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ÚVODNÍ SLOVO

v roce 2016 se odehrálo několik zásadních změn, které naši
organizaci rozvinulo. Přestěhovali jsme naše sídlo na adresu
Anenská 10, Brno. Více prostor nám dalo větší možnost individuálně pracovat s klienty, rodiči, zaměstnanci. Další prostory
máme na adrese Nerudova 7, Brno, kde sídlí raná péče a poradenské centrum.
Další chystanou změnou byla transformace organizace
a to jak názvu, tak právní formy a organizační struktury. V prosinci 2016 jsme podali žádost na rejstříkový soud a uspěli jsme.
Od 1.1.2017 jsme Paspoint, z.ú.
Také jsme s velmi kladným hodnocením ukončili
projekt na podporu klientů s autismem a jejich rodin. Poskytli
jsme jim první pomoc v době „čerstvého“ zjištění diagnózy
nebo podezření na ni. Na tento projekt navázalo Poradenské
centrum, které v této činnosti pokračuje.
Díky projektům věnovaným zaměstnávání osob s autismem jsme začali poskytovat intenzivně sociální rehabilitaci.
Vytvořili jsme nový tým, který se věnuje dospělým klientům.
V roce 2016 se nám dařilo navyšovat kapacity služeb
a počty zaměstnanců (122). V osobní asistenci jsme rozvíjeli systém
klíčových pracovnic, v rané péči jsme připravovali rozvoj služby
v oblasti multidisciplinárních týmů (psycholog, logoped apod.),
v poradenském centrum jsme se věnovali rodičovským skupinám,
vytvořili jsme velké množství volnočasových aktivit a dva pobytové
tábory. Vzdělávali jsme širokou veřejnost. Dále jsme chystali registraci nové služby, kterou budeme podávat v roce 2017.
Aktivně jsme se zúčastnili velkého množství jednání
v rámci komunitního plánování v různých ORP a připravovali
jsme náš strategický dokument na podporu osob s autismem

6

v Jihomoravském kraji. Tento dokument jsme se poté snažili
prosazovat do strategických dokumentů, které vydává Krajský
úřad Jihomoravského kraje.
Naše činnost by nebyla možná bez všech donátorů,
dárců, podporovatelů a hlavně zaměstnanců. Těmto všem
lidem či právnickým osobám bych chtěl moc poděkovat!
Těším se na spolupráci v roce 2017.
						

		

úvodní slovo

úvodní slovo

Vážení rodiče, klienti, kolegové, sympatizanti,

Tomáš Dostál
ředitel organizace
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KDO JSME?

o organizaci

O ORGANIZACI
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. (nyní
Paspoint, z.ú.) vznikla v roce 2002 z iniciativy rodičů a odborníků,
kteří s lidmi s poruchami autistického spektra (dále jen PAS)
spolupracují v rámci celostátní organizace APLA s působností
pro celý Jihomoravský kraj. Veškeré naše aktivity vycházejí
z cíle zkvalitnit život lidem s PAS. Proto se snažíme podporovat
a zkvalitňovat systematickou a komplexní profesionální pomoc
těmto lidem.

Naše organizace vznikla na základě myšlenky podporovat
a zkvalitnit život lidem s poruchami autistického spektra (dále jen
PAS). Tuto prvotní myšlenku rozvíjeli rodiče lidí s poruchou autistického spektra a odborníci. Díky tomu můžeme nyní poskytovat
systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s PAS
i jejich rodinám, zkvalitňovat život osobám s PAS (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 stupně postižení a míry pomoci v rámci jejich volného času a ve školských zařízeních.
V roce 2011 jsme registrovali bezplatnou službu rané
péče, která svou pomoc zaměřuje na děti předškolního věku
(do 7 let). Na tuto službu navazuje v roce 2014 otevřené poradenské centrum Paspoint, které poskytuje podporu a pomoc
rodinám v období stanovení diagnózy do 18 let věku dítěte.
Toto centrum bylo do října 2016 financováno nadací Sirius.
Na tři projekty zaměřené na upevňování sociálních,
pracovních a dalších dovedností, které byly financované
10
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historie

historie

HISTORIE

Evropskými sociálními fondy, navazuje bezplatná služba sociální rehabilitace, kterou jsme registrovali v roce 2014.
Nedílnou součástí naší organizace je také oblast dalšího
vzdělávání a informovanosti laické a odborné veřejnosti realizované naším vzdělávacím centrem. 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 v 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 sobotní výlety.
Jelikož se množství nabízených volnočasových aktivit
navýšilo, tak jsme v roce 2006 akreditovali dobrovolnickou
službu, díky níž můžeme tyto aktivity zajišťovat v takovémto rozsahu. Dobrovolníci nám pomáhají nejen na všech
kroužcích, táborech ale také i na osvětových akcích, které
pořádáme.
Co vše jsme realizovali v roce 2016, se dozvíte na
následujících stránkách.

