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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

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

„Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.“
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Naše organizace vznikla v roce 2003 na základě dlouhodobé

spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pe-

dagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického spektra (PAS).

Hlavním důvodem založení byla naléhavá potřeba začít řešit

problematiku 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.

V listopadu 2015 došlo ke změně právní formy a názvu našeho

spolku Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha,

střední Čechy, o.s. na Národní ústav pro autismus, z.ú. K trans-

formaci našeho spolku na novou právní formu – ústav, došlo

v souladu s platnou legislativou dle nového občanského záko-

níku. Hledali jsme novou právní formu i nový název, které by

lépe vystihovaly naši činnost a pozici největšího poskytovatele

služeb pro lidi s autismem v České republice.
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Co je autismus? 

Autismus je vrozená neurovývojová porucha způsobující deficit

v sociálních a komunikačních schopnostech, která ovlivňuje

mnohé oblasti života a navenek se projevuje nestandardním,

často sociálně problémovým chováním. Osoby s autismem mají

sice mnoho společného, ale zároveň se od sebe i výrazně odlišují.

Mezi poruchy autistického spektra (PAS) spadá kromě dětského

autismu i Aspergerův syndrom, atypický autismus a dezinteg-

rační porucha. Vývoj dítěte s autismem je od raného dětství na-

rušen zejména v oblasti komunikace a vztahů. Děti s autismem

mívají i řadu dalších problémů. Často se objevují různé formy

stereotypního chování, emoční poruchy, problémy s představi-

vostí, poruchy chování, motoriky a nejrů znější neurologické od-

chylky. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní

i s poruchami vývoje intelektu, hovorní i nemluvící, uzavření

i společenští, pasivní i hyperaktivní, děti úzkostné i bez pudu

sebezáchovy. Někteří lidé s poruchou autistického spektra

vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samos-

tatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný

život. Nicméně všem osobám s touto diagnózou komplikuje au-

tismus život. Dopad autismu na člověka a na jeho rodinu lze po-

važovat za závažný a handicapující.

Jaký problém ve společnosti řešíme?

Odhadovaná prevalence poruch autistického spektra podle iiú-

dajů z roku 2014 je 2,24 % (Zablotsky et al., 2015)1. Epidemiolo-

gické studie uvádějí 1—2 případy poruch autistického spektra na

100 osob (podle šířky diagnostických kritérií). Potencionálně

tedy žije v České republice 100 000—200 000 osob s poruchou

autistického spektra, každý rok se narodí v České republice okolo

500 dětí s PAS. Jedná se o celoživotní omezení. Příčina ani

možnost léčby autismu dosud nejsou známy. Autismus ovlivňuje

nejen život lidí s touto diagnózou, ale také jejich rodiny a širší

okolí. Služby pro tuto cílovou skupinu nejsou v ČR poskytovány
v dostatečném objemu. Některé (např. pobytová zařízení pro

lidi se souběhem autismu a problémového chování) neexistují

téměř vůbec nebo za podmínek pod hranicí lidské důstojnosti.

Povědomost odborníků, rodin dětí s PAS i širší veřejnosti
o autismu je stále nízká. Z tohoto důvodu se stále popu-

lárnějšími stávají 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 potýkají

se šikanou, dospělí si obtížně hledají zaměstnání (podle výzkumů

75—90 % dospělé populace s PAS ve světě nemá práci)2 . Manžel-

ství rodin s dítětem s autismem jsou z důvodu vysoké psychické

i fyzické náročnosti náchylnější k rozpadu, rodiny se snáze dostá-

vají do sociálně tíživé situace. 

Co děláme pro zlepšení života 
lidí s autismem a jejich rodin?

Poskytujeme komplexnější nabídku služeb pro lidi s PAS v České
republice. 
V oblasti diagnostiky u nás pracují psychiatr a psychologové.

O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků včasné
intervence, a služby jim také poskytuje mateřská škola – školka

ZAJÍC. Speciální pedagogové sestavují pro děti, žáky a studenty

podklady pro individuální vzdělávací programy, spolupodílí se

poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních

zařízení. Od podzimu 2014 NAUTIS poskytuje tyto služby pro-

střednictvím Speciálně pedagogického centra, jehož je zaklada-

telem. Vyškolení terapeuti vedou individuální i skupinové ná-
cviky sociálních dovedností nebo analyzují a řeší problémové
chování. Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství po-

bytovým zařízením sociální péče, které mají v péči klienty s PAS.

Jsme registrovaným poskytovatelem terénních sociálních a po-
bytových sociálních služeb a realizujeme programy podporova-
ného zaměstnávání. Založili jsme sociální podnik – Nakladatel-
ství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem. Podporujeme

také činnost tzv. sebeobhájců – lidí s PAS, kteří se snaží prosa-

zovat své názory a svá práva ve společnosti. Máme ucelený sys-
tém vzdělávání týkající se problematiky autismu. Organizujeme

osvětové a PR akce pro širokou veřejnost. Formou členství NAUTIS

v mezinárodní organizaci Autism-Europe se aktivně účastníme

mezinárodních projektů. Díky Kateřině Thorové, jedné ze zakla-

datelek NAUTIS, která získala v mezinárodní organizaci ASHOKA

statut „ASHOKA Fellow“, využíváme možností navazovat nové

partnerské vztahy s firmami a sdílet know-how se sociálními 

inovátory, které tato organizace podporuje po celém světě.
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1Zdroj: Zablotsky, B., Black, L. I., Maenner, M. J., Blumberg, S. J. & Schieve, L. A. (2015).

Estimated Prevalence of Autism and Other Developmental Disabilities Following

Questionnaire Changes in the 2014, National Health Interview Survey. National He-

alth Statistics Reports, č. 87, November, 2015

2Zdroj: The National Autistic Society  Autism Speaks; Specialisterne; Aspiritech; Uni-

ted Kingdom Office for National Statistics (2001), Census Report



Vize 

Naší vizí je poskytovat vysoce kvalitní a cenově dostupné
služby lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám
a odborné veřejnosti. Samozřejmostí je individuální přístup ke

klientům a naplňování standardů kvality sociálních služeb. Usi-
lujeme o respektování základních občanských práv osob s au-
tismem a jejich rodin. Uplatňujeme a propagujeme jen takové
postupy a metody při práci s osobami s PAS v České republice,

které vycházejí z vědeckého přístupu k autismu. Fungování or-

ganizace zajišťujeme prostřednictvím všech dostupných

veřejných a soukromých zdrojů i finančních prostředků zís-

kaných z prodeje služeb a produktů. Chceme aktivně rozvíjet

a hledat další možnosti samofinancování, firemního a individu-

álního fundraisingu s cílem zajistit trvalou udržitelnost a co

největší finanční nezávislost fungování organizace. Důvěryhod-

nost a dobré jméno NAUTIS chceme i nadále garantovat tran-
sparentním hospodařením s finančními prostředky a vy-

tvářením odpovídajícího a stabilního zázemí pro naše

zaměstnance včetně poskytnutí možnosti dalšího profesního

růstu a zvyšování kvalifikace doma i v zahraničí.  

Priority

Poskytováním komplexních služeb, publikační činností, zapoje-

ním se do komunitního plánování sociálních služeb, prací s dob-

rovolníky a systematickou osvětou široké veřejnosti se budeme

zasazovat o rozvoj kvalitní péče o lidi s autismem a jejich blízké

především v těchto oblastech:

– diagnostika;

– terapeutické služby; 

– psychologické a psychiatrické služby;

– registrované sociální služby (raná péče, osobní asistence, 

odlehčovací služby, sociální rehabilitace, celoroční pobytové 

služby aj.);

– vzdělávací, zájmové, pracovní a sociálně odborné programy pro

lidi s PAS;

– vzdělávání odborníků, zejm. psychologů, lékařů, pedagogů, 

podpůrného personálu a rodičů či blízkých, kteří se podílejí 

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 zřizované

organizace – Nakladatelství PASPARTA, mateřskou školu a spe-

ciálně pedagogické centrum. 
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Vážení přátelé,  

rok 2015 byl pro nás rokem velkých změn. Tou nejvýznamnější

byla změna právní formy (ze spolku jsme se stali ústavem)

a změna názvu na Národní ústav pro autismus, z.ú. (značku APLA

Praha tak nahradila značka NAUTIS). I když transformací naše

členská základna zanikla, myšlenku koordinované spolupráce

s organizacemi, které směřují k stejným cílům a vyznávají ob-

dobné principy práce, jsme nikdy neopustili. Když mluvíme s ji-

nými poskytovateli služeb, kteří dělají ve svých regionech velmi

kvalitní a záslužnou práci, všichni vyjádřili výraznou potřebu užší

spolupráce a vzájemné podpory v rámci celorepublikové strate-

gie v péči o lidi s PAS.

Pod hlavičkou Asociace poskytovatelů služeb pro lidi s autis-
mem tak plánujeme vytvořit nový koncept asociační činnosti,

spojovat organizace, které se hlásí k uplatňování určitých po-

stupů a metod péče při práci s lidmi s autismem.   Společnými si-

lami pak chceme nadále šířit osvětu, informovat představitele

našeho státu o potřebě podpory služeb pro lidi s autismem, ší-

řit osvětu směrem k laické i odborné veřejnosti. Řadu těchto ak-

tivit jsme uskutečnili i v roce 2015. Uspořádali jsme seminář

v Poslanecké sněmovně ČR, vzdělávací konferenci, angažovali se

v pracovních skupinách ministerstev a Úřadu vlády ČR.

V souvislosti s tím se chceme v roce 2016 zaměřit na měření so-

ciálního dopadu našich služeb. Pracujeme na metodice, která by

nám měla dát výstupy efektivity naší práce, informaci o tom, na-

kolik jsou naše projekty potřebné a úspěšné.  Inspiraci jsme čer-

pali a stále čerpáme i od kolegů ze zahraničí. V loňském roce jsme

kromě udržování a rozvíjení partnerství s členskými organiza-

cemi Autism-Europe navázali spolupráci i s partnery z dalších

zemí jako je Maďarsko, Německo, Gruzie, Kosovo. 

Radost nám dělají i námi zřízené organizace – Nakladatelství

PASPARTA, PASPARTA Publishing, s. r. o., speciálně pedagogické

centrum i mateřská škola. Dnes již můžeme s hrdostí konstato-

vat, že jsou to organizace samostatné, udržitelné a nezávislé na

ekonomické podpoře svého zřizovatele. Naše podpora směrem

k těmto organizacím ale nekončí. I nadále velmi úzce spolupra-

cujeme, scházíme se v rámci pravidelných měsíčních porad, sdí-

líme příklady dobré praxe, spolupodílíme se na strategii rozvoje. 

Tolik k tomu, co plánujeme v roce 2016. O tom, co a jak jsme dě-

lali v roce 2015 se dočtete na dalších stránkách této výroční

zprávy. Děkujeme vám všem, kdo spolu s námi pomáháte světu

porozumět autismu.

Za spoluzakladatele Národního ústavu pro autismus, z.ú.

Magdalena Čáslavská, ředitelka   
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Odborníci působící v rámci APLA ČR v Praze zakládají

1. 4. 2003 APLA Praha. Své zázemí nachází APLA

Praha v areálu mateřské školy Fialka v Řepích, ul.

Brunnerova.  Vizí APLA Praha je zavedení komplexní

péče o lidi s autismem pro rodiny nejen z Prahy

a okolí. 

2003

Podařilo se získat první grant z veřejných zdrojů

(rozpočet hlavního města Prahy). Rozbíhá se nový

projekt respitní péče, který zahrnuje domácí odleh-

čovací péči a službu osobní asistence. Nabídka slu-

žeb se rozšiřuje o program osvěty a vzdělávání,

který mj. zahrnuje pořádání odborných kurzů pro

rodiče i odborníky. Kurzy získaly akreditaci MŠMT.  

2004

Stávající služby využívá stále více rodičů, APLA Praha

posiluje personálně. Koncem roku se podařilo získat

zdroje z Evropského sociálního fondu (ESF) na pro-

jekt „Příprava organizace na rozvoj pracovních pro-

gramů pro dospělé osoby s autismem“. Projekt byl

zaměřen zejména na posílení kapacity APLA Praha. 

2005

APLA Praha získává od ESF zdroje na realizaci pro-

jektu "Zvládání problémového chování osob s men-

tální retardací a / nebo autismem“. Výrazným poči-

nem v oblasti osvěty bylo vydání odborné publikace

Poruchy autistického spektra od Kateřiny Thorové.

Vzniká centrum včasné intervence, které se specia-

lizuje na podporu rodin dětí s PAS do 7 let.  

2006

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 zařízení

pro lidi s autismem a těžkým problémovým chová-

ním v Libčicích nad Vltavou. Organizace se zaměřuje

na zkvalitnění PR a osvětové činnosti. Pravidelně 

vydává informační Zpravodaj APLA, ve spolupráci

s Českou televizí vzniká několik osvětových pořadů

(Diagnóza, Klíč). 

2010

APLA Praha zahajuje tři víceleté projekty 

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

zaměřený na sociální rehabilitaci dospívajících 

a dospělých osob s PAS. Projekt „Škola pro každého“

je určen dětem, jejich rodičům a pedagogům ze

Středočeského kraje. Poslední z projektů s názvem

„Autismus a vzdělávání“ je zaměřený na další vzdělá-

vání pracovníků v sociálních službách a rodičů dětí

s PAS. 
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V rámci Evropských dnů autismu proběhla v Praze

konference, které se zúčastnilo více než 200 účast-

níků z řad pracovníků ve školství a sociálních služ-

bách a rodičů dětí s PAS. Významně se rozšiřuje 

nabídka zájmových a rehabilitačních aktivit pro děti

s autismem. Terapeutické středisko nabízí nově 

rodičovské terapie. 

