti a mladé lidí
s PAS – odlehčovací služba pro rodiny o prázdninách, která
probíhá formou týdenní pobytů v přírodě.

PRŮBĚH SLUŽBY V R. 2013:
Statistika za r. 2013

V rámci XI. ročníku rekondičních a edukačních pobytů se
zdravotním programem pro děti a mladé lidí s PAS se
v r. 2013 realizovaly:
n pobyty v rámci odlehčovacích služeb „Pro rodiče bez ro-
dičů” pro mladé lidi s autismem a problémovým chováním
� rekondiční pobyty se zdravotním programem pro děti
a mladé lidí s PAS
� příměstské tábory pro děti s PAS, jejich zdravé souro-
zence a děti zaměstnanců
� týdenní intenzivní nácviky sociálních a pracovních do-
vedností pro lidi s PAS
� týdenní výměnný pobyt ve francouzském Piriac sur Mer
(pobyt byl realizován v rámci programu Open Your Mind
to the World Outside a Mládeži v akci) 

V R. 2013 PROBĚHLO 19 POBYTŮ PRO 135 KLIENTŮ. POBYTŮ SE ZÚ-

ČASTNILO 111 ASISTENTŮ A VEDOUCÍCH.

NA POBYTECH SE VYSTŘÍDALI DĚTI I DOSPĚLÍ Z CELÉ ČR.

Typ služby Počet
pobytů

Počet
klientů

Víkendové pobyty skupinové 43 32

Individuální odlehčovací pobyty 8 5

Pobyty v respitním centru (celkem 349 dnů) 76 35

Respitní (odlehčovací) centrum = pobytová odleh-

čovací služba lidem nebo rodinám, kteří každo-

denně pečují o osobu, jež se o sebe nemůže postarat

sama. Lidé, kteří o někoho takto intenzivně pečují, si

také potřebují odpočinout a načerpat síly, aby se

mohli starat i nadále.

Dobrý den, Kuba byl na respitním pobytu moc spo-
kojený a ani nechtěl v neděli domů. Asistent Petr
říkal, že byl skvělý a v dobré náladě a že by ho bral
klidně znova. Takže jediný, kdo z toho měl ,,nervy"
jsem byla já. Děkuji vám. 

maminka Kubíka, 6 let

Paní Bittmannová, moc Vám všem děkujeme, že
s Vámi Lukáš mohl absolvovat tábor. Jinde nám
syna nechtěli vzít, protože nemají s autismem zku-
šenosti. Děkujeme Vám, že jste se k němu tak
hezky chovali a on přijel spokojený a odpočinutý.

maminka Lukáše, 13 let

Hezké ráno, paní Bittmannová, kluci pobyt zvládli
skvěle, Johan mi hlásil, že chtěli zůstat déle. Od-
počinula jsem si, a je to pro mě obrovská pomoc,
která mi celých 8 let chyběla. Děkujeme, že Vás
máme. 

maminka tří synů s PAS

Máme velký zájem opět přihlásit syna Zdendu na Váš
letní pobyt, byl velmi spokojen a v Nesvačilech se
mu líbilo. Hlavně byl nadšený z vedoucího pana
Petra Doležela a z ostatních osobních asistentů.
Jako rodič jsem to zažila poprvé a chci Vám za
tento příjemný pocit moc poděkovat, syn byl po-
prvé bez nás sám a naprosto úžasné! Nechci pro-
pást možnost přihlásit Zdendu opět na Váš tábor…

maminka syna s AS

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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6.5.3. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Mgr. Lenka Bittmannová – vedoucí služby 
chráněného bydlení

CÍL SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ:
� podpora dospělých lidí s PAS v přípravě na samostatný
život bez větší pomoci blízkých osob a osobního asistenta

CÍLOVÁ SKUPINA: 
Službu využívají dospělí lidé s Aspergerovým syndromem
nebo vysoce funkčním autismem, tj. klienti, kteří nepotře-
bují velkou míru podpory během celého dne a noci. 

POPIS SLUŽBY:
Vedoucí služby je s uživateli služby v pravidelném kontaktu,
minimálně 2x do měsíce do bytů dochází na konzultace.
Pomáhá např. se zprostředkováním sociálně právního po-
radenství (zajištění konzultace se sociální pracovníci, vyří-
zení platby za byt apod.). Obyvatelé chráněných bytů
mohou podle potřeby využívat naše osobní asistenty, kteří
jim pomáhají při činnostech souvisejících s chodem do-
mácnosti. Důležitou součástí pobytu v chráněném bytě je
také zapojení do programu podporovaného zaměstnávání
a našich dalších aktivit pro dospělé lidi s PAS.

PRŮBĚH SLUŽBY V R. 2013:
V ROCE 2013 JSME PROVOZOVALI DVA CHRÁNĚNÉ BYTY V PRAZE NA

ČERNÉM MOSTĚ PRO 2 KLIENTY.

SLUŽBU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ JSME POSKYTOVALI KLIENTŮM

Z PRAHY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE.

Díky APLA a pobytu v chráněném bytě jsem si našel

práci a osamostatnil se od rodiny. S Lenkou jsme ře-

šili všechno, s čím jsem měl problém, vždycky mi ve

všem pomohla. Naučil jsem se platit složenky a sta-

rat se sám o sebe, takže teď můžu bydlet sám. 

Jiří S., 29 let

6.6. Domov se zvláštním režimem 

Kateřina Balická, DiS. – vedoucí střediska

CÍL SLUŽEB DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:
� poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem
a dospělým lidem s PAS, kteří již nemohou zůstat ve svém
přirozeném domácím prostředí i za předpokladu zajištění
podpory odlehčovací službou
� umožnit těmto lidem důstojný a z jejich pohledu co nej-
spokojenější život

Domov se zvláštním režimem (DZR) = pobytová

služba pro lidi s chronickým duševním onemocně-

ním nebo závislostí na návykových látkách a oso-

bám s demencí. Režim v těchto zařízeních (DZR)

při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben

specifickým potřebám těchto osob. V DZR APLA

Praha je počet personálu vyšší, než v běžných po-

bytových zařízeních, využívá se přeprava osobními

auty, pokoje jsou vybavené tak, aby to bylo pro 

klienta bezpečné apod.

Foto na stránce: Tomki Němec
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CÍLOVÁ SKUPINA: 
Službu poskytujeme lidem ve věku osmi let a výše, kteří po-
třebují vysokou míru kvalifikované podpory během celého
dne a nemohou čerpat pobytové služby u jiných poskyto-
vatelů služeb z důvodu souběhu autismu a těžkého prob-
lémového chování. 

POPIS SLUŽBY:
V domově Libčice fungují čtyři domácnosti. Každý z klientů
má vlastní, dle svého přání a představ zařízený pokoj. Zá-
kladem aktivizačních a vzdělávacích činností, které jsou
součástí našich služeb, je udržení a rozvoj komunikačních
a sociálních schopností, zajištění předvídatelnosti, relaxač-
ních aktivit, snižování napětí a individuální prevence stre-
sových situací. Uplatňujeme na klienta orientovaný přístup.
Běh domácností nastavujeme tak, aby kopíroval běžný
život. Děti chodí do škol, dospělí jsou zapojováni do pra-
covních terapií. K přepravě klientů využíváme tří osobní
auta, která jsou během celého dne asistentům k dispozici.

PRŮBĚH SLUŽBY V R. 2013:
Nejpodstatnější změnou v Domově v roce 2013 byl vznik
nové domácnosti v prostorách objektu, kde sídlí rovněž
naše respitní centrum. Domácnost je určená pro stávající kli-
enty z Libčic – Martina a Jakuba. Pro oba nová domácnost
znamená bydlení se zahradou přímo u domu a kratší cesto-
vání do školy v Modrém Klíči v Praze. Vzniklo tak více variant,
kdo s kým bude bydlet. Celkově přineslo rozšíření Domova
všem klientům více životního prostoru, soukromí a klidu. 

V NAŠEM DOMOVĚ BYDLELI KLIENTI Z PRAHY, STŘEDOČESKÉHO, MO-

RAVSKOSLEZSKÉHO A KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE A KRAJE VYSO-

ČINA.

Chtěli bychom poděkovat celému kolektivu Domova

v Libčicích pod vedením Katky Balické za péči, kte-

rou poskytují našemu synovi. V době před šesti lety,

kdy se nám narodila dcera a doma jsme měli ještě

tříletého syna, měl Filip ukončenou školní docházku

a necelý rok navštěvoval týdenní stacionář. Bohužel

z důvodu nedostatečných finančních prostředků na

provoz zařízení Filipa vyřadili a my jsme se jako ro-

dina dostali do neřešitelné situace, protože Filipa ne-

chtěl nikdo přijmout ani do denního stacionáře. Filip

potřebuje 24 hodinovou péči a pro nás to bylo v té

době neúnosné, já jsem měla na starosti novoro-

zence, tříletého syna a Filípka a manžel nemohl zůs-

tat z práce doma, protože bychom zůstali bez

finančních prostředků. Obvolali jsme všechna do-

stupná zařízení v České republice s žádostí o pomoc,

ale bezvýsledně. V jednom zařízení nám řekli, že je

jim líto, ale nemohou nám pomoci, protože náš syn

„dá moc práce“ – a hlavně všechny odradila Filipova

agresivita v krizových situacích. A v té době zavolala

Katka Balická, která věděla o naší situaci, že se bude

zkušebně rozšiřovat provoz Domova v Libčicích, a že

by nám mohli Filipa vzít na 3 měsíce na odlehčovací

pobyt. Filipa už někteří pracovníci znali z letních po-

bytů APLA, kam jezdil po několik let. Díky všem, kteří

tam pracují a hlavně vedoucí Domova, už Filip v Lib-

čicích zůstal a je tam doposud. Slovy se nedá popsat,

jak moc to pro nás znamenalo a znamená doposud.

Velmi si vážíme práce a vstřícnosti všech lidí, kteří

v Domově pracují, ale co je nejdůležitější, Filip je

v Libčicích rád – rád jede domů, ale rád se zase vrací

nazpět, což je ta největší odměna pro nás všechny,

kteří Filipa známe. Za ty roky, co Filip v Libčicích je,

se úžasně zlepšil. Díky Vám všem můžeme fungovat

jako normální rodina, což jsme do té doby vůbec

neznali a kdo to nezažije, tak nemůže pochopit, jak

moc si toho s manželem vážíme. Bez Vás bychom to

nikdy nemohli takhle zvládnout. Ještě jednou obrov-

ské poděkování Vám všem za to, co děláte pro nás

a pro naše děti.

z dopisu rodičů Filipa, klienta DZR v Libčicích

Typ služby Počet klientů

Celoroční ubytování klientů 8

… V minulém bytě jsem měl podkrovní pokoj. Bylo tam jedno okno

a jedny dveře na balkón. Teď mám dvě velká okna. Mám roletu, můžu

si ji zatáhnout a mám tmu. Pokoj je větší a můžu si tady dát více věcí,

které mám rád – mapy, turistické známky, kovy, … a taky peníze. Chci

sbírat koruny české, abych měl v pokoji banku. A mám tady koupelnu

celou pro sebe. Nahoře byla jenom jedna koupelna. Ta byla společná

s Vojtou a Karlem. A mám méně incidentů, protože nebydlím s Karlem

a Karel mě nezlobí. Když se vidíme, říkáme si různý věci a ty mě někdy

naštvou… 

Martin, 21 let, 
klient Domova se zvláštním režimem

Foto: Tomki Němec
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6.7. Zájmové integrační centrum,

zájmové a rehabilitační aktivity

pro děti s PAS

Mgr. Dana Cejpková – vedoucí střediska

6.7.1. ZÁJMOVÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM – ZAJÍC 

(DĚTSKÁ SKUPINA)

CÍL SLUŽBY: 
� podpora rodičů předškolních dětí, aby se díky umístění
svého dítěte do dětské skupiny mohli vrátit do zaměstnání
nebo si mohli navýšit pracovní úvazek

CÍLOVÁ SKUPINA: 
Služby poskytujeme rodičům s předškolními dětmi žijícím
na území hlavního města Prahy. Centrum navštěvují také
děti, jejichž rodičům se nepodařilo své dítě umístit do
běžné školky kvůli diagnóze autismu.

