
                       
                                        
                                       
   

  

Vážení  a milí přátelé, 

         

dostává se Vám do rukou Výroční zpráva APLA - JM /Asociace pomáhající lidem s autismem 
– Jižní Morava/ za rok 2003. 
 
Občanské sdružení rodičů, odborníků, přátel a sympatizantů vzniklo jako součást APLA-ČR 
v dubnu roku 2002, s cílem řešit aktuální situaci v oblasti dětského autismu a pervazivních 
vývojových poruch v daném regionu.   
  
Již brzy vstoupíme do třetího roku své činnosti. První dvě léta byla naplněna nadšením, 
poněkud hektická, ale jistě úspěšná. Vyšli jsme z nuly, proto byl pokrok v našem snažení 
očividný a optimistický. Časem ovšem shledáváme, že leccos je složitější, než jsme si 
představovali. Nehrnou se sponzoři ani potenciální zaměstnavatelé našich dětí. Získávání 
dotací od státních orgánů a různých nadací také není zcela snadné. Pro mnohé kompetentní 
osoby, dokonce i v oblasti zdravotnické, psychologické, sociální či pedagogické je autismus 
prázdným pojmem. Státní a samosprávné orgány zůstávají často k potřebám lidí s autismem 
hluché.  
  
Uplynulé dva roky říkají (odborníci prominou) jedno: APLA jsme především my – rodiče. 
Lékaři, učitelé a jiní odborníci nám mohou být cennými pomocníky zvláště v konkrétních 
„malých“ věcech. Ale věci „velké“, které stojí před námi a bezprostředně se dotýkají našich 
dětí, si žádají „hybnou sílu“ právě rodičů. 
Pro mnohé z nás není jednoduché skloubit svoji práci a rodinu s aktivitou ve sdružení a tak se 
dlouhodobé cíle zdají být téměř stejně vzdálené jako na počátku. Je tu však řada dílčích 
úspěchů, položených základních kamínků......... 
Tato skutečnost je pro nás závazkem a jednou z věcí, pro které stojí zato jít dál a vytrvat.   
 
 

                                                                                  Ing. Oldřich Vojta 

                                                                                               předseda sdružení 
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2. CÍLE A POSLÁNÍ ORGANIZACE 
 

 

A/ CÍLOVÁ SKUPINA 

 

Je tvořena zhruba třemi tisíci lidí s postižením autistického spektra a jejich rodinami 
v regionu. Odhad odpovídá závěrům světové epidemiologické studie.  

 Autismus je neurovývojová porucha osobnosti,  projevuje se zejména v oblasti komunikace, 
představivosti a sociálních vztahů. Lidé s autismem mají omezenou schopnost chápání 
symbolů, proto svět vnímají chaoticky, nedokáží se v něm orientovat. Autistické spektrum je 
velmi široké – někdy se handicap neprojevuje příliš zjevně (u tzv. Aspergerova syndromu) a 
lidé s ním, nezřídka velmi inteligentní a kreativní, bývají vnímáni pouze jako „podivíni“. 
V těžších případech však bývá autismus provázen mentálním postižením . Určité procento lidí 
s autismem není bez speciální pomoci schopno osvojit si  řeč ani základní návyky a 
dovednosti. Přesto je možno i u těchto „těžkých případů“, jestliže jsou podchyceny v raném 
dětství, učinit kroky, které by vedly ke zlepšení stavu dítěte a tím i lepšímu fungování celých 
rodin. Tyto speciální výukové a výchovné přístupy však bohužel zůstávají pro většinu dětí 
s autismem, zvlášť pokud žijí mimo centra,  nedostupné. 

V minulosti byli lidé s těžšími formami autismu převážně izolováni v sociálních ústavech. 
Dnes se najde nemálo rodičů, kteří jim chtějí věnovat lásku a péči v prostředí domova. 
Podmínky k tomu nemají ideální. Stát na  podporu těchto rodin věnuje pouze zlomek 
prostředků, které by musel vynaložit v případě pobytu dítěte v ústavu. Chybí možnost využít 
asistenční službu ve volném čase, možnost azylového pobytu, chráněného bydlení, 
zaměstnání… 
Běžný život těchto rodin provázejí problémy pro neznalé okolí jen těžko představitelné. Právě 
zde vidíme velký prostor pro naši práci. 

 Naše sdružení chce dosáhnout postupného vybudování systematické a komplexní 
profesionální pomoci lidem trpícím těmito poruchami i jejich rodinám. Přitom vytváří místní 
podporu regionálním projektům týkajícím se vzdělávání a péče o osoby s autismem.  Chceme 
být  profesionálním mezičlánkem mezi všemi, kteří se ve svých rodinách nebo okolí potýkají 
s problémem autismu a příslušnými institucemi na straně druhé. Vytvoření tohoto mezičlánku 
je nezbytné pro zajištění komplexnosti a provázanosti péče o osoby s autismem. Vzhledem ke 
klíčovému významu podchycení problému v raném věku dítěte zaměřujeme naši práci 
značnou měrou na osvětu,  včasnou diagnostiku a speciální vzdělávání dětí.  

   Naším konečným cílem je zkvalitnění života lidí s autismem a jejich rodin, což znamená 
především hledání možností jejich integrace, popřípadě jejich plnou integraci  do společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B/ DLOUHODOBÉ CÍLE A PROJEKTY : 

 

 

Experimentální škola, diagnostické a poradenské centrum 
Komplexní centrum pomoci lidem s autismem 
Zabezpečení volnočasových aktivit 
Asistenční služba 
Azylový pobyt 
Vyhledávání podporovaných pracovních míst 
Podporované bydlení 
Cíle ve změnách legislativy týkající se osob s PAS 

 

 

 

 

 



3/ PROJEKTY APLA-JM 

 - PRO  DĚTI 

• V loňském i předloňském roce jsme zorganizovali celkem čtyři velmi 
úspěšné letní tábory, konkrétně v Chlébském a Hodoníně u Kunštátu 
pro děti s tětším postižením VFA. Pro děti s Aspergerovým syndromem 
pak stanové tábory ve Velkých Karlovicích a Lhotce u Litultovic.                    
Tábory se mohly uskutečnit díky obětavé práci asistentů pře-                    
vážně z řad studentů, jejich ochotě, práce srdcem, lásky a trpělivosti. 

 

 

 

• Pořádáme víkendové výlety a setkání každý třetí vídend v měsíci pod 
vedením slečny Marty Novákové, opět za                        za účasti 
osobních asistentů podle počtu a stupně postižení zúčastněných dětí 

• Organizujeme astronomický kroužek pod vedením studenta                    
astronomie Petra Závodského v prostorách Hvězdárny v Brně na Kraví 
Hoře. Kroužek je rozdělen na dvě skupiny, přičemž první je zaměřena 
odborně a v druhé je program přizpůsoben dětem s lehčím mentálním 
postižením 

• Byli jsme u vzniku dvou tříd pro děti s autismem v Brně  
• Organizujeme projekt asistence ve volném čase dětí s PAS, kde se 

zaměřujeme na vyhledávání vhodných osobních asistentů, jejich 
proškolení a následnou práci v konkrétních rodinách.  Budujeme 
základy dosud neexistující sociální služby a snažíme se tak suplovat  
nedostatečnou pomoc státu. Projekt je realizován díky finanční dotaci 
JMK 

  

 - PRO RODIČE 

 

• Schůzky rodičovských skupin s odborným programem pod vedením 
Mgr. Žampachové a Bc. Polenského probíhaly téměř každou středu 
v ZvŠ Štolcova. Střídaly se skupiny rodičů dětí do 7 let (předškoláci), 
školního věku (středně funkční autismus – ZvŠ, vyšší ročníky PŠ), 
školního věku (nízkofunkční autismus – PŠ-přípravný stupeň, 
rehabilitační třídy) a s aspergerovým syndromem 

• Schůzky rodičů– kafíčka – setkávání rodičů o sobotách, v době konání 
výletu dětí s asistenty v kanceláři sdružení, kterých se účastnili také 



různí odborníci z oblasti podpůrných terapií  - například muzikoterapie, 
logopedie, alternativní komunikace, dietologie apod. 

• Vzdělávací kurzy pro rodiče se těšily velkému zájmu, byly zaměřeny na 
nácvik sebeobsluhy, strukturovaného učení, zvládání stresových situací 
apod. 

 

 --  PRO ODBORNÍKY A ŠIROKOU VEŘEJNOST 

              

                     Vzdělávací kurzy pro odborníky, asistenty, dobrovolníky   

                                      
                     Provoz  internetové stránky: www.brno.apla.cz 

                     Propagace problematiky autismu v médiích, prezentace v Tescu 

                    Vybavení a provoz knihovničky odborné literatury 

 

   

http://www.brno.apla.cz/


FINANČNÍ ZPRÁVA 
Rok 2004 proběhl tak, jak nám naše finanční situace dovolila. Dary firem a soukromých 
osob byly využity za podmínek uvedených v darovacích smlouvách. Náklady na 
vzdělávací akce pořádané APLA-JM byly kryty příjmy z těchto akcí. Stejně jako náklady 
na zajištění a organizaci III. NÁRODNÍ KONFERENCE APLA. Bez dobrovolné práce 
navíc by se uvedené projekty nedaly zorganizovat. 

 

Výkaz příjmů a výdajů (v Kč). APLA-JM k 31. 12. 2003                                                                         

PŘÍJMY Řádek Na konci období
Prodej zboží 01 0
Prodej  služeb 02 159.644
Ostatní příjmy- dary+granty 03 452.121
Dtto příspěvky + OA 03 46.900
Dtto tábory + ostatní 03 137.997
Příjmy celkem 05                             796.662 
VÝDAJE  
Nákup materiálu 06 66.412
Mzdy 08 413.365
Platby do fondů 09 42.036
Provozní režie 10 156.175
Dtto tábor + ostatní 10 118.674
Výdaje celkem 12 796.662
Rozdíl příjmů a výdajů 13 0

Přehled o majetku a závazcích (v Kč.) APLA-JM k 31. 12. 2003 

MAJETEK Řádek Na počátku Na konci
Dlouhodobý nehmotný 01 0 0 
Drobný dlouhod. nehm 02 0 0 
Dlouhodobý hmotný 03 0 0 
Drobný hmotný majetek 04           6.800,- 15.437,- 
Peníze v hotovosti 05           4.413,- 44.187,- 
Peníze na účtech 06       176.229,- 36.791,01 
Cenné papíry, fin. vklady 07 0 0 
Ostatní fin. majetek 08 0 0 
Ceniny 09 0 0 
Zásoby 10 0 0 
Pohledávky 11 0 0 
Opravné pol. k majetku 12 0 0 
Majetek celkem        187.442,-        96.415,01 
ZÁVAZKY   
Z. bez úvěrů a půjček 13       80.229,-                0 
Úvěry a půjčky 14 0 0 
Opravné pol. paslvní 15 0 0 
Zákonné rezervy 16 0 0 
Časové rozlišení 17 0 0 
Závazky celkem        80.229,- 0 



5. PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE 

    APLA ČR -  www.autismus.cz   

    APLA PRAHA -  www.autismus.cz/aplapraha   

    APLA OLOMOUCKÝ KRAJ  - apla.olomouc@seznam.cz  

    APLA HRADEC KRÁLOVÉ -   hk.apla.cz  

     RAIN MAN, občanské sdružení, -h.machac@novyjicin-town.cz, 

     KLUB LONER-Zlínský kraj – spczlin@zlinedu.cz  

     DIECÉZNÍ CHARITA, Oblastní Charita, projekt  EFFETA 

     denní stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním postižením a s     
autismem                       effetadp@charitabrno.cz 

diagnostické centrum pro děti a mladistvé s PAS pro Moravu           

Fakultní nemocnice-Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9, 662 63 Brno  MUDr. H. 
Ošlejšková, primář , tel: 545 122 111, E-mail: hoslej@fnbrno.cz  

Klinika  dětské neurologie FN Brno-pracoviště DN Brno 
PhDr. Z. Makovská, klinický psycholog, tel: 545 122 111, E-mail: makovska@seznam.cz    

Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie, detašované pracoviště    
Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno, MUDr. T. Horká    
LOGO- pro podporu pacientů s poruchou komunikace, tel. 543 232 323  PaedDr. Ilona 
Kejklíčková, Vsetínská 20, 639 00   Brno  
 
V ROCE 2003 NÁS PODPOROVALY TYTO SPOLEČNOSTI: 
DED- dřevodomky Brno 
SEZAM – zámečnictví Brno 
OVB – německá makléřská firma 
R.S.B. , s.r.o. Brno 
YTONG.cz, a.s. Hrušovany u Brna 
TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ 
 
Za finančí podporu děkujeme firmě DAR – Dýha, firmě YTONG, 
paní Mgr. Martině Hoggardové 
 
Z A   J E J I CH   P O M O C  A   P O D P O R U    D Ě K U J E M E 
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