2011

APLA Praha se stává členem Autism-Europe. Reali-

zují se projekty v oblasti vzdělávání a podporova-

ného zaměstnání financované ze zdrojů ESF. Začíná

také fungovat skupina sebeobhájců – dospělých lidí

s PAS. APLA Praha zahajuje rekonstrukci objektu

v areálu   PN Bohnice a jeho přebudování na respitní

centrum.  

2012

APLA Praha úspěšně zahajuje další projekty financo-

vané z ESF zaměřené zejména na oblast podporova-

ného zaměstnávání. U příležitosti Světového dne

porozumění autismu probíhá vyhlášení vítězů 1. roč-

níku osvětové soutěže APLAUS pro lidi, kteří se za-

sloužili o podporu lidí s autismem a osvětu v oblasti

porozumění autismu.  Činnost zahajuje sociální pod-

nik – Nakladatelství PASPARTA, jehož je APLA Praha

zřizovatelem. Činnost zahajuje respitní centrum

a Zájmové integrační centrum pro děti „ZAJÍC“. V zá-

věru roku probíhá křest charitativního kalendáře

APLA 2014 „Každý je originál“. 

2013

Projekt „Pevně na nohou“ financovaný ze zdrojů ESF

(OPPA) umožňuje zaměstnancům dále zvyšovat

svoje odborné i manažerské kompetence. APLA

Praha vstupuje do procesu tvorby strategického

plánu organizace na další období. Probíhá osvětová

kampaň Porozumět autismu 2014, kterou finančně

podpořilo hlavní město Praha. Od září začíná fungo-

vat Speciálně pedagogické centrum APLA. Na konci

září se uskutečňuje 1. ročník multižánrového festi-

valu APLAFEST, na konci října křest již druhého cha-

ritativního kalendáře, tentokrát s námětem Emoce.

Pokračuje realizace projektů podporovaného 

zaměstnávání. Generální partner APLA Praha mění

se změnou vlastníka své jméno na Expobank CZ, a.s.

2014

2015

Pokračujeme v realizaci projektů ze zdrojů ESF. Probíhá další ročník osvětové kampaně Porozumět au-

tismu 2015. U příležitosti Světového dne porozumění autismu pořádáme Modré Aero – den o autismu. 

1. dubna vyhlašujeme vítěze dalšího ročníku cen APLAUS a osvícením kopule budovy našeho generálního

partnera Expobank CZ se zapojujeme do celosvětové iniciativy Light It Up Blue. V květnu pořádáme semi-

nář „Autismus – celospolečenský problém nebo módní diagnóza 21. století?“ v Poslanecké sněmovně ČR.

Na konci června pořádáme 2. ročník multižánrového festivalu APLAFEST. V říjnu probíhá první kazuistická

konference Autismus v praxi. V listopadu křtíme charitativní a osvětový Kalendář NAUTIS 2016 – doved-

nosti, talent, ambice. V listopadu 2015 dochází ke změně právní formy a názvu našeho spolku Asociace

pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, střední Čechy, o.s. na Národní ústav pro autismus, z.ú.
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Pracovníci NAUTIS (stav k 1. 6. 2016)

Ing. Magdalena Čáslavská – výkonná ředitelka, statutární orgán

1. Ekonomické, provozní a personální středisko

Ing. Eva Petříková – finanční ředitelka
Ing. Daniela Tůmová – ekonomka 

Ing. Pavla Drozdová – ekonomka

Markéta Kheilová – administrativní pracovnice

Jana Marášková – finanční účetní

Renata Jirčíková – finanční účetní

2. Středisko rozvoje a vnějších vztahů

Ing. Jana Sirotková, Ph.D. – ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy
Ing. Veronika Šturmová – odborná asistentka

Ing. Sabina Obluková – grantová specialistka

Mgr. Michaela Danešová – koordinátorka volnočasových aktivit,

koordinátorka dobrovolníků a stážistů

3. Středisko odborného poradenství 
a diagnostiky

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. – metodická ředitelka odborných
programů, psycholožka
Mgr. Veronika Šporclová – ředitelka střediska, psycholožka
Hana Tereková – asistentka střediska 

Mgr. Irena Beranová – klinická psycholožka

Bc. Pavla Hradecká – odborná asistentka, vedení anamnestic-

kých rozhovorů

Mgr. Alena Perlínová – psycholožka

MUDr. Magdalena Ryšánková – dětská psychiatrička

Mgr. Alena Valáková – speciální pedagožka 

4. Středisko včasné intervence

Bc. Jan Kouřil – ředitel střediska včasné intervence, speciální
pedagog
Ing. Hana Kašpárková – asistentka střediska

Mgr. Lucie Čížková, RBT – vedoucí oddělení ABA terapie 

Mgr. Alena Perlínová – psycholožka

Bc. Alžběta Urbánková – terapeutka 

Mgr. Žaneta Tašnerová, DiS. – terapeutka

Mgr. Alena Valáková – terapeutka

Mgr. Hana Zobačová – terapeutka

Bc. Linda Vejvančická, DiS. – terapeutka

Mgr. Petra Jůnová – terapeutka

Mgr. Petra Čornaničová – terapeutka

M.H.Sc Alena Netolická – terapeutka

Jitka Dragounová, M.A. – terapeutka

5. Speciálně pedagogické centrum (SPC)

PaedDr. Věra Čadilová – ředitelka SPC, speciální pedagožka
Mgr. Lenka Bittmannová – zástupkyně ředitelky SPC, speciální

pedagožka

Mgr. Jekaterina Bobrakova – sociální pracovnice, asistentka

centra

Mgr. Marie Franců – speciální pedagožka (od 1. 10. 2015 na MD)

Mgr. Alena Valáková – speciální pedagožka

Mgr. Alena Perlínová – psycholožka

10

5

LIDÉ V NAUTIS



6. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Mgr. Roman Pešek – ředitel střediska, KBT terapeut 

Terapeutické oddělení 
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. – KBT terapeut

Mgr. Roman Pešek – KBT terapeut 

Mgr. Julius Bittmann – KBT terapeut, vedoucí pobočky 

v Jablonci nad Nisou

Mgr. Martina Roblová – psycholožka, terapeutka

Bc. Kateřina Sedlářová – poradkyně, lektorka nácvikových 

skupin pro děti

Bc. Hana Bendová, Laura Bechyňová – lektorky nácvikových 

skupin pro děti

Petr Doležel, Bc. Michaela Pálková – lektoři nácvikových skupin

pro dospívající 

Mgr. Katarina Durecová – psycholožka, KBT terapeutka 

Oddělení sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání
Mgr. Štěpán Hejzlar – vedoucí oddělení, pracovní konzultant

Bc. Dominika Linhartová – pracovní konzultantka 

Bc. Tadeáš Trusina – koordinátor zájmových aktivit pro dospělé

klienty

Mgr. Eva Gnanová – pracovní konzultantka, metodik podporo-

vaného zaměstnávání (t. č. na mateřské dovolené)

7. Středisko odlehčovacích služeb, 
osobní asistence a chráněného bydlení

Šárka Henychová – ředitelka střediska

Odlehčovací služba – Respitní centrum (RC)

Šárka Henychová – vedoucí odlehčovací služby, vedoucí RC, 

asistentka RC

Bc. Julie Vosáhlová – zástupkyně vedoucí RC, asistentka RC

Asistenti RC: Bc. Marie Nováková, Jana Tomšů, Jana Tomová,

Jakub Kružík, Anežka Kružíková, Bc. Barbora Aunická, 

Bc. Vratislav Podroužek, Lenka Vopálková, Marek Chábera, 

Tomáš Hradecký, Iva Hergetová 

Odlehčovací služba – víkendové pobyty (respitní víkendy – RV)

Mgr. Julius Bittmann – vedoucí RV

Bc. Julie Vosáhlová – vedoucí RV

Petr Doležel – vedoucí RV

Jana Tomšů – vedoucí RV

Marek Chábera – vedoucí RV

Asistenti RV: Mgr. Tomáš Kvarda, Mgr. Lenka Bittmannová, Lucie

Havlíčková, Lucie Böhmová, Lenka Vopálková, Veronika Vocás-

ková, Andrea Kučerová, Magdalena Bradáčová, Tereza Fialová, Te-

reza Portešová, Anna Stehlíková

Tým osobních asistentů: 
Palková Michaela, Bc., Němcová Renata, Ing., Markéta Gregorová,

Mgr., Vopálková Lenka, Blechová Barbora, Brabcová Markéta,

Bradáčová Barbora, Bradáčová Magdaléna, Brambůrková Lucie,

Broková Ramona, Bunzáková Kristýna, Cyprichová Lenka, Deá-

ková Darina, Dvořáková Ester, Eisensteinová Veronika, Fialová

Tereza, Hánlová Petra, Hanusová Zuzana, Hejduková Františka,

Henychová Eliška, Holasová Helena, Hrabovská Tereza, Chalu-

pová Radka, Chramostová Barbora, Mgr., Karlík Ondřej, Bc., Klap

Jaroslav, Konečný Martin, Kouklíková Monika, DiS, Koutníková

Tereza, DiS., Krunčík Lukáš, Křížová Lucie, Kučerová Andrea, Kun-

stová Adéla, Kuskova Ksenia, Mgr., Kvarda Tomáš, Lázničková

Šárka, Lehká Tereza, Linhartová Karolína, Macková Anna, Mar-

šíčková Radka, Morávek Tomáš, Mrázková Lucie, Neuwirthová

Pavla, Nováková Kateřina, Plecháček Samuel, Plecháček Šimon,

Plchová Barbora, Pokorná Tereza, Portešová Tereza, Preninge-

rová Michaela, Procházková Olga Oztokat Radová Lucie, Slezá-

ková Karolína, Sluníčková Ludmila, Šlosárek Jan, Mgr. Těthalová

Eva, Trusina Tadeáš, Bc., Valterová Bára, Vaníčková Klára, Vo-

sická Petra, Vovsová Alena, Záhorská Kateřina

8. Domov se zvláštním režimem

Mgr. Kateřina Šulcová – ředitelka domova 
se zvláštním režimem
Osobní asistenti: Tomáš Pinta, Petr Krčmář, Robert Hudáček,

Lukáš Páleník, Renata Káchová

Jan Bubeníček, Michal Víšek, Petr Doležel

Bc. Hana Burdová – vedoucí domova Bohnice

Osobní asistenti: Jakub Zevel, Přemysl Čermák, Anna Roučková,

Tomáš Hubáček

9. Mateřská škola 

Mgr. Margareta Vopálenská – ředitelka 
Bc. Ivana Petržilková – učitelka

Michaela Koderová, DiS. – asistentka pedagoga

Aneta Kolářová – asistentka pedagoga

Bc. Veronika Župová – asistentka pedagoga

a tým stážistů a dobrovolníků NAUTIS

Patron 
Pavel Šporcl
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6.1.1. 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 jejich

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 následné

péče.

Cílová skupina
Do střediska přicházejí děti i dospělí, u kterých bylo vysloveno

podezření na poruchu autistického spektra, a žádají o komplexní

diferenciálně diagnostické psychologické vyšetření pro po-

tvrzení nebo vyloučení PAS. Diagnostické služby poskytujeme

klientům z České republiky a ze Slovenska, po individuální do-

mluvě je možné absolvovat vyšetření také v anglickém jazyce.

V případě zájmu lze vyšetření realizovat také během víkendu.
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DOPAD ČINNOSTI NAUTIS V ROCE 2015 
NA ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA LIDÍ S AUTISMEM V ČR

6.1. STŘEDISKO ODBORNÉHO 
PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKY

Diferenciálně diagnostické vyšetření = postup,

jehož výsledkem je stanovení správné diagnózy

(potvrzení nebo vyloučení poruchy autistického

spektra). Teprve při znalosti správné diagnózy

lze doporučit vhodnou a účinnou terapii. Ná-

rodní ústav pro autismus (dále jen „NAUTIS“) je

specializované pracoviště zaměřené na diag-

nostiku poruch autistického spektra, hlásí se

k nám klienti, u nichž bylo vysloveno podezření

na PAS. Je tedy zcela pochopitelné, že počet

klientů, kteří tuto diagnózu obdrží, je vyšší než

na nespecializovaných pracovištích.



Popis služby
Samotnému psychologickému vyšetření předchází anamnes-

tická konzultace, která je nedílnou součástí diferenciálně diag-

nostického vyšetření. Psychologické vyšetření následuje při-

bližně do měsíce po anamnestickém rozhovoru. Se závěrem

vyšetření a následnými doporučeními rodinu a/nebo klienta se-

znamujeme ihned po skončení vyšetření. Klientovi posíláme po-

štou podrobnou zprávu z anamnestické konzultace a psycholo-

gického vyšetření. Diagnózu stanovuje zkušený psycholog či

psychiatr se vzděláním a praxí v oblasti diagnostiky poruch au-

tistického spektra. Po roce až dvou od prvního vyšetření klien-

tům doporučujeme kontrolní vyšetření, při kterém upřesňu-

jeme 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 rodiči

nebo osobami, které o klienta pečují, případně s jinými blízkými

lidmi;

– zahrnuje popis vývoje klienta v raném věku, popis chování v

současnosti a aktuálních obtíží klienta;

– klientům jsou poskytnuty základní informace týkající se psy-

chologického vyšetření a služeb, které NAUTIS nabízí, základní

odborné a sociální poradenství.

Průběh služby v roce 2015
Každý den se do pořadníku NAUTIS na psychologické vyšetření

zapíše 4—5 klientů. Jelikož počet zájemců stále několikanásobně

převyšuje možnosti našeho diagnostického týmu, nedaří se nám

zkrátit čekací dobu na vyšetření. Aktuálně se na psychologické

vyšetření v NAUTIS čeká okolo 12 měsíců. Uvědomujeme si však

nezbytnost správné a včasné diagnózy pro zahájení účinné in-

tervence. Rodičům, které znepokojuje vývoj dítěte, a obávají se

poruchy autistického spektra, nabízíme službu screeningové di-

agnostiky. Odborník pozoruje dítě v domácím prostředí, na zá-

kladě pozorování dítěte a konzultace s rodiči orientačně zhod-

notí vývoj dítěte s ohledem na riziko přítomnosti poruchy

autistického spektra a navrhne rodině další doporučení pro práci

s dítětem.

