Vážení a milí přátelé,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Asociace pomáhající lidem s autismem – Jižní
Morava za rok 2005. Podnětem k založení OS v roce 2002 byla snaha řešit aktuální situaci
lidí trpících autismem, případně některou z dalších poruch autistického spektra (dále PAS) a
problematickou situaci jejich rodin.
Letos zahájíme čtvrtý rok své činnosti, z prvních šesti zakládajících členů jsme se rozrostli na
140 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.
Zvolna se nám daří zlepšovat povědomí o podstatě tohoto komplikovaného postižení mezi
laickou i odbornou veřejností, což je jedním z předpokladů zkvalitnění života lidí s autismem,
postupně se snažíme i o vyšší stupeň jejich integrace a usilujeme o začlenění jejich rodin zpět
do společnosti.
Podařilo se nám přesvědčit donátory o potřebnosti a smyslu osobní asistenční služby - pomoci
lidem s PAS a jejich blízkým, která pro ně dosud nebyla dostupná.V současné době
poskytujeme nejkomplexnější asistenční službu v kraji orientovanou na osoby s autismem.
Závěrem lze říci, že nás sice čeká ještě mnoho práce, než se nám podaří naplnit záměr
sdružení – vybudovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem trpícím PAS a
jejich rodinám, avšak po zhodnocení uplynulého roku můžeme konstatovat, že jsme mu zase
o krůček blíž.
Usilujeme a dále budeme usilovat o to, abychom se stali 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 chce být nejen výčtem realizovaných aktivit, ale také poděkováním všem, bez
jejichž pomoci by nebylo o čem psát…
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1. STRUKTURA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Rada sdružení:
Ing. Oldřich Vojta - prezident
Roman Jelínek - víceprezident
Roman Turský - víceprezident
Ing. Alena Bílková - webmaster
Ing. Jaroslav Bílka - webmaster
Jarmila Cugereánová – sponzoring
Mgr.Jana Hubová - projekty
Ing. Milena Němcová - propagace
Miroslava Pelikánová – tábory
Revizní komise:
Ing. Dana Koryčanská
Jana Kadlcová
Hana Vrzalová
Zaměstnanci:
Marie Matulíková - koordinátor
Jitka Lišková - administrátor
Externí spolupracovníci:
Mgr. Zuzana Žampachová - garant projektů, supervize
Mgr. Martin Polenský- garant projektů, supervize
Dis.Iva Planá - supervize
Veronika Pelánová - supervize
Bc.David Drápela - supervize
Jana Děkaníková - účetní
Růžena Sochorová - mzdová účetní
142 osobních asistentů
Na Valné hromadě dne 26. listopadu byla schválena rada v tomto složení:
ing. Oldřich Vojta – prezident, Roman Turský a Roman Jelínek – víceprezidenti, Mgr. Jana
Hubová – projekty, ing. Milena Němcová – propagace.

Děkujeme tímto manželům Bílkovým, paní Cugereanové a Pelikánové za práci a čas
věnovaný radě sdružení, která se v uplynulém období scházela nejméně jedenkrát měsíčně,
v případě potřeby operativně častěji. Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí v kanceláři sdružení,
stejně tak zápisy revizní komise.
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2. ZÁZEMÍ
Občanské sdružení nadále sídlí v pronajaté kanceláři, kde provozuje také každé úterý KLUB
ÁČKO pro rodiče a blízké lidí s artismem. Prostory kanceláře, které slouží jako kontaktní
místnost s osobními asistenty jsme vybavili také z prostředků nadace DIVOKÉ HUSY.
Sobotní CAFÉ V MUZEU zaštituje Technické muzeum v Brně, poskytuje nám prostory pro
vzájemná setkávání rodičů spojená s besedami na různá témata a valnou hromadu. Od začátku
roku provozujeme Klubovnu Vlaštovka v areálu VUT na Kraví hoře, kroužky v prostorách
ŽVS VESNY na ulici Údolní a v Základní škole Brno Štolcova ulice, kde probíhají také
různé vzdělávací akce, organizované naším OS. V roce 2005 nám opět poskytla zázemí
Masarykova univerzita v Brně pro konání Dne podpůrných terapií.
KONTAKTY:
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

3. POSLÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Autismus je celoživotní neurovývojová porucha, 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 a lidé, kteří
jím trpí, nezřídka velmi inteligentní a kreativní, bývají vnímáni pouze jako „podivíni“.
V těžších případech však bývá autismus provázen mentálním postižením a dalšími poruchami
a nemocemi (slepota, hluchota, epilepsie, tělesné postižení…).
Většina lidí s autismem není bez speciální pomoci schopna osvojit si řeč, ani základní návyky
a dovednosti. Přesto je možné i u těchto „těžkých případů“, jestliže jsou podchyceny v raném
dětství, učinit kroky, které vedou 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 větší aglomerace, nedostupné.
V minulosti byli lidé s těžšími formami autismu převážně izolováni v ústavech sociální péče
a psychiatrických léčebnách. 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, možnost azylového pobytu, chráněného bydlení,
zaměstnání…
Běžný život těchto rodin je provázen problémy pro neznalé okolí jen těžko představitelnými.
A právě zde vidíme velký prostor pro naši práci, osvětovou činnost…
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4. DLOUHODOBÉ CÍLE SDRUŽENÍ

• Poradenské centrum v oblasti poskytování služeb pomoci lidem s autismem– bez
rozdílu věku pro Jižní Moravu
• Zabezpečení volnočasových aktivit – nabídka odpovídajícího zaplnění volného času
osob s postižením autistického spektra
• Asistenční služba – vybudování sítě osobní asistenční služby v rodinách dětí a osob
s poruchou autistického spektra
• Podporované bydlení - důstojné a po všech stránkách odpovídající bydlení, které umožní
osamostatnění osob s PAS dle jejich možnosti
• Chráněné dílny – vytváření a vyhledávání vhodných pracovních aktivit pro lidi s PAS
• Respitní péče – vytváření míst pro azylový pobyt osob s PAS v situacích, kdy se o ně
rodina postarat nemůže
• Vyhledávání podporovaných pracovních míst pro osoby s lehčí formou PAS
• Změny v legislativě týkající se osob s PAS, podpora a iniciování těchto procesů
• Školení pro poskytovatele sociálních služeb osobám s PAS
• Vzdělávání a osvětová činnost v oblasti autismu pro rodiče, pedagogy, další účastníky
péče a pro laickou i odbornou veřejnost
• Konečným cílem je zvýšit kvalitu života lidí s autismem a jejich rodin, což znamená
především hledání a podporu možností jejich integrace, popřípadě jejich plného
začlenění do společnosti.
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5. VÝČET AKTIVIT APLA-JM V ROCE 2005:
Osobní asistence ve volném čase - Sobotní výlety - Zájmové kroužky - Prázdninové pobyty –
Klubovna Vlaštovka - Setkávání sourozenců - Rodičovské skupiny -CAFÉ V MUZEU - Klub
ÁČKO - Knihovna odborné literatury - Školící středisko – Den podpůrných terapií – Výstava
NÁŠ SVĚT – Vánoční besídka

PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE VE VOLNÉM ČASE
Jedná se o stěžejní činnost OS APLA-JM, neboť se již na počátku vzniku této organizace
jasně ukázalo, že tuto pomoc potřebují všechny děti – lidé s PAS bez rozdílu stupně postižení,
že je to účinná podpora rodin, které se o takto postižené blízké starají a zatím není jinak
zabezpečena. Od roku 2003 budujeme síť proškolených osobních asistentů, kteří pomáhají
rodinám, pečujícím o lidi s autismem. Tehdy jsme začínali s 10 žadateli a 11 asistenty.
Díky pochopení Krajského úřadu JMK, který finančně podporuje tento projekt od samého
počátku a Magistrátu města Brna, mohlo této služby v loňském roce využít již 63 rodin.
Smyslem a cílem osobní asistence ve volném čase je postupně postižené děti odpoutávat
z přílišné fixace na nejbližším okolí, umožnit rodině věnovat se na chvilku 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 v rámci artistického spektra. Je na domluvě mezi rodinou a
asistentem, jaké činnosti s dítětem vykonává. Náplň práce asistenta ovlivňují schopnosti dítěte
a aktuální potřeba rodiny. Asistenti absolvují školení a po roční praxi s klientem získají
Osvědčení akreditované MŠMT.
Na finančním zajištění projektu se podílel JMK celkovým podílem 80% skutečných nákladů,
Magistrát města Brna 5%, zbývajících 15 % procent tvořila finanční spoluúčast uživatelů této
služby a sponzorů.
Ve druhém pololetí jsme uspěli v rámci II. etapy poskytování dotací v oblasti sociálních
služeb u JMK a mohli jsme tak poskytovat tuto službu ještě dalším devíti žadatelům, za jejich
finanční spoluúčasti, dofinancování ÚMČ a sponzorskými dary.
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OSOBÁM S AUTISMEM JSME ZABEZPEČILI:

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, dětem je zajištěn program
odpovídající počasí. Rodiče v této době mohou využít možnosti společného setkání
v Technickém muzeu
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Podali jsme řadu projektů s cílem zajistit chod několika zájmových kroužků, konkrétně
keramického, rukodělného a výtvarného. Uspěli jsme u Nadace NAŠE DÍTĚ a sbírkového
projektu POMOZTE DĚTEM. V roce 2005 OS APLA-JM provozovalo následující zájmové
kroužky: rukodělný, individuální výtvarný, keramický, hudební, dramatický, kulturní a
sportovní. Celkem kroužky navštěvovalo 22 dětí.
PRÁZDNINOVÉ POBYTY
V roce 2005 jsme organizačně zajistili celkem 4 druhy táborů. Děti s lehčí formou postižení a
Aspergerovým syndromem jely již tradičně na stanový tábor v Litultovicích u Opavy pod
vedením paní Mirky Pelikánové, děti s kombinovaným postižením jely na chatkový tábor
v Protivínově u Boskovic, který vedl pan Roman Jelínek. Novinkou se stal tábor
„integrovaný“, kde se děti s PAS mohly začlenit do běžných oddílů stanového tábora
v Lažanech. Tohoto tábora se zúčastnily spolu se svými asistenty. Další novinkou se stal tábor
„příměstský“, který se konal po dobu jednoho týdne v prostorách Základní školy Štolcova.
Děti zde byly se svými asistenty od rána do odpoledne, měly zajištěnu stravu, k dispozici
zahradu, tělocvičnu a herny. Tento tábor se uskutečnil díky pochopení ředitele školy a jejích
zaměstnanců. Na letní pobyty nám přispěl dotací Magistrát města Brna – odbor školství.
Uvedených pobytů se zúčastnilo celkem 23 dětí.
KLUBOVNA VLAŠTOVKA
V areálu VUT, které pronajalo jednu z místností objektu na Kraví hoře. Současně jsme podali
projekt na příspěvek NROS - sbírkový projekt POMOZTE DĚTEM na její vybavení a
provoz. Klubovna slouží dětem k realizování rukodělného a individuálního výtvarného
kroužku, od podzimu také kroužku hudebního, dále jako cíl cesty asistenta, případně rodiče
s dítětem, kde si mohou pohrát, odpočinout, připravit občerstvení…
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RODINÁM JSME NABÍDLI:
SETKÁVÁNÍ ZDRAVÝCH SOUROZENCŮ
Ve zmíněné Vlaštovce se setkávají také sourozenci našich dětí, aby i oni mohli spolu sdílet
nelehkou realitu, před kterou jsou postaveni. Pro tyto neformální schůzky je Klubovna
vyhrazena první sobotu v měsíci a jsou moderovány klinickou psycholožkou.
RODIČOVSKÉ SKUPINY
Tematicky členěné rodičovské skupiny se scházejí v prostorách SPC při Základní škole, Brno
na ulici Štolcova, vždy ve středy. Skupiny jsou rozděleny na rodiče dětí a žáků s
Aspergerovým syndromem, předškolního věku, zvláštní školy a pomocné školy. Diskuse a
konzultace s rodiči vedou Mgr. Zuzana Žampachová a Mgr. Martin Polenský. Po dobu
schůzky je možno zabezpečit pohlídání dítěte asistenty v herně školy.
CAFÉ V MUZEU
Pravidelná setkávání rodičů a příznivců lidí s PAS vždy v termínu konání výletu dětí,
v prostorách Technického muzea v Brně. Zde zajišťujeme besedy na témata, která rodiče
zajímají. V roce 2005 jsme se zde sešli celkem devětkrát.
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.
Mají také možnost zapojit se aktivně při realizaci jednotlivých akcí sdružení.
KNIHOVNA ODBORNÉ LITERATURY
Snažíme se systematicky doplňovat a rozšiřovat stávající knihovnu o nové tituly
problematikou autismu úzce spojené, 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 a kurzů, jedno i vícedenních, zaměřených na výchovu a
vzdělávání lidí s autismem, o které je neustále vzrůstající zájem. Tato školení navštěvují
rodiče, pedagogové a další účastníci péče. Vzdělávací akce jsou akreditovány MŠMT a jsou
organizovány společně se Základní školou Brno, Štolcova ulice.
Ve spolupráci s SPC při Základní škole Brno Štolcova ulice jsme zorganizovali odborná
proškolení osobních asistentů a supervize.
DEN PODPŮRNÝCH TERAPIÍ
Jako odezvu na velký zájem o prezentace podpůrných terapií v rámci tzv.Rodičovského dne
III. NÁRODNÍ KONFERENCE APLA v roce 2004, jsme organizačně zabezpečili ve
spolupráci s Pedagogickou fakultou MU a pod záštitou hejtmana JMK ing. Stanislava Juránka
24. září den věnovaný prezentacím některých z celé řady terapií: FMT metodě muzikoterapie,
Alternativní a augmentativní komunikaci, Canisterapii, Metodě Handle, Hipoterapii,
Usnadňované komunikaci, Son-Rise metodě, GFCF dietě. Této akce se zúčastnilo ke 300
zájemců z řad odborné, laické i rodičovské veřejnosti z celé republiky a také ze Slovenska.

-8-

Výroční zpráva APLA-JM 2005
VÝSTAVA NÁŠ SVĚT
Výstavu a vernisáž prací autistických dětí NÁŠ SVĚT ve vstupních prostorách Hvězdárny a
planetária Mikuláše Koperníka v Brně zahájil a záštitu nad ní převzal primátor města Brna
PhDr. Richard Svoboda 1. září. Veřejnosti byla přístupná do začátku listopadu. Naše
poděkování patří vedení a zaměstnancům Hvězdárny, jmenovitě panu Lunerovi za pomoc
s instalací, akademické malířce paní Čapkovičové ze SPŠT a jejím studentům za paspartování
obrázků, Toptisku za darovaný materiál.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Na závěr roku jsme přichystali vánoční besídku ve společenském sále VESNY na Údolní, kde
se představily děti navštěvující zájmové kroužky provozované OS APLA-JM, k vidění byly
také výrobky z keramické dílny, kroužků rukodělného a výtvarného. Naše děti zde zpívaly,
hrály na klavír, flétnu, tančily a také recitovaly. Tato akce se stala milým zakončením aktivit
celého roku a důvodem k zastavení v předvánočním shonu.
6. PREZENTACE
• V rámci akce 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR v Místodržitelském paláci a ve
vstupních prostorách Magistrátu města Brna
• U příležitosti otevření Galerie Vaňkovka
• Na NGO Marketu v Praze v rámci akce FORUM 2000 – prezentace NNO
• Na mezinárodnim veletrhu HOSPIMedica v Brně – v rámci doprovodného programu
PRO VÁŠ ÚSMĚV - věnovaného neziskovým organizacím
• V tisku - Mladá fronta Dnes, Rovnost a další
• V rozhlase - Rádio Valc, ČR Brno, Rádio Proglas, Rádio Petrov, Rádio Student
• V České televizi Brno
• Prostřednictvím webových stránek www.brno.apla.cz, které vykazovaly ke konci roku
23 800 návštěvníků
• Na DNI PODPŮRNÝCH TERAPIÍ v Brně pod záštitou hejtmana Jihomoravského
kraje ing. Stanislava Juránka
• Na výstavě prací autistických dětí NÁŠ SVĚT ve vstupních prostorách Hvězdárny a
planetária Mikuláše Koperníka v Brně na Kraví hoře pod záštitou primátora města
Brna PhDr. Richarda Svobody
• Vánoční besídkou našich dětí spojenou s výstavou prací kroužků keramického,
rukodělného a výtvarného
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7. FINANČNÍ ZPRÁVA
Rok 2005 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 Dne podpůrných terapií. V tomto roce se poprvé vedle JMK a Magistrátu města
Brna zapojily i některé z oslovených městských částí a obecních úřadů.Uspěli jsme u nadace
Naše dítě a sbírkového konta Pomozte dětem. Také v tomto období by se řada aktivit
nemohla uskutečnit bez nezištné pomoci řady rodičů a asistentů. Účetnictví bylo podrobeno
Auditu, jehož závěr je doložen spolu s výkazy za jednotlivá střediska organizace viz
vyhodnocení jednotlivých dotací projektů (JMK, Magistrát, ÚMČ m. Brna a ostatních) dle
požadavku stěžejního donátora projektu OAS, jako nedílná příloha této výroční zprávy.

DONÁTOŘI APLA - JM
JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR SOCIÁLNÍ
ÚŘAD PRÁCE BRNO – VENKOV
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA – ODBOR SOCIÁLNÍ
NROS – SBÍRKOVÝ PROJEKT POMOZTE DĚTEM
NADACE NAŠE DÍTĚ – SKLÁDAČKA
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA – ODBOR ŠKOLSTVÍ
ÚMČ BRNO – STŘED
ÚMČ BRNO – VINOHRADY
ÚMČ BRNO – KRÁLOVO POLE
ÚMČ – ŠLAPANICE
ÚMČ BRNO – ŽIDENICE
ÚMČ BRNO – KOHOUTOVICE
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SPONZOŘI APLA-JM
ČESKÝ TELECOM, A.S. PRAHA
ING. JAROSLAV BÍLKA OTROKOVICE
TS, S.R.O. BRNO
MGR. MARTINA HOGGARDOVÁ BRNO
NADACE DIVOKÉ HUSY PRAHA
ING. PETR NĚMEC BRNO
HOTEL INTERNATIONAL BRNO, A.S.
R.S.B. SPOL. S.R.O. BRNO
BAŠTÍRNA, S.R.O. BRNO
PRIMA STAVEBNINY S.R.O. BRNO
KV. ŘEZÁČ, S.R.O. TIŠNOV
JUDR. ZDENĚK RYŠÁNEK, NOTÁŘ BRNO
OÚ MOKRÁ – HORÁKOV
PH SERVIS – PAVEL HUDEČEK BRNO
RŮŽENA SOCHOROVÁ BRNO
OÚ VEVERSKÉ KNÍNICE
MĚSTO ROSICE
JANA DĚKANÍKOVÁ BRNO
KOVOSLUŽBA HASÍCÍ PŘÍSTROJE, A.S. PRAHA
ING. PAVEL MALENA
MUDR. MARIE ČOUPKOVÁ
ÚČASTNÍCI INTERNETOVÉ HRY SENDVIČ
NAŠI ČINNOST P O D P O Ř I L I:
BARUNKA BRNO
ČESKÁ TELEVIZE BRNO
ČESKÝ ROZHLAS BRNO
DENÍK ROVNOST
FAKULTA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MUNI BRNO
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GRAPA – JAZYKOVÁ ŠKOLA BRNO
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM MIKULÁŠE KOPERNÍKA V BRNĚ
KVĚTINY U POŠTY DOBŠÍKOVÁ BRNO
MLADÁ FRONTA DNES
PAN VÍTĚZSLAV PROKEŠ
RÁDIO PETROV
RÁDIO PROGLAS
RÁDIO STUDENT
RÁDIO VALC
SPŠ TEXTILNÍ A VOŠ TEXTILNÍ BRNO
SŠ UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VOŠUŘ BRNO
TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
TOPTISK S.R.O. BRNO
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ BRNO
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ŠTOLCOVA ULICE
ŽENSKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK VESNA

Děkujeme tímto všem
uvedeným institucím,
organizacím,
podnikatelům a
jednotlivcům, kteří
nám v roce 2005
pomohli pomáhat
dětem s autismem.
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