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ÚVODNÍ SLOVO

v roce 2017 se nám podařilo navázat na rozvoj organizace v předchozím období.
Museli jsme opět rozšířit prostory. Podařilo se nám získat do
nájmu objekt, kam jsme přesunuli ředitelství, sociální rehabilitaci
a volnočasové a dobrovolnické centrum. V těchto nových prostorách
máme také „cvičný byt s kuchyňkou“ pro klienty sociální rehabilitace
a zahradu, kde plánujeme pracovní terapii a nácviky pracovních dovedností. Dále budujeme na naší adrese Anenská 10, Brno vzdělávací
centrum a hernu.
V roce 2017 jsme také s podporou Jihomoravského kraje
a Magistrátu města Brna registrovali novou sociální službu, a to
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s autismem (dále SAS),
která svou činnost zahajuje 1. 1. 2018. Tato služba navazuje na velmi
úspěšný projekt Poradenského centra, které bylo dříve financováno
z nadačních zdrojů a individuálních dotací Jihomoravského kraje
a Magistrátu města Brna. SAS podporuje rodiny s dětmi s autismem
v období zjištění diagnózy a pomáhá jim dlouhodobě.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo rozvíjet všechny registrované sociální služby (ranou péči, osobní asistenci a sociální rehabilitaci), a to hlavně o zaměstnance na úvazek (psychology, logopedku,
speciální pedagogy či asistenty). Ve službách se pracovalo také na
rozvoji rodičovských skupin, či jiných aktivit u nás v organizaci nebo
přímo v terénu (např. hravý bar nebo nácviky stolování a společenské
konverzace v restauraci Lokál U Caipla, volnočasové aktivity, aj.).
Jedním z našich dalších cílů je rozvoj nabídky služeb v prázdninových obdobích, na kterém pracujeme již dlouhodobě. Zájem
o služby v prázdninových obdobích je velký. Snažíme se proto
na to reagovat, ale naše kapacita a možnosti jsou někdy limitovány.
Nabízíme dva pobytové tábory, příměstský tábor či letní aktivity
(výlety). V dalších obdobích bychom rádi nabídku ještě rozšířili.
Snažili jsme se také zapojovat do veřejného života, aktivně
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Vážení rodiče, klienti, kolegové, sympatizanti,

se podílet na komunitním plánování sociálních služeb v rámci pracovních skupin či diskutovat se zástupci Jihomoravského kraje
o potřebách našich klientů a jejich rodin.
V krátkodobém horizontu máme za cíl pracovat na zkvalitňování našich stávajících služeb a věnovat se více osvětě. 			
V dlouhodobém horizontu bychom rádi participovali na vzniku či podpoře všech možných forem bydlení pro osoby s autismem,
protože tato otázka již dlouho rezonuje v naší komunitě a kroky,
které vedou k vyřešení této problematiky, jsou pomalé. Nicméně je
potřeba říci, se neustále posouváme a věřím v pozitivní budoucnost.
Moc děkuji mým kolegům a dobrovolníkům za jejich práci
v organizaci, protože bez nich by organizace nebyla. Dělají skvělou
práci, mnohdy velmi špatně placenou nebo zdarma, přesto ji vykonávají s nasazením a velmi dobře. Za to jim patří největší dík.

Tomáš Dostál
ředitel Paspoint, z. ú.
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KDO
JSME
V roce 2017 jsme poskytovali naše služby rané péče, osobní asistence
a sociální rehabilitace v celém Jihomoravském kraji.
KONKRÉTNĚ SE JEDNALO O OBCE S ROŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ:
Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče,
Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice,
Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov,
Znojmo, Židlochovice.

?

O ORGANIZACI
Paspoint je organizace, která vznikla transformací z Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. 1. 1. 2017. Poslání ani cíle organizace se nezměnily a stále tedy pomáháme osobám s autismem
a jejich blízkým zkvalitňovat systematickou a komplexní profesionální
pomoc v rámci celého Jihomoravského kraje. Sami poskytujeme
3 registrované sociální služby, máme poradenské centrum, organizujeme volnočasové aktivity a vzdělávací kurzy pro klienty a širokou
veřejnost.

Naše organizace Paspoint, z. ú. vznikla jako Asociace pomáhající
lidem s autismem APLA-JM, o.s. na základě myšlenky podporovat
a zkvalitnit život osobám s autismem. Tuto prvotní myšlenku rozvíjeli
rodiče lidí s autismem a odborníci. Díky tomu můžeme nyní poskytovat systematickou a komplexní profesionální pomoc těmto lidem
i jejich rodinám, zkvalitňovat jim život (integrace do společnosti)
a realizovat osvětové akce.
Jako první jsme registrovali v roce 2003 první sociální službu,
a to osobní asistenci. Osobní asistenti poskytují asistenci osobám
s PAS bez rozdílu míry postižení a nutnosti poskytované pomoci.
Asistence poskytujeme v rámci volného času nebo přímo ve školských
zařízeních našich klientů.
V roce 2011 jsme registrovali bezplatnou službu rané péče,
která svou pomoc zaměřuje na děti předškolního věku (do 7 let)
a jejich rodiny. Na tuto službu navazuje v roce 2014 otevřené Poradenské centrum, které poskytuje podporu a pomoc rodinám v období stanovení diagnózy do 18 let věku dítěte.
Na projekty zaměřené na upevňování sociálních, pracovních
a dalších dovedností, které byly financované Evropskými sociálními
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HISTORIE