Statistika za rok 2015

Typ služby Počet vyšetření
Komplexní diferenciálně diagnostická vyšetření 296

Kontrolní vyšetření 139

Celkem vyšetření 435

Odborníci v diagnostickém středisku NAUTIS mají s diagnostikou

poruch autistického spektra a vývojovou diagnostikou bohaté,

několikaleté zkušenosti. Vyšetření proto realizujeme také u dětí,

u kterých byla diagnóza PAS již stanovena na jiném odborném

pracovišti, ale rodina z různých důvodů žádá ověření správnosti

diagnózy na našem pracovišti. Z celkového počtu klientů, kteří

absolvovali diagnostické vyšetření v NAUTIS, byla diagnóza per-

vazivní vývojové poruchy zjištěna u 265 klientů, tj. 89 %. U 31 kli-

entů nebyla porucha autistického spektra potvrzena, nebo byl

diagnostický závěr odložen z důvodu hraniční symptomatiky

PAS. Vyšetření jsme poskytovali klientům ze všech krajů ČR.

Jednalo se o klienty různých věkových kategorií. Bylo realizo-

váno 35 komplexních psychologických vyšetření dospělých osob

s podezřením na poruchu autistického spektra. 
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6.1.2. ODDĚLENÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ 

Cíle odborného poradenství pro rodiny 
s dětmi s PAS: 
– poskytovat klientům odborné informace o poruchách autis-

tického spektra, specifikách výchovy a vzdělávání dítěte s PAS;

– informovat klienty o aktuální legislativě a o dostupných služ-

bách a aktivitách, které jim napomohou k nalezení řešení v jejich

náročné životní situaci;

– motivovat osoby pečující o lidi s PAS k využití vlastních schop-

ností a kompetencí ke zvládnutí nepříznivé situace.

Cílová skupina
Odborné poradenství poskytujeme rodinám, osobám blízkým 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 autistického spektra. 

Průběh služby v roce 2015 

Poskytované služby v rámci odborného poradenství:

– poradna (telefon, web, e-mail);

– osobní odborné konzultace; 

– konzultace s rodiči, pedagogy a dalšími odborníky, kteří pečují

o dítě s PAS.

Ve většině případů je dostačující jednorázové poskytnutí služby,

někdy provázíme rodinu po delší dobu podle potřeby a zakázky

klienta.    

Statistika za rok 2015

Typ služby Počet úkonů
Online a telefonické poradenství 1066

Odborné konzultace 341

Celkem 1407

Působnost služby: všechny kraje ČR
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Cíle střediska včasné intervence:
– zmírnit negativní vliv PAS na psychický vývoj dítěte a jeho ro-

dinu;

– podporovat rozvoj všech oblastí vývoje dítěte a poskytnout

rodině i dítěti co nejlepší předpoklady k zapojení do společnosti.

Cílová skupina
Rodiny pečující o dítě ve věku do 7 let nebo do nástupu povinné

školní docházky s diagnostikovanou poruchou autistického

spektra nebo s důvodným podezřením na ni.

Popis služeb střediska včasné intervence
Oddělení sociální služby rané péče
– Konzultace s rodiči – obvykle probíhají 1x měsíčně přímo

v místě bydliště rodiny. Na základě zakázky rodiny poradce

navrhuje individuální plán pro práci s dítětem. Zvýšený důraz

klademe na klíčové oblasti rozvoje (komunikace, sociální do-

vednosti, hra a sebeobslužné dovednosti). V případě potřeby

zpracujeme doporučení pro řešení problémového chování dí-

těte. Součástí je psychosociální podpora, krizová intervence,

předávání informací o diagnóze autismu a možnostech podpory

v sociálním systému, školství i zdravotnictví.

– Konzultace v MŠ nebo jiném zařízení, do kterého dítě dochází
– skládá se z náhledu při výuce, stanovení vhodných opatření pro

adaptaci dítěte a efektivní průběh výuky a doporučení konkrét-

ních nácviků pro rozvoj dítěte.

– Besedy rodičů s odborníky – pravidelná setkání, přednášky

a diskuze o problémech a situacích, se kterými se rodiče při vý-

chově dětí s PAS setkávají.

– Pobytové akce pro rodiny – každoročně pořádáme pobyty

s různým zaměřením:

Šestidenní komplexní pobyt – pobytový program, jehož sou-

částí jsou rozvojové aktivity pro děti i přednášky, workshopy,

společná moderovaná setkání a konzultace pro rodiče.

Šestidenní pobyt se zaměřením na práci metodou video mode-

lingu.

Třídenní pobyt se zaměřením na rozvoj komunikačních doved-

ností.

– Půjčovna hraček, pomůcek a literatury – v nabídce půjčovny

jsou hračky, které zohledňují časté zájmy dětí s PAS, dále struk-

turované úlohy a jiné pomůcky pro práci s dítětem.

Oddělení integrované terapie
– Individuální práce s dítětem – spektrum terapeutických pro-

gramů pro děti s PAS, které vychází z metod s prokázanou účin-

ností. Rodiče s dítětem docházejí do našeho střediska, kde s ním

speciální pedagog pracuje na rozvoji motorických, kognitivních,

senzorických, ale i sociálně komunikačních nebo herních do-

vedností. Pracujeme mj. dle metod strukturovaného učení, vy-

užíváme behaviorální přístupy, alternativní a augmentativní ko-

munikaci, herní terapii, sociálních dovedností. Aktuální nabídka

nácviků:

- komplexní rozvoj dítěte s PAS;

- trénink pracovního chování a dovedností potřebných k učení;

- rozvoj komunikace na principu metod PECS/VOKS pro děti

s nerozvinutou a málo rozvinutou řečí;

- trénink komunikace se zaměřením na jazyk a řeč.

– Skupinové nácviky sociálních dovedností – jsou určeny pro

děti s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem

ve věku 4—7 let. Práce s dětmi je zaměřena na rozvoj sociálně ko-

munikačních dovedností a schopnosti vzájemné spolupráce ve

skupině.
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6.2. STŘEDISKO VČASNÉ INTERVENCE
Bc. Jan Kouřil - ředitel střediska, speciální pedagog



Činnost střediska včasné intervence v roce 2015
Pokračovali jsme v poskytování poradenství a dalších služeb

v rodinách podle podmínek zákona o sociálních službách. Pře-

stěhování do větších prostor nám umožnilo v druhé polovině

roku rozšířit nabídku přímé práce s dětmi.

Věnovali jsme se aktivitám pro rodiče, proběhly 2 týdenní a 2 ví-

kendové pobyty pro rodiny s dětmi s PAS, 10 vstupních seminářů

pro rodiče dětí s PAS (Úvod do problematiky PAS) a 6 besed s ro-

diči na daná témata (Specifika smyslového vnímání se zaměře-

ním na potíže s jídlem, Alternativní komunikace u nemluvících

dětí s PAS, Příspěvky pro děti s PAS a jejich rodiče, Jednoduché

společenské hry pro děti s PAS, Výběr vhodné školy pro plnění

povinné školní docházky a možnosti poskytování speciálně pe-

dagogické podpory dětem s PAS při vzdělávání v rámci stávající

legislativy, Možnosti využití videa pro rozvoj dovedností u dětí

s autismem).

Statistika za rok 2015

Typ služby Počet výkonů
Úvodní schůzka s rodiči 105

Konzultace s rodiči 588

Konzultace s pedagogy 123

Lekce individuální práce s dítětem 382

Celkem 1198

Na rok 2016 připravujeme rozšíření služeb o aplikovanou beha-

viorální analýzu (ABA) pod supervizí certifikovaného ABA tera-

peuta.

Působnost služby: hlavní město Praha, Středočeský kraj, část

Ústeckého kraje vymezená správními obvody obcí s rozšířenou

působností Louny, Žatec, Litoměřice, Roudnice nad Labem a Lo-

vosice
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„Raná péče je podle mě velkou pomocí pro všechny ro-
diče, kteří se musí vypořádat s diagnózou PAS  u dětí 3—
7 let. Je to konečně někdo, na koho se můžete s důvěrou
obrátit s prosbou o radu, pochopení a podporu. Asi nej-
důležitější je ze začátku ten pocit, že už na to konečně
člověk není sám a někdo chápe, s čím se denně potýká a
dokáže ho vyslechnout a prakticky poradit jak na to do
budoucna. Včetně všech těch zdánlivých drobností, které
ale ve výsledném součtu rodiče hrozně ubíjejí a trápí.
Prostě se konečně někoho můžete ptát na to, co lékaři a
odborníci neřeší, ale vy se svými dětmi denně. Pan Kou-
řil je skvělý poradce. Vojta ho má rád. Jeho rady jsou kon-
krétní a v praxi dobře použitelné. Velmi oceňuji možnost

„Jsme spokojení, raná péče nám pomohla

se vším, o co jsme požádali a s čím jsme si

nevěděli rady. Jsme rádi, že máme kolem

sebe a našeho syna takové odborníky jako

jsou lidé z NAUTISU, kteří nám od začátku

moc, moc pomohli a stále pomáhají. Ráďa

je díky vaší velké pomoci šťastný a spoko-

jený kluk a my rodiče díky tomu můžeme

žít spokojeně a v klidu.“

L. Havelková

konzultace složitějších situací průběžně prostřednictvím
mailu nebo telefonu. Ideální poradce, který je k dispozici,
když ho potřebujeme, ale současně nás nijak neomezuje
ve smyslu organizace naší výchovy a práce s Vojtou.“ 

Z. Votrubová

„Vždy jsme dostali dobré rady, tipy a jsem ráda, že jste
rozšířili možnosti nácviků přímo s dětmi, měli jste
spoustu seminářů a školení pro rodiče, a na terapeutický
pobyt se dostat je velmi obtížné. Opravdu je fajn, že nově
děláte nácviky přímo s dětmi.“ 

maminka dítěte s autismem



Speciálně pedagogické centrum pro děti, žáky a studenty s po-

ruchou autistického spektra zahájilo svou činnost k 1. září 2014.

SPC APLA bylo zařazeno do sítě školských poradenských zařízení.

Poskytuje standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, je-

jich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení na území

ČR.

Co nabízíme:
– úvodní bezplatnou konzultaci;

– speciálně pedagogické vyšetření; 

– psychologické vyšetření;

– screeningovou diagnostiku;

– náhled ve výuce;

– besedy pro spolužáky klienta;

– školení pro pedagogy a asistenty pedagoga;

– konzultace pro rodiče klientů či klienty, 

kteří jsou již v péči SPC NAUTIS,

– společné konzultace o podpoře žáka s pedagogy, asistentem

pedagoga, vedením školy.

Statistika za rok 2015 

Typ služby Počet výkonů
Úvodní konzultace 85

Speciálně pedagogické vyšetření 189

Psychologické vyšetření 35

Diagnostický screening 37

Přednáška pro pedagogy 9

Beseda pro spolužáky 18

Konzultace na školách 154

Celkový počet klientů v evidenci 458, stálých 338.
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6.3. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC APLA)

PaedDr. Věra Čadilová – ředitelka speciálně pedagogického centra, 
speciální pedagožka



Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko je rozděleno na

dvě oddělení – na terapeutické oddělení a na oddělení sociální

rehabilitace. Pod oddělení sociální rehabilitace spadá i oddělení

volnočasových aktivit pro dospělé osoby s poruchou autistic-

kého spektra (PAS). Během roku 2015 se stabilizoval pracovní

tým celého střediska, což se pozitivně odrazilo na profesionalitě

a na výkonu všech pracovníků. V rámci terapeutických služeb

jsme vedle standardních individuálních a skupinových aktivit

pro děti, dospívající a dospělé osoby s Aspergerovým syndro-

mem (AS) a vysoce funkčním autismem (VFA) i nadále kladli dů-

raz na poradenskou práci s rodiči. Pracovníci oddělení sociální re-

habilitace se intenzivně věnovali především poradenských

činnostem v souvislosti s podporovaným zaměstnáváním a pra-

covali na rozvoji zájmových aktivit pro dospělé klienty s AS a VFA. 

Mgr. Roman Pešek – vedoucí oddělení, 
KBT terapeut 

Cíle oddělení:
– rozvoj specifických emočních, kognitivních a sociálních do-

vedností klientů tak, aby se naučili lépe zvládat své problémy

a lépe se integrovali do svého přirozeného prostředí; 

– psychohygienická a poradenská podpora členů rodiny našich

klientů. 

Cílová skupina
Terapeutické služby poskytujeme osobám s Aspergerovým syn-

dromem a vysoce funkčním autismem od 6 let, a jejich blízkým

osobám. 

Popis činnosti
Mezi náš preferovaný terapeutický přístup patří kognitivně be-

haviorální terapie (KBT), kterou poskytujeme jak v individuální,

tak ve skupinové podobě.