POPIS ČINNOSTI:
Děti v integračním centru společně tráví čas. Velký důraz
klademe na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností. 

NABÍZÍME
� integrovanou dětskou skupinu pro děti od 2 let
� zájmové aktivity (muzikoterapie, cvičení, malování, 
deskové hry)
� letní aktivity (týdenní program v době prázdnin)

PRŮBĚH SLUŽBY V R. 2013:
V r. 2013 jsme zrekonstruovali prostory v budově Libeňské
sokolovny (Zenklova 37, Praha 8), které plně vyhovují po-
třebám zájmového integračního centra. V r. 2014 nás čeká
přechod z dětské skupiny na mateřskou školu. Plánujeme
také rozšíření zájmových aktivit pro předškolní děti (po-
drobnější informace viz příloha č. 2). 

STATISTIKA ZA DĚTSKOU SKUPINU V R. 2013: 
BĚHEM PILOTNÍHO A BĚŽNÉHO PROVOZU SE VE SKUPINĚ VYSTŘÍ-

DALO 33 DĚTÍ, 16 RODIČŮ SE MOHLO VRÁTIT DO ZAMĚSTNÁNÍ.

Dobrý den paní ředitelko, chci Vám touto cestou popsat, jak

bezvadné máte pracovníky. Můj syn Honzík se v tomto

týdnu účastnil příměstského tábora pod vedením Dany

Cejpkové. Až jsem synkovi záviděla jak bezvadný program

pro ně Dana společně s asistenty připravila a ocenila jsem

skvělý přístup všech, co se na táboře podíleli. Bylo vidět, že

si s přípravou někdo dal velkou práci a na výsledku to bylo

znát. Není sladší věty od dítěte, než když po skončení týdne

prohlásí, že „chce ještě” a je smutné, že zase až za rok.

z dopisu rodiče dítěte s PAS

V novém centru Zajíc jsou moc příjemné prostory, kde je

dětem dobře. Nechávala jsem tam Honzíka každé ráno

s vědomím, že je tam nadmíru spokojený a je o něj bez-

vadně postaráno. Tak pokud je pro APLA užitečná zpětná

vazba, tak tady ji máte:-)

z dopisu maminky dítěte s PAS

Náš pětiletý syn Martin, který má poruchu autistického

spektra, vykazuje díky návštěvě integračního centra ZAJÍC

řízeného Mgr. Danou Cejpkovou stále pokroky a rozvoj.

Dříve Martin navštěvoval i další pražská předškolní zaří-

zení pro děti s postižením, ovšem bez viditelného po-

kroku…

z dopisu rodiče dítěte s PAS

Foto: Jindřich Mynařík ↑↓
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6.7.2. ODDĚLENÍ ZÁJMOVÝCH A REHABILITAČNÍCH

AKTIVIT PRO DĚTI S PAS

CÍL SLUŽBY: 
� zlepšení fyzické kondice dětí s autismem, zdokonalení so-
ciálních dovedností, smysluplné trávení volného času v pří-
jemném a pomáhajícím prostředí
� odbourání stresu, který v dětech vzniká z důvodu nepo-
rozumění okolnímu světu 

CÍLOVÁ SKUPINA: 
Aktivity nabízíme dětem a mládeži do věku 15 let.

POPIS ČINNOSTI:
Většina dětí s PAS má velké problémy se zvládáním jemné
i hrubé motoriky. Většinu aktivit proto zaměřujeme na zdo-
konalení těchto dvou oblastí a na další pohybové aktivity.
I v roce 2013 jsme se účastnili závodů: To, dáme!, Hele, já
jsem všesportovec! a Míčový trojboj. Nedílnou součástí
naší činnosti jsou i nabídky aktivit, které podporují kreati-
vitu dětí a umožňují jim smysluplně trávit volný čas v pro-
středí, které je uzpůsobeno jejich potřebám.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S PAS V R. 2013:
Sport:
� cvičení rodičů a dětí
� cvičení předškolních dětí
� cvičení mladšího žactva
� atletická přípravka
� plavání pro začátečníky
� plavání pro pokročilé
� ergoterapie

Rehabilitační a další aktivity:
� arteterapie
� muzikoterapie
� sobotní výlety

V r. 2014 plánujeme naši nabídku rozšířit o sportovní akti-
vity pro dorost a rozšířit také kapacitu naší nabídky, pro-
tože poptávka silně převyšuje naše současné možnosti. 

NA SOBOTNÍCH VÝLETECH DĚTI V R. 2013 OBSADILY CELKEM 32 MÍST.

Muzikoterapie = hudba jako prostředek pro
rozvoj sociální interakce a podporu emo-
cionální komunikace. 
Patří mezi terapeutický přístup z oblasti tzv.
expresivních terapií, které jsou také nazý-
vány neverbální, umělecké nebo art krea-
tivní terapie. Pojem muzikoterapie je
odvozený z latinského slova musica - hudba
a řeckého slova therapeia – léčení. 

Typ zájmové aktivity Počet účastníků

Sportovní aktivity 48

Rehabilitační aktivity a další aktivity 30

Celkem 78

Foto: Tomki Němec ↑↓

Foto: Tomki Němec

Touto cestou děkuji APLA za úžasný sportovně re-
laxační pobyt v Rokytnici, pod vedením paní
Dany Cejpkové. Obdivuji paní Cejpkovou pro její
organizační schopnosti, velké nasazení a lehkost,
s kterou vše vykonává.

z dopisu rodiče dítěte s PAS

Díky, bylo to úžasné. Perfektní.
Vzkaz na www.facebook.com/apla.praha 

k Adventnímu zastavení 2013

Foto: Jindřich Mynařík
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6.8. Vzdělávání 

CÍL VZDĚLÁVACÍHO STŘEDISKA:
� zvýšit odborné kompetence účastníků vzdělávacích pro-
gramů v oblasti problematiky poruch autistického spektra.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Nabízíme ucelené vzdělávací programy pro odbornou ve-
řejnost, zaměstnance APLA Praha a rodiče či osoby blízké
lidí s autismem. 

POPIS VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT:
V učebně vzdělávacího střediska na Praze 6 (Dolanská 23)
pravidelně probíhá řada vzdělávacích programů (semináře
akreditované MŠMT ČR, AKP ČR a MPSV) zaměřených na
diagnostiku, výchovu a vzdělávání lidí s autismem, speci-
fika Aspergerova syndromu apod . Další vzdělávací aktivity
probíhají ve školách, pedagogických zařízeních, u poskyto-
vatelů sociálních služeb apod.

ČINNOST STŘEDISKA V R. 2013
Naše středisko se mimo organizace vzdělávacích programů
podílí také na zajišťování supervizí a na realizaci konferencí.
V r. 2013 jsme zorganizovali červnový Den workshopů,
podzimní konferenci na téma Využití alternativních metod
v psychoterapii se zahraniční účastí americké psycholožky
J. Mercer, či následnou konferenci pro rodiče dětí s PAS
v Samechově. Úplný výčet vzdělávacích akcí financovaných
z veřejných zdrojů ČR a EU (ESF) je uveden v příloze č. 2.2

Abychom mohli poskytovat stále kvalitnější služby, klademe
velký důraz i na stálé prohlubování vědomostí našich vlast-
ních zaměstnanců a dobrovolníků.

Statistika služeb vzdělávacího střediska

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY JSME POSKYTOVALI LIDEM ZE VŠECH KRAJŮ

ČR. 

2 Více informací o jednotlivých kurzech a chystaných aktivitách naleznete na nově vzniklých webových stránkách www.vzdelavani.apla.cz. 
Zde je k dispozici ke stažení i katalog všech kurzů, tj. i výjezdních seminářů (také akreditovaných u MPSV) a supervizí.
3 Z toho 32 účastníků představovali zaměstnanci APLA Praha.

Typ aktivity Počet 
akcí

Počet 
účastníků

Kurzy pořádané ve vzdělávacím středisku 30 3133

Výjezdní kurzy 33 479

Vzdělávací modul pro zaměstnance 
a dobrovolníky

11 180

Celkem 74 659

Z HODNOTÍCÍCH DOTAZNÍKŮ:
Přínosem byly aktuální informace a srovnání situace

v ČR a zahraničí. 
účastnice kurzu Komunikace u osob s PAS

Zábavné, obsahově bohaté. Oceňuji příjemný projev
a vysokou odbornost. Cením si praxe! Platí pro obě
lektorky. Za sebe děkuji moc. 

účastnice kurzu Skupinové nácviky 
sociálních dovedností

Profesionalita, nadhled, zkušenosti, lidskost (nepřehl-
cování odbornými termíny, přirozený projev). Před-
nášky jsou přínosné, zábavné, nejedná se o „pouhé“
předávání informací, ale také o „přetváření myšlení“,
či utváření si názorů. 

účastnice kurzu Náplň dne a terapie 
lidí s těžkou až hlubokou mentální retardací

Chtěla bych ještě jednou touto cestou vyjádřit své nad-
šení z dnešního semináře.

Je to zatím nejlepší seminář na kterém jsem kdy byla
a hlavně nejpřínosnější pro naši praxi!

Přesně tohle jsme potřebovali! 
účastnice kurzu Sexualita osob s PAS

Supervize = externí náhled do organizace na

to, co se v ní děje. Supervize může být za-

měřena na fungování organizace, na vztahy

mezi personálem a klienty, na mezilidské

vztahy na pracovišti nebo přímo v rámci in-

dividuální supervize na prožívání obtížných

situací konkrétním asistentem. 

Foto na stránce: Jindřich Mynařík



48

6.9. Dobrovolnická služba

Mgr. Dana Cejpková, koordinátor dobrovolníků 

Zájemci o dobrovolnickou službu se mohou zapojit do
akreditovaného dobrovolnického programu „Pomáháme.
Chceme porozumět.“
Dobrovolníci se zapojují zejména do následujících aktivit:
� přímá práce s klienty s PAS pod supervizí pracovníka
APLA
� propagační a osvětové akce na rozšíření povědomí o au-
tismu
� pomoc při chodu organizace
Kromě získaných zkušeností dobrovolnictví přináší lidem
výhodu smysluplně stráveného volného času. V roce 2013
byl dobrovolnický program akreditován u Ministerstva
vnitra České republiky. V r. 2014 chceme vytvořit webový
portál, který by sloužil potřebám dobrovolníků. 

Počet dobrovolníků v r. 2013 53

Počet odpracovaných hodin dobrovolné služby 5800

Dobrovolnická služba mi dává další energii do ži-

vota. Jsou tu skvělí lidé, kteří jsou mi vždycky opo-

rou, nemusím mít strach, že by mě někdo nechal

s klientem ve štychu. Je to skvělé místo, kde člověk

získá hromadu zkušeností a může si vyzkoušet velké

množství činností, práci s dětmi i dospělými. Všichni

jsou ochotní a vstřícní, pokud člověk potřebuje vždy

je na blízku zpětná vazba. Pracovat s klienty v pří-

jemném prostředí je to, co potřebuje každý dobro-

volník, a to v dobrovolnické službě APLA zaručeně

nechybí.

dobrovolnice Monika

6.10. Osvětová a publikační 

činnost

Ing. Alena Sojková, vedoucí oddělení

CÍLE OSVĚTOVÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI:
� zvyšovat povědomost veřejnosti o problematice autismu
prostřednictvím pořádání osvětových a PR akcí
� zajišťovat poskytování aktuálních informací o činnosti APLA
� ve spolupráci s ostatními středisky APLA Praha a dalšími
partnery se zasazovat o naplňování práv lidí s autismem
v ČR i zahraničí

CÍLOVÁ SKUPINA:
Naší cílovou skupinou jsou jak lidé s PAS a jejich rodiny, tak
dárci APLA Praha a široká veřejnost. 

POPIS ČINNOSTI:
Jedním z hlavních zdrojů informací o APLA Praha je Zpra-
vodaj, který vychází 4x za rok. Čtenáři v něm naleznou
všechny informace, které se týkají činnosti APLA, rozhovory
s odborníky na téma autismus, ale také s rodiči a klienty.
Aktuální informace průběžně zveřejňujeme na našich we-
bových portálech a komunikujeme je prostřednictvím soci-
álních sítí (Facebook, Google+ aj.). V průběhu roku
organizujeme řadu akcí jak pro lidi s PAS a jejich rodiny, tak
pro širokou veřejnost.

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ V R. 2013:

KŘEST KALENDÁŘE KAŽDÝ JE ORIGINÁL
Produkce: Simona Votyová

Téma charitativního kalendáře „Každý je originál“ vyja-
dřuje osobnost každého interpreta a poukazuje na to, že
každý člověk je jedinečným originálem. Z fotografií dýchá
emotivní atmosféra, kterou se podařilo zachytit fotografce
Janě Hozové. 

Fotografování kalendáře se zúčastnili: Marek Ztracený, On-
dřej Brzobohatý, Michal Malátný, Pavel Šporcl, Jiří Lang-
majer, Jan Čenský, Petr Janda, Lukáš Hejlík, Michal Kavalčík
alias Ruda z Ostravy, Roman Buťa, Tomáš Staněk (UDG)
a Martin Křenek. A samozřejmě děti s autismem. U příleži-
tosti vydání kalendáře proběhl 24. 10. v MeetFactory na
pražském Smíchově křest kalendáře a výstava fotografií.
Součástí křtu byl také benefiční koncert pro děti s autis-
mem, na kterém vystoupilo několik interpretů, např. Marek
Ztracený, Pavel Šporcl a Michal Malátný. Výtěžek z reali-
zace kalendáře putoval na rozvoj rané péče dětí s autis-
mem.

V rámci projektu proběhlo několik doprovodných akcí, na
kterých byly vystaveny fotografie z kalendáře a informace
o APLA a autismu. Tyto akce se konaly např. v OC Nový
Smíchov, kde bylo pro děti přichystáno divadelní předsta-
vení, v Galerii Butovice, kde byla výstava spojená s chari-
tativním minigolfem a v Kongresovém centru Praha, kde
jsme měli možnost představit fotografie v rámci výstavy
profesionální a amatérské fotografie Photomeetpoint. Další
putovní výstavy se budou konat i v roce 2014.

Mám bráchu s autismem a všechno se vždycky to-
čilo kolem něho. Bylo to hrozný, když třeba najed-
nou začal řvát na ulici nebo ve škole a já byla ségra
toho magora … nenáviděla jsem ho a sebe taky za
to, že ho nenávidím. Chápu to až teď. Tak je super,
co děláte. A že známé osobnosti šly do toho. Ono
to není jen tak propůjčit obličej něčemu. Je bezva,
že jste oslovili takové známé umělce a podpořili
vás. Fandím vám!

vzkaz na facebook.com/kalendarproapla

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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CENY APLAUS
Maminka, která vybudovala na Šumpersku celou síť aktivit
pro děti s autismem. Čtrnáctiletá dívka, která je oporou své
kamarádce s Aspergerovým syndromem. Škola rozvíjející
talent chlapce s AS, přestože jeho chování není standardní.
To jsou tři vítězové ceny APLAUS, jejíž vyhlášení proběhlo
2. dubna na Světový den porozumění autismu. APLA Praha
se ji rozhodla od r. 2013 každoročně udělovat lidem, pro
které se stal autismus životní výzvou.

První ročník osvětové soutěže APLAUS zaznamenal celkem
24 nominací. V kategorii DOSPĚLÍ zvítězila paní Věra Ne-
domová. Na pomyslném stupínku vítězů v kategorii DĚTI
stanula čtrnáctiletá Magdalena Roubalová. Za kategorii IN-
STITUCE si odnesl sošku APLAUS ředitel Střední školy me-
diální grafiky a tisku z Prahy, pan Jiří Cikán. 

PUTOVÁNÍ S BÁSNÍKEM
Básník Mnoháček Zgublačenko se rozhodl, že v průběhu
března ujde 610 kilometrů po městech, městečkách i ves-
nicích ve Středočeském kraji s cílem šířit informace o au-
tismu. Jako člověk s Aspergerovým syndromem může
o problematice poruch autistického spektra mluvit na 
základě osobního prožitku. 23. 3. se k jeho putování při-
pojila i APLA Praha, další partneři a přátelé, a to na etapě
Beroun—Svatý Jan pod Skalou—Karlštejn—Dobřichovice.
K putování se připojil také herec Jaroslav Dušek. Součástí
programu byla i přednáška o autismu, za APLA Praha
v rámci vzdělávacího bloku vystoupila psycholožka Mgr. Ve-
ronika Šporclová, která také odpovídala na odborné dotazy
z řad účastníků.

PŘEHLED DALŠÍCH PR AKCÍ V ROCE 2013:
� Autismus mi přeoral život – výstava obrázků traktorů
v Národním zemědělském muzeu, které nakreslily děti s au-
tismem spojená s vernisáží
� Den otevřených dveří v respitním centru v Bohnicích –
pro návštěvníky jsme přichystali bohatý program včetně hu-
debního a divadelního představení a vyhlášení cen vítězů 
O nejlepší foto v modrém
� Účast v mezinárodní výtvarné soutěži Odraz autismu,
kterou pořádala organizace Autismo-Burgos ze Španělska.
Vítězná díla byla prezentována na mezinárodním kongresu
Autism-Europe v Budapešti. Byl zde vystaven také obraz
našeho zástupce, devítiletého Honzíka z Prahy, který obsa-
dil ve výtvarné soutěži skvělé páté místo.
� Světelné workshopy nejen pro lidi s autismem – výroba
světelných objektů v Klášteře sv. Tomáše v Praze (květen)
a Sázavském klášteře (říjen) 
� Kreativní workshop (ne)jen pro lidi s autismem (říjen)
� Činnost v rámci projektů ESF Nevědomost ubližuje, zna-
lost pomáhá a mezinárodního projektu Společně to zvlád-
neme

Přehled nejvýznamnějších mediálních aktivit APLA Praha
v r. 2013 vůči široké veřejnosti:
� TV Prima – reportáž o křtu kalendáře
� Revue I Dnes – Hvězdy pro autismus
� 5plus2 – Kalendář osobností pomůže lidem s autismem
� Časopis Květy – rozhovor s Janem Čenským a Michalem
Malátným – o fotografování kalendáře Každý je originál
� Časopis Rodina a škola – rozhovor s Pavlem Šporclem –
o fotografování kalendáře Každý je originál
� Moje zdraví – rozhovor s Kateřinou Thorovou

� Kultura 21 – Kalendář Každý je originál, Článek o au-
tismu a fundraisingu
� TV Noe – rozhovor o autismu a organizaci APLA 
� Berounský deník – Český Forrest Gump – O etapě APLA
Praha v rámci akce Putování s básníkem
� Havlíčkobrodský deník – Aplaus pro studentku gymná-
zia – O vítězce APLAUS 2013 v kategorii DĚTI
� Neziskovky.cz – Článek o 10 letech působení APLA Praha
a jejích službách
� Pražský deník – Dvě tváře Davida: okouzlující mladík, ale
i ničitel domácnosti – o klientovi respitniho centra APLA Praha

PUBLIKACE VYDANÉ V R. 2013
Vedle Výroční zprávy za r. 2012 se v r. 2013 APLA Praha
spolupodílela na vydání těchto publikací: 
Kendíková J., Vosmík, M.,
Jak zvládnout problémy dětí se školou
Čadilová, V.; Žampachová, Z., Rozvoj sociálních doved-
ností u dětí s autismem
Pešek, R., Kyslíková maska pro rodiče dětí s AS
Kouřil a kol., Rozvoj hry u dítěte s PAS (DVD)
Publikace vydalo Nakladatelství PASPARTA, o.p.s.

Máme syna s autismem a vyrazili jsme sem především proto,
že jsme chtěli potkat lidi, kteří mají podobné zkušenosti jako
my, a vědí, o čem mluvíme. Jsme rádi, že jsme mohli ventilo-
vat některé naše zážitky a obavy. Vzali jsme si k srdci i slova
paní psycholožky a díky básníkovi jsme se opravdu zasmáli.
Bylo to moc fajn.

matka dítěte s autismem

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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6.11. Mezinárodní aktivity

Ellina Horalíková  
členka správní rady mezinárodní asociace Autism-Europe

ČLENSTVÍ APLA V MEZINÁRODNÍ ASOCIACI 
AUTISM-EUROPE
Od června 2012 je APLA Praha členem mezinárodní orga-
nizace Autism-Europe (AE) – mezinárodní asociace nezis-
kových organizací, jejichž hlavním cílem je prosazovat
práva osob s autismem a jejich rodin a pomáhat jim zlep-
šovat kvalitu jejich života. V Evropě hraje klíčovou roli při
zvyšování povědomí veřejnosti o autismu a v ovlivňování
evropských rozhodovacích orgánů ve všech záležitostech
týkajících se autismu včetně prosazování práv lidí s poru-
chami autistického spektra. 