fondy v letech, navazuje bezplatná služba sociální rehabilitace, kterou
jsme registrovali v roce 2014.
V roce 2014 vzniklo Centrum Paspoint, které fungovalo díky
podpoře nadace Sirius v roce 2016 se transformovalo na Poradenské
centrum, které bylo dotováno Jihomoravským krajem a Magistrátem
města Brna. Centrum pomáhá rodinám s dětmi ve věku 0–18 let
v době, kdy bylo vysloveno podezření na diagnózu PAS či jim byla
diagnóza čerstvě stanovena.
Nedílnou součástí naší organizace je další vzdělávání a informovanost laické a odborné veřejnosti, kterou realizuje naše vzdělávací
centrum. Realizovali jsme několik projektů zaměřených na zdravotnický, pedagogický a sociální sektor. Všechny naše kurzy jsou akreditovány u MŠMT, MPSV a jednotlivých komor lékařského a nelékařského zdravotnického personálu.
Významnou roli hraje naše organizace při zajišťování volnočasových aktivit především pro osoby s PAS. Pořádáme letní pobytové tábory a jiné letní aktivity. Během školního roku realizujeme
volnočasové kroužky (keramický, výtvarný, sportovní, přírodovědný
atd.) a také sobotní výlety.
V roce 2006 jsme akreditovali dobrovolnickou službu, díky
níž můžeme zajišťovat volnočasové aktivity během celého roku.
Dobrovolníci nám pomáhají nejen na všech kroužcích, táborech ale
také i na osvětových akcích, které pořádáme.

organizační struktura
KLÍČOVÉ POZICE
Zakladatelka ústavu
Správní rada ústava

Mgr. Zuzana Žampachová
Mgr. Zdeněk Farkas
Jana Kadlcová
Mgr. Andrea Malenová
Mgr. Martin Polenský
Ing. Helena Tesařová
Ing. Tomáš Dostál
Jitka Lišková
Dana Vlachová

Ředitel
Administrátorka
Ekonomka a účetní

OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí služby

Martina Planičková, DiS.
Mgr. Martin Polenský
Pavla Kubíčková
Bc. Lenka Libánková, DiS.
Bc. Jana Štůlová
Ing. Dita Hádková

Klíčové pracovnice

Tým osobních asistentů

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
RANÁ PÉČE
Mgr. Lucie Hemalová
Mgr. Veronika Pelánová
Mgr. Klára Geislerová
Mgr. Hana Jančiarová
Mgr. Jana Kurfürstová
Mgr. Lucie Strapáčová
Bc. Iva Šálovská, DiS.
Bc. Alžběta Urbánková
Mgr. Klára Večeřová
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Vedoucí služby
Poradci

Logopedka
Pracovník v sociálních
službách

Vedoucí služby
Poradkyně

Bc. Ladislav Bušek
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organizační struktura
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Koordinátorka
Tým lektorů

Mgr. Klára Geislerová

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Koordinátorka
Tým vedoucích kroužků

Bc. Veronika Sladovníková

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Koordinátorka
Tým dobrovolníků

Bc. Veronika Sladovníková
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ZAJÍMAVOSTI:

Hlavním cílem poradenského centra je podpora rodin, které jsou
konfrontovány se skutečností, že jejich dítě trpí některou z diagnóz
autismu nebo existuje na tuto poruchu podezření. Další cílovou
skupinou jsou rodiny, u jejichž dítěte je diagnóza stanovena déle
než dva roky, ale rodina neprošla žádnou systematickou podporou.
Chod centra zajišťuje koordinátor služby - sociální pracovník, psycholog a speciální pedagog.
Záměrem centra je poskytnout těmto rodinám „první pomoc“
– možnost zorientovat se v nové situaci, seznámit se s aspekty diagnózy PAS, využít nabídku psychologické, speciálně pedagogické
a sociální pomoci. Poradenské centrum se soustředí na rodiny s dětmi
od 0 do 18 let věku, jelikož se poměrně často setkáváme se stanovením diagnózy autismu až ve školním či dokonce adolescentním
věku. Centrum slouží rodinám žijící na území Jihomoravského kraje.
Během roku 2017 jsme poskytli podporu celkem 122 rodinám. Zodpověděli jsme 870 telefonických a e-mailových dotazů. S klienty
a jejich rodinami jsme strávili 646, 5 hodiny = 1293 přímých intervencí.
Celkový počet konzultací: 324.
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Podporu sociálního pracovníka využívají téměř všechny rodiny při
prvním kontaktu. Pro drtivou většinu z nich jsou získané informace
nové.
Podpora psychologa – nejen pro rodinné příslušníky, ale i pro děti
cca nad 10 let. Rodičovské skupiny využívá stále více rodin.
Podpora speciálního pedagoga – využívají nejčastěji rodiny s dětmi
do věku 14 let, předmětem řešení jsou problémy v oblasti komunikace, sebeobsluhy, sociálních dovedností, trávení volného času, školní
přípravy, motivace a samostatnosti.
KOMPLEXNÍ PODPORA RODIN SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍ
POMOCI:
První kontakt – seznámení rodičů se způsobem práce s dítětem
s autismem, informacemi o službách pro rodiny s dětmi s autismem
a základní sociální poradenství.
Následná podpora:
psychologická pomoc – psycholog seznamuje rodiče s aspekty
diagnózy, poskytuje krizovou intervenci, psychologickou intervenci
individuální, skupinovou formou rodičovských skupin nebo rodinné
terapie;
speciálně pedagogická – speciální pedagog poskytuje terénní poradenství v rodinách, předškolních a školních zařízeních, ambulantní
poradenství.
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870

zodpovězených
hovorů & emailů

122

rodinám jsme
poskytli podporu

= 122 rodin
využilo podporu našeho
poradenského centra

1293
přímých
intervencí
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Raná péče se prostřednictvím komplexní a systematické péče snaží
zkvalitnit život rodinám, které pečují o dítě s autismem ve věku do 7 let.
Cílem služby je pomoci rodičům zorientovat se v systému podpory,
projít s nimi obdobím adaptace na novou situaci, posilovat jejich
kompetence směrem k sociální integraci a podporovat psychomotorický vývoj dítěte s autismem. Vzhledem k tomu, že se snažíme
rodině pomoci v jejich přirozeném prostředí, službu poskytujeme
převážně terénní formou. Kapacita služby činí 75 rodin. Tým pracovníků rané péče tvoří vedoucí služby, sociální pracovníci (poradci),
pracovník v sociálních službách a logoped.
Od září 2017 jsme díky projektu, podpořeném Nadací rozvoje
občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations, mohli
otevřít zájmový kroužek „Učíme se hrát“, který je určený dětem s autismem, jejichž rodiny jsou klienty naší služby. Jedná se zpravidla
o individuální setkání lektora, který pracuje s jedním dítětem. Prostřednictvím motivačně zajímavých aktivit se snažíme s dítětem navázat kontakt, hravou formou rozvíjet jeho dovednosti a rodině poskytnou podněty pro využití v domácím prostředí. V daném období
(září–prosinec) se projektu zúčastnilo prvních šest dětí.
Co nabízíme
• Pomoc s orientací v problematice autismu
• Poradenství a podporu
• Zhodnocení schopností a dovedností dítěte s autismem
• Logopedickou intervenci
• Půjčování pomůcek
• Vedení rodičů při navazování vztahu s dítětem
• Pomoc rodině zvládat běžné činnosti a situace
• Konzultace v MŠ
• Pravidelná setkávání rodičů
V roce 2017 naši pracovníci uskutečnili kolem 600 výjezdů do rodin,
kdy na cestě ke klientům strávili přibližně 750 hodin a konzultovali
celkem 1 300 hodin.
20
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do rodin
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hodin
konzultací
s rodinami

1300

hodin na cestě
ke klientům
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pečují o dítě s autismem ve věku do 7 let.
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Osobní asistence je hrazená terénní sociální služba, kterou realizujeme
7 dní v týdnu, 24 hodin denně na území Jihomoravského kraje.
Osobní asistence je poskytována dětem a dospělým s autismem
ve věku od 1 do 64 let. Služba je pro každého klienta plánována
individuálně dle jeho požadavků, přání a potřeb. Služba je zajištěna
vedoucím služby, klíčovými pracovníky a týmem osobních asistentů.
Cílem osobní asistence je zkvalitnění života klientům služby
prostřednictvím poskytování profesionální osobní asistence tak, aby
mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí. Pomáháme kompenzovat komunikační nedostatky bránící porozumění běžným denním
situacím, posilovat sebevědomí, rozvíjet sociálních dovednosti
a v neposlední řadě pomáháme klienty začleňovat do společnosti.
Na asistencích nejčastěji osobní asistenti doprovázeli klienty
do školy a ze školy domů, do kroužků, trávili společně volný čas doma,
v družině nebo venku, nacvičovali sociální dovednosti, dělali domácí
úkoly, procvičovali učivo a mnoho dalších činností.
Od července 2016 čerpáme dar z Nadace Agrofert v rámci
otevřeného grantového řízení “Podpora rodičů samoživitelů”. V roce
2017 byl nadační příspěvek využíván v rámci podpory rodičů samoživitelů dětí s autismem, kdy jim byla poskytovaná asistence hrazena
z nadačního příspěvku ve výši 50 %. Dále byl příspěvek využíván pro
matky samoživitelky s autismem, kdy jim byla poskytovaná asistence
hrazena ze 100 %.
V roce 2017 asistenci využilo 78 klientů a zajistilo ji 50 osobních asistentů. Za rok 2017 jsme poskytli 2623 asistencí, tzn. 8195 asistenčních
hodin. Nejvíce asistencí proběhlo v březnu a nejméně naopak v září.
Celkem 58 zaměstnanců věnovalo našim klientům a chodu služby
17 524 hodin.
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= 78 klientů,