Průběh služby v roce 2015
Mezi nejvíce využívané druhy terapií patřily terapie úzkostných

a depresivních stavů, terapie problémového chování a nácviky

sociálních a komunikačních dovedností. Během roku 2015 jsme

se intenzivně zaměřovali na poradenskou a terapeutickou práci

s rodiči, kterým jsme nabízeli individuální a skupinové poraden-

ství (tzv. rodičovské skupiny). Nadále pokračovala podpůrná te-

rapeutická skupina pro dospělé klienty s AS a VFA. Našim cílem

je i nadále se soustředit na skupinovou práci s našimi klienty

a do poradenského a terapeutického procesu více zapojovat i je-

jich blízké osoby, zejména rodiče.      
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6.4. TERAPEUTICKÉ A SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKO
Mgr. Roman Pešek – ředitel střediska



Statistika za rok 2015

Typ služby Počet klientů Počet rodičů
Poradenství a terapie pro děti s AS/VFA 

a jejich rodiny 168 143

Poradenství a terapie pro dospělé osoby 

s AS/VFA a jejich rodiny 39 13

Celkem 207 156

Skupinové poradenství a terapie

Počet 
Typ služby Počet klientů uskutečněných skupin
Skupinové nácviky pro děti 58 116

Skupinové nácviky pro dospívající 34 60

Skupinové nácviky pro dospělé 10 12

Podpůrná psychoterapeutická skupina 22 23

Rodičovské skupiny 38 71

Celkem 162 282

Působnost služby: především Praha a Středočeský kraj, ale i další kraje v rámci ČR. 
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„Báli jsme se, že po stanovení diagnózy našeho dí-

těte zůstaneme sami a že se z toho zblázníme. Vaši

terapeuti nám ale nabídli pomoc a uklidnili nás, že

na to sami nejsme. Naše dítě chodí za vaší tera-

peutkou a od té doby své problémy lépe zvládá,

i když je to s ním jako na houpačce.“ 

rodiče dítěte s PAS

„Rodičovské skupiny jsou fajn. Pohladí po duši,

když slyším, že i jiní rodiče mají se svým dítětem

podobné problémy jako já. Doufám, že se nás bude

postupem času scházet více. Třeba se s někým

i blíže seznámím a budu mít přítele i na to, aby-

chom někdy spolu zašli na kafe.“ 

rodič dítěte s PAS



6.4.2. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
A PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Mgr. Štěpán Hejzlar – vedoucí oddělení 

Cíl oddělení:
– pomoc lidem s PAS rozvíjet jejich komunikační, samoobslužné,

pracovní a další dovednosti důležité pro jejich co nejvíce sa-

mostatný a soběstačný život.

Cílová skupina
Osoby s Aspergerovým syndromem a vysoce a středně funkčním

autismem od 15 let. 

Popis činnosti
Poskytujeme služby formou individuálních ambulantních a te-

rénních konzultací a formou ambulantních skupinových setkání.

V rámci programu podporovaného zaměstnávání podporujeme

klienty při hledání a udržení si zaměstnání. Zajišťujeme, aby za-

městnavatelé, kteří uvažují o zaměstnání člověka s PAS, měli do-

statek informací o specificích osob s PAS. Pomáháme zaměst-

navatelům s výběrovými řízeními a s vytvářením vhodných

podmínek pro začlenění člověka s PAS do pracovního kolektivu.

Poskytujeme pracovní asistence, základní sociální poradenství,

pomoc při jednání s úřady, pomoc se zprostředkováním kon-

taktu s běžným společenským prostředím a nácviky praktic-

kých dovedností a činností (např. cestování, nakupování, hospo-

daření s penězi). Ve spolupráci s koordinátorem volnočasových

aktivit realizujeme zájmové aktivity pro dospívající a dospělé

lidi s PAS. 

Průběh služby v roce 2015
V roce 2015 našlo zaměstnání 18 klientů (započítáni nejsou ti, kdo

již delší dobu pracují a v roce 2015 užívali naší podpory). Oproti

předešlému roku jsme zaznamenali nárůst zájmu o základní so-

ciální a sociálně-právní poradenství. Realizovali jsme skupinový

kurz sociálních, asertivních a komunikačních dovedností. Pro

nácvik pracovních dovedností jsme využívali tréninkovou dílnu

NAUTIS v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice (od listopadu

2015 transformována na Denní centrum). Věnovali jsme se in-

tenzivně rozvoji volnočasových aktivit pro dospívající a dospělé

s PAS (viz dále).

Statistika za rok 2015

Typ služby Počet klientů
Sociálně právní poradenství 35

Podporované zaměstnávání a pracovní diagnostika 43

Tréninková dílna/Denní centrum 13

Celkem 91

Působnost služby: především Praha a Středočeský kraj, ale i další

kraje v rámci ČR. 
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6.4.3. ODDĚLENÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

Bc. Tadeáš Trusina – koordinátor volnočasových
aktivit

Cíl oddělení:
– rozvoj osobnosti dospělých klientů s PAS prostřednictvím růz-

norodých volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit, které

klientům umožní hodnotné, podnětné a smysluplné trávení vol-

ného času, další vzdělávání a navazování sociálních kontaktů

s vrstevníky.

Cílová skupina
Osoby s Aspergerovým syndromem a vysoce a středně funkčním

autismem od 18 let. 

Popis činnosti
Klientům nabízíme účast na pravidelných a jednorázových akcích

zájmového, vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru.

Průběh aktivit v roce 2015
Klientům jsme poskytovali různorodé zájmové a vzdělávací ak-

tivity. Jednalo se např. o klub deskových her, muzikoterapeu-

tická setkání, kurz angličtiny, počítačový kurz, sportovní hry,

návštěvy výstav a koncertů, celodenní a víkendové poznávací vý-

lety. 

Statistika za rok 2015

Typ služby Počet druhů aktivit Počet klientů
Zájmové a vzdělávací aktivity 8 50

Působnost služby: především Praha a Středočeský kraj, ale i další

kraje v rámci ČR. 
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6.5.1. ODDĚLENÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB 

Šárka Henychová – vedoucí odlehčovací služby,
vedoucí respitního centra

Poslání odlehčovací služby
Poskytnout rodinám dětí a dospělých s poruchou autistického

spektra čas na odpočinek a vyřízení osobních záležitostí.

Cílová skupina
Služby poskytujeme rodinám nebo lidem pečujícím o děti a do-

spělé s PAS žijícím na území celé ČR bez ohledu na míru problé-

mového chování či sebeobslužných dovedností klienta.

Popis služby
Dětem i dospělým s PAS poskytujeme přechodné ubytování

a kvalifikovanou podporu v době, kdy se o ně nemohou starat ro-

diče nebo jiné pečující osoby. 

Odlehčovací víkendové pobyty pořádáme celoročně (vyjma let-

ních prázdninových měsíců) pro 2—5 klientů. Každý pobyt vede

zkušený asistent, který organizuje práci týmu asistentů, připra-

vuje program pobytu a zodpovídá za průběh pobytu. 

Vícedenní odlehčovací pobyty v respitním centru organizujeme

celoročně v plně vybavené domácnosti v Praze. Termín, délku

i program pobytu jednotlivých klientů plánujeme dle potřeb

každé rodiny a klientů. Celodenní péči zajišťují proškolení a zku-

šení asistenti, kteří mají na starost také chod domácnosti (ná-

kupy, přípravu jídla, praní, úklid bytu apod.).

Letní rekondiční a edukační pobyty pro děti a mladé lidi s PAS -

odlehčovací služba pro rodiny o prázdninách, která probíhá for-

mou týdenních pobytů v přírodě.

Působnost služby: celá ČR
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6.5. STŘEDISKO ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB, 
OSOBNÍ ASISTENCE A CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 
Šárka Henychová - ředitelka střediska 

Statistika za rok 2015

Typ služby Počet pobytů Počet klientů Tým asistentů

Víkendové 

pobyty 45 21 22

skupinové (celkem 135 dnů)

Pobyty 

v respitním 148 pobytů 41 19

centru (celkem 751 dnů)

Letní rekondiční 
a edukační  12 89 68 
pobyty (týdenní)



6.5.2. ODDĚLENÍ OSOBNÍ ASISTENCE 

Mgr. Jan Šlosárek – vedoucí služby osobní 
asistence 

Poslání osobní asistence
Posláním osobní asistence Národního ústavu pro autismus (NA-

UTIS) je umožnit lidem, kteří potřebují podporu osobního asis-

tenta z důvodu poruchy autistického spektra, aby mohli žít v při-

rozeném prostředí, obvyklým způsobem života a v souladu se

svým přáním a potřebami.

Cíle osobní asistence:
– poskytovat osobě s PAS aktivní podporu a pomoc při činnos-

tech, které jsou součástí běžného života lidí ve společnosti v ta-

kové míře, aby vedla ke zkvalitnění jejího života;

– umožnit lidem s PAS, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se

v přirozeném prostředí podobně jako jejich vrstevníci. 

Cílová skupina
1. Služba je určena osobám s poruchou autistického spektra

(dále jen „PAS“) žijící na území Prahy a Středočeského kraje, kteří

se v důsledku svého handicapu ocitli v nepříznivé sociální si-

tuaci.

2. Služba je určena také osobám, které jsou čekateli na kom-

plexní diagnostické vyšetření pro podezření na PAS (žijícím trvale

na území Prahy a Středočeského kraje, kteří se v důsledku svého

handicapu ocitli v nepříznivé sociální situaci). 

Popis služby
Osobní asistenci poskytujeme v pracovní dny během celého

školního roku. Asistent doprovází klienta do nebo ze školky,

školy, na zájmové kroužky a mimoškolní aktivity a pomáhá kli-

entovi najít smysluplné vyplnění volného času. Podporuje kli-

enta v komunikačních a sociálních dovednostech. Službu lze vy-

užít k dopravě klientů do škol, na zájmové aktivity, k lékaři apod.

Statistika za rok 2015

Typ služby Počet klientů Jednotka (hodina)
Osobní asistence 93 12 323 

6.5.3. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Mgr. Jan Šlosárek - vedoucí služby chráněného
bydlení 

Poslání 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 nepotřebují velkou

míru podpory během celého dne a noci. 

Popis služby
Vedoucí služby je s uživateli služby v pravidelném kontaktu, mi-

nimálně 2× do měsíce dochází do bytů na konzultace. Pomáhá

např. se zprostředkováním sociálně právního poradenství (zajiš-

tění konzultace se sociální pracovnicí, vyřízení si platby za byt

apod.). Obyvatelé chráněných bytů mohou podle potřeby vy-

užívat naše osobní asistenty, kteří jim pomáhají při činnostech

souvisejících s chodem domácnosti. Důležitou součástí pobytu

v chráněném bytě je také možnost využívání služby podporova-

ného zaměstnávání a našich dalších aktivit pro dospělé lidi s PAS.

Služba je sjednávána na dobu jednoho roku, během kterého pro-

bíhá příprava klientů na samostatné bydlení. 
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Cíle služeb domova se zvláštním režimem:
– poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem a dospě-

lým lidem s PAS, kteří již nemohou zůstat ve svém přirozeném

domácím prostředí i za předpokladu zajištění podpory odlehčo-

vací službou;

– umožnit těmto lidem důstojný a z jejich pohledu co nejspoko-

jenější život.

Cílová skupina
Službu poskytujeme lidem ve věku 8 let a výše, kteří potřebují

vysokou míru kvalifikované podpory během celého dne a ne-

mohou čerpat pobytové služby u jiných poskytovatelů služeb

z důvodu souběhu autismu a těžkého problémového chování. 

Popis služby
V domově Libčice fungují čtyři domácnosti. Každý z klientů má

vlastní, dle svého přání a představ zařízený pokoj. Základem ak-

tivizačních a vzdělávacích činností, které jsou součástí našich

služeb, je udržení a rozvoj komunikačních a sociálních schop-

ností, zajištění předvídatelnosti, relaxačních aktivit, snižování

napětí a individuální prevence stresových situací. 

Uplatňujeme na klienta orientovaný přístup. Běh domácností

nastavujeme tak, aby kopíroval běžný život. Děti chodí do škol,

dospělí jsou zapojováni do pracovních terapií. K přepravě kli-

entů využíváme tři osobní auta, která jsou během celého dne

asistentům k dispozici. 

Statistika za rok 2015

Typ služby Počet klientů
Celoroční ubytování klientů 8

V domově bydlí klienti z Prahy, Středočeského, Moravskoslez-

ského a Královehradeckého kraje a kraje Vysočina.

Průběh služby v roce 2015
Rok 2015 proběhl podobně jako roky předchozí. Životy klientů

jsme se snažili naplnit spokojeností v podobě aktivit, které jim

dávají smysl, výletů, které je těší, vztahů, kterým rozumějí, od-

počinku, který je uvolní. Každému tak, jak si přál, nebo předpo-

kládáme, že by si přál. Nadále jsme v roce 2015 poskytovali stáže

pracovníkům v sociálních službách, kteří mají ve své péči kli-

enty s autismem nebo/a s problémovým chováním. Navštívilo

nás i několik kolegů, kteří ve svých zařízeních chtějí otevírat po-

dobné služby pro podobnou cílovou skupinu, pro jakou máme

náš domov se zvláštním režimem. Pracovníci v sociálních služ-

bách mohou při stáži porovnat rozdíly mezi bydlením pro větší

množství klientů a bydlením pro 8 klientů, které poskytujeme

v Libčicích a v Bohnicích. Vedoucí pracovníci pak u nás čerpají ná-

pady pro zřízení nových služeb, pro úpravu prostředí pro lidi

s autismem a problémovým chováním a pro změny přístupu

pracovníků k těmto klientům. Pro většinu pracovníků je to úplně

jiná zkušenost než jakou mají, a nás těší, že jsme pro některé

z nich inspirací, jak sociální služby poskytovat v budoucnosti.
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6.6. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
Mgr. Kateřina Šulcová – ředitelka domova se zvláštním režimem

„Dobrý den, chtěl bych tímto ještě jed-
nou poděkovat za návštěvu ve vašich
zařízeních. V Libčicích i Bohnicích jsme
se setkali se vstřícným personálem,
ochotným podělit se s námi o své
zkušenosti s prací s klienty, a i setkání
s klienty samotnými v nás zanechalo
dojem. Myslím, že jsme odjížděli s něko-
lika novými poznatky pro naši práci.
Děkujeme za ochotu a ať se vám všem
daří. Za trojici mužů s pozdravem Luděk
Žilka“



6.7.1. VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl služby
Zvýšit odborné kompetence účastníků vzdělávacích programů

v oblasti problematiky poruch autistického spektra.

Cílová skupina
Nabízíme ucelené vzdělávací programy pro odbornou veřejnost,

zaměstnance NAUTIS a rodiče či osoby blízké lidí s autismem. 