Zástupkyně APLA Praha, Mgr. Ellina Horalíková 
a členka správní rady AE, se zúčastnila
� zasedání správní rady a výroční valné hromady AE v San
Sebastián, Španělsko (4.—5. 5. 2013)
� zasedání správní rady v Bruselu, Belgie (30. 11.—1. 12.
2013)

Ve dnech 26.—28. 9. 2013 proběhl ve spolupráci s maďar-
skou organizací Hungarian Autistic Society (HAS) v Buda-
pešti X. mezinárodní kongres s názvem Nová dimenze
autismu. Kongres zaštiťoval maďarský prezident, János
Áder, zúčastnilo se ho přes 1000 účastníků z více než 60
zemí. Za APLA Praha se kongresu zúčastnila ředitelka me-
todického střediska Kateřina Thorová a odborní pracovníci
APLA – Veronika Šporclová, Magdalena Ryšánková, Roman
Pešek, Kateřina Šrahůlková a Lucie Maršálková. Mezi před-
nášejícími byli špičkoví odborníci z oboru psychiatrie a psy-
chologie, působící na univerzitách a výzkumných institucích,
jako např. prof. F. G. Happé, dr. J. Fuentes, prof. T. Char-
man, i odborníci, kteří se dlouhá léta věnují práci s lidmi
s autismem, mezi jinými i T. Peeters nebo P. Vermeulen,
u nás známí i jako autoři řady knih o autismu. 
Cílem kongresu bylo sdílení nejnovějších praktických a vě-
deckých poznatků o autismu mezi rodiči, odborníky
a lidmi s PAS. Přednášky a workshopy byly zaměřeny na
široké publikum, snažily se postihnout problematiku au-
tismu z mnoha stran a zároveň komplexně. Přes značnou
různorodost byla spojujícím aspektem snaha o změnu ve
vnímání lidí s PAS, a to nejen jako objektů péče, ale jako
subjektů s možností vlastního rozhodování. 

MEZINÁRODNÍ PROJEKT TOGETHER WE CAN 
MANAGE / SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME
Od června 2012 realizuje APLA Praha tříletý mezinárodní
projekt, který je financovaný z ESF v rámci Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřen na
vytvoření tematické sítě evropských organizací, které pod-
porují lidi s poruchami autistického spektra a jejich rodiny. 

V RÁMCI PROJEKTU TWCM PROBĚHLA V R. 2013 
TATO VÝZNAMNÁ MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
V PRAZE:
Den workshopů (14. 6. 2013) na téma poruchy autistic-
kého spektra a účinná pomoc
Kulatý stůl (25. 10. 2013) na téma podporované zamě-
stnávání lidí s autismem
Podrobnější informace o projektu jsou obsaženy v příloze
č. 2.

ČLENSTVÍ APLA PRAHA V MEZINÁRODNÍ 
ORGANIZACI ASHOKA
Hlavním posláním Ashoka je vyhledávat výjimečné osob-
nosti, které mají nejen nadání nacházet nové způsoby ře-
šení společenských problémů v různých oblastech života
(diskriminace, sociální péče apod.), ale zejména odvahu
své plány realizovat. Takovým jedincům a jejich konkrétním
projektům následně Ashoka poskytuje finanční podporu,
převážně formou stipendia. ASHOKA Fellow (tj. stipen-
distkou organizace) se stala ředitelka odborných programů
APLA, Kateřina Thorová. V r. 2013 se zúčastnila řady se-
tkání sociálních inovátorů v ČR i zahraničí. Navázala také
intenzivní spolupráci se společnostní Boehringer Ingel-
heim, s.r.o. Tato společnost mj. natočila o K. Thorové do-
kumentární film týkající se problematiky poruch autistického
spektra a činnosti APLA Praha.

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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7. Finanční zpráva

7.1. Ekonomické středisko

7.1.1. EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Ing. Eva Petříková 
vedoucí střediska a ekonomického oddělení

Středisko odpovídá za ekonomické záležitosti všech středi-
sek APLA Praha včetně zpracování účetní závěrky a spolu-
práce s externím auditorem (viz příloha č. 1).

7.1.2. GRANTOVÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Ellina Horalíková, vedoucí grantového oddělení

V roce 2013 se podařilo stabilizovat a rozvíjet grantové od-
dělení, a to zejména ve spolupráci s oddělením FR a péče
o dárce. Byly položeny základy stabilního, profesionálně
fungujícího týmu. Podařilo se to zejména díky projektu

Pevně na nohou financovaného v rámci grantového pro-
gramu OPPA poskytnutého Magistrátem hl. města Prahy
a ESF.

Nastavili jsme organizační strukturu a pravidelný režim
porad se středisky APLA Praha. Vytvořili jsme podrobnou
náplň práce grantového oddělení, jednoznačně rozdělili
kompetence a zodpovědnosti. Zapojili jsme se do práce
pracovních skupin napřič organizací v přípravě informač-
ního a komunikačního systému (účast na jednáních, ná-
vrhy, prostudování nabídek), budování systému evidence
klientů a zvýšení kvality služeb, na vypracování interních
směrnic a metodik pro grantové oddělení, organizovali
a realizovali školení pro vedoucí služeb ohledně financo-
vání registrace služeb (11. 2. 2013). Pracovali jsme podle
ročního plánu, který jsme pravidelně konfrontovali se sku-
tečnosti. Grantové oddělení se podílí na cca 60 % příjmů,
přičemž se výrazně podílí na růstu ročního obratu.

PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ V R. 2013:
� na období 2012—2015 bylo schváleno 9 žádostí ESF
(OPPA, OP LZZ, OPVK) zpracovaných grantovým odděle-
ním, z nichž jeden (Pevně na nohou) byl hodnocen velmi
vysoko, jako jeden z nejlepších ve výzvě (94,2). Získaná cel-
ková částka na uvedené období je 49 260 645 Kč.
� úspěšnost evropských žádostí je 81 %
� v roce 2013 bylo celkem podáno 84 žádostí 
� bylo schváleno 73 % všech žádostí 

V dalším období plánujeme posílit pozici grantového pra-
covníka, který v současné době z kapacitních důvodů není
schopen zajistit všechny aspekty grantového fundraisingu,
připravit se a včas se zapojit do nově otevřených programů

z evropských zdrojů (ESF, ERASMUS+, Norské fondy). 
Chceme se také více zaměřit na grantové programy na fi-
nancování sociálních služeb krajů a dále zvýšit kvalitu pro-
jektů podávaných do nadací a nadačních fondů. 
Důležitým úkolem bude rovněž vypracovat dlouhodobý
plán fundraisingu a naplánovat strategii fundraisingu pro
nové subjekty zřízené APLA Praha (SPC, sociální podnik)
ve spolupráci s vedením nových středisek a celé organizace.

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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8. Zaměstnanci našich středisek

DIAGNOSTICKÉ A PORADENSKÉ STŘEDISKO

DIAGNOSTIKA

DIAGNOSTICKÉ 

A PORADENSKÉ STŘEDISKO

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

STŘEDISKO RANÉ PÉČE

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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TERAPEUTICKÉ 

A SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKO

STŘEDISKO OSOBNÍ ASISTENCE

KLÍČOVÍ PRACOVNÍCI

STŘEDISKO 

OSOBNÍ ASISTENCE

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Foto na stránce: Jindřich Mynařík

Foto: Jindřich Mynařík

TRÉNINKOVÁ DÍLNA
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMÁCNOST BOHNICE

ZÁJMOVÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM ZAJÍC

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

LIBČICE

Foto: Jakub Cejpek

Foto na stránce: Jindřich Mynařík
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ŘEDITELSTVÍ, EKONOMICKÉ 

A GRANTOVÉ STŘEDISKO, 

STŘEDISKO VZDĚLÁVÁNÍ, 

STŘEDISKO OSVĚTY 

A FUNDRAISINGU

EKONOMICKÉ A GRANTOVÉ STŘEDISKO
Foto: Jindřich Mynařík
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9. Jak pomoci 

JAK MŮŽETE POMOCI VY?

FINANČNÍM DAREM
Dne 17. 5. 2010 nabylo právní moci rozhodnutí Magistrátu
hl. města Prahy pod. č.j. S-MHMP/379406/2010 ze dne 
6. 5. 2010 o zahájení veřejné sbírky APLA Praha. Tuto ve-
řejnou sbírku APLA Praha jsme ukončili 28. 2. 2013. Získá-
vání prostředků jsme prováděli shromažďováním příspěvků
na zvláštním bankovním účtu, prostřednictvím sbírkových
pokladniček i formou dárcovských SMS. Významnou část
peněz jsme získali z prodeje propagačních a informačních
předmětů APLA Praha a výrobků klientů naší tréninkové
dílny.

Za dobu trvání sbírky se nám podařilo shromáždit částku
v celkové výši 309 622,81 Kč. Po odečtení nákladů nezbyt-
ných na realizaci sbírky (8825,16 Kč, tj. 2,85 % z výsledné
částky) činil čistý výtěžek 300 797,65 Kč. Ten jsme 100%
využili na pokrytí části nákladů na rekonstrukci objektu
APLA v areálu PN Bohnice, konkrétně na stavební úpravy
části objektu, kde již nyní bydlí dva klienti z Domova se zvlá-
štním režimem. Způsob využití peněz ze sbírky APLA Praha
názorně ukazuje, že i velké investiční akce lze realizovat
z malých, ale trpělivě shromažďovaných finančních částek
včetně příspěvků v řádu několika korun. 

Od 17. 5. 2013 byla zahájena sbírka APLA Praha na dobu
neurčitou č.j. S-MHMP/204724/2013. Došlo i ke změně
sbírkového účtu, který je aktuálně veden u LBBW Bank
CZ, a.s.

JAK PŘISPĚT DO VEŘEJNÉ SBÍRKY:

FORMOU DÁRCOVSKÉ ZPRÁVY: 
DMS APLA NA ČÍSLO 87777
Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější. Ode-
šlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS APLA na číslo
87777. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. 
Cena DMS je 30 Kč. APLA obdrží 28,50 Kč.

FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM DO POKLADNIČKY
Umístění pokladniček APLA Praha je průběžně 
aktualizováno na www.praha.apla.cz

ZASLÁNÍM LIBOVOLNÉ FINANČNÍ ČÁSTKY 
NA SBÍRKOVÝ ÚČET: 511144082/4000
Účet je veden u LBBW Bank CZ, a.s.
se sídlem Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5

ZASLÁNÍM FINANČNÍHO DARU PROSTŘED-
NICTVÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK 
NA WWW.DARUJSPRAVNE.CZ/APLA. 
APLA je součástí programu Fóra dárců, které v rámci
projektu „Daruj správně“ sdružuje prověřené nezis-
kové organizace. 

JAK TAKÉ MŮŽETE PODPOŘIT APLA PRAHA?

JAKO DOBROVOLNÍK

VĚCNÝM DAREM ČI SLUŽBOU

KOUPÍ NAŠICH VÝROBKŮ 
na prodejních akcích nebo na e-shopu
www.praha.apla.cz/e-shop

ZADÁNÍM PRÁCE KLIENTŮM 
NAŠÍ TRÉNINKOVÉ DÍLNY

ZAMĚSTNÁNÍM LIDÍ S PAS

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH WWW.PRAHA.APLA.CZ V SEKCI 
JAK POMOCI. JE MOŽNÉ NÁS TAKÉ KONTAKTOVAT
NA APLA@APLA.CZ.