organizační struktura
VALNÁ HROMADA
Prezident
Rada sdružení

Mgr. Martin Polenský
prezident
Mgr. Martin Polenský
viceprezidentka
Mgr. Andrea Malenová
viceprezidentka
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Ing. Tomáš Dostál

Revizní komise
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RANÁ PÉČE
Koordinátorka služby
a poradkyně
Koordinátor
Administrativní
pracovnice a poradkyně
Poradkyně

Mgr. Lucie Hemalová
Ing. Tomáš Dostál

OSOBNÍ ASISTENCE
Koordinátorka služby
Administrátorka služby
Sociální pracovnice
do srpna 2016

Martina Planičková, DiS.
Jitka Lišková
Bc. Lenka Libánková, DiS.
Bc. Veronika Veselá

Klíčové pracovnice
od září 2016

Ing. Dita Hádková
Pavla Kubíčková
Bc. Lenka Libánková, DiS.

Tým osobních asistentů

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Koordinátor služby

Bc. Ladislav Bušek
Ing. Tomáš Dostál
Mgr. Karolína Jiřičková
Mgr. Kristýna Kršjaková
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Mgr. Klára Večeřová
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organizační struktura
CENTRUM PASPOINT/PORADENSKÉ CENTRUM
Koordinátorka,
sociální pracovnice
Psycholožka
Speciální pedagožka
Supervizor

Mgr. Lucie Hemalová
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Mgr. Jana Kurfürstová
Mgr. Milan Pilát
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Koordinátorka

Mgr. Klára Geislerová
Bc. Iva Šálovská, Dis.

Tým lektorů
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Koordinátorka

Bc. Veronika Sladovníková
Bc. Adéla Miklová

Tým vedoucích kroužků

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Koordinátorka

zaměstanců
v roce 2016

Bc. Veronika Sladovníková
Bc. Adéla Miklová

Tým dobrovolníků
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co děláme?

Raná péče je bezplatná terénní sociální služba, probíhající na
území Jihomoravského kraje. Zaměřuje se na podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstají děti, u nichž byla diagnostikována PAS či bylo na tuto poruchu vysloveno podezření.
Cílem služby je zmírnit negativní vliv PAS na psychický
vývoj dítěte a jeho rodiny, podporovat rozvoj všech oblastí
vývoje dítěte a poskytnout rodině i dítěti co nejlepší předpoklady k zapojení se do společnosti. Usilujeme o to, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít
takovou míru jejich naplnění, která jim umožní žít život
co nejvíce podle svých představ.
Vzhledem k tomu, že máme ve své péči rodiny těch
nejmenších, snažíme se vycházet vstříc jejich potřebám,
především potřebě klidu a bezpečí domácího prostředí bez
nutného dojíždění za odborníky. Základní služby jsou proto
poskytovány poradkyněmi formou pravidelných individuálních
konzultací v rodině dle potřeb klienta a jeho blízkých, zpravidla 1x měsíčně většinou v místě bydliště. Kromě konzultací
přímo v rodině poradkyně navštěvují i před-školská zařízení,
kam dítě dochází. Na žádost zákonných zástupců spolupracuje
raná péče i s odborníky a institucemi (speciálněpedagogická
centra, psychologové, logopedi, psychiatři a další).
V roce 2016 jsme podpořili 60 rodin v celém Jihomoravském
kraji.