Popis vzdělávacích aktivit
V učebně vzdělávacího centra na Praze 6 (Dolanská 23) pravi-

delně probíhala řada vzdělávacích programů (akreditované

MŠMT a MPSV ČR) zaměřených na diagnostiku, výchovu a vzdě-

lávání lidí s autismem, specifika Aspergerova syndromu apod3.

Další vzdělávací aktivity probíhaly ve školách, pedagogických

zařízeních, u poskytovatelů sociálních služeb a v pobytových

zařízeních.

Činnost v roce 2015
Kromě organizace vzdělávacích programů jsme se podíleli také

na zajišťování supervizí a na realizaci konferencí. V roce 2015

jsme zorganizovali první kazuistickou konferenci s mezinárodní

účastí na téma „Autismus v praxi“. Pro rodiče dětí s PAS jsme zor-

ganizovali několik víkendových i týdenních vzdělávacích pobytů.

Pokračovali jsme v podpoře Kosova v oblasti péče o lidi s PAS. Za-

hájili jsme spolupráci s Charitou ČR v Gruzií, rovněž v oblasti

péče o lidi s autismem. Navázali jsme spolupráci s Generálním

ředitelstvím Úřadu práce a začali školit jejich zaměstnance

v přístupu k lidem s poruchou autistického spektra.

Nabídku našich vzdělávacích programů jsme rozšířili o další té-

mata a několik akreditovaných programů (např. Syndrom vyho-

ření). Podíleli jsme se na přípravě mezinárodních (česko-ně-

meckých) seminářů o problematice poruch autistického spektra

v německém Silberbachu.  

Statistika za rok 2015

Typ aktivity Počet akcí Počet účastníků
Kurzy pořádané 

ve vzdělávacím centru 48 887

Výjezdní kurzy 92 1396

Vzdělávací modul pro 

zaměstnance a dobrovolníky 8 98

Celkem 148 2381

Působnost: vzdělávací aktivity jsme poskytovali lidem ze všech

krajů ČR.

3 Více informací o jednotlivých vzdělávacích programech a chystaných aktivitách na-

leznete na webových stránkách www.vzdelavani.apla.cz. 
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6.7. STŘEDISKO ROZVOJE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
Ing. Jana Sirotková, Ph.D. – ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy



6.7.2. OSVĚTOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Cíle osvětové a publikační činnosti:
– zvyšovat povědomost veřejnosti o problematice autismu 

prostřednictvím pořádání PR a osvětových aktivit;

– zajišťovat poskytování aktuálních informací o činnosti 

NAUTIS;

– ve spolupráci s ostatními středisky NAUTIS 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

NAUTIS a široká veřejnost. 

Popis činnosti
V průběhu celého roku pořádáme PR a osvětové akce s cílem

zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického

spektra. Naše aktivity probíhají v rámci kampaně Porozumět
autismu. Gradují v průběhu měsíce dubna, u příležitosti Světo-

vého dne porozumění autismu a října, kdy probíhají Evropské dny

autismu. Naši činnost průběžně koordinujeme na mezinárodní

úrovni, především ve spolupráci s Autism-Europe.

Pravidelným zdrojem informací o činnosti APLA Praha (nyní NA-

UTIS) je Zpravodaj, který vychází 4× za rok. Čtenáři v něm nalez-

nou všechny informace, které se týkají činnosti APLA Praha, roz-

hovory s odborníky na téma autismus, ale také s rodiči a klienty.

Aktuální informace průběžně zveřejňujeme na našich webových

portálech a komunikujeme je prostřednictvím sociálních sítí

(Facebook, Google+, Twitter aj.).

Přehled hlavních událostí v roce 2015

APLAUS 2015
Vyhlášení vítězů 3. ročníku soutěže pro lidi a instituce, pro které

je autismus výzvou, nikoliv přítěží, proběhlo 1. dubna, v předve-

čer Světového dne porozumění autismu, v prostorách generál-

ního partnera APLA Praha, Expobank CZ.

V kategorii Jednotlivci zvítězil Roman Švarc za podání pomocné

ruky mladé ženě s Aspergerovým syndromem (AS). Na pomysl-

ném stupínku vítězů v kategorii Děti a mládež stanuli Adam Slá-

dek a Jan Mazel za napsání knihy „A proč ne“ a otevření tématu

integrace studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na

středních školách. V kategorii Lidé s PAS zvítězil Marek Čtrnáct,

který má Aspergerův syndrom. Díky jeho vystupování v různých

dokumentech a reportážích, získává veřejnost povědomí

o AS. Je úspěšným překladatelem knih a překládá i při různých

akcích tematicky zaměřených na autismus. V kategorii Instituce

zvítězilo Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského Praha za vyni-

kající práci na poli integrace žáků s autismem.

SEMINÁŘ „AUTISMUS – CELOSPOLEČENSKÝ
PROBLÉM NEBO MÓDNÍ DIAGNÓZA 21. STOLETÍ?“
Problematice autismu a souvisejících problémů se věnoval se-

minář pořádaný poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL)

a APLA Praha ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví. Semi-

nář se konal 5. května 2015 v Poslanecké sněmovně ČR. 

Přítomni byli zástupci z řad rodičů, sebeobhájců, neziskových or-

ganizací, poskytovatelů sociálních i zdravotních služeb, odbor-

níků, zákonodárců, představitelů státní i veřejné správy, novi-

nářů. Byla přítomna i veřejná ochránkyně práv.

Napříč všemi příspěvky zazněl apel na zlepšení komunikace mezi

resorty, které mají největší vliv na péči o lidi s poruchou autis-

tického spektra.  Tedy mezi resortem zdravotnictví, školství

a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Semináři poskytli záštitu místopředseda vlády a předseda KDU-

ČSL Pavel Bělobrádek a místopředseda Sněmovny Jan Bartošek

a předseda sněmovního  zdravotního výboru Rostislav Vyzula. 
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APLAFEST 2015
Na konci června 2015 se uskutečnil 2. ročník multižánrového

festivalu s názvem APLAFEST, který se konal v okolí respitního

centra APLA Praha v areálu PN Bohnice. Organizace se vedle za-

městnanců ujali dospělí lidé s autismem – sebeobhájci z APLA

Praha. Po celý den probíhal program pro děti a dospělé, zahrála

skupina složená z klientů a zaměstnanců APLA Praha Strange

Voice a řada dalších hudebních seskupení. Festival se setkal

s velkým úspěchem. 

Přehled dalších PR a osvětových akcí NAUTIS:
– fotosoutěž O nejlepší fotku v modrém 2015;

– pochod s modrými balonky na Vyšehrad;

– účast NAUTIS na NGO marketu, veletrzích sociálních služeb

a dalších akcích realizovaných na území hl. města Prahy;

– setkání na téma osvěta v oblasti zaměstnávání lidí s autismem

(v rámci projektu TWCM).

KAZUISTICKÁ KONFERENCE AUTISMUS V PRAXI
Dne 9. října 2015 proběhla mezinárodní konference Autismus

v praxi v Praze. Jednalo se o první kazuistickou konferenci, na

které byly prezentovány konkrétní příběhy dobré praxe z nepo-

bytových i pobytových služeb pro děti i dospělé s autismem. Pří-

spěvky byly prezentovány zástupci z APLA Praha i dalších orga-

nizací v ČR a také zahraničními hosty ze Španělska a Dánska.

KŘEST KALENDÁŘE NAUTIS 2016
Tématem již 4. ročníku charitativního kalendáře byly doved-

nosti, talent a ambice.

Do projektu se zapojilo dvanáct významných českých osobností

- Pavel Šporcl, David Svoboda, Michal Viewegh, Jiří Grygar, Ol-

dřich Sahajdák, Jiří Anderle, Aňa Geislerová, Alice Nellis, Bořek Ší-

pek, Dana Hábová, Jan Šibík, Taťána le Moigne - společně s dětmi

s autismem.

Fotografie vznikaly v prostředí, které je pro činnost osobností

typické. Obrázek astrofyzika Jiřího Grygara a aspirujícího vědce

Martina Urbance vznikal například ve Štefánikově hvězdárně,

David Svoboda se zase fotil s malým sportovcem Filipem Stry-

chem v plaveckém bazénu na Dukle.

Křest proběhl 23. listopadu za přítomnosti řady osobností v pro-

storách Era svět v Praze.

V průběhu roku se nám podařilo získat zájem o problematiku au-

tismu u širokého okruhu médií. Reportáže z našich akcí či roz-

hovory s odborníky odvysílaly jak televize veřejnoprávní (např. ČT

1), tak televize komerční (např. TV Nova, TV Barrandov). Průběžně

vycházely články a rozhovory s předními odborníky APLA Praha

(např. PhDr. Kateřinou Thorovou, Ph.D., Mgr. Veronikou Špor-

clovou a dalšími), a to jak v odborných, tak společenských časo-

pisech (např. Psychologie, Mladá fronta Dnes, Maminka). 

Z hlediska publicity byl rok 2015 velmi úspěšný.
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6.7.3. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

Jednou z našich priorit v oblasti mezinárodní spolupráce je sle-

dování aktuálních trendů v oblasti začleňování a podporova-

ného zaměstnávání lidí s autismem, výměna zkušeností a mož-

nost ve spolupráci s ostatními silnými partnery ovlivnit

mezinárodní dění v této oblasti ku prospěchu lidí s autismem

v ČR. Na tomto poli úspěšně spolupracujeme s řadou evrop-

ských neziskových organizací, univerzit i samotnými zaměstna-

vateli. Nakladatelství PASPARTA, které zaměstnává lidi s autis-

mem a jehož jsme zřizovatelem, bylo u příležitosti oslav

Světového dne porozumění autismu na půdě OSN v New Yorku

uvedeno jako příklad dobré praxe v oblasti zaměstnávání lidí

s autismem v Evropě. Spolupráce s mezinárodní společností

SAP BSCE a Specialisterne na globálním projektu „Autismus at

work“ nám přinesla uznání v oblasti sociálních inovací a účast na

globálním summitu UN Global Compact 2030 – CSR a udržitelné

podnikání, který se koná v květnu 2016 v Praze.

Členství NAUTIS v mezinárodní organizaci 
Autism-Europe
Od června 2010 je NAUTIS Praha plnoprávným členem meziná-

rodní organizace Autism-Europe a má svého zástupce ve správní

radě. Autism-Europe (AE) je mezinárodní asociace neziskových

organizací, jejichž hlavním cílem je prosazovat práva osob s au-

tismem a jejich rodin a pomáhat jim zlepšovat kvalitu jejich ži-

vota. V Evropě hraje klíčovou roli při zvyšování povědomí veřej-

nosti o autismu a v ovlivňování evropských rozhodovacích

orgánů ve všech záležitostech týkajících se autismu včetně pro-

sazování práv lidí s poruchami autistického spektra. 

Ve dnech 1.—3. 5. 2015 se Ing. Jana Sirotková, Ph.D. a Mgr. Mar-

tin Mařík zúčastnili mezinárodního zasedání valné hromady Au-

tism-Europe v Barceloně (Španělsko). Během zasedání byly na-

vázány kontakty s organizacemi jako např. National Autistic So-

ciety UK (Velká Británie), Finnish Association for Autism and

Asperger's Syndrome (Finsko), Hungarian Autistic Society (Ma-

ďarsko).

29. září 2015 Ing. Magdalena Čáslavská a Ing. Jana Sirotková,

Ph.D. zúčastnily konference pořádané u příležitosti schválení

Deklarace práv lidí s autismem na poli Evropského parlamentu

v Bruselu, Belgie. Velmi aktivně jsme se podíleli na zpracování

a schválení písemné Deklarace práv lidí s autismem a i nadále po-

kračujeme v našich snahách zasadit se o ucelenou Evropskou

strategii pro lidi s autismem. 

Mezinárodní projekt Together We Can Manage /
Společně to zvládneme
Od června 2012 do května 2015 řídila APLA Praha tříletý mezi-

národní projekt, který byl financován z Evropského sociálního

fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu

Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl zaměřen na vytvoření

tematické sítě evropských organizací, které pomáhají lidem

s poruchami autistického spektra a podporují jejich rodiny. 

Cílem projektu bylo vyhodnotit a shrnout již existující, v praxi

úspěšně využívané nástroje v oblasti podporovaného zaměstnání

pro osoby s PAS a vytvořit koncepci podporovaného zaměstná-

vání. V rámci projektu probíhala výměna informací a know-how

mezi APLA Praha a zahraničními partnery, mezinárodní asociací

Autism-Europe a dalšími organizacemi ze zahraničí. 

V rámci tohoto projektu se od 17. do 21. května 2015 uskutečnil

jeden studijní pobyt kolegů z oddělení sociální rehabilitace

v partnerské organizaci Federacion Autismo Andalusia ve Špa-

nělsku. Veškeré informace jsou sdíleny na webových stránkách,

které vznikly k projektu www.twcm.cz

V rámci výměny a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti Diag-

nostiky poruch autistického spektra byla PhDr. Kateřina Tho-

rová, Ph.D. vyslána dne 19. 5. 2015 do Miltonu/Londýna ve Velké

Británii. Dne 22. října 2015 pak PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

přednášela na konferenci „Facts and dilemma - live issues con-

cerning the diagnosis of autism spectrum disorder” v Budapešti

(Maďarsko).

Členství NAUTIS v mezinárodní organizaci 
ASHOKA
Hlavním posláním Ashoky  je vyhledávat výjimečné osobnosti,

které mají nejen nadání nacházet nové způsoby řešení spole-

čenských problémů v různých oblastech života (diskriminace,

sociální péče apod.), ale zejména odvahu své plány realizovat. Ta-

kovým jedincům a jejich konkrétním projektům následně As-

hoka poskytuje finanční podporu, převážně formou stipendia.