Za veškerou podporu a pomoc DĚKUJEME.

Foto: Tomki Němec

Foto Jindřich Mynařík ↑↓

Foto Jindřich Mynařík
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10. Děkujeme dárcům a partnerům

Úvodní slovo generálního partnera 

APLA Praha, střední Čechy, o.s, LBBW Bank CZ, a.s.

LBBW Bank CZ je hrdým partnerem APLA již od roku 2008.

Banka podporuje asociaci APLA přímo, kdy přispívá přede-

vším na zajištění asistenčních a odlehčovacích služeb

v rámci respitního centra a pobytových táborů pro klienty

s poruchou autistického spektra. Dále se banka snaží za-

pojit i formou nefinanční podpory, a to šířením informací

směrem k našim klientům, kteří asociaci mohou podpořit

např. v rámci charitativní golfové jamky na turnajích banky

nebo stánku s výrobky z chráněných dílen na klientských

akcích LBBW Bank. Jsme rádi, že se do pomoci aktivně za-

pojují jak klienti, tak zaměstnanci banky. Je pro nás potěše-

ním sledovat konkrétní výsledky práce v této oblasti. 

Martina Lambert, 

ředitelka oddělení marketingu 

a komunikace

Generální partner APLA

V roce 2013 naši činnost podpořili zejména:
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11. Základní informace

Název: Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, střední Čechy, o.s.
Sídlo: Brunnerova 1011/3, Praha 17 – Řepy, 163 00

Právní forma: občanské sdružení
IČO: 266 23 064

Bankovní spojení: 5111440001/4000 (účet veden u LBBW Bank CZ a.s.)
Vznik sdružení: 1. 4. 2003

E-mail: apla@apla.cz
Web: www.apla.cz, www.praha.apla.cz

Informační portály: www.autismus.cz, www.aspergeruvsyndrom.cz a www.twcm.cz
Facebook: www.facebook.com/apla.praha

Infolinka: 606 729 672

PRACOVIŠTĚ:

ŘEDITELSTVÍ A EKONOMICKÉ STŘEDISKO
Na Truhlářce 24, 180 00, Praha 8, 180 00, tel.: 284 684 959, mob.: 777 723 180 (asistentka)

STŘEDISKO POBYTOVÝCH SLUŽEB (zázemí vedoucích služeb)
Na Truhlářce 24, 180 00, Praha 8, 180 00, tel.: 284 684 959, mob.: 777 723 180 (asistentka)

METODICKÉ A DIAGNOSTICKÉ STŘEDISKO
Dolanská 13 a Dolanská 23, Praha 6, 162 00, tel. 220 571 249, mob.: 606 729 672 (asistentka)

STŘEDISKO RANÉ PÉČE
Brunnerova 1011/3, Praha 17, 163 00, tel.: 235 302 111, mob.: 775 241 515 (asistentka)

TERAPEUTICKÉ A SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKO
V Holešovičkách 593/1a, Praha 8, 182 00, tel.: 267 311 606, mob.: 777 703 417 (asistentka)

STŘEDISKO OSOBNÍ ASISTENCE A ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB 
Ústavní 102 (areál PN Bohnice), Praha 8, 180 00, mob.: 774 723 197 (vedoucí služby)

DOMOV LIBČICE 
Chýnovská 563, Libčice nad Vltavou, 252 66, mob. 739 414 418 (vedoucí služby)

ZÁJMOVÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM ZAJÍC
Zenklova 37, 180 00 Praha 8, mob. 774 723 114 (vedoucí centra) 

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 13

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 8

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 14

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 3

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 10
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Přílohy

1. APLA 2013 ve faktech a číslech

Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2013, přepočet na celé úvazky)

Počet zaměstnanců): 57

Počet osob pracujících na základě uzavřené DPČ: 26

Počet osob pracujících na základě DPP: 14

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky: 5 800

Registrované sociální služby: 9

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Odlehčovací služby 

Domovy se zvláštním režimem 

Chráněné bydlení 

Raná péče 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením 

Sociální rehabilitace

1.1. Zpráva nezávislého auditora, Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 

příloha k účetní závěrce

Dětský autismus

Atypický autismus

Aspergerův syndrom

Jiná PVP

Rettův syndrom

Hraniční symptomatika PAS

Bez PAS

89

69
94

20

1

10

36

Diagnostika v APLA v r. 2013 
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l) Výsledek hospodaření

m) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců

Ve společnosti je zaměstnán na hlavní pracovní poměr předseda sdružení.

n) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kon-
trolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zři-
zovací listinou: nebyly

o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jed-
notky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich
rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vy-
kazované účetní období smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. **

p) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý
druh záruky) poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných or-
gánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou: nebyly
q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oce-
ňování finančního majetku v průběhu účetního období nebo bezpro-
středně předcházejícího účetního období: nebyly

r) Způsob zjištění základu daně z příjmů:
Použité daňové úlevy:
Způsob užití prostředků v běžném účetním období, které byly získány z da-
ňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích (§ 20 odst. 7 zákona
č. 586/1992 Sb.):

s) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé
účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích ( je-li tento
rozdíl významný)

t) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty
Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze
a výkazu zisku a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.

Přírůstky a úbytky – u významných položek aktiv: netýká se

Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty
nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně
vykázány:

Dlouhodobé bankovní úvěry: nebyly
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2013

Rozvahový den nebo okamžik, 
k němuž se účetní závěrka sestavuje 31. 12. 2013
Účetní období 2013

a) Základní údaje
Název Asociace pomáhající lidem s autismem –
APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Sídlo Brunnerova 1011/3
IČ 26623064
Právní forma Občanské sdružení
Hlavní předmět činnosti (poslání) Sociální služby
Hospodářská činnost Prodej reklamních výrobků 
a výrobků tréninkové dílny
Ostatní činnosti —
Statutární orgányValná hromada, Předseda organizace 
Organizační složky s vlastní právní subjektivitou —

b) Zakladatelé, zřizovatelé
Přípravný výbor občanského sdružení Asociace pomáhající lidem s autis-
mem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Vklady do vlastního jmění nejsou.

c) Obecné účetní informace
Účetní období: kalendářní rok

Používané účetní metody: podvojné účetnictví
účetní jednotka účtuje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kte-
rých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Způsob zpracování účetních záznamů: účetní jednotka zpracovává účetní
záznamy pomocí výpočetní techniky.

Způsob a místo úschovy účetních záznamů: v sídle společnosti.

Aplikace obecných účetních zásad: účetní jednotka aplikuje účetní zá-
znamy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb., a ČÚS pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Způsoby oceňování: účetní jednotka oceňuje majetek a závazky podle zá-
kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č. 504/2002 Sb.
Způsoby odpisování: účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek rov-
noměrně po dobu 5 let.

Způsob stanovení oprávek k majetku: součet odpisů

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: společnost nepou-
žila v roce 2013 reálnou hodnotu.

Způsob tvorby a výše opravných položek: nebyly tvořeny.

Způsob tvorby a výše rezerv: nebyly tvořeny.

Odchylky od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na fi-
nanční situaci a výsledek hospodaření:nebyly

d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamži-
kem sestavení účetní závěrky: nenastaly
e) Způsoby oceňování aktiv a závazků: účetní jednotka účtuje závazky
a pohledávky jmenovitou hodnotou, dlouhodobý majetek pořizovací
cenou.
f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím
třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl: žádné
g) přehled splatných závazků SSZ, ZP a FÚ: nejsou
h) akcie a podíly: žádné
i) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné
cenné papíry nebo práva: nejsou
j) dlužené částky, které vznikly v průběhu účetního období: nejsou
k) Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze
(bilanci): nejsou

výsledek hospodaření Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti –162

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 2

Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů –160

položka zaměstnanci celkem

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 56,98

Mzdové náklady 22 990

Zákonné sociální pojištění 6 707

Ostatní sociální pojištění —

Zákonné sociální náklady —

Ostatní sociální náklady —

Osobní náklady celkem 29 697

rok 2010 2011 2012

výše daňové úlevy 66 78 57

výše využití daňové úlevy 66 78 0

způsob využití daňové úlevy Úhrada nákladů
na hlavní činnost

Úhrada nákladů
na hlavní činnost

–

výše nevyužité daňové
úlevy

0 0 57

daňová povinnost 
v minulém účetním období

43

zaplacená daň 
v minulém účetním období

43

rozdíl 0

daňová povinnost 
v běžném účetním období

0

zaplacená daň 
v běžném účetním období

96

rozdíl 0

člen / rodinný příslušník smluvní partneři

— —
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PŘIJATÉ DOTACE NA PROVOZNÍ ÚČELY NEBO NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU ZE STÁTNÍHO 
ROZPOČTU, ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ NEBO ZE STÁTNÍCH FONDŮ (V TIS.KČ)

Poskytovatel Účel dotace Výše dotace použitá v roce 2013 v tis. Kč Zdroj dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí Poskytování soc. služeb 13 551,00 Státní rozpočet

Ministerstvo práce a sociálních věcí Program Rodina 314,70 Státní rozpočet

Ministerstvo zdravotnictví Poskytování zdr. služeb, 370,00 Státní rozpočet

Úřad Vlády Osvěta v oblasti autismu 170,00 Státní rozpočet

Magistrát hl. města Prahy Poskytování soc. a zdrav. služeb, osvěta v oblasti autismu 2 776,70 Rozpočet hl. města Prahy

Městská část Praha 10 Poskytování soc. služeb 60,00 Rozpočet městské části

Městská část Praha 3 Poskytování soc. služeb 50,00 Rozpočet městské části

Městská část Praha 11 Poskytování soc. služeb 45,00 Rozpočet městské části

Městská část Praha 8 Poskytování soc. služeb 45,00 Rozpočet městské části

Městská část Praha 12 Poskytování soc. služeb 40,00 Rozpočet městské části

Městská část Praha 13 Poskytování soc. služeb 35,00 Rozpočet městské části

Městská část Praha 1 Poskytování soc. služeb 30,00 Rozpočet městské části

Městská část Praha 14 Poskytování soc. služeb 30,00 Rozpočet městské části

Městská část Praha 20 Poskytování soc. služeb 30,00 Rozpočet městské části

Městská část Praha 5 Poskytování soc. služeb 15,00 Rozpočet městské části

Městská část Praha 9 Poskytování soc. služeb 15,00 Rozpočet městské části

Královéhradecký kraj Poskytování soc. služeb 40,00 Rozpočet kraje

OPLZZ S pomocí to dokážu 504,40 ESF

OPLZZ Agrese a vzdělávání 483,53 ESF

OPLZZ Společně to zvládneme -TWCM 2 523,90 ESF

OPLZZ Dostaneme šanci? 1 517,56 ESF

OPLZZ S pomocí to zvládneme 1 243,51 ESF

OPVK Škola pro každého 152,16 ESF

OPVK Nevědomost ubližuje 2 950,16 ESF

OPVK Klíč k integraci 2 301,96 ESF

OPPA Do práce bez bariér 24,37 ESF

OPPA Společně to dokážeme 1 943,23 ESF

OPPA Zajíc 2 196,86 ESF

OPPA Pevně na nohou 533,94 ESF

Národní institut dětí a mládeže Program Mládež v akci 49,57 ESF

u) Přijaté a poskytnuté dary

PŘIJATÉ DARY – VÝZNAMNÉ ČÁSTKY NAD 30 TIS KČ.