kterým jsme poskytli

17.524 osobohodin

OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence
je hrazená terénní
sociální služba, kterou
realizujeme 7 dní
v týdnu, 24 hodin
denně na území
Jihomoravského kraje.

Posláním sociální rehabilitace je pomoci lidem s autismem rozvíjet
se v těch oblastech sociálních dovedností, které on sám pokládá za
důležité, a jejichž zvládnutí mu pomáhá v samostatném a nezávislém
životě ve společnosti.
Jedná se o individuální službu, která je určena osobám
s autismem od 15 let na území Jihomoravského kraje a je poskytována zdarma. Služba je zajištěna vedoucím a 3 sociálními pracovníky
(poradci).
V rámci sociální rehabilitace je s klienty řešena otázka zaměstnání, komunikace a nácvik sociálních dovedností. Dále s klienty
procvičujeme např. dovednosti na zvládání péče o vlastní osobu
a péči o domácnost, nácvik samostatného cestování sociálních
dovedností nebo finanční gramotnost. Pomáháme klientům zvládat
různé krizové situace, plánovat a organizovat svůj pracovní a volný
čas. V neposlední řadě také s klienty pracujeme na osvojení a udržení dovedností spojených se ziskem a setrvání v zaměstnání.
V rámci této oblasti komunikujeme s firmami o možnostech
potenciálního zaměstnání našich klientů. V minulém roce se nám
podařilo zaměstnat dva klienty v sociálních podnicích SIMEVA, s. r. o.
(práce na sekretariátu) a MYJÓMI družstvo invalidů (kompletace
výrobků). Během roku jsme dále spolupracovali se společnostmi,
jako jsou: Agapo, o.p.s, KBC Group NV Czech Branch, Shared Service
Center, Gardner Denver, Inc., Kontaktní centrum Kolibřík – sociální
firma, TRADELIN s.r.o., Hewer, z.s., Práh jižní Morava, z.ú., Dixons
Carphone CoE s.r.o., CommScope Czech Republic s.r.o. Spolupracujeme také s restaurací Lokál u Caipla, která našim klientům nabízí
možnost obědu zdarma v rámci projektu „Oběd pro dalšího“. Smyslem tohoto projektu je podpořit teplým jídlem lidi, kteří se snaží
zařadit do společnosti.
Pro klienty připravujeme také skupinová setkání, kterých se
v minulém roce uskutečnilo 61, což dělá 5 skupin do měsíce. Dohromady se těchto skupin zúčastnilo 333 osob, což dělá 5–6 klientů na
jedno skupinové setkání. V rámci těchto setkání společně vaříme,
nacvičujeme sociální dovednosti, chodíme do Hravého baru, kde se
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neformálně setkáváme a hrajeme deskové hry, ping pong a povídáme si.
V průběhu roku jsme naplánovali a realizovali s pražskou
sociální rehabilitací NAUTIS společný výlet do Jihlavské ZOO a výlet
do Hodonína, kterým nás provedl jeden z klientů. Pro rodiče našich
klientů jsme uspořádali tři rodičovské skupiny, na nichž sdílejí zkušenosti a přinášejí aktuální témata, která řeší se svými dětmi. Před
Vánoci jsme pekli perníčky, zdobili stromeček, setkali se u adventního
věnce a v „předvečer“ samotných Vánoc jsme si udělali “štědrovečerní večeři.”
Kapacita sociální rehabilitace je 35 klientů. Věkové rozčlenění je: děti
a mládež do 18 let – 4 klienti, starší 18 let 31 klientů. Celkový počet
individuálních setkání s klienty byl 993. Zodpověděli jsme přes 1 120
telefonických a mailových dotazů.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
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SOCIÁLNÍ REHABILACE
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333 klientů

se sešlo na 61 setkáních
v rámci sociální rehabilitace

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
Jedná se o individuální
službu, která je určena
osobám s autismem
od 15 let na území
Jihomoravského kraje
a je poskytována zdarma.

Cílem volnočasových aktivit je nabídnout dětem s PAS jasný a přehledný volnočasový program. Snažíme se našim klientům nabídnout
rozmanitou škálu volnočasových aktivit, které uzpůsobujeme dle
jejich věku, schopností a specifických potřeb.
Všechny naše zájmové kroužky mají svého vedoucího, který
spolupracuje s dobrovolníky, kteří pomáhají při organizaci a realizaci
jednotlivých kroužků. V aktivitách se snažíme pracovat v systému
jeden na jednoho, tedy jeden dobrovolník doprovází jedno dítě.
Díky velkému zájmu klientů jsme realizovali tři sportovní kroužky,
které byly rozděleny dle věku a schopností klientů. Všechny tři kroužky
probíhaly v tělocvičně ZŠ Štolcova, kde si jejich účastníci zacvičili
a zahráli pohybové hry.
Dále měli klienti možnost využít plaveckého bazénu, který
byl zajištěn přímo pro naše klienty, v Lázních Rašínova. Plavání se
konalo jednou měsíčně.
Keramický kroužek probíhal v dílně Creatis, kde klienti
vyráběli výrobky na připravené téma či na své vlastní. Některé z výrobků byly zaslány do soutěže pořádanou organizací Vesna a keramické
soutěže ,,Brněnský hrnek.“
Dále se konaly lekce angličtiny, které byly většinou zaměřené
na procvičování gramatiky, konverzaci a orientaci v psaném textu.
Přírodovědný kroužek byl realizován díky spolupráci s pracovnicemi
Lamacentra a Rezekvítku, které pro naše klienty vždy připravily tematická setkání o přírodě a živočiších, kteří žijí kolem nás.
Dále probíhal výtvarný kroužek, který byl zaměřený na arteterapii. Klienti pracovali s různými materiály a zároveň se seznamovali
s výtvarnými technikami, které si mohli vyzkoušet. Kroužek byl zaměřený na podporu seberealizace a relaxace klientů.
Všech našich kroužků se zúčastnilo 8 lektorů, cca 40 klientů
a 30 dobrovolníků.
V rámci 8 sobotních výletů, které jsme v minulém roce uskutečnili, jsme navštívili různá místa v okolí města Brna jako např.
Slavkov, Rosice, Kamennou kolonii, Bílovice nad Svitavou apod.
Výletů se zúčastnilo cca 25 klientů a 10 dobrovolníků.
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V létě pravidelně pořádáme pobytové tábory a letní aktivity,
které probíhají vždy jeden den v týdnu po celou dobu prázdnin.
První pobytový tábor proběhl v hotelu Renespond na Českomoravské
vysočině a druhý tábor proběhl v Rekreačním středisku Zubří. Klienti
si během tábora vyzkoušeli kreativní činnosti (malování triček) a sportovní činnosti (olympiáda, šifrovací hry), zažili karneval a výlet do
okolí. V rámci celotáborového programu hledali poklad a také u táboráku opékali špekáčky. Obou táborů se zúčastnilo 18 klientů, 20 dobrovolníků a 2 programové vedoucí.
V létě probíhaly 2 letní aktivity. Zavítali jsme na Medlánecké
kopce a do Technického muzea, které nám darovalo volné vstupenky na výstavy. Další letní aktivity probíhaly formou přírodovědného
týdne v Lamacentru během kterého jsme každý den navštěvovali
zvířátka, poznávali přírodu a chodili na výlety. Letních aktivit se zúčastnilo 15 klientů s rodiči a 5 dobrovolníků.
V rámci volnočasových aktivit jsme pořádali také výstavu
z našich kreativních kroužků. Vystavovali jsme krásná autentická dílka
z výtvarného a keramického kroužku. Na výstavě také zazpívala skupina Au-band ze ZŠ Štolcova.
Některá díla, která jsme na kroužcích vyráběli, byla prodávána na trzích. Oslovila nás také společnost Kiwi, která dílka nabízela
na své firemní akci.
V roce 2017 jsme realizovali v rámci našich volnočasových aktivit
8 zájmových kroužků, 8 sobotních výletů, 2 letní pobytové tábory,
2 letní aktivity a přírodovědný týden plný aktivit v Lamacentru.
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VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY
Cílem volnočasových
aktivit je nabídnout
dětem s PAS jasný
a přehledný volnočasový
program. Snažíme
se našim klientům
nabídnout rozmanitou
škálu volnočasových
aktivit, které uzpůsobujeme dle jejich
věku, schopností
a specifických potřeb.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Dobrovolníkem se stane každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém
volném čase a bez nároku na peněžní odměnu vykonává činnost ve
prospěch jiných lidí nebo přírody.
Dobrovolnické centrum Paspoint je akreditovanou službou
pod MVČR. Naším cílem je nabídnout individuální doprovod dítěti
během aktivity. Během letních táborů pracujeme v systému jeden
na jednoho, kdy má dítě zajištěného průvodce, který s ním po celou
dobu tábora tráví čas a podporuje ho. V ostatních aktivitách zajišťujeme dobrovolníky, kteří provází jedno či více dětí aktivitou. Systém
jeden na jednoho uplatňujeme tam, kde je to nezbytné.
Dobrovolníci nám také pomáhají na osvětových akcích, které
každoročně připravujeme. Společně jsme připravili oslavy k dubnovému Mezinárodnímu dni informovanosti o autismu, Galerijní tramvaj,
Modrý průvod a Den otevřených dveří v naší organizaci. Jelikož je
dobrovolnická služba pro volnočasové centrum nezbytná, snažíme
se ji dále rozvíjet také informovaností o autismu. Uskutečnili jsme také
přednášku v Dobrovolnickém centrum 67 pro všechny zájemce
o dobrovolnictví. Pro dobrovolníky zajišťujeme dobrovolnická setkání,
kde mohou sdílet své zkušenosti, vzájemně se poznávat, zkusit si modelové situace apod. Společně s dobrovolníky spolupracujeme
s dalšími odborníky, kteří nám předávají cenné zkušenosti při práci
s dětmi. Spolupracujeme také s Filozofickou fakultou MUNI, která
studentům nabízí předmět ,,Do světa autismu,“ v němž spolupracují
s naší organizací a věnují svůj čas klientům.
V roce 2017 nám pomohlo realizovat volnočasové aktivity a osvětové
akce 45 dobrovolníků. Tito dobrovolníci odpracovali 453 hodin na
zájmových kroužcích, výletech a aktivitách a 1920 hodin během dvou
pobytových táborů. Celkem tedy 2373 hodin za celý rok 2017.
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=

45 dobrovolníků
2373 dobrohodin
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V rámci vzdělávacího centra byly během roku 2017 realizovány
vzdělávací kurzy akreditované MŠMT a MPSV. Kurzů se zúčastnili
odborníci spadající oblastí práce do daných resortů, ale také rodiče
dětí s autismem. Zároveň byly realizovány i nácvikové kurzy pro naše
klienty se zaměřením na rozvíjení a osvojování komunikačních a sociálních dovedností.
Kurzy pro odborníky a rodiče byly tematicky zaměřené z hlediska autismu na problematiku chování, navozování funkční komunikace, osvojování sociálních dovedností, rozvoj trivia a v neposlední
řadě celkově na problematiku vzdělávání.
Účastníci byli nejčastěji z krajů: Jihomoravský, Zlínský, Vysočina,
Pardubický, Královehradecký, Moravskoslezský, Olomoucký.
Nácviky sociálních dovedností jsou fakultativní, placenou
službou. Jsou individuálně poskytovány dětem ve věku od 6 do 18 let.
Na individuální nácviky sociálních dovedností v případě zájmu
navazují skupinové nácviky, ve kterých si děti osvojují sociální dovednosti ve skupinkách max. 6 dětí (skupiny jsou rozdělené dle věku na
mladší a starší školní věk). Nácviky funkční komunikace jsou také
fakultativní, placenou službou a jsou individuálně poskytovány dětem ve věku od 2,5 let do 10 let.
Nácviky funkční komunikace vedly 2 lektorky a byly poskytnuty 19 rodinám. Individuální nácviky sociálních dovedností vedly
3 lektorky a byly poskytovány 22 rodinám, skupinové nácviky sociálních dovedností vedly 4 lektorky a byly poskytnuty 11 rodinám.
V roce 2017 jsme realizovali 26 kurzů, ve kterých bylo proškoleno
331 účastníků. Na kurzech se podílelo 12 lektorů. Odlektorováno
bylo celkem 192 hodin.

26

kurzů

331

proškolených
účastníků

192
hodin
lekcí
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KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2017
1

2

3

7

TRANSFORMACE
NAŠÍ
ORGANIZACE
DLE PLATNÉ
LEGISLATIVY

CHARITATIVNÍ
HRA
“SENDVIČ”

OSTRAVSKÁ
KONFERENCE
”KAŽDÝ DEN
S AUTISMEM”

“KIWI´S GOT
TALENT”

4

5

6

10

MEZINÁRODNÍ DEN
INFORMOVANOSTI
O AUTISMU
&
NÁŠ
MODRÝ PRŮVOD

DOBÍJEME
ENERGII PO ZIMĚ

ZOO JIHLAVA –
SETKÁNÍ
PASPOINT, Z.Ú
&
NAUTIS, Z.Ú

PRAŽSKÁ
KONFERENCE
“AUTISMUS V PRAXI”

VÝSTAVA
KERAMIKY
Z NAŠICH DÍLEN

JSME TU PRO VÁS
15 LET!!!
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PRVNÍ
BYTOVÝ TÁBOR
V ZUBŘÍ

VELETRH
VÝROBKŮ
A SLUŽEB
SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ
A „CHRÁNĚNÝCH
DÍLEN“

8
BENEFIČNÍ
KONCERT „KDYBY
TISÍC FLAŠINETŮ“
TÁBOR
&
VÝLETY!!!

11
BRNĚNSKÁ
KONFERENCE
„SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ
A SOCIÁLNÍ INOVACE
V PRAXI “
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9
STĚHOVÁNÍ
PRACOVIŠTĚ
ANEB
AKCE
KULOVÝ BLESK

12
ÚČAST NA AKCI
“BRNĚNSKÉ
VÁNOCE”
ŠKOLENÍ

LEDEN
Připravili jsme transformaci naší organizace na základě povinnosti
vyplývající z platné legislativy, nového občanského zákoníku. Jmenujeme se Paspoint, z.ú., a nadále zůstáváme nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je zkvalitnit život lidem s autismem a jejich blízkým.
Základní informace o autismu, naší činnosti a dobrovolnickém
centru jsme prezentovali na přednášce „Dobrovolnictví a seberalizace
u lidí s autismem“ v Dobrovolnickém centru 67. Tato akce přilákala
hlavně zájemce o dobrovolnictví v naší organizaci.

ČERVEN

ÚNOR
Účastníci internetové hry plné šifer a rébusů Sendvič si mohli opět
zvolit, jakou neziskovou organizaci svým registračním poplatkem
podpoří. Tímto moc děkujeme za skvělý příspěvek kolem 39 000 Kč.

Setkání sociálních rehabilitací Paspoint, z.ú. a NAUTIS, z.ú. na půli
cesty, a to v ZOO Jihlava.
V našich prostorách na Nerudové 7 proběhla výstava keramických a výtvarných dílek z našich zájmových kroužků a zahrála nám
i skupina Au-band ze ZŠ Štolcova.

BŘEZEN
ČERVENEC
Jedeme do Ostravy na konferenci organizace Mikasa z.s. „Každý den
s autismem“.

DUBEN
Velké oslavy 15 let působnosti v sociálních službách. Uspořádali jsme
k tomuto výročí několik akcí, jejichž cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu a informovat je o službách a aktivtách
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Práci naší organizace a základní informace o autismu jsme prezentovali na akci Kiwi´s Got Talent firmy Kiwi.com, zároveň nám umožnili
uspořádat na této akci veřejnou sbírku, kde nám její zaměstnanci
přispěli 34 195 Kč. Tato částka putovala na činnost naší organizace.
DĚKUJEME.
Proběhl první z bytových táborů v Zubří u Nového Města na
Moravě.
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naší organizace. Využili jsme možnosti, kterou nabízí Dopravní podnik
města Brna, a.s., a v Galerijní tramvaji jsme po dobu celého dubna
prezentovali naše služby a organizaci formou krátkých textů
a fotografií.
Další akcí byl tradiční „Modrý průvod“, který jsme uspořádali
4. dubna v rámci Mezinárodního dne informovanosti o autismu. Tento
průvod začínal před Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity
a prošel centrem města Brna. Byl zakončen v našich prostorách na
Anenské 10 v rámci Dne otevřených dveří.
Pronájem našich dalších nových prostor na adrese Nerudova 7.
Místnost bude využívána pro nácviky sociálních dovedností, vzdělávací
kurzy nebo kroužky.

V tomto měsíci jsme se také zúčastnili 2. Veletrhu výrobků
a služeb sociálních podniků a „chráněných dílen“ na brněnském
výstavišti.

SRPEN
Proběhly letní aktivity - Výlet na Alexandrovu rozhlednu, Technického
muzea a na Medlánecké kopce.
Závěrečný benefiční koncert „Kdyby tisíc flašinetů“ u příležitosti slavnostního zakončení VIII. Mezinárodního setkání flašinetků
v Brně. Koncert pořádalo technické muzeum v Brně a vstupné v plné
výši putovalo na podporu Paspointu.
Ve spolupráci s Lamacentrem jsme uskutečnili ,,přírodovědný týden,“ během kterého jsme každý den navštěvovali zvířátka,
poznávali přírodu a chodili na výlety.
Proběhl náš druhý pobytový tábor v hotelu Renospond na
Českomoravské vrchovině.

KALENDÁŘ

Velké stěhování všech našich služeb na nová pracoviště.
Anenská 10 – raná péče a poradenské centrum
Nerudova 7 – osobní asistence
Škroupova 54 – ředitelství, sociální rehabilitace, volnočasové a dobrovolnické centrum
Raná péče otevřela kroužek „Učíme se hrát“ díky podpoře
Nadace rozvoje občanské společnost. Kroužek je určen klientům
této služby do věku 7 let a je zdarma.

Zúčastnili jsme se mezinárodní konference přímo v Brně – Sociální
podnikání a sociální inovace v praxi.

PROSINEC
Prezentovali jsme svoji činnost v rámci Brněnských Vánoc na Dominikánském náměstí. Na této akci si mohli zájemci vyzkoušet první
autistickou realitu, která přibližuje, jak autisté vnímají okolní svět.
Přivezla ji bratislavská organizace SPOSA, která spolupracuje s lidmi
s autismem. V rámci této akce jsme příchozím předávali základní
informace o autismu a činnosti naší organizace.
V osobní asistenci proškolujeme nové asistenty a společně
se sociální rehabilitací a výtvarným kroužkem se chystáme na Vánoce.

ŘÍJEN
Zúčastnili jsme se konference Autismus v praxi v rámci kampaně
POROZUMĚT AUTISMU 2017, kterou pořádala pražská organizace
NAUTIS – Národní ústav pro austismus, z. ú..
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ZÁŘÍ

LISTOPAD

MÁME 15 LET!
Velké oslavy 15 let
působnosti v sociálních
službách. Uspořádali
jsme několik akcí, jejichž
cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti
o problematice autismu a informovat je
o službách a aktivtách
naší organizace.

“nejlépe jsi
prodal
to,
co jsi daroval”

TRVALÝM PŘÍKAZEM
NEBO PŘÍSPĚVKEM
NA BANKOVNÍ ÚČET

DAREM NA KONKRÉTNÍ
PROJEKT PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU

FORMOU NÁKUPU
PŘES PORTÁL

ZASLÁNÍM KRÁTKÉ TEXTOVÉ
ZPRÁVY FORMOU DÁRCOVSKÉ
SMS, KDY CENA JEDNÉ DMS JE
30, 60 NEBO 90 KČ. MY Z TĚCHTO
ZPRÁV OBDRŽÍME 29, 59 NEBO 89
KČ. VÍCE INFORMACÍ NA PORTÁLU

DARUJME.CZ

2200644205/2010

GIVT.CZ

KANCELÁŘSKÉ
POTŘEBY

PROPAGAČNÍ
MATERIÁLY

POMOC S DROBNÝMI
OPRAVAMI

TISKAŘSKÉ
SLUŽBY

GRAFICKÉ
SLUŽBY

DARCOVSKASMS.CZ

ZAMĚSTÁNÍM OSOB S PAS
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DOBROVOLNICTVÍM

NA VÁŠ DAR VÁM RÁDI VYSTAVÍME POTVRZENÍ PRO UPLATNĚNÍ DAŇOVÉHO ODPOČTU.
KONTAKTUJTE NAŠI EKONOMKU NA E-MAIL VLACHOVA@PASPOINT.CZ

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

jak nám můžete pomoci?

“

MOC DĚKUJEME NAŠIM
SPONZORŮM A DÁRCŮM.
BEZ VAŠÍ FINANČNÍ
PODPORY BYCHOM
NEMOHLI REALIZOVAT
NAŠE SLUŽBY
A VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY.

DĚKUJEME!

“

DĚKUJEME!

donátoři a dárci paspoint

z.ú.

Ing. Jiří Kadla
Ing. Dagmar Langerová
MUDr. Věra Ondrušová
Daniel Tomica
Benefit Management s.r.o.

veřejná sbírka
OPUS BONUM s.r.o.
Fórum dárců z.s. – DMS
Radek Švéda
Jiří Rýznar
Petra Rábořová
Hana Kolísková – Ospalé sovy
Petr Pláteník
Firma Kiwi.com na své akci Kiwi´s Got Talent nám
umožnila uspořádat veřejnou sbírku, do které se
zapojili její zaměstnanci
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OBEC
BLAŽOVICE

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNO-SEVER

MĚSTO
MODŘICE

MĚSTO
ROSICE

MĚSTSKÁ
ČÁST
VINOHRADY

OBEC
MOKRÁHORÁKOV

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNOKRÁLOVO POLE

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNO-LÍŠEŇ

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNO-ŽEBĚTÍN

OBEC
SOKOLNICE

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNO-STŘED

BRNO-MEDLÁNKY

OBEC
VELATICE

MĚSTO
PŘIBYSLAV
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MĚSTSKÁ
ČÁST

účetnictví

kontakty

KONTAKTY

Paspoint, z.ú.
Anenská 10/10, 602 00 Brno
IČO: 26589907
Bankovní spojení: 2900644193/2010

Administrátorka
Jitka Lišková ⁄ 775 199 800/kancelar@paspoint.cz
Ekonomka a účetní
Dana Vlachová ⁄ 777 016 147⁄ vlachova@paspoint.cz
Vedoucí poradenského centra
Mgr. Lucie Hemalová ⁄ 778 071 913 ⁄ hemalova@paspoint.cz/
centrumpaspoint@paspoint.cz
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Ke dni 1.1. 2017 se naše organizace Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. transformovala na Paspoint, z.ú. – Centrum
podpory lidí s autismem a jejich blízkých vedená u Krajského soudu
v Brně pod spisovou značkou U 184. Tuto změnu jsme provedli na
základě povinnosti vyplývající z platné legislativy nového občanského
zákoníku. Zůstáváme nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je
zkvalitnit život lidem s autismem a jejich blízkým.
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