Metodická ředitelka odborných programů NAUTIS, PhDr. Kate-

řina Thorová, PhD., je ASHOKA Fellow (tj. stipendistkou organi-

zace). Ashoka podporuje činnost NAUTIS zejména v metodické

rovině. Již čtvrtým rokem například na základě jejího doporučení

zpracováváme výroční zprávu tak, aby hodnocení naší činnosti

probíhalo na základě principů sociálního přínosu NAUTIS pro

společnost (tj. v souladu s Social Reporting Standards).  V této

oblasti nám Ashoka poskytla bezplatně řadu konzultací a využili

jsme také možnost zúčastnit se několika školení, které uspořá-

dala na toto téma.

18. dubna 2015 proběhlo setkání Ashoka Fellows na téma Stra-

tegické výzvy a rozvojové plány, kterého se zúčastnila Kateřina

Thorová, Ashoka Fellow společně s Magdalenou Čáslavskou a Ja-

nou Sirotkovou.
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6.7.4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S PAS

Mgr. Michaela Danešová – koordinátorka 
volnočasových aktivit pro děti s PAS

Cíle služby:
– smysluplné trávení volného času dětí s PAS v příjemném a při-

jímajícím prostředí pod vedením zkušených lektorů kompe-

tentních pro práci s dětmi se specifickými potřebami;

– rozvoj v oblasti motoriky i sociálních dovedností, zlepšení fy-

zické kondice dětí, osvojování nových znalostí a dovedností.

Cílová skupina
Děti ve věku 3—15 let

Popis činnosti
Velká část nabízených aktivit se zaměřuje na rozvoj hrubé

a jemné motoriky, fyzické kondice a celkové obratnosti dětí pro-

střednictvím sportovních a dalších aktivit. Budujeme pozitivní

vztah dětí ke sportu a podporujeme radost z pohybu. Děti se

pravidelně účastní různých závodů a sportovních akcí. Zaměřu-

jeme se i na oblast výtvarnou a hudební, kdy podporujeme krea-

tivitu dětí, smysl pro rytmus, vyjádření se pomocí hudby, se-

znamujeme děti s různými výtvarnými technikami. V rámci

smysluplného trávení volného času usilujeme, aby se děti učily

novému, získávaly nové znalosti a dovednosti, poznávaly nová

místa, nacházely nové kamarády. V kontaktu s lektory i vrstev-

níky posilují a procvičují své sociální dovednosti. V bezpečném

prostředí se jim dostává adekvátní zpětné vazby, která je po-

souvá dál v jejich sociálním vývoji. 

Nabídka volnočasových aktivit pro děti s PAS 
v roce 2015
Sportovní aktivity:
– cvičení rodičů s dětmi;

– cvičení předškolních dětí;

– cvičení mladšího žactva;

– atletická přípravka;

– plavání pro začátečníky;

– plavání pro pokročilé.

Rehabilitační a další aktivity:
– arteterapie (výtvarná výchova pro začátečníky a pokročilé, 

keramika);

– muzikoterapie;

– canisterapie;

– grafomotorika;

– angličtina pro začátečníky i pokročilé;

– sobotní výlety pro malé i větší děti.

Statistika za rok 2015

Typ zájmové aktivity Počet účastníků 
Sportovní aktivity 72

Rehabilitační a víkendové aktivity 53

Celkem 125

Vždy reagujeme na aktuální poptávku, potřeby a zájmy dětí. Rádi

bychom v tomto trendu pokračovali i v roce 2016.
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6.7.5. DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

Mgr. Michaela Danešová - koordinátorka 
dobrovolníků 

I v roce 2015 se do různých oblastí činnosti NAUTIS zapojovali

dobrovolníci v rámci dobrovolnického programu „Pomáháme.

Chceme porozumět“. Program je akreditován u Ministerstva

vnitra České republiky. Dobrovolníci jsou pro naši organizaci

velkým přínosem. Bez jejich pomoci by se řada aktivit a akcí rea-

lizovala jen stěží. 

Hlavními oblastmi činnosti dobrovolníků jsou:

– práce s dětmi a dospělými klienty s PAS pod supervizí zkuše-

ných pracovníků NAUTIS (dětská skupina, zájmové a rehabili-

tační aktivity, výlety a pobytové akce pro děti a dospělé);

– výpomoc při organizování osvětových akcí na podporu lidí

s PAS;

– aktivity podporující chod organizace NAUTIS (administrativní

práce, úklid, údržba objektů apod.).

Kdo se může stát dobrovolníkem

Každý člověk, který se ze své dobré vůle, ve svém volném čase

a bez nároku na finanční odměnu chce zapojit do aktivit, které

pořádáme a pomáhat tak všem, kteří jeho pomoc potřebují.

Statistika za rok 2015

Počet dobrovolníků NAUTIS 40

Počet hodin odpracovaných 
dobrovolníky za rok 2015 1520 hodin
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„Dobrovolnictví mi přináší hlavně radost
a skvělý pocit z pomoci druhým, spoustu zá-
žitků a vzpomínek, nové přátele, užitečnou
praxi do života, popř. do dalšího studia.
Jsem ráda, že svůj volný čas mohu věnovat
a pomáhat nebo dělat radost těm co to
opravdu potřebují.“ dobrovolnice NAUTIS



Nakladatelství PASPARTA bylo založeno Národním ústavem pro

autismus jako sociální podnik s cílem vylepšit informovanost

veřejnosti v oblasti autismu a dalších oborech a zároveň po-

skytnout lidem s poruchou autistického spektra (PAS) pracovní

uplatnění. Vydáváme publikace pro odbornou a další zaintere-

sovanou veřejnost z oblastí psychologie, pedagogiky, speciální

pedagogiky a dalších příbuzných oborů. Dále připravujeme knihy

pro děti a nabízíme akreditované odborné semináře.4

Co nabízíme:
– odborné monografie, vysokoškolské učebnice a skripta pro

různé studijní obory (psychologie, speciální pedagogika);

– praktické příručky pro pedagogické a další pracovníky;

– populárně naučné publikace pro rodiče a rodinné příslušníky

osob s PAS;

– učební texty pro výuku žáků a studentů s PAS a SPU;

– knihy pro děti a mládež;

– akreditované semináře pro odbornou veřejnost a další zá-

jemce.

Institucím, firmám a dalším zájemcům nabízíme v grafickém

studiu, které je součástí nakladatelství, přípravu knih „na klíč“, tj.

sazbu textu, grafickou úpravu a kompletní předtiskovou pří-

pravu.

Publikace vydané v roce 2015

SVOBODA, Martin/ ŠPORCLOVÁ, Veronika. Rozvoj sociálně emoč-

ních dovedností s pomocí videoukázek u dětí s AS a VFA. 

Vyd. 1. v Praze: Pasparta, 2015. ISBN není - DVD.

ZOBAČOVÁ, Hana, ilustr. WEISHÄUPELOVÁ-HOCKEOVÁ, Klára.

Tři kuchaři vaří. 

Vyd. 1. v Praze: Pasparta, 2015. ISBN 978-80-905993-1-4.

ZOBAČOVÁ, Hana, ilustr. FLEKALOVÁ, Markéta. Pohádka o veliké

řepě. 

Vyd. 1. v Praze: Pasparta, 2015. ISBN 978-80-905993-3-8.

ZOBAČOVÁ, Hana, ilustr. STARÁ, Radka. Pohádka o Koblížkovi.

Vyd. 1. v Praze: Pasparta, 2015. ISBN 978-80-905993-4-5.

ZOBAČOVÁ, Hana, ilustr. WEISHÄUPELOVÁ-HOCKEOVÁ, Klára.

Cestou do Betléma. 

Vyd. 1. v Praze: Pasparta, 2015. ISBN 978-80-905993-5-2.

4 Více informací o jednotlivých vzdělávacích programech naleznete na webových

stránkách www.pasparta.cz/e-shop/seminar 
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6.8. NAKLADATELSTVÍ PASPARTA
Mgr. Martin Mařík - obchodní ředitel



Mateřská škola APLA má jednu třídu pro 12 dětí, z toho 5 míst je

pro děti s PAS. Při vzdělávání dětí se řídí Rámcovým vzdělávacím

programem pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola se snaží

porozumět a vyhovět potřebám jednotlivých dětí a jejich rodin.

Hlavní cíl školního vzdělávacího programu Mateřské školy APLA
Rozvoj osobnosti dětí ve všech oblastech jejich vývoje – pohy-

bové, poznávací i sociální se zvláštním zaměřením na rozvíjení

toho, v čem děti s PAS často selhávají, tj. sociální interakce, ko-

munikace a oblast zájmů a aktivit. 

Program školky: 
– řízené aktivity zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností

a poznávacích schopností;

– výtvarné a pracovní aktivity (práce s různými materiály a vý-

tvarnými a pracovními pomůckami);

– hudební aktivity (zpěv a rytmizace na hudební nástroje);

– pohybové a sportovní aktivity (cvičí se nejen ve školce a na její

zahradě, ale i v tělocvičně libeňské sokolovny);

– výlety na zajímavá místa nebo návštěvy kulturních akcí;

– canisterapie prováděná dobrovolnými terapeuty OS Hafík.

V průběhu roku bylo pro rodiče a děti připraveno několik akcí (vý-

tvarných dílen), kdy měli rodiče společně s dětmi příležitost se-

tkat se a strávit čas společnou aktivitou.

V průběhu letních prázdnin poskytla Mateřská škola APLA pro-

stor pro 6 týdenních příměstských táborů, kterých se celkem

zúčastnilo 49 dětí s PAS ve věku od 2,5 do 12 let. 

V Mateřské škole APLA vypomáhají stážisté a dobrovolníci 

NAUTIS.

32

6.9. MATEŘSKÁ ŠKOLA APLA – ŠKOLKA ZAJÍC
Mgr. Margareta Vopálenská – ředitelka mateřské školy



Finančním darem 

Od 17. 5. 2013 byla zahájena veřejná sbírka APLA Praha (nyní NAUTIS) na dobu neurčitou č.j. S-

MHMP/204724/2013. Došlo ke změně sbírkového účtu, který je aktuálně veden u Expobank CZ, a.s.

Jak přispět do veřejné sbírky:
– Formou dárcovské zprávy - DMS NAUTIS na číslo 87 777
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS NAUTIS na číslo 87 777. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Cena DMS je 30 Kč, NAUTIS obdrží 28,50 Kč.

– Finančním příspěvkem do pokladničky
Umístění pokladniček NAUTIS je průběžně aktualizováno na www.nautis.cz. 

– Zasláním libovolné finanční částky na sbírkový účet: 511144082/4000
Účet je veden u Expobank CZ, a.s. se sídlem Vítězná 126/1, 150 00 Praha 5.

– Zasláním finančního daru prostřednictvím internetových stránek 
na www.darujspravne.cz/NAUTIS. NAUTIS je součástí programu Fóra dárců, 

které v rámci projektu „Daruj správně“ sdružuje prověřené neziskové organizace. 

Jak jinak také můžete podpořit NAUTIS?

– Jako dobrovolník.
– Věcným darem či službou.
– Koupí našich výrobků na prodejních akcích nebo na e-shopu NAUTIS.
– Zadáním práce klientům našeho denního centra NAUTIS.
– Zaměstnáním lidí s PAS.

Další informace naleznete na webových stránkách www.nautis.cz v sekci Jak pomoci. 

Je možné nás také kontaktovat na nautis@nautis.cz.

ZA VEŠKEROU PODPORU 
A POMOC DĚKUJEME.
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JAK POMOCI 

JAK MŮŽETE POMOCI VY?

7
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DĚKUJEME DÁRCŮM A PARTNERŮM

8

V roce 2015 naši činnost podpořili zejména:
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MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 13

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 8

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 14

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 3

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 10

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 9

Děkujeme srdečně i našim dalším firemním dárcům. 
Náš velký dík patří také všem individuálním dárcům, kteří nám poskytli finanční nebo materiální podporu.



Expobank CZ a.s. spolupracuje s Národním ústavem pro autismus již od roku 2009. Dlouhodobě financuje

projekt zaměřený na poskytování osobní asistence, respitní a odlehčovací služby lidem, a zejména dětem

s autismem žijícím v České republice. Tyto služby zahrnují doprovod dětí do školy a ze školy, mimoškolní 

aktivity, sportovní a jiné volnočasové aktivity. 

Podpora banky se soustřeďuje i na menší projekty, ať už je to nákup obrázku od dítěte s autismem na 

novoročenku banky, zadání zakázky klientům tréninkové dílny, či poskytnutí reprezentativních prostor

banky pro akce ústavu, např. ceny APLAUS. Nedílnou součástí spolupráce je i nefinanční podpora, a to 

šířením informací směrem ke klientům a zaměstnancům banky, kteří mohou nejen získat širší povědomí

o autismu, ale i podpořit asociaci dobrovolnictvím či finančně, např. v rámci charitativní golfové jamky nebo

stánku s výrobky z chráněných dílen na klientských akcích Expobank CZ. 

Podpora Národního ústavu pro autismus je důležitým pilířem společenské odpovědnosti Expobank CZ

a.s. a přirozenou se stala i pro zaměstnance i klienty banky. 

Sledovat rozvoj ústavu a výsledky jeho práce je pro nás potěšením. 

Alena Nováková, ředitelka marketingu a komunikace Expobank CZ a.s.
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GENERÁLNÍ PARTNER NAUTIS 



NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, Z.Ú.

Sídlo: Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 – Řepy

Právní forma: ústav

IČO: 266 23 064

Bankovní spojení: 5111440001/4000 (účet veden u Expobank CZ a.s.)