Dárce Částka v tis. Kč

LBBW Bank CZ, a.s. 300
Nadace rozvoje občanské společnosti 300
NadaceVodafone Česká republika Krok jinak 257
Palmer Capital Czech Republic s.r.o. 170
Nadace Martina Romana 100
MEICO SYSTÉM´S s.r.o. 75
Josef Neumann 60
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota 50
TanGo 50
Zaměstnanci redakce Hospodářských novin 45
SharpCrafters s.r.o. 40,4
Rustico Nová ves,spol. s r.o. 40

POSKYTNUTÉ DARY – VÝZNAMNÉ ČÁSTKY

v) Veřejné sbírky

w) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období

Dále uveďte údaj o individuálním referenčním množství mléka, individu-
ální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných ob-
dobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na
rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání infor-
mace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její významnost: ne-
týká se
x) Majetek oceněný dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, nebo v případě sou-
borů tohoto majetku podle § 42b odst. 2 písm. a): netýká se
y) Vlastnictví více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem: netýká se

příjemce částka

— —

veřejná sbírka účel vybraná částka

SS-MHMP/379406/2010
S-MHMP/204724/2013

Financování všech služeb,
které sdružení poskytuje

191 935,88 Kč
252 521,50 Kč

položka částka

Výsledek hospodaření ( + zisk, – ztráta) –160

Tvorba (+) nebo čerpání (–) fondů –

Tvorba (+) nebo čerpání (–) nerozděleného zisku minulých let –160

Tvorba (+) nebo úhrada (–) neuhrazené ztráty minulých let –
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1.2. Grafická příloha, přehled zdrojů financování

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Roční obrat v letech 2007—2013 (tis. Kč) Zdroje prostředků pro rok 2013 ( % )

50 000 
(tis. Kč)

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

Evropské projekty

Státní dotace

Další veřejné zdroje

Nadace, individuální a firemní dárci 

Vlastní příjmy

34 %

30 %

25 %

4 %

7 %
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SLUŽBA/ČINNOST FINANCOVÁNÍ V R. 2013
DIAGNOSTIKA Rozpočet Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP), 

příspěvky individuálních dárců

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Státní dotace MPSV, rozpočet MHMP, 
rozpočty městských částí Prahy 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20 

RANÁ PÉČE
ZÁJMOVÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM ZAJÍC Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, 

Středočeského a Ústeckého kraje, rozpočet MHMP
Firemní dárci: Palmer Capital Czech Republic s.r.o., Tan-go s. r. o., 
Promed s. r. o., ELKAS s.r.o., PEPSICO CZ s. r. o., 
Czech-Irish Business Association, 
Příspěvky individuálních dárců 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODINY S DĚTMI, 
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO SENIORY A OZP
SOCIÁLNÍ REHABILITACE Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP a Středočeského kraje,

rozpočet MHMP, Úřad vlády ČR, Program Mládež v akci, 
rozpočty městských částí Prahy 5 a 12
Firemní dárci: Boehringer Ingelheim, s. r. o., 
Raiffeisen stavebni spořitelna, a.s.

OSOBNÍ ASISTENCE Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP a Středočeského kraje,
rozpočet MHMP, Městys Karlštejn
Firemní dárci: LBBW CZ, a.s. Dachstar s.r.o., Rustico Nová Ves, 
ZŠ nám. Svobody, Praha 6, IMY, o. s.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, 
Středočeského a Ústeckého kraje, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
rozpočet MHMP, 
Firemní dárci a nadace: Čtení pomáhá – Nadace Martina Romana, 
Alurol, s. r. o., SMP CZ, a. s., Výtěžek z adventních koncertů České televize
(rekonstrukce respitního centra), LBBW Bank CZ, a.s., Nadace Jistota KB,
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., KMPG Česká republika s. r. o., 
Společný sbírkový fond NROS a Nadace ČT Pomozte dětem, 
Výtěžek z veřejné sbírky APLA Praha (rekonstrukce respitního centra), 
MČ Praha 6, AP Promo, s. r. o.
Příspěvky individuálních dárců 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP a Středočeského kraje

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského, 
Královehradeckého kraje, Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina, 
dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje
Firemní dárci a nadace: Raiffeisen stavebni spořitelna a. s., 
Výbor dobré vůle – Nadace O. Havlové, Mölnlycke Health Care, s. r. o., 
Boehringer Ingelheim s. r. o.

VZDĚLÁVÁNÍ, PR, OSVĚTA,
FUNDRAISING, EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ Rozpočet MHMP, platby účastníků vzdělávacích programů 

poskytovaných na komerční bázi, Ministerstvo práce a sociálních věci ČR,
program Rodina, Úřad vlády ČR, Egmont ČR, s. r. o., 
Nadace Vodafone Česká republika, KPMG Česká republika s. r. o.

PARTNEŘI APLA PRAHA PŘI PRODUKCI 
CHARITATIVNÍHO KALENDÁŘE 
APLA 2014 Nadace České pojišťovny, Ecovis Corporate Finance, LBBW CZ a.s., pp.

M. Bendík, P. Šporcl a.s., Zuzana Vojtová

Zdroje financování APLA Praha v r. 2013
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Evropské projekty Státní dotace Další veřejné
zdroje

Nadace,
individuální 

a firemní dárci

Vlastní příjmy

Srovnání zdrojů financování v letech 2007—2013 (v Kč)
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2. Přehled projektů APLA Praha

financovaných v r. 2013 

z Evropského sociálního fondu 

1. KLÍČ K ROZVOJI ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ KE VZDĚLÁ-

VÁNÍ PRO DĚTI/ŽÁKY S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO

SPEKTRA, 1. 3. 2013—30. 12. 2014

Projektový manažer: Denisa Brůhová

Projekt Klíč k rozvoji rovných příležitostí ke vzdělávání pro

děti/žáky s poruchami autistického spektra (dále jen Klíč) jsme za-

hájili v březnu 2013 a jeho hlavním cílem je podpořit integraci dětí

s PAS do škol. Pomocí různých nástrojů usnadňujeme zapojení

žáků s PAS do běžné předškolní a školní docházky. Jednotlivé ak-

tivity projektu se tak týkají nejen dětí s PAS, ale i jejich spolužáků

a pedagogických pracovníků ze Středočeského kraje. 

Cíle projektu dosahujeme především díky těmto aktivitám:

� vzdělávací kurzy pro rodiče i pedagogické pracovníky

� tematická setkání a vzdělávací pobytové kurzy pro rodiny s dětmi

s PAS

� screeningové vyšetření dětí (pozorování dítěte v přirozeném pro-

středí, rozhovor s rodiči nebo pedagogy), diagnostické vyšetření

� supervize pro pedagogické pracovníky ve školách, kazuistické

semináře

� speciálně pedagogické vyšetření

� poradna pro rodiče

� interaktivní programy pro spolužáky dětí s PAS, přednášky pro

středoškolské studenty, přednášky pro rodiče zdravých spolužáků

� konzultace v rodině pro děti s PAS předškolního věku

� individuální i skupinové nácviky sociálních a komunikačních do-

vedností

� cvičení motorických dovedností

� půjčovna pomůcek

� vydání instruktážních a metodických materiálů, publikace od-

borných článků

Přehled aktivit realizovaných v rámci projektu za r. 2013

� podpořili jsme 71 dětí s PAS formou nácviků, konzultací nebo

vyšetření (většina dětí byla podpořena opakovaně nebo více způ-

soby)

� uspořádali jsme interaktivní programy pro 157 spolužáků

� proběhlo 13 supervizí ve školách

� uskutečnilo se 15 kurzů nebo kazuistických seminářů

Projekt bude trvat až do konce listopadu 2014. Kromě pokračo-

vání v rozběhlých aktivitách se mj. zaměříme na tematická setkání

a vzdělávací pobytové kurzy pro rodiče. 

Díky pečlivému zaznamenávání pokroků dětí a velkému zájmu ro-

dičů o zapojení se do projektu můžeme objektivně prohlásit, že ak-

tivity realizované v rámci projektu jsou úspěšné a integraci dětí

do škol opravdu napomáhají. Jako jeden z ukazatelů slouží i fakt,

že jsme v průběhu projektu museli podstatnou změnou snížit sta-

novenou cílovou hodnotu podpořených dětí v integrovaných tří-

dách (třída dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné

škole) a naopak navýšit cílovou hodnotu podpořených dětí s PAS

integrovaných v běžných třídách.

Ze zpětných vazeb:

Seminář psychohygienická a psychoterapeutická podpora rodičů dětí

s Aspergerovým syndromem (14. 11. 2013)

Pozitivně hodnotím i vlastní vklad lektora, zejména využití jeho

vlastních poznatků z práce s klienty.

Jeden z nejlepších seminářů v poslední době. Velmi přínosný. Dě-

kuji!

Seminář Dítě s PAS v MŠ (11. 12. 2013)

Pan Kouřil je člověk na svém místě. Své práci rozumí a má ji rád.

Jsem ráda, že jsem na této přednášce mohla být. Velice děkuji.
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2. NEVĚDOMOST UBLIŽUJE, ZNALOST POMÁHÁ – 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. 8. 2013—30. 10. 2013

Projektový manažer: Mgr. Andrea Králová

Projekt byl určen pro rodiče dětí a mládeže s PAS všech krajů ČR

vyjma hl. města Prahy. Jeho záměrem bylo zkvalitnit odborné

a obecné kompetence rodičů v oblasti autismu a výchovy dětí

s handicapem prostřednictvím řady vzdělávacích aktivit.

V průběhu 12ti měsíců proběhlo 46 ucelených vzdělávacích aktivit

a celkem 263 rodičů se zúčastnilo některé z nabízených aktivit, ja-

kými byly rodičovské skupiny, přednášky, víkendové a vícedenní

pobytové kurzy, či videotrénink interakcí.

Pro potřeby rodičů vznikly následující DVD a publikace:

� Roman Pešek: 

Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem

� Věra Čadilová a Zuzana Žampachová: 

Sociálně praktické dovednosti

� Jan Kouřil a kolektiv autorů: 

Rozvoj hry u dítěte s PAS (instruktážní DVD)

� Denny Ellis: 

Duše za sklem (dokument o výchově dětí s autismem – reedice)

Celý projekt vyvrcholil závěrečnou konferencí v Samechově

u Chocerad. Zúčastnilo se jí 61 rodičů, kteří mohli v průběhu jed-

noho víkendu absolvovat přednášky a workshopy nejen našich,

ale i zahraničních odborníků na autismus. V Sázavském klášteře

byl pro všechny připraven bohatý doprovodný program. 

Odvážíme si přesně to, pro co jsme si přijeli. Pocit sounáležitosti,

pochopení a hlavně opory. Děkujeme.

účastníci víkendového pobytu

Konference byla naprosto úžasná. Moc děkuji všem skvělým lidem

s APLA. Budu moc ráda, když se budou podobné akce opakovat. 

účastnice závěrečné konference

… Pobyt proběhl v už osvědčeném penzionu U čápa v Jizerských

horách a sešla se moc prima parta rodičů i dětí ze Středočeského

kraje. Celý víkend měl příjemnou atmosféru. A zatímco rodiče se

vzdělávali na zajímavých přednáškách Mgr. Veroniky Šporclové

a Mgr. Romana Peška, my z APLA jsme se učili od dětí. Věděli jste,

že tyranosauři útočí jen ve skupinách? Nebo že když do kulečníku

naházíte jablka, tak přestane fungovat?“

projektová manažerka APLA 

v roli osobního asistenta na víkendovém pobytu

3. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PŘÍMOU PODPORU ZAMĚ-

STNÁVÁNÍ LIDÍ S PAS

a) SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME 

Operační program Praha – Adaptabilita 

1. 1. 2013—31. 12. 2014

b) DOSTANEME ŠANCI? 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

1. 2. 2013—31. 1. 2015 

c) S POMOCÍ TO ZVLÁDNEME

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

1. 4. 2013—31. 3. 2015

Projektový manažer: Ing. Renata Hamplová

Projekty se soustřeďují na komplexní pomoc lidem s vysoce funkč-

ním a středně funkčním autismem a Aspergerovým syndromem

při vstupu na otevřený trh práce a v přípravě na samostatný život.

Projekty se liší místem realizace, složením cílové skupiny a drob-

nými odlišnostmi v jednotlivých klíčových aktivitách.

Projekt Společně to dokážeme je zaměřen na občany z hlavního

města Prahy. Jeho cílem je podpořit 50 osob s PAS, z toho 10 za-

městnat na déle než tři měsíce. Díky tomuto projektu se vybudo-

vala a v květnu slavnostně otevřela nová tréninková dílna, která je

součástí respitního centra v pražském bohnickém areálu psychia-

trické nemocnice.

Projekt Dostaneme šanci? podporuje lidi s PAS z celé republiky

hledající zaměstnání. Projekt pomohl s proškolením zejména těch

lidí s autismem, kteří nyní působí jako překladatelé a grafici v Na-

kladatelství PASPARTA. Díky zdrojům z tohoto projektu vzniklo

také pracovní místo knihovnice APLA a zakoupila se část vybavení

pro vznik tohoto pracovního místa. Úkolem projektu je vznik 10

pracovních míst a podpora 50 osob s Aspergerovým syndromem

při vstupu na trh práce.

V dubnu 2013 jsme zahájili projekt S pomocí to zvládneme pro

mimopražské klienty s PAS. Díky projektu bude podpořeno 40

osob s PAS a vznikne 5 pracovních míst.

Nově zavedenou součástí realizace všech tří projektů se stala pra-

covní diagnostika. Tuto službu využilo v r. 2013 28 klientů. Pracovní

diagnostika mj. napomáhá k vypracování individuálního plánu jed-

notlivce a slouží nemalou měrou k naplánování a uzpůsobení pra-

covního prostředí a činnosti osob s PAS. 

Další pravidelnou součástí projektů je část vzdělávací, kde klien-

tům nabízíme řadu kurzů a aktivit osvěžujících jejich znalosti ze

škol. Kurzy jsou zaměřeny na rozšíření počítačové gramotnosti,

znalostí anglického jazyka, ale i praktických nácviků, např. oblast

hospodaření s penězi nebo cestování. Trénování sociálních a pra-

covních dovedností je podpořeno JOB klubem a kurzem sociálních

dovedností. Velice oblíbený týdenní pobyt nácviků pracovních a so-

ciálních dovedností byl rozšířen o pražskou variantu v prostorách

respitního centra APLA Praha.

Součástí pomoci lidem s PAS při vstupu na trh práce je pravidelná

činnost pracovní konzultanta a psychologa.

Foto: Jindřich Mynařík
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4. PROJEKT SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME / TOGETHER WE

CAN MANAGE (TWCM) – OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ

ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. 7. 2012—30. 5. 2015

Projektový manažer: Denisa Brůhová 

TWCM je tříletým mezinárodním projektem na podporu zamě-

stnatelnosti lidí s PAS. Projekt nastartoval už v červnu 2012 a je fi-

nancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Hlavním cílem je zlepšit možnosti lidí s PAS, zvýšit jejich šance na

trhu práce a pomoci jim najít smysluplné uplatnění. K danému cíli

by nás mělo dovést vytvoření mezinárodní tematické sítě, vytvo-

ření koncepce rozvoje podporovaného zaměstnávání, návrh změn

legislativy i zapojení lidí s PAS. 

V roce 2013 jsme se zaměřili především na tyto aktivity:

� rozšíření mezinárodní tematické sítě na podporu zaměstnatel-

nosti lidí s PAS o členy z ČR i ze zahraničí a rozvoj spolupráce

s partnerem projektu Autism-Europe (mezinárodní organizace za-

sazující se o zlepšování kvality života lidí s PAS a jejich rodin)

� rozvoj činnosti sdružení sebeobhájců (Aspergea – Sdružení se-

beobhájců s AS a VFA)

� práce na koncepci rozvoje podporovaného zaměstnávání lidí

s PAS, identifikace problémů a možné směry řešení

� navázání spolupráce s Generálním ředitelstvím Úřadu práce a ji-

nými zástupci veřejné správy

� setkání mezinárodní tematické sítě, kulaté stoly a workshopy pro

členy tematické sítě i pro osoby s PAS

� dotazníkové šetření za účelem zjištění znalostí lidí s PAS o Úřadu

práce

� osvětové akce

� rozvoj internetových stránek www.twcm.cz, na kterých zveřej-

ňujeme příběhy lidí s PAS, pozvánky na setkání tematické sítě a zá-

pisy ze setkání, příklady dobré praxe z ČR i zahraničí, legislativu

ČR a další užitečné a zajímavé informace

Pro osoby s PAS jsme v květnu a listopadu uspořádali tři works-

hopy, jejichž smyslem bylo informovat o možnostech chráněného

bydlení a procvičit sociální a komunikační dovednosti v oblastech

sebepojetí, sebeprezentace a asertivita.

Pro laickou i odbornou veřejnost proběhlo v červnu setkání mezi-

národní tematické sítě s názvem Den workshopů. Deseti works-

hopů se zúčastnilo 94 lidí, z nichž většina absolvovala 3—4

workshopy. Jednalo se o rodiče dětí s PAS, pedagogické pracov-

níky, zaměstnance jiných neziskových organizací a další. Účastníci

se mohli zapojit do workshopů s předními českými odborníky na

problematiku autismu (např. PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., PhDr. Kate-

řina Thorová, Ph.D., Mgr. Miroslav Vosmik, aj.) nebo workshopů

zahraničních lektorů (Pietro Cirrincione, Itálie; Ľuba Heinzlová,

Slovensko; Katarzyna Matynia a Ewelina Wildner, Polsko; Bettina

Bönsch, Německo; Sergiyenko Inna, Ukrajina; Jasmin Londono,

USA/Rakousko; Olga Shiroboková, zástupkyně mezinárodní or-

ganizace ASHOKA). Setkání zahájili zástupci MPSV Mgr. Radmila

Jiříčková a Bc. Filip Novotný.

Sdružení sebeobhájců v říjnu zorganizovalo Kreativní workshop. Zú-

častnili se lidé ze skupiny sebeobhájců SAMI A SPOLU ze SPMP, žáci

a pedagogové z Praktické školy dvouleté – Lyceum Rooseveltova

a v neposlední řadě také zástupci sebeobhájců s autismem z Itálie.

Další kulatý stůl pro osoby s PAS proběhl v říjnu a své názory a zku-

šenosti zde prezentovali osoby s PAS, zástupci APLA a zahraniční

hosté z organizace SYNAPSIS FOUNDATION (Polsko) a sebeob-

hájci z Itálie a Slovenska. Do diskuze se zapojily i zástupkyně Ge-

nerálního ředitelství Úřadu práce ČR. Probírala se témata „Jak stát

podporuje zvýšení zaměstnanosti lidí s PAS“ a „Jak já sám mohu

zvýšit své šance na trhu práce“.

V roce 2014 chceme pokračovat v setkáních a otevřít na nich zej-

ména možné problémy legislativy ČR a jejich řešení a dále mož-

nosti zvýšení motivace zaměstnavatelů. Plánujeme pokračovat

v tvorbě koncepce rozvoje podporovaného zaměstnávání a otevřít

diskuze s veřejnou správou s cílem zlepšit legislativní podmínky za-

městnávání osob s PAS (nebo obecně lidí se znevýhodněním). 

Velmi oceňuji, že setkání bylo koncipováno jako kulatý stůl, nikoliv

jako konference. Je možná otevřená diskuze, objevují se návrhy na

řešení problémů (nikoliv pouhé konstatování stavu). Vítám zajiš-

tění akce v neformálním prostředí. Organizaci kulatého stolu po-

važuji za těžší z hlediska facilitace a uchopení faktů složitější. Nelze

odhadnout předem, jak se bude jednání vyvíjet. Ale povedlo se.

účastnice jednání v rámci projektu TWCM

5. PROJEKT ZAJÍC – ZŘÍZENÍ DĚTSKÉ SKUPINY PRO DĚTI

S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA A ZDRAVÉ DĚTI

PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 1. 2. 2013—31. 12. 2014

Projektový manažer: Denisa Brůhová

V únoru 2013 byl zahájen projekt ZAJÍC, který je financován z Ev-

ropského sociálního fondu a krajského rozpočtu Praha prostřed-

nictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita. Dali jsme si

za cíl vytvořit dětskou skupinu pro děti od dvou let do zahájení

školní docházky, ve které budou integrovány děti s PAS mezi

vrstevníky. Všechny děti pracují na rozvoji svých sociálních a ko-

munikačních dovedností. Zřízením dětské skupiny především umo-

žňujeme rodičům návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené,

sladění pracovního a soukromého života a případně i alespoň čás-

tečné odlehčení od náročné péče o dítě s postižením.

Cílovou skupinou jsou tedy rodiče, kteří žijí na území hl. m. Prahy

či vykonávají svojí ekonomickou činnost na území hl. m. Prahy

a díky umístění dítěte do dětské skupiny se můžou vrátit do zamě-

stnání nebo se zaměstnání více věnovat. Našim cílem je pomoci 50

rodičům, z toho 30 úspěšně.

Podařilo se najít volné prostory v budově libeňské sokolovny (Zen-

klova 37, Praha 8), ale byla nutná rozsáhlá rekonstrukce a následné

zařízení potřebným vybavením. Proto jsme dětskou skupinu nej-

dříve otevřeli v pilotním provozu v prostorách DDM na Praze 5. Na-

stavili jsme pravidla a metodiku pro práci s dětmi a kromě dětské

skupiny jsme vyzkoušeli i řadu zájmových aktivit, jako např. plavání,

výtvarné a sportovní aktivity a další. V červenci byly prostory zko-

laudovány a následně zde proběhly dva příměstské tábory.

Od září 2013 běží standardní provoz dětské skupiny. Během dne

si děti hrají, učí se nové věci, jezdí na výlety a věnují se i individu-

ální práci u stolečku spolu s paní učitelkou. V každodenních  čin-

nostech dětem s PAS pomáhají nakreslené piktogramy a postupy.

Odpoledne probíhají zájmové aktivity jako muzikoterapie, cvičení

a výtvarná výchova. Obyvatelé MČ Praha 8, kde se Zajíc nachází

byli informováni o činnosti skupiny na jednorázových akcích, jako

bylo např. slavnostní otevření centra ZAJÍC 25. 9. 2013 nebo vá-

noční besídka 17. 12. 2013.

Během pilotního, letního i běžného provozu se v dětské skupině

postupně vystřídalo už 33 dětí, z toho 14 dětí navštěvovalo i od-

polední aktivity. Zatím 16 rodičů se díky tomu mohlo vrátit do

práce, věnovat se podnikatelské činnosti nebo si navýšit úvazek

v zaměstnání. Tři maminky zatím práci hledají a ostatní rodiče mají

větší šanci na sladění pracovního a osobního života. Jelikož projekt

pokračuje až do konce roku 2014, počty dětí i rodičů se ještě zvýší.

Na rok 2014 je naším prvořadým úkolem zajistit udržitelnost pro-

jektu, tedy najít financování provozu dětské skupiny i po skončení

projektu ZAJÍC. Dětské skupiny nemají nárok na státní dotace. Jed-

nou z možností je transformace na mateřskou školu, což se jeví

jako velmi perspektivní a nadějná cesta. Motivaci to zvládnout

máme – stačí se podívat na pokroky, které děti dělají.
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6. PROJEKT PEVNĚ NA NOHOU – OPERAČNÍ PROGRAM

PRAHA – ADAPTABILITA 1. 7. 2013—31. 12. 2014

Projektový manažer: Ing. Eva Petříková

Díky finančním prostředkům projektu Pevně na nohou Operačního

programu Praha – Adaptabilita se můžeme i my, zaměstnanci APLA

Praha, od července 2013 dále vzdělávat a zvyšovat tak svou kvali-

fikaci. Od září tohoto roku proběhlo již mnoho aktivit, kterých se

zúčastnilo celkem 83 osob. Někteří z nás absolvovali i více aktivit.

Pro nově příchozí zaměstnance a osobní asistenty proběhly 3 mo-

duly vstupního vzdělávání, kde se hovořilo o fungování a etických

zásadách asociace, myšlení lidí s autismem, pravidlech strukturo-

vaného učení, zvládání problematického chování klientů a PAS,

použití fyzických restrikcí v nutných případech, a práci s malými

dětmi s PAS. Všechny výše zmiňované kurzy zajistili odborníci z řad

našich zaměstnanců.

Dále jsme se měli možnost zúčastnit našich komerčních kurzů

a konference věnované problematice alternativních metod. Pro ty,

kteří pracují v Domově se zvláštním režimem, a pro osobní asis-

tenty byly připraveny kurzy psychologie, sebeobrany a prevence

syndromu vyhoření. 

3. Přehled dalších projektů APLA

Praha financovaných v r. 2013 

z veřejných zdrojů 

1. VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S PAS – PROGRAM RODINA

A OCHRANA PRÁV DĚTÍ (MPSV)

Projekt byl zaměřen na podporu rodin s dětmi s autismem a posí-

lení rodičovských kompetencí. Aktivity projektu byly již poněkoli-

káté podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí

MPSV.

V rámci projektu mohli rodiče využít následujících vzdělávacích

aktivit:

� Vstupní seminář pro rodiče vstupující do služeb rané péče

� Rodičovské skupiny 

� Setkání s odborníky

� Workshopy pro rodiče malých dětí 

� Pobytové vzdělávací kurzy

Celkem bylo projektem podpořeno 270 rodičů, kteří se zúčastnili

alespoň jedné vzdělávací aktivity. Díky tomuto projektu bylo na-

koupeno i vybavení půjčovny literatury a didaktických pomůcek

APLA. 

2. INFORMOVANOST O PROBLEMATICE AUTISMU JAKO

KLÍČ K ROZVOJI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTIS-

TICKÉHO SPEKTRA – PROJEKT FINANCOVANÝ Z ROZ-

POČTU MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Projekt byl zaměřen na realizaci uceleného systému aktivit, které

napomohly zvýšit obecné povědomí o poruchách autistického

spektra ve školách. Naši odborníci přednášeli v pražských školách

o problematice autismu pro pedagogické pracovníky, povídali si

se spolužáky dětí s PAS o tom, jak se jejich spolužák cítí a jak mu

mohou v řadě věcí pomoci, nebo pořádali osvětové semináře na

středních školách. Pro snadnější pochopení chování a vnímání spo-

lužáka s PAS v kolektivu třídy byl vydán plakát, který zábavnou for-

mou komiksu zobrazuje určité situace, které děti s Aspergerovým

syndromem a jejich spolužáci mohou zažívat.  

3. XI. ROČNÍK REKONDIČNÍCH A EDUKAČNÍCH POBYTŮ SE

ZDRAVOTNÍM PROGRAMEM PRO DĚTI A MLADÉ LIDI S PAS

A CELOROČNÍ REKONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ AKTIVITY

PRO DĚTI A MLADÉ LIDI S AUTISMEM

I v roce 2013 jsme pokračovali v tradici pořádání letních rekon-

dičních pobytů a celoročních rehabilitačních aktivit. Děti a mladí

lidé si během pobytů vyzkoušeli nové možnosti trávení volného

času (ke kterým se jinak pro svůj handicap jen velice těžko dosta-

nou) a využili zajímavého programu včetně akcí zaměřených na

zdravý životní styl (pohyb, stravování). Během práce s dětmi byl

důraz kladen na dovednosti v oblasti sebeobsluhy, nácviky komu-

nikačních a sociálních dovedností a prevenci problémového cho-

vání.

� Celkem se 14 turnusů zúčastnilo 126 dětí a mladých lidí s PAS

Cílem rekondičních a rehabilitačních aktivit, které probíhaly v prů-

běhu celého r. 2013, je umožnit dětem a mladým lidem s PAS vy-

zkoušení si nových sportovních, pohybových nebo jiných aktivit.

Děti tak tráví čas zdravým způsobem a mezi vrstevníky. Primárně

jsme se zaměřili na plavání, cvičení pro různé věkové skupiny

(včetně atletické přípravky), ergoterapii, muzikoterapii a druhy ar-

teterapie jako např. keramický kroužek. Aktivity jsme pořádaly ve

dvou obdobích:

V období leden—červen se aktivit účastnilo 69 dětí, z toho:

� 20 dětí se účastnilo více jak jedné aktivity

� 28 dětí začalo pravidelně cvičit a věnovat se pohybu a 17 dětí

začalo plavat

V období září—prosinec se aktivit účastnilo 62 dětí, z toho:

� 18 dětí se účastnilo více jak jedné aktivity

� 22 dětí pravidelně cvičilo a věnovalo se pohybu a 19 dětí se vě-

novalo plavání

Aktivity proběhly díky finanční podpoře MHMP, Ministerstva zdra-

votnictví a Pomozte dětem.

4. DALŠÍ AKTIVITY PODPOŘENÉ MAGISTRÁTEM HLAVNÍHO

MĚSTA PRAHY

Díky dotacím Magistrátu hlavního města Prahy jsme dále mohly

lidem s PAS z Prahy poskytovat následující služby:

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

� Včasná diagnostika a poradenství – podpora rozvoje dětí s po-

ruchami autistického spektra.

Poskytnutí anamnestických a diagnostických vyšetření, screenin-

gové diagnostiky, odborné poradenství a konzultace pro osoby

s PAS a jejich rodiny. Celkem bylo podpořeno přes 200 klientů

z hlavního města Prahy.



9594

OBLAST ŠKOLSTVÍ

� Informovanost o problematice autismu jako klíč k rozvoji vzdě-

lávání dětí s poruchami autistického spektra.

Vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky, přednášky pro

spolužáky dětí s PAS, odborné články a vydání publikace pro spo-

lužáky

PROGRAM PARTNERSTVÍ

� Osvětová soutěž APLAUS 2013

Ocenění a zviditelnění profesionálů i „běžných“ občanů, kteří po-

máhají lidem s poruchou autistického spektra.

� Evropská osvětová kampaň Autism is More Common Than

You Think (Autismus je častější, než si myslíte) v Praze

Osvětové akce spojené s Mezinárodním dnem porozumění au-

tismu s cílem šířit povědomí o problematice autismu a tím i po-

chopení mezi širokou veřejnost (přednášky, soutěže a další akce)

� Konference Autismus a vzdělávání

Podpora konání mezinárodní konference v Praze, která proběhla

14. 6. 2013. Na konferenci vystoupilo 21 zahraničních i českých

odborníků a zúčastnilo se 87 hostů z řad odborné i laické veřej-

nosti. 

� Zpravodaj APLA

Světový den porozumění autismu, mezinárodní aktivity, letní po-

byty a celková rekapitulace. To jsou stěžejní témata čtyř čísel Zpra-

vodaje APLA, která APLA Praha vydala v roce 2013. Kromě

aktuálních informací jsou jeho náplní také osvětové články, zají-

mavé rozhovory a pozvánky na pořádané akce. Zpravodaj pravi-

delně rozesíláme na stovky mailových adres našich příznivců a na

internetových stránkách APLA Praha jsme zaznamenali stovky sta-

žení u každého čísla. Stále více lidí (odborníků i laiků) si tak rozši-

řují své znalosti o problematice PAS.

5. PODPORA ČINNOSTI KLUBU SEBEOBHÁJCŮ

Hlavním cílem projektu je podpořit a rozvíjet kreativitu, iniciativu

a aktivní účast mladých lidí se zdravotním postižením. Projekt jim

umožňuje rozvinout vlastní sebeuvědomění a posílit vědomí, že

mají stejné příležitosti žít a pracovat jako jejich zdraví vrstevníci.

Do projektu se v roce 2013 zapojilo 24 lidí s PAS. Na společných

setkáních se věnovali různým aktivitám:

� diskuze o aktuálních tématech (např. volby, povodně)

� nácviky sociálních a komunikačních dovedností (např. vhodné

reakce ve stresových situacích)

� příprava na tzv. kulaté stoly (diskuze s představiteli veřejné

správy)

� zájmové aktivity (filmový klub, deskové hry, šachy, sportovní ak-

tivity atd.)

� jednorázové aktivity (diskuze s rodiči malých dětí s PAS na kon-

ferenci v Samechově, setkání s hercem Š. Benonim pro jeho pří-

pravu na divadelní hru Podivný případ se psem atd.)

Dalo by se vyjmenovat ještě hodně dalších aktivit. Jedna z nejzá-

sadnějších je, že si sebeobhájci zvolili svůj název: ASPERGEA –

sdružení sebeobhájců s AS a VFA.

Foto: Jindřich Mynařík
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