Vážení a milí přátelé,

dostáváte do rukou Výroční zprávu Asociace pomáhající lidem s autismem – Jižní Morava
za rok 2004, přehled o činnosti regionálního nestátního a neziskového občanského sdružení
rodičů dětí s postižením autistického spektra (PAS), odborníků, přátel a sympatizantů
s působností v celém kraji, které je členem APLA-ČR a vzniklo z iniciativy
jmenovaných roce 2002.
Podnětem k jeho založení byla snaha řešit aktuální situaci v oblasti dětského autismu a
pervazivních vývojových poruch.Tato problematika se přímo dotýká zhruba 3 000 osob
v Jihomoravském kraji a jejich rodin.
Letos vstupujeme již do čtvrtého roku své činnosti, z prvních šesti zakládajících členů jsme
se rozrostli na 120 a počet nově příchozích zájemců o služby, které nabízíme, nás utvrzuje
v přesvědčení, že jsme se vydali správnou cestou. V roce 2004 se nám podařilo vytvořit
zázemí, bez kterého by nebylo možno rozšiřující se aktivitu OS APLA-JM zajistit. Daří se
nám zlepšovat povědomí o podstatě tohoto komplikovaného postižení mezi laickou i
odbornou veřejností, což je jedním z předpokladů posunu života lidí s tímto handicapem
k vyšší kvalitě.
Podařilo se nám přesvědčit donátory o potřebnosti a smyslu osobní asistenční služby,
pomoci lidem s PAS a jejich blízkým, která dosud není jinak dostupná. Avšak problémů
k řešení je ještě velmi mnoho – chybí komplexní raná péče, péče respitní, chráněné
zaměstnání a bydlení.
Čeká nás ještě mnoho práce, než naplníme záměr sdružení – vybudovat systematickou a
komplexní profesionální pomoc lidem trpícím PAS a jejich rodinám, stát se profesionálním
mezičlánkem mezi rozsáhlými aktivitami v rámci
cílové skupiny a všemi ostatními institucemi zodpovědnými za příslušné programy v oblasti
péče o osoby s PAS.
Tato zpráva je nejen výčtem realizovaných aktivit, ale také poděkováním všem, bez jejichž
pomoci by nebylo o čem psát………
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ZÁZEMÍ
Začátkem roku jsme se přestěhovali z Koliště 65 do nových prostor v Brně –Černých Polích.
Pronajatá kancelář se stala také sídlem OS APLA-JM, každé úterý je zde provozován KLUB
ÁČKO pro rodiče a blízké lidí s postižením AS. Sobotní CAFÉ V MUZEU zaštiťuje
Technické muzeum v Brně, poskytuje nám
prostory pro vzájemná setkávání rodičů s besedami a valnou hromadu.
Sídlo:
Kancelář:
Registrace u MV:
IČO:
web:
E-mail:
Telefon:
Bankovní spojení:

APLA-JM, Fügnerova 30, 613 00 Brno
Fügnerova 30, 613 00 Brno
VS/1-1/49839/02-R 4. 4. 2002
265 89 907
www.brno.apla.cz
apla.jm@seznam.cz
548 220 345, 775 199 800-1
Raiffeisen BANK 103 400 6325/5500

POSLÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Autismus je neurovývojová porucha osobnosti, která se projevuje 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.
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DLOUHODOBÉ CÍLE
-

Experimentální škola, diagnostické a poradenské centrum
Komplexní centrum pomoci lidem s autismem
Zabezpečení volnočasových aktivit
Asistenční služba
Podporované bydlení
Chráněné dílny
Respitní péče
Vyhledávání podporovaných pracovních míst
Změny v legislativě týkající se osob s PAS
Konečným cílem je zvýšit kvalitu života lidí s postižením autistického
spektra
- a jejich rodin, což znamená především hledání a podporu možností jejich
- integrace, popřípadě jejich plné integrace do společnosti

PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE VE VOLNÉM ČASE
Od roku 2003 budujeme síť proškolených osobních asistentů, kteří pomáhají rodinám,
pečujícím o děti s postižením autistického spektra. Začínali jsme s 10 dětmi a 11 asistenty.
Díky pochopení Krajského úřadu JMK, který finančně podporuje tento projekt od samého
počátku, mohlo této služby v loňském roce využít 35 dětí. Smyslem a cílem osobní asistence
ve volném čase je postupně postižené děti odpoutávat z přílišné fixace na nejbližším okolí,
umožnit rodině věnovat se nachvilku sami sobě, zdravým sourozencům, vyřídit nutné
záležitosti a v neposlední řadě zvýšit kvalitu jejich života. Spektrum dětí v tomto projektu: od
předškolního věku, přes věk školní až do dospělosti, s různým stupněm postižení autistického
spektra, také Aspergerův syndrom, i děti s kombinovaným postižením .Je na domluvě mezi
rodinou a asistentem, jaké činnosti s dítětem vykonává. Náplň práce je ovlivněna schopnostmi
dítěte, aktuální potřebou rodiny. Konkrétní práce s dítětem je praktickou součástí
supervidovaného kurzu, po jehož ukončení získá asistent oprávnění k výkonu práce osobního
asistenta s celorepublikovou platností, akreditovaný MŠMT.
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SOBOTNÍ VÝLETY
Pokračovali jsme v již zavedené aktivitě – organizaci pravidelných
sobotních výletů dětí s PAS s rodiči i bez rodičů každou třetí sobotu
v měsíci.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Podali jsme několik projektů s cílem zajistit chod několika zájmových
kroužků, konkrétně keramického, rukodělného a výtvarného.
PRÁZDNINOVÉ POBYTY
Zajistili jsme dva tábory, již tradičně první stanový pro děti
s Aspergerovým syndromem a lehčí formou postižení v Litultovicích u
Opavy a druhý ve zděném objektu – v Hodoníně u Kunštátu, kterého se
účastnily děti s kombinovaným postižením. V roce 2004 jsme úspěšně
žádali o dotace, které pokryly část nákladů s organizací této činnosti
spojených.
KLUBOVNA VLAŠTOVKA
Vznikla díky pochopení a podpoře VUT v Brně, které nám levně
pronajalo jednu z místností areálu na Kraví hoře. Současně jsme podali
projekt na příspěvek ze sbírky POMOZTE DĚTEM na její vybavení a
provoz.Klubovna bude sloužit dětem k provozování rukodělného a
individuálního výtvarného kroužku, dále jako cíl cesty asistenta
s dítětem,případně rodiče s dítětem, kde si mohou pohrát, odpočinout,
sníst občerstvení………
SETKÁVÁNÍ ZDRAVÝCH SOUROZENCŮ
Ve zřizované Klubovně Vlaštovka bude také prostor k setkávání zdravých
sourozenců našich dětí, aby i oni mohli spolu sdílet nelehkou realitu, před
kterou jsou postaveni. Setkávání bude moderovat psycholog.

RODIČOVSKÉ SKUPINY
Tematicky rozdělené rodičovské skupiny se scházejí v prostorách SPC při
SŠ na Štolcové vždy ve středy. Skupiny jsou rozděleny na Aspergerův
syndrom, předškoláky, zvláštní školu, pomocnou školu. Besedy moderují
Mgr. Zuzana Žampachová a Mgr. Martin Polenský. Po dobu schůzky je
možno zabezpečit pohlídání dítěte asistenty.
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ÁČKO – KLUB PRO RODIČE
Provozujeme každé úterý od 9-17 hodin v prostorách kanceláře. Jde o
klub otevřený všem rodičům, kteří mají chuť a čas se setkat, zatímco
čekají na děti, které jsou zrovna ve škole.
KNIHOVNA ODBORNÉ LITERATURY
Snažíme se systematicky doplňovat a rozšiřovat stávající knihovnu o nové
tituly s problematikou autismu úzce spojenými, častými přírůstky jsou
také diplomové práce studentů – našich asistentů. Cílem je umožnit
přístup k odborné literatuře i těm rodičům, kteří nemají možnost často
finančně nákladné publikace zakoupit.
ŠKOLÍCÍ CENTRUM
Zajistili jsme několik běhů seminářů jedno i vícedenních, o které je
neustále vzrůstající zájem. Tato školení navštěvují rodiče, ale hlavně
pedagogové. Ve spolupráci s SPC při SŠ Štolcova jsme zorganizovali
odborná školení osobních asistentů.
PREZENTOVALI JSME SE
na NGO Marketu v Praze v rámci akce FORUM 2000 – prezentace NO
na REHAPROTEXU v Brně - doprovodný program PRO VÁŠ
ÚSMĚV
v tisku- Mladá fronta Dnes, Rovnost a další
v rozhlase- Rádio Valc, ČR Brno, Rádio Proglas
na našich webových stránkách www.brno.apla.cz, které k datu 31. 12. 2004
navštívilo celkem 14 350 zájemců
na III. NÁRODNÍ KONFERENCI APLA v Brně
na výstavách prací autistických dětí NÁŠ SVĚT v Technickém muzeu v Brně
a
Křížové chodbě Magistrátu města Brna
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ORGANIZAČNĚ JSME ZABEZPEČILI

III. NÁRODNÍ KONFERENCI APLA na téma autismus v Brně ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou MUNI a pod záštitou hejtmana JMK ing. Stanislava Juránka ve
dnech 24. – 25. září. Prezentovala se zde poradenská centra v rámci workshopů, regionální
organizace APLA, byl věnován prostor prezentacím podpůrných terapií a také rodičovským
diskusním skupinám – Konferenci navštívilo na 600 zájemců z řad odborné, laické i
rodičovské veřejnosti.
Poděkování zde patří všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, v neposlední řadě
dobrovolníkům z řad studentů:
Kateřině Pliachové, Zuzaně Masopustové, Ivaně Luklové, Michalovi Bezákovi, Martině
Benáčkové, Petře Pospíšilové, Janě Mrkývkové, Barboře Koryčanské, Dominice Sochové,
Jarmile Kubíčkové, Haně Němcové, Jitce Smutné, Lindě Ptáčkové, Kateřině Němcové,
Lukáši Horáčkovi, Ivě Šoupalové, Heleně Jelínkové, Daně Rotlerové, Markétě Dočkalové,
Veronice Pelikánové, Petře Žídkové,Veronice Kolárové, Lence Kořínkové, Zuzce Mravcové,
Zuzce Petrovičové, Věře Palečkové, Mirce Palečkové, L. Michalové, slečnám Pospíšilové,
Řičánkové, Chovancové, Procházkové, Poláčkové, Kuličkové, Kamenické, Svobodové a panu
Korkíškovi.

Výstavu a vernisáž prací autistických dětí NÁŠ SVĚT ve vstupních prostorách Technického
muzea v Brně v rámci doprovodného programu KONFERENCE dne 24. září, byla přístupná
do poloviny listopadu 2004. Naše poděkování patří zástupcům TMB ing. Hubrovi, ing.
Autratovi, panu Fialovi, profesoru Janu Tichákovi ze SŠUŘ v Brně a jeho studentům za
pomoc s instalací, akademické malířce paní Čapkovičové ze SPŠT a jejím studentům za
paspartování obrázků.
Koncem listopadu byla výstava NÁŠ SVĚT instalována v Křížové chodbě Magistrátu města
Brna, kde ji při vernisáži 26. listopadu zahájil vedoucí školského odboru JMK RNDr. Miloš
Šifalda. V těchto krásných historických prostorách jsme mohli vystavovat díky pochopení a
vstřícnosti PhDr. Marie Klusoňové, ing. Bendy, Ing. R. Slavotínka, Mgr. Kabešové, pana
Gajdla, pana Zacpálka a dalších.
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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. 2004
PŘÍJMY
Prodej zboží
Prodej služeb
Ostatní příjmydary+granty
Dtto příspěvky + OA
Dtto tábory + ostatní
Příjmy celkem
VÝDAJE
Nákup materiálu
Mzdy
Platby do fondů
Provozní režie
Dtto tábor + ostatní
Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
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Řádek
01
02
03

Na konci období
0
159.644
452.121

03
03
05

46.900
137.997
796.662

06
08
09
10
10
12
13

66.412
413.365
42.036
156.175
118.674
796.662
0
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Přehled o majetku a závazcích (v Kč.) APLA-JM k 31. 12. 2004

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

Na počátku
0
0
0
6.800,4.413,176.229,0
0
0
0
0
0
187.442,80.229,0
0
0
0
80.229,-

Na konci
0
0
0
15.437,44.187,36.791,01
0
0
0
0
0
0
96.415,01
0
0
0
0
0
0
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SPOLUPRACUJÍ S NÁMI:
APLA ČR - www.autismus.cz
APLA PRAHA - www.autismus.cz/aplapraha
APLA OLOMOUCKÝ KRAJ - apla.olomouc@seznam.cz
APLA HRADEC KRÁLOVÉ - hk.apla.cz
APLA VYSOČINA – www.vysocina.apla.cz
AUTISTIK – občanské sdružení
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
SPC při SŠ na Štolcové – Mgr. Zuzana Žampachová, Mgr. Martin Polenský
LOGO- pro podporu pacientů s poruchou komunikace, tel 543 232 323 PaedDr. Ilona
Kejklíčková, Vsetínská 20, 639 00 Brno
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DONÁTOŘI
JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
NROS SBÍRKA POMOZTE DĚTEM
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
NADACE NAŠE DÍTĚ – SBÍRKA SKLÁDAČKA

SPONZOŘI
ING. BÍLKA JAROSLAV OTROKOVICE
BUČEK MIROSLAV RADOSTICE
DĚKANÍKOVÁ JANA BRNO
HOGGARDOVÁ MARTINA BRNO
HRABALOVÁ SIMONA ROUSÍNOV
INTERHOTEL BRNO
LIKO-S, A.S. SLAVKOV U BRNA
MAGLABEL – REKLAMNÍ AGENTURA BRNO
P H SERVIS MÁŠOVÁ BRNO
PRIMA STAVEBNINY S.R.O. BUKOVANY
PAPÍRNY A.S. BRNO
R.S.B. BRNO
JUDR. RYŠÁNEK ZDENĚK BRNO
SOCHOROVÁ RŮŽENA BRNO

DĚKUJEME
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NAŠI ČINNOST P O D P O Ř I L I
:
ČESKÝ ROZHLAS BRNO
DENNÍK ROVNOST
DED – DŘEVODOMKY BRNO
FAKULTA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MUNI BRNO
GRAPA – JAZYKOVÁ ŠKOLA BRNO
KVĚTINY U POŠTY DOBŠÍKOVÁ BRNO
MLADÁ FRONTA DNES
RÁDIO PROGLAS
RÁDIO VALC
SPŠ TEXTILNÍ A VOŠ TEXTILNÍ BRNO
SŠ UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VOŠUŘ BRNO
TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
TOPTISK S.R.O. BRNO
ÚŘAD PRÁCE BRNO
VELETRHY A VÝSTAVY ZACPÁLEK BRNO
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ BRNO

DĚKUJEME
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