18

raná péče

raná péče

RANÁ PÉČE

raná péče

CENTRUM PASPOINT/PORADENSKÉ CENTRUM
Centrum Paspoint , které fungovalo díky podpoře nadace Sirius
od listopadu 2014 do srpna 2016, se transformovalo na Poradenské centrum, které je aktuálně 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.
Hlavním cílem centra je pomoci rodině zorientovat se
v nové situaci a poskytnout jí takovou podporu, která vychází
z jejich potřeb a směřuje ke zlepšení současné situace.
Podporu jednotlivým rodinám poskytuje sociální pracovník
a psycholog, kteří jsou přítomni u prvního kontaktu s rodinou.
Psycholog seznamuje rodiče s různými aspekty diagnózy,
následně poskytuje konzultace pro klienty s PAS a jejich rodinné příslušníky. Sociální pracovník informuje rodiče o možnostech sociální podpory a podpory namířené na rodiny s dětmi
s PAS, vysvětluje jim základní principy práce s dětmi s PAS.
Následná podpora probíhá s těmi pracovníky, o které rodina
projeví zájem. Může se jednat o výše zmíněné pracovníky nebo
speciálního pedagoga, který může docházet do rodin nebo
vést konzultace ambulantní formou. Společně s rodinou pracuje
na oblastech, které jsou pro ni a dítě prioritní – např. komunikace, sebeobsluha, sociální dovednosti. Pracovníci respektují
rozhodnutí rodiny a přizpůsobují tomu formu podpory.
V rámci centra probíhají tzv. rodičovské skupiny. Skupiny
probíhají od září do května pravidelně 1x za tři týdny. Aktuálně
jsou realizovány 2 skupiny pro rodiče mladších a starších dětí.
Skupiny vede psycholog z centra a doplňují ho další pozvaní
odborníci, např. z SPC při ZŠ Štolcova. Po dobu trvání skupiny
je pro děti zajištěna osobní asistence.
V minulém roce jsme poskytli podporu 220 rodinám především
na území Jihomoravského kraje a okrajově pak i v krajích
sousedních.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE

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 a Downovým syndromem ve věku od 1 do
64 let. Služba je pro každého klienta plánována individuálně
dle jeho požadavků, přání a potřeb.
Cílem osobní asistence je zkvalitnění života klientům
služby prostřednictvím poskytování profesionální osobní
asistence, aby mohli zůstat v přirozeném prostředí. Pomáháme
kompenzovat komunikační nedostatky bránící porozumění
běžných denních situací, posilovat sebevědomí, rozvíjet sociálních dovednosti a v neposlední řadě pomáháme klienty
začleňovat do společnosti.
V největším počtu asistence probíhají během školního
roku, kdy 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. Pro naše klienty
jsme připravili různé akce např. „Dámskou jízdu“, kde se setkaly maminky s PAS a jejich děti, vernisáž papírových modelů
dopravních prostředků MHD našeho klienta a proběhla i skupinová „výletní“ asistence.
V roce 2016 asistenci využilo 78 klientů a zajistilo ji 60 osobních asistentů. Poskytli jsme celkem 16 471 osobohodin, tedy
hodin, kdy jsme se věnovali přímo klientům a všemu, co jejich
asistence obnáší.

Sociální rehabilitace je bezplatná sociální služba poskytována
ambulantní i terénní formou na území Jihomoravského kraje.
Sociální rehabilitace pomáhá klientům ve věku od 15 do 64 let
rozvíjet se v těch oblastech sociálních dovedností, které klient
sám pokládá za důležité, a jejichž zvládnutí mu pomáhá v samostatném a nezávislém životě.
Cílem služby je posílení schopností a dovedností –
mládeže a dospělých s PAS – potřebných pro dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Mezi dílčí cíle patří osvojení si
praktických dovedností potřebných pro samostatný život, podpora při zvládání rizikových krizových situací vyplývající z deficitních oblastí PAS a posilování pracovních kompetencí vedoucích
k vyhledání, zajištění a udržení zaměstnání na otevřeném
a chráněném trhu práce.
S klienty pracují poradci sociální rehabilitace v rámci
individuálních setkání. Nejvíce klientů řeší otázku zaměstnání
a komunikace. Dále je to například oblast sebeobsluhy, vaření,
cestování, bydlení, práce na počítači nebo hygieny. Pro klienty poradci připravují skupinová setkání, která probíhají 5–6x
měsíčně. V rámci těchto setkání společně klienti a poradci vaří,
nacvičují sociální dovednosti, chodí do různých restaurací
a kaváren, kde se neformálně setkávají. Velmi podobná setkávání probíhají i v Lokále u Caipla, který 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.
Poradci komunikují s firmami o možnostech zaměstnávání
našich klientů. Během celé roku 2016 jsme spolupracovali se
současnými zaměstnavateli klientů, jako jsou firmy KBC Group NV,
Czech Brand, Gardner Denver cz + sk, s.r.o., a se nám podařilo
navázat spolupráci s firmami 3lobit, Práh a Simewa.
V roce 2016 jsme spolupracovali s 30 klienty
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OSOBNÍ ASISTENCE

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
Sociální rehabilitace
je bezplatná sociální
služba poskytována
ambulantní i terénní
formou na území
Jihomoravského kraje.

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

V roce 2016 jsme realizovali v rámci našich volnočasových
aktivit 9 zájmových kroužků, 8 sobotních výletů, 2 letní pobytové tábory a 7 letních aktivit. Veškeré aktivity se nám podařilo
realizovat díky podpoře nadačního fondu Pomozte dětem,
který nás zařadil mezi Top 50 projektů neziskových organizací
z celé České republiky.
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. Každému byl
uzpůsobