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Úvodní slovo

3

Vážení přátelé, milí rodiče,
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. vstoupila
do osmého roku své existence. Při úvahách o prošlém roce se mi
neodbytně vybavuje dvacáté výročí od tzv. Sametové revoluce.
Vidím určitou paralelu.
Přečetl a vyslechl jsem mnoho vyjádření občanů na toto téma.
Spektrum názorů je, jak známo, od zcela negativních až po velmi
pozitivní. Sám patřím k jednoznačně pozitivně orientované části
společnosti.
Chápu mnoho zklamaných lidí z polistopadového vývoje. Chápu
znechucení z politiky. Chápu mnoho osobních proher lidí, kteří
přecenili svoje ambice. To ovšem nic nemění na tom, že již 20 let
žijeme ve šťastnější, svobodné a demokratické části světa.
Hřiště je vymezeno, úroveň hráčů je různá. Mnohdy velmi trapná.
Naše občanské sdružení jsme začali budovat před sedmi lety.
Také my jsme prošli fázemi naděje, nadšení a vystřízlivění.
Sdružení tvoříme my, rodiče autistických dětí, jejichž politická
orientace, konfesní příslušnost, sny a naděje jsou různé. A také
hodnocení smyslu či úspěšnosti tohoto projektu mohou být
diametrálně odlišná.
APLA-JM o.s. není státní institucí, která je povinna pomáhat
autistickým rodinám. APLA-JM o.s. je pouze jistou možností nás
rodičů, pomoci si navzájem a vytvářet tlak tam, kde jako jedinci

nemáme šanci uspět. Učíme se za pochodu, jak vůbec naši
organizaci řídit, jak zvládnout složitou legislativu a kde získávat
na naši bohulibou činnost peníze, bez nichž to nejde.
Bohužel, existence APLA-JM o.s. je velmi závislá na možnostech
státu. Státu, který není v nejlepší kondici. Politická reprezentace
celého politického spektra nevytvářela přebytkový rozpočet
v době konjunktury. Naopak. Stát byl a je trvale zadlužován.
Místo životně důležité reformy sociálního, důchodového a
zdravotního systému je společnost uplácena populistickými
almužnami a sliby. Naneštěstí polovina společnosti těmto slibům
věří. Ekonomické zákony ovšem platí a nelze je trvale ignorovat.
To znamená, že jakákoliv nová vláda bude muset bez ohledu na
svoje sliby razantně zkrátit výdaje státu.
Tuto skutečnost bychom si měli velmi silně uvědomovat a
připravit se na ni. Bylo by velmi žádoucí, kdyby rodiče, pokud
mohou, hledali nejrůznější možnosti pomoci naší organizaci tak,
abychom přežili dobu pravdy, která přijde. Chceme udržet
nejnutnější služby, které poskytujeme, a realizovat nové nápady.
Chceme hledat a hledáme nové možnosti. Leccos jsme se již
naučili a naše zkušenosti využijeme k větší profesionalizaci
našich aktivit. Jakýkoliv podnět od rodičů uvítáme. Pevně věřím,
že úspěšně přežijeme.
S nevšední úctou Vojta

Organizační struktura
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Valná hromada
Rada sdružení

Revizní komise

Ing. Oldřich Vojta, prezident
Roman Jelínek, viceprezident
Roman Turský, viceprezident
Hana Vrzalová
Jana Kadlcová

Mgr. Zdeněk Farkas
Milena Levíčková
Jarmila Cugereanová

Ředitel
Roman Turský

kancelář

administrátorka Jitka Lišková
koordinátorka Marie Matulíková

administrátorka Michaela Jahnová

77 osobních asistentů

9 supervizorů

volnočasové aktivity

koordinátor Martina Prchalová, DiS.

7 vedoucí kroužků

dobrovolnické centrum

koordinátor Martina Prchalová, DiS.

40 dobrovolníků

osobní asistence

vzdělávání

koordinátorka Jitka Lišková

Historie organizace
Nezisková organizace APLA-JM o.s. vznikla v roce 2002 jako
reakce na potřeby rodičů a odborníků pečujících o osoby s PAS.
Od svého vzniku dosud sleduje stejný cíl – zkvalitnit život lidem
s PAS, v průběhu let se mění a rozšiřují pouze konkrétní
prostředky a metody k dosažení tohoto cíle.
Organizace se profilovala do následujících oblastí – sociální
služby,
volnočasové
aktivity,
vzdělávání
a
osvěta
(informovanost).
Již od počátku založení sdružení se jasně ukázalo, že všichni
naši klienti bez rozdílu stupně postižení potřebují v různé míře
pomoc osobního asistenta. Projekt osobní asistence funguje od
roku 2003, významně do jeho chodu zasáhl především zákon o
sociálních službách, který právně ukotvil osobní asistenci a
zařadil ji do systému sociálních služeb. Do roku 2007 fungovala
asistence spíše na dobrovolnické bázi, po účinnosti zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách byly podmínky poskytování
asistence pevně dány. Zpoplatnění služby se odrazilo
v krátkodobém odlivu klientů, po několika měsících se však
klientela vrátila a současná poptávka má vzrůstající tendenci (za
loňský rok bylo čerpáno 8 400 hodin, v letošním roce od 1. 1. do
30. 4. bylo poskytnuto již 4 169 hodin). Od roku 2003 organizace
buduje síť proškolených osobních asistentů. K zajištění a
následnému zvyšování jejich profesní způsobilosti v průběhu let
vyvstala potřeba průběžného odborného vzdělávání, nekončícího
pouze vstupním školením asistentů.
Podstatou péče o cílovou skupinu osob s PAS a zároveň jediný
prokazatelně úspěšný způsob pomoci je hluboká znalost
problematiky, speciální pedagogická péče a kognitivně
behaviorální terapie. Oblast vzdělávání a informovanosti laické i
odborné veřejnosti je proto nedílnou součástí činnosti
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organizace. Od poloviny roku 2006 do 2008 probíhal projekt
podporovaný ESF zaměřený na vzdělávání pro poskytovatele
sociálních služeb v oblasti terénní služby pro osoby s autismem,
na který navázaly další vzdělávací kurzy a jejich akreditace
MPSV a MŠMT.
V době vzniku organizace pociťovali členové silnou potřebu
sdílet podobnou zkušenost, a proto se zakládaly tematicky
zaměřené svépomocné skupiny moderované psychologem:
rodičovské skupiny, setkávání sourozenců, Áčko pro rodiče.
Dnes tyto skupiny již nefungují, objevují se však opět tendence a
snahy o jejich obnovu v souvislosti s novými členy.
Významnou roli hraje APLA-JM také při zajišťování volnočasové
náplně pro osoby s PAS. Pořádá letní prázdninové pobyty (3x za
sezónu), v době školního roku volnočasové kroužky (sportovní,
výtvarný, keramika, plavání, bubnování...), pestrost nabídky
závisí na finanční situaci organizace a dobrovolnících. Od roku
2005 byla uvedena do provozu klubovna Vlaštovka, o rok později
byla rozšířena i o relaxovnu.
Zajímavým spojením informovanosti, sdílení a nabídky
volnočasových aktivit jsou tzv. Café v Muzeu a sobotní výlety. 1 x
za měsíc pořádáme program souběžně zaměřený pro rodiče a
jejich děti. V době, kdy jsou děti s proškolenými dobrovolníky na
výletě, setkávají se rodiče v Technickém muzeu v Brně
s přizvanými odborníky a společně besedují.
Se vznikem zákona o sociálních službách vyvstala povinnost
organizace poskytovat základní sociální poradenství, na kterou
jsme letos navázali a podnikli kroky k rozšíření o službu
odborného sociálního poradenství pro osoby s PAS a jejich
blízké. Součástí poradenství je také půjčovna kompenzačních
pomůcek a knihovna odborné literatury.

Slovo autismus pochází z řeckého slova autos = sám a je
automaticky spojováno se symptomem uzavřenosti. Autismus
patří mezi pervazivní vývojové poruchy (PDD), nověji se užívá i
termín poruchy autistického spektra (PAS). Jedná se o
celoživotní neurovývojové postižení. Důsledkem poruchy je, že
dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.
Nevyhodnocuje správně informace, které k němu směřují a
reaguje někdy nezvykle na běžné podněty. Projevy autismu jsou

velice rozmanité, nelze najít O autismu
6
dva jedince s autismem, kteří
by měli stejné projevy. I přes
tuto
rozmanitost
se
kvalitativní postižení projevuje především ve třech oblastech
(triáda). Jsou to: komunikace, sociální chování - interakce,
představivost - imaginace (stereotypní okruh zájmů).