Vznik: 1. 4. 2003

E-mail: nautis@nautis.cz 

Web: www.nautis.cz

Facebook: www.facebook.com/nautis.cz

Infolinka a objednávání klientů na diagnostiku: 606 729 672 

PRACOVIŠTĚ
Ředitelství a Ekonomické, provozní a personální středisko
Na Truhlářce 24, 180 00, Praha 8, 
tel.: 284 684 959, mobil: 777 723 180 (asistentka)
Středisko rozvoje a vnějších vztahů
Na Truhlářce 24, 180 00, Praha 8, tel.: 284 684 959, mobil: 774 723 185
Středisko odborného poradenství a diagnostiky
Libocká 40, 162 00 Praha 6, mobil: 606 729 672 (objednávání klientů), mobil: 
775 304 211 (telefonické poradenství), poradna@nautis.cz (online poradenství)
Středisko včasné intervence
Českolipská 26, 190 00 Praha 9 / Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17, 
tel.: 235 302 111, mobil: 775 241 515 (asistentka)
Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko
V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8, tel.: 267 311 606, mobil: 777 703 417
Středisko odlehčovacích služeb, osobní asistence a chráněného bydlení 
Ústavní 102 (areál PN Bohnice), 181 00 Praha 8, 
mobil: 774 723 197 (vedoucí služby)
Domov se zvláštním režimem Libčice 
Chýnovská 563, 252 66 Libčice nad Vltavou, mobil: 739 414 418 (vedoucí služby)
Speciálně pedagogické centrum (SPC)
Českolipská 26, 190 00 Praha 9 / Komenského 16, 289 22 Lysá nad Labem, 
mobil: 774 723 785 (asistentka)
Mateřská škola – školka ZAJÍC
Zenklova 37, 180 00 Praha 8, mobil: 774 426 028 (ředitelka) 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Významné položky dle výkazů účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Rozvaha k 31. 12. 2015 v tis. Kč
Dlouhodobý majetek (automobily, výp. technika aj.) 881

Bankovní účet 9 153

Vlastní jmění 45

Fondy 6 640

Nerozdělený zisk z minulých období 6 684

Výkaz zisků a ztráty od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Náklady celkem 39 623

Spotřeba materiálu a energií 2 857

Služby 10 581

Osobní náklady 25 716

Výnosy celkem 39 413

Přijaté dotace 27 256

Výsledek hospodaření -208

Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2015)

Počet zaměstnanců (přepočet na celé úvazky): 54,13

Počet osob pracujících na základě uzavřené DPČ (přepočet na celé úvazky): 12,5

Počet osob pracujících na základě DPP: 215

Počet dobrovolníků: 40

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.
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1. NAUTIS 2015 VE FAKTECH A ČÍSLECH

PŘÍLOHY



1.1. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem 636 725

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 881 881

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 881 881

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 101 331

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 101 331

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -346 -487

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí -346 -487

B. Krátkodobý majetek celkem 17 444 13 805

II. Pohledávky celkem 3 842 3 575

1. Odběratelé 681 794

4. Poskytnuté provozní zálohy 918 688

5. Ostatní pohledávky 80 30

6. Pohledávky za zaměstnanci 82 71

7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění 1

8. Daň z příjmů 2 249

9. Ostatní přímé daně 68 117

13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů úz. sam. celků 8 58

17. Jiné pohledávky 2 002 1 568

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 13 156 9 730

1. Pokladna 432 577

3. Účty v bankách 12 724 9 153

IV. Jiná aktiva celkem 446 500

1. Náklady příštích období 131 176

2. Příjmy příštích období 315 324

AKTIVA CELKEM 18 080 14 530
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Stav k prvnímu dni

účetního období

Stav k poslednímu dni

účetního období

ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT



PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 12 475 13 161

I. Jmění celkem 5 791 6 685

1. Vlastní jmění 41 45

2. Fondy 5 750 6 640

II. Výsledek hospodaření celkem 6 684 6 476

1. Účet výsledku hospodaření -208

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 795 

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 5 889 6 684

B. Cizí zdroje celkem 5 605 1 369

II. Dlouhodobé závazky celkem 150

7. Ostatní dlouhodobé závazky 150

III. Krátkodobé závazky celkem 1 454 816

1. Dodavatelé 553 107

3. Přijaté zálohy 32 38

4. Ostatní závazky 35 47

5. Zaměstnanci 60 77

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 17 2

7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veř. zdrav. pojištění 1

17. Jiné závazky 99 102

22. Dohadné účty pasivní 658 442

IV. Jiná pasiva celkem 4 151 403

1. Výdaje příštích období 221 241

2. Výnosy příštích období 3 930 162

PASIVA CELKEM 18 080 14 530

41

Stav k prvnímu dni

účetního období

Stav k poslednímu dni

účetního období

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2015

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem

1. Spotřeba materiálu

2. Spotřeba energie

II. Služby celkem
5. Opravy a udržování

6. Cestovné

7. Náklady na reprezentaci

8. Ostatní služby

III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady

10. Zákonné sociální pojištění

IV. Daně a poplatky celkem
16. Ostatní daně a poplatky

V. Ostatní náklady celkem
18. Ostatní pokuty a penále

21. Kursové ztráty

24. Jiné ostatní náklady

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

30. Tvorba opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
32. Poskytnuté členské příspěvky

Náklady celkem
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2857

2 485

372

10 581

285

392

68

9 836

25 716

19 967

5 749

50

50

240

22

4

214

174

140

34

5

5

39 623

HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ

ČINNOSTI
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B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

2. Tržby z prodeje služeb

IV.Ostatní výnosy celkem
15. Úroky

17. Zúčtování fondů

18. Jiné ostatní výnosy

VI. Přijaté příspěvky celkem
28. Přijaté členské příspěvky

VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace

Výnosy celkem

C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění
Výsledek hospodaření po zdanění celkem

HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ

ČINNOSTI

9 730

9 730

2 424

15

1 653

756

3

3

27 256

27 256

39 413

-210

-210

-208

2

2

2

2

2



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
NÁRODNÍ ÚSTAV PRO AUTISMUS, Z.Ú.

(DO 4. 11. 2015 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM 

– APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O.S.)

Rozvahový den nebo okamžik, 
k němuž se účetní závěrka sestavuje 31. 12.2015 

Účetní období 2015

a) Základní údaje

Název Národní ústav pro autismus, z.ú.
Sídlo Brunnerova 1011/3

IČ 26623064

Právní forma Zapsaný ústav

Hlavní předmět činnosti (poslání) Sociální služby

Hospodářská činnost Prodej reklamních výrobků a výrobků trénink.dílny

Ostatní činnosti —

Statutární orgány Správní rada, ředitelka

Organizační složky s vlastní právní subjektivitou —

b) Zakladatelé, zřizovatelé

PaedDr. Věra Čadilová, nar. 2. 8. 1959, Poděbrady, Kostnická 866/3, 290 02

Ing. Magdalena Čáslavská, nar. 15. 3. 1973, Praha 6, K Horoměřicům 1114/31, 165 00

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. nar. 18. 2. 1974, Kralupy nad Vltavou, Zlončice 179, 278 01

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., nar. 18. 2. 1969, Praha 6, Junácká 1476/20, 169 00

Vklady do vlastního jmění: 4 000,– Kč.
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c) Obecné účetní informace

Účetní období: kalendářní rok

Používané účetní metody: podvojné účetnictví

účetní jednotka účtuje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnic-

tví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro

účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není

podnikání.

Způsob zpracování účetních záznamů: účetní jednotka zpraco-

vává účetní záznamy pomocí výpočetní techniky.

Způsob a místo úschovy účetních záznamů: v sídle společnosti.

Aplikace obecných účetních zásad: účetní jednotka aplikuje

účetní záznamy 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 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších

předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Způsoby odpisování: účetní jednotka odepisuje dlouhodobý ma-

jetek rovnoměrně po dobu 5 let.

Způsob stanovení oprávek k majetku: součet odpisů.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: společnost

nepoužila v roce 2015 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 zá-

vazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření: nebyly.

d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem

a okamžikem sestavení účetní závěrky: nebyly.

e) Způsoby oceňování aktiv a závazků: účetní jednotka účtuje zá-

vazky a pohledávky jmenovitou hodnotou, dlouhodobý majetek

pořizovací cenou.

f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřed-

nictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží po-

díl: 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.

l) Výsledek hospodaření

výsledek hospodaření Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti –209

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 2

Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů –207

m) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu

zaměstnanců

položka zaměstnanci celkem
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 53

Mzdové náklady 19 966

Zákonné sociální pojištění 5 749

Ostatní sociální pojištění —

Zákonné sociální náklady —

Ostatní sociální náklady —

Osobní náklady celkem 25 715

Ve společnosti je zaměstnána na hlavní pracovní poměr ředitelka

ústavu.

n) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutár-

ních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, sta-

novami nebo jinou zřizovací listinou: nebyly.

o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů

účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizo-

vací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž

účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy

nebo jiné smluvní vztahy. **

člen / rodinný příslušník smluvní partneři
— —
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p) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako

určitý druh záruky) poskytnuté členům statutárních, kontrol-

ních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo ji-

nou zřizovací listinou: nebyly.

q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn

způsoby oceňování finančního majetku v průběhu účetního ob-

dobí nebo bezprostředně předcházejícího účetního období: ne-

byly.

r) Způsob zjištění základu daně z příjmů:

Použité daňové úlevy:

Způsob užití prostředků v běžném účetním období, které byly

získány z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích

(§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.):

rok 2013 2014 2015
výše daňové úlevy 3 71 –

výše využití daňové úlevy – – 71

způsob využití daňové úlevy – – –

výše nevyužité daňové úlevy 3 71 –

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)

daňová povinnost v minulém účetním období 165

zaplacená daň v minulém účetním období 165

rozdíl 0

daňová povinnost v běžném účetním období 0

zaplacená daň v běžném účetním období 82

rozdíl 82

t) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku

a ztráty

Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řád-

cích v rozvaze a výkazu zisku a ztráty a nepotřebují zvláštní ko-

mentář.

Přírůstky a úbytky – u významných položek aktiv: netýká se.

Další informace o významných položkách, které jsou ve výka-

zech zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve

výkazech nejsou samostatně vykázány:

Dlouhodobé bankovní úvěry: nebyly.
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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)

SD – HL.M. Praha Poskytování sociálních služeb 5 675 Státní rozpočet
SD – Středočeský kraj Poskytování sociálních služeb 3 631 Státní rozpočet
SD – Ústecký kraj Poskytování sociálních služeb 301 Státní rozpočet
SD – Moravskoslezský kraj Poskytování sociálních služeb 799 Státní rozpočet
SD – Kraj Vysočina Poskytování sociálních služeb 790 Státní rozpočet
SD – Královehradecký kraj Poskytování sociálních služeb 770 Státní rozpočet
Ministerstvo práce a sociálních věcí Program Rodina 364 Státní rozpočet
Ministerstvo zdravotnictví Poskytování zdr. služeb 350 Státní rozpočet
Ministerstvo vnitra Dobrovolnická služba 59 Státní rozpočet
Úřad Vlády Osvěta v oblasti autismu 169 Státní rozpočet
Magistrát hl. města Prahy Poskytování sociálních a zdrav. služeb, 

osvěta v oblasti autismu 3 932 Rozpočet hl. města Prahy
Městská část Praha 10 Poskytování sociálních služeb 100 Rozpočet městské části
Městská část Praha 3 Poskytování sociálních služeb 60 Rozpočet městské části
Městská část Praha 11 Poskytování sociálních služeb 30 Rozpočet městské části
Městská část Praha 12 Poskytování sociálních služeb 30 Rozpočet městské části
Městská část Praha 13 Poskytování sociálních služeb 15 Rozpočet městské části
Městská část Praha 1 Poskytování sociálních služeb 30 Rozpočet městské části
Městská část Praha 14 Poskytování sociálních služeb 31 Rozpočet městské části
Městská část Praha 8 Poskytování sociálních služeb 38 Rozpočet městské části
Městská část Praha 7 Poskytování sociálních služeb 20 Rozpočet městské části
Městská část Praha 9 Poskytování sociálních služeb 20 Rozpočet městské části
Městská část Praha 6 Poskytování sociálních služeb 15 Rozpočet městské části
Městská část Praha 4 Poskytování sociálních služeb 10 Rozpočet městské části
Královéhradecký kraj Poskytování sociálních služeb 70 Rozpočet kraje
Ústecký kraj Poskytování sociálních služeb 110 Rozpočet kraje
Kraj Vysočina Poskytování sociálních služeb 121 Rozpočet kraje
Liberecký kraj Poskytování sociálních služeb 6 Rozpočet kraje
OPLZZ Společně to zvládneme –TWCM 2 030 ESF
OPLZZ Dostaneme šanci? 1 652 ESF
OPLZZ S pomocí to zvládneme 1 089 ESF
OPLZZ Vzdělání a PAS 2 387 ESF
OPLZZ PAS-WORD 943 ESF
OPVK Klíč k integraci 194 ESF
OPPA Zajíc 398 ESF
Norské fondy 2009–2014 Zpátky do života 428 ESF
Národní institut dětí a mládeže Program Mládež v akci 27 ESF
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u) Přijaté a poskytnuté dary∗∗

Přijaté dary – významné částky nad 30 tis Kč.

dárce Částka v tis. Kč
Nadace rozvoje občanské společnosti 724

LBBW Bank CZ, a.s. 320

Nadace Komerční Banky, a.s. – Jistota 292

p. Jakub Barták 150

Nadace České pojišťovny 100

Alza.cz a.s. 100

Letiště Praha, a.s. 100

Alurol spol.s.r.o. 85

Nadace Martina Romana 80

Československá obchodní banka, a.s. 75

Nadace Komerční Banky, a.s. – vánoční sbírka 72,6

Nadace Divoké Husy 60

Josef Neumann 50

Pí. Rachel Vard a p. Mark O'Connor 41

Nadace Adra 40

PRO. MED.CS Praha a.s. 30

Meico System's  s.r.o. 30

Poskytnuté dary – významné částky

příjemce Částka
— —

∗∗ informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena 

takového orgánu nebo osoby
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v) Veřejné sbírky

veřejná sbírka Účel vybraná částka v Kč
S-MHMP/204724/2013 Financování všech služeb, které sdružení poskytuje 2 088 434,47 Kč

w) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období

položka Částka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta) 795

Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů 890

Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let 795

Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let –

Dále uveďte údaj o individuálním referenčním množství mléka, indi-

viduální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a ji-

ných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúč-

tovala na rozvahových, ani výsledkových účtech, protože náklady na

získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její vý-

znamnost: netýká 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: ne-

týká se.



1.2 GRAFICKÁ PŘÍLOHA, 
PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ

49

0

10000

20000

30000

40000

50000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Roční obrat v letech 2003—2015 (tis. Kč) Zdroje prostředků pro rok 2015 (%) ■ Evropské projekty

■ Státní dotace

■ Další veřejné zdroje

■ Nadace, individuální a firemní dárci

■ Vlastní příjmy

23 %

34 %12 %

6 %

25 %



50

Služba/činnost Financování v roce 2015

Diagnostika Rozpočet Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP), příspěvky individuálních dárců

Odborné sociální poradenství Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského a Ústeckého kraje, rozpočet MHMP, 
rozpočty městských částí Prahy 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Nadace Euronisa 

Raná péče Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského a Ústeckého kraje, rozpočet MHMP, rozpočet Ústeckého kraje
Zájmové integrační centrum ZAJÍC Firemní dárci: Nadace ČSOB, Výbor dobé vůle Olgy Havlové, Nadace Divoké husy, Nadace KB, Letiště Praha, a.s., 

Nadace Martina Romana, Nadace rozvoje občanské společnosti
Příspěvky individuálních dárců 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP a Středočeského kraje a Ústeckého kraje, 
rozpočet MHMP, Ministerstvo zdravotnictví

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP Firemní dárci: ČSOB, Expobank, a.s., Pražský smíšený sbor, z.s., Hornomlýnská, o.p.s.
Sociální rehabilitace Příspěvky individuálních dárců

Osobní asistence Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP a Středočeského kraje, rozpočet MHMP
Firemní dárci: Expobank CZ, a.s., Rustico Nová Ves, Praha 6, Martin Denemark
Příspěvky individuálních dárců

Odlehčovací služby Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského a Ústeckého kraje, 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, rozpočet MHMP, rozpočet Ústeckého kraje a Libereckého kraje
Firemní dárci a nadace: Čtení pomáhá - Nadace Martina Romana, SMP CZ,a.s., Alza.cz, a.s., Gift a.s., 
Společný sbírkový fond NROS a Nadace ČT Pomozte dětem, Nadace Komerční banky
Příspěvky individuálních dárců 

Chráněné bydlení Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP , rozpočet MHMP

Domov se zvláštním režimem Státní dotace přidělovaná prostřednictvím MHMP, Středočeského, Královehradeckého kraje, 
Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina, rozpočet kraje Vysočina, dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje, rozpočet MHMP
Firemní dárci a nadace: PRO.MED.CS Praha a.s., ALUROL spol. s r.o.
Příspěvky individuálních dárců

Dobrovolnická služba Ministerstvo vnitra, Nadace Adra

Vzdělávání, PR, osvěta, fundraising, Rozpočet MHMP, platby účastníků vzdělávacích programů poskytovaných na komerční bázi, 
ekonomické oddělení Ministerstvo práce a sociálních věci ČR - program Rodina, Úřad vlády ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nadace život umělce
Partneři NAUTIS při produkci charitativního kalendáře NAUTIS 2016: Dada Smith, UniPress, Expobank CZ a.s., 
Palmer Capital s.r.o., Era svět, Pepsi, MHMP, Nakladatelství PASPARTA

Zdroje financování NAUTIS v roce 2015
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1. Projekty zaměřené na přímou podporu zaměstnávání lidí s PAS

Projekty se soustřeďují na komplexní pomoc lidem s vysoce funkčním a středně funkčním autis-

mem a Aspergerovým syndromem při vstupu na otevřený trh práce a v přípravě na samostatný ži-

vot. Projekty se liší místem realizace, složením cílové skupiny a drobnými odlišnostmi v jednotli-

vých klíčových aktivitách.

a) Dostaneme šanci? – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
1. 2. 2013—31. 1. 2015 

b) S pomocí to zvládneme – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
1. 4. 2013—30. 6. 2015

Projekt „Dostaneme šanci?“, jehož cílem byla podpora osob s PAS z celé ČR, které hledají zaměstnání,

pokračoval i v roce 2015. Vzhledem k úspornému čerpání se nám podařilo podstatnou změnou tento

projekt prodloužit o další tři měsíce. Díky další podstatné změně se v roce 2014 rozšířila nabídka

vzdělávacích kurzů, konkrétně o kurz tvorby webových stránek. 

Dalším cílem projektu bylo vytváření nových pracovních míst nejen v APLA Praha, ale u jiných or-

ganizací. Celkem vzniklo 15 nových pracovních míst, v souhrnné výši 9,3 úvazku u osmi různých za-

městnavatelů.

V dubnu 2013 jsme zahájili projekt „S pomocí to zvládneme“ určený pro mimopražské osoby s PAS.

Díky tomuto projektu bylo do roku 2014 podpořeno 37 osob a vznikla 4 nová pracovní místa u čtyř

zaměstnavatelů. I tento projekt se podařilo na základě podstatné změny u poskytovatele dotace

prodloužit o tři měsíce, tedy do 30. 6. 2015.

2. Projekt Společně to zvládneme / Together We Can Manage (TWCM) 
– Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, 1. 7. 2012—30. 5. 2015

TWCM byl tříletým mezinárodním projektem na podporu zaměstnatelnosti lidí s PAS. Projekt na-

startoval už v červnu 2012 a byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem bylo zlepšit možnosti

lidí s PAS, zvýšit jejich šance na trhu práce a pomoci jim najít smysluplné uplatnění. 

V roce 2015 jsme se zaměřili především na tyto aktivity:

– rozšíření mezinárodní tematické sítě na podporu zaměstnatelnosti lidí s PAS o členy z ČR i ze

zahraničí; 

– práce na koncepci rozvoje podporovaného zaměstnávání lidí s PAS, identifikace problémů

a možné směry řešení;

– práce na doporučení pro veřejnou správu za účelem řešení identifikovaných problémů;

– setkání mezinárodní tematické sítě, kulaté stoly a workshopy pro členy tematické sítě i pro

osoby s PAS;

– tvorba srovnávacích studií podmínek zaměstnatelnosti lidí s PAS u nás i v zahraničí;

– osvětové akce;

– dokončení dokumentárního filmu Zaměstnaní (s) autismem a objektivně představit proble-

matiku zaměstnávání lidí s Aspergerovým syndromem. 

Kromě větších setkání se uskutečnila také řada menších workshopů a setkání pro lidi s PAS i osvě-

tové akce pro veřejnost. Dne 30. března 2015 proběhla velká osvětová workshopová akce Modré

Aero. Touto akcí jsme dále pokračovali v šíření osvěty o problematice autismu. 

Výsledky projektu jsme prezentovali na dvoudenním mezinárodním setkání, které se konalo, za pří-

tomnosti zahraničních hostů a přednášejících, v květnu 2015 v Praze.
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3. Projekt PAS-WORD - podpora zapojení na trh práce osob pečujících o děti
či dospělé s poruchami autistického spektra, 15. 11. 2014 - 14. 11. 2015

Tento roční projekt jsme zahájili 15. 11. 2014 a chceme se v něm věnovat integraci osob pečujících

o osobu blízkou s PAS do společnosti a na trh práce. Primárním cílem projektu je zlepšit stávající po-

zici na trhu práce pro tuto cílovou skupinu z mimopražských regionů.

Specifickými cíli projektu jsou:

– umožnit nejméně 14 osobám z cílové skupiny zúčastnit se aktivit projektu;

– zajistit pro ně individuální a skupinové poradenství, pracovní diagnostiku;

– poskytnout motivační podpůrné prostředky (motivační kurzy, studijní materiály, notebooky

a jiná přímá podpora);

– podpořit je ve snaze zvýšit si kvalifikaci pomocí kurzů v oblasti nezbytného odborného vzdě-

lávání;

– vytvořit pro nejméně 12 osob možnost pracovat flexibilní formou (home office, částečný úva-

zek, flexibilní pracovní doba) na 6 nově zřízených pracovních místech u dalších zaměstnavatelů

podpořených mzdovým příspěvkem na dobu 6 měsíců.

4. Projekt Vzdělávání jako brána ke změně přístupu k lidem s poruchami au-
tistického spektra (PAS), 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015

Není mnoho aktivit, kterými můžeme ovlivnit přístup společnosti k lidem s PAS. Jednou z nich je

vzdělávání a v tomto projektu se zaměřujeme na tři cílové skupiny:

– pracovníci v sociálních službách v oblasti práce s lidmi s autismem 

Prostřednictvím akreditovaných kurzů proškolíme minimálně 120 pracovníků v sociálních službách.

– osoby pečující o osobu blízkou s PAS

Minimálně 65 rodičům nabídneme účast ve vzdělávacích programech. Kurzy se zaměří na oblast vý-

chovy dětí s autismem včetně zvládání krizových situací a efektivní komunikace s dítětem i širším

okolím (škola, sousedé apod.). Vzdělávací programy budou probíhat formou jednodenních                    i

vícedenních kurzů.

– dospělí lidé s PAS

Podpora dospělých lidí s PAS proběhne prostřednictvím tří odborných kurzů pro zhruba 25 úča-

stníků. 
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1. Vzdělávání rodičů dětí s PAS 
– program Rodina a ochrana práv dětí (MPSV)

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

sílení rodičovských kompetencí. Aktivity projektu byly již poně-

kolikáté 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.

2. XIV. ročník rekondičních a edukačních pobytů
se zdravotním programem pro děti a mladé lidi
s PAS a Celoroční rekondiční a rehabilitační akti-
vity pro děti a mladé lidi s autismem

I v roce 2015 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 do-

stanou) a využili zajímavého programu včetně akcí zaměřených

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

byl kladen důraz na dovednosti v oblasti sebeobsluhy, nácviky

komunikačních a sociálních dovedností a prevenci problémo-

vého chování.

– Celkem se 12 turnusů letních rekondičních pobytů zúčastnilo

89 dětí a mladých lidí s PAS

Cílem rekondičních a rehabilitačních aktivit, které probíhaly
v průběhu celého roku 2015, bylo umožnit dětem a mladým li-

dem s PAS vyzkoušení si nových sportovních, pohybových nebo

jiných aktivit. Děti tak trávily čas zdravým způsobem a mezi

vrstevníky. Primárně jsme se zaměřili na plavání, cvičení pro

různé věkové skupiny (včetně atletické přípravky), ergoterapii,

grafomotoriku, muzikoterapii a arteterapii. 

Aktivity finančně podpořily MHMP, Ministerstvo zdravotnictví

a NROS, Pomozte dětem.
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3. Další aktivity podpořené Magistrátem hlavního
města Prahy

Díky dotacím Magistrátu hlavního města Prahy jsme dále mohli

lidem s PAS z Prahy poskytovat následující služby:

Oblast zdravotnictví a sociálních služeb
Včasná diagnostika a poradenství – podpora rozvoje dětí s po-

ruchami autistického spektra

Poskytnutí anamnestických a diagnostických vyšetření, scree-

ningové diagnostiky, odborné poradenství a konzultace pro

osoby s PAS a jejich rodiny. 

Celkem bylo podpořeno přes 200 klientů z hlavního města

Prahy.

Program Partnerství
Osvětová soutěž APLAUS 2015
Ocenění a zviditelnění profesionálů i „běžných“ občanů, kteří

pomáhají lidem s poruchou autistického spektra.

Porozumět autismu 2015
Osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU každoročně zahaju-

jeme v předvečer Světového dne porozumění autismu a v kam-

pani pak pokračujeme v průběhu celého roku řadou dalších osvě-

tových a kulturních akcí s cílem zvýšit povědomí laické i odborné

veřejnosti o problematice autismu.

APLAFEST 2015 (NAUTIS FEST od roku 2016)
APLAFEST je multižánrový festival s přímým zapojením lidí s au-

tismem do příprav a realizace akce a představuje vybranou ama-

térskou a profesionální kulturní produkci. Hlavními organizátory

festivalu společně s Národní ústavem pro autismus, jeho za-

městnanci a dobrovolníky jsou dospělí lidé s PAS. Kromě pro-

dukce a dramaturgie se podílejí na festivalu také autorskými

projekty, moderují a vystupují v hudebních a divadelních skupi-

nách i v doprovodných programech. 

Zažít nudu, to vadí!
Zábavně-edukativní a osvětová akce (nejen) pro děti s autismem

a jejich rodiny, jejímž cílem je zapojit do sportovních a kulturních

aktivit děti s PAS a jejich vrstevníky bez postižení (integrační

efekt v přirozeném a tolerantním prostředí) a umožnit tak praž-

ským rodinám s dětmi setkat se a sdílet sportovní a kulturní zá-

žitky, které všem přináší radost bez ohledu na diagnózu.

4. Aktivity podpořené Úřadem vlády ČR

Zpravodaj APLA
Financování pobytových služeb, osvětové i vzdělávací aktivity,

letní pobyty a další témata najdete ve třech číslech Zpravodaje

APLA, která APLA Praha vydala v roce 2015. Kromě aktuálních in-

formací jsou jeho náplní také osvětové články, zajímavé rozho-

vory a pozvánky na pořádané akce. Zpravodaj pravidelně rozesí-

láme na cca 1000 e-mailových adres našich příznivců a na

internetových stránkách APLA Praha jsme zaznamenali stovky

stažení u každého čísla. Stále více lidí (odborníků i laiků) si tak

rozšiřují své znalosti o problematice PAS.

Rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci aktivního členství APLA
Praha v evropské asociaci Autism-Europe
Finanční příspěvek byl využit na výjezdy našich zaměstnanců

na různá mezinárodní zasedání a konference. Probíhala výměna

a sdílení příkladů dobré praxe s členskými organizacemi Autism-

Europe, byla rozvinuta mezinárodní spolupráce, uspořádali jsme

osvětovou kampaň v rámci Mezinárodního dne porozumění au-

tismu a Evropských dnů autismu.
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