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. vznikla v
roce 2002 z iniciativy rodičů a odborníků, kteří pracují s osobami
s poruchami autistického spektra (PAS), jako součást celostátní
organizace APLA s působností pro Jihomoravský kraj. Veškeré
aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit život

lidem s PAS, snažíme se
O organizaci
proto všemi prostředky
podporovat systematickou a
komplexní profesionální pomoc lidem s autismem.

Zkvalitnění života lidem s PAS
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Osobní asistence
Projekt osobní asistence úspěšně navázal na projekty z minulých
let a vstoupil do svého 7. roku existence.
Osobní asistence je registrovanou terénní sociální službou
určenou lidem s poruchou autistického spektra od 2 let věku,
s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území Jihomoravského
kraje. Službu poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v
přirozeném sociálním prostředí podle požadavků a potřeb
uživatelů.
Posláním osobní asistence je umožnit lidem s PAS setrvat
v jejich přirozeném prostředí, pomáhat jim při činnostech, které
nemohou vykonávat v důsledku své diagnózy samostatně,
pomáhat při rozvoji jejich osobnosti, umožnit jim uspokojovat
sociální potřeby a v co největší míře je začlenit do společnosti.
Na chodu osobní asistence se podílel tým osobních asistentů,
skupina supervizorů a administrátorka v čele s koordinátorkou
služby.
V roce 2009 došlo oproti předešlému roku k nárůstu uživatelů ze
42 na celkových 55. Poptávka po službě již tradičně v období
letních prázdnin klesla, naopak nejvíce žádaná asistence byla
v říjnu. Celkově bylo uživatelům poskytnuto 8 400 hodin osobní
asistence, kterou v průběhu roku zajistilo 77 osobních asistentů.
V souladu se zákonnou podmínkou dalšího vzdělávání
pracovníků v sociálních službách a námi kladeným důrazem na
odbornost
a
profesionalitu
zaměstnanců proběhla v jarním
a podzimním termínu 12

Osobní asistence
v číslech
55 uživatelů
77 osobních asistentů
9 supervizorů
8 400 poskytnutých hodin
osobní asistence
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hodinová
vstupní
školení 35 nových osobních asistentů, a to v oblastech:
 výchovné intervence u dětí s PAS
 vybrané kapitoly ze zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách
 BOZP
 zdravovědy
Na kvalitě poskytované asistence se podílela také skupina 9
supervizorů, která byla asistentům k dispozici radou, podporou
pomocí i vedením. Supervizoři uvádějí asistenty do rodin,
seznamují
je
s vedením
dokumentace,
vypracováním
individuálních plánů, řešením krizových situací, sdílením prožitků
apod. Během roku proběhla řada individuálních supervizí a 4
setkání supervizorů s koordinátorkou projektu.
Jako cenný rádce a teoretický pomocník také poslouží
asistentům a zájemcům o práci osobního asistenta Metodika
osobní asistence, vydaná APLA-JM o.s., která stručně a
přehledně shrnuje poznatky o autismu a z něj vyplývající
specifika poskytování asistence pro tuto cílovou skupinu.

Osobní asistence v číslech
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Osobní asistenci podpořili:

Volnočasové aktivity
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Volnočasové aktivity pro naše klienty jsou nedílnou součástí chodu organizace. Do volnočasových aktivit spadají:





zájmové kroužky
letní tábory
sobotní výlety
klubovna Vlaštovka a relaxovna

Zájmové kroužky běží po celý školní rok, každý týden. V roce
2009 mohli klienti navštěvovat kroužek výtvarný, sportovní,
keramický, bubnování a plavání. Sportovní kroužek a bubnování
probíhá v prostorách Centra hudebních aktivit LAMPA ve Starém

Lískovci (pobočka SVČ Lužánky), kroužek výtvarný se odehrával
v klubovně Vlaštovka, plavání na bazéně Městských lázní města
Brna na Rašínové a keramika v keramické
dílně v Ženském vzdělávacím spolku
VESNA, o.s. Děti z keramického kroužku
patří mezi stálé výherce keramických
soutěží a obsazují přední místa. Obstáli
v soutěži Brněnský hrnek a v soutěži Můj
kamarád z druhé strany světa. Celkem se
kroužků zúčastnilo 32 klientů a probíhali pod vedením
dobrovolníků. Do jednotlivých kroužků mohli děti chodit se svými
osobními asistenty nebo bez nich. Velký dík patří všem, kteří
kroužky vedli.
Letní tábory v roce 2009 navštívilo
22 klientů a 22 dobrovolníků.
Zorganizovali jsme dva příměstské
tábory a jeden pobytový. Již tradičně
probíhal jeden příměstský tábor na
ZŠ Štolcova, kterého se účastnilo 9
dětí a 8 dobrovolníků. Druhý
příměstský tábor probíhal v klubovně
Vlaštovka na Kraví Hoře a zúčastnili se jej dva klienti a tři
dobrovolníci. Každý přihlášený
měl „svého“dobrovolníka, který
dohlížel na jeho bezpečnost a
zábavu během tábora. Během
Volnočasové aktivity
tábora mohli navštěvovat bazén,
v číslech
muzeum, tělocvičnu na ZŠ
Štolcova a jiné další aktivity.
41 klientů, kteří souběžně
Pobytový tábor probíhal na
navštěvovali více kroužků a
tábořišti Jitřenka u Bučovic

aktivit
7 vedoucích
dobrovolníci a osobní
asistenti

nedaleko Brna a účastnilo se jej 13 klientů a 14 dobrovolníků.
Sobotní výlety jsou pravidelnou volnočasovou aktivitou, které se
uskutečnily, jak již z názvu vyplývá, každou třetí sobotu v měsíci.
Dohromady proběhlo sedm takových výletů, během kterých jsme
navštívili brněnskou ZOO, Velkou Klajdovku a výstavu k výročí
140 let MHD, Dinopark ve Vyškově, Bílovice nad Svitavou, kančí
oboru, cestu podél řeky Svitavy a projeli jsme se na koních naší
paní účetní. Každého výletu se zúčastnilo 5 – 10 dětí, o které se
starali dobrovolníci. Jeden dobrovolník měl na starosti jednoho
klienta, dobrovolník dohlížel na bezpečnost
jemu svěřenému klientovi. Sobotní výlety běžely
paralelně s aktivitou Café v Muzeu pro rodiče,
kteří v sobotu ráno předali dítě pověřenému
pracovníkovi APLA-JM na smluveném místě,
sám se pak mohl zajít podívat do Café v Muzeu
a odpoledne, po skončení přednášky i výletu, si
dítě zase na smluveném místě vyzvedl.
Klubovna Vlaštovka a relaxovna
jsou dvě místnosti, kde mohou trávit
volný čas osobní asistenti s klienty,
probíhají zde kroužky (výtvarný a
arteterapie zaměřená na klienta,
v minulosti též hudební), příměstské
tábory a mohou ji využívat osobní
asistenti
k individuální
návštěvě
s klientem. V roce 2009 byla hodně využívaná právě osobními
asistenty s klienty v případě nepříznivého počasí, kdy právě
k činnostem využili zázemí klubovny. Klubovna je vybavená
různými pomůckami pro výtvarnou činnost a relaxovna zase
naopak pro činnost odpočinkovou – je zde pohovka, bazének

Dobrovolnické centrum
s míčky a podlaha je pokryta kobercem. V klubovně si mohou
uvařit čaj, ohřát jídlo v mikrovlnce nebo uvařit čaj či kávu.
Volnočasové aktivity podpořili:

Projekt dobrovolníci
úspěšně
běží
již
čtvrtým rokem. Na
základě
znovu
získané akreditace
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MVČR jsme navázali v činnosti z předchozích let.
Dobrovolníci mají nezanedbatelný podíl na fungování
občanského sdružení APLA-JM. Jsou pilířem volnočasových a
prezentačních aktivit organizace. Jejich náplní činností byla účast
na pravidelné volnočasové aktivitě „Sobotní výlety“ a táborů.
Sobotní výlety se uskutečnily každou třetí sobotu v měsíci ve
školním roce. Vyráželi jsme na procházky v okolí Brna. Např.
jsme navštívili Dinopark ve Vyškově, brněnskou ZOO, Bílovice
nad Svitavou a výstavu 140 let MHD v Brně a
další. Dobrovolníci se zúčastnili dvou
příměstských táborů a jednoho pobytového
tábora. Dohromady se táborů zúčastnilo 20
Dobrovolnické
dobrovolníků. V průběhu roku dobrovolníci
centrum
absolvovali školení o bezpečnosti práce,
v číslech
první pomoci a autismu. Školení proběhlo na
jaře a na podzim roku.
40 dobrovolníků

Dobrovolnické centrum podpořili:

Školící centrum
v číslech

Školící centrum
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75 frekventantů
7 kurzů

V roce 2009 jsme zajistili několik běhů
seminářů a kurzů.
Proběhly dva jednodenní Zvládání
problémového chování u dětí s PAS
čtyři třídenní kurzy -Vzdělávání dětí s autismem I. – začátečníci,
Vzdělávání dětí s autismem II. mírně pokročilí a jeden uzavřený
kurz - Vzdělávání dětí s autismem I. pro pracovníky MŠ
speciální, ZŠ speciální a Praktická škola Elpis Brno.

Proškolili
jsme
sedmdesát pět frekventantů, kteří obdrželi osvědčení o
absolvování seminářů.
Vzdělávací akce jsou akreditovány MŠMT a jsou organizovány
společně se Základní školou Brno, Štolcova 16. Kurzy jsou
zaměřené na výchovu a vzdělávání lidí s autismem, je o ně
neustále velký zájem. Tato školení navštěvují odborníci z řad
pedagogů, rodiče, laici a další lidé z pomáhajících profesí.

V polovině roku 2009 jsme
zřídili nové webové stránky,
které
typově
odpovídají
redakčnímu systému. Webové
stránky zprostředkovávají informace a slouží k lepšímu a

rychlejšímu šíření informací, jak mezi členy APLA-JM o.s., tak i
mezi ostatní zájemce, včetně osobních asistentů a dobrovolníků.
Věříme, že webové stránky povedou ke kvalitnějšímu
poskytování služeb v naší sféře.

Nové webové stránky
www.apla-jm.cz

Týden otevřených dveří

Nikoli den, ale celý týden
otevřených dveří se uskutečnil
od 5. 10 do 11. 10. 2009
v kanceláři APLA – JM o.s.

v rámci Týdne sociálních služeb.
MEDICAL FAIR Brno

Účastnili
jsme
se
mezinárodního
veletrhu
MEDICAL FAIR Brno od 20.10.
do 23.10. 2009, kde se spolu s námi prezentovala i regionální
sdružení APLA - Praha, APLA – Severní Čechy a Autistik.

Na pozvání vedení Oslavy Světového dne vody
11
Povodí Moravy s.p.
se
zástupci
sdružení 18. března
zúčastnili oslavy Světového dne vody, která se konala pod
záštitou Mgr. Michala Haška. Pan Roman Turský převzal
z rukou generálního ředitele Povodí Moravy finanční dar na chod
našeho sdružení.

12

Tisk komunikačních kartiček

Knihovna odborné literatury 12

Rodiče si mohli v kanceláři pro své děti vybrat a vytisknout
kartičky z komunikačního programu PECS, který vede ke
zlepšení komunikace a umožňuje lidem s poruchou autistického
spektra dorozumět se s okolím a vyjádřit své požadavky.

Funguje již několikátý rok a jejím cílem je umožnit přístup
odborné literatury nejen asistentům, ale hlavně rodičům, kteří
nemají možnost si mnohdy finančně nákladné publikace
zakoupit.

Café v Muzeu

12

Měsíční setkávání rodičů a příznivců lidi s PAS vedla paní
Regína Holíková, a to v době konání výletu dětí, v prostorách
Technického muzea v Brně. Rodiče besedovali na témata, která
je zajímala, například „Prožitková muzikoterapie, „Co víme o
příčinách autismu?“ a „Bezpodmínečné přijetí a hranice aneb
Stereotypy a problémové chování ve výchově dítěte
s autismem“.

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s.
registrovaná u MV ČR dne 4.4.2002 pod číslem VS/1-1/49 839/02-R
sídlo: Fügnerova 30, 613 00 Brno
IČ: 265 89 907

bankovní spojení: 525 808 1701 APLA-JM
525 808 1728 osobní asistence
525 808 1736 volnočasové aktivity

mail: tursky@apla-jm.cz
tel: 774 456 604
kancelar@apla-jm.cz
548 220 345
oas@apla-jm.cz
775 199 800-1
prchalova.martina@seznam.cz
777 275 182
vzdelavani@apla-jm.cz
775 170 795
www.apla-jm.cz
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Zpráva nezávislého auditora

Výkaz zisku a ztráty

13

14

Rozvaha

Příloha k účetní závěrce

14

V roce 2009 nás podpořili

Ženský vzdělávací spolek Vesna

Ing. Věra Billová

Ing. Ladislav Matulík

ZŠ Brno, Štolcova 16

MUDr. Marek Kania

15

Lázně Brno

Dana Vlachová

Asociace pomáhající lidem
s autismem APLA – JM o.s.
Fügnerova 30, 613 00 Brno
www.apla-jm.cz tel. 548 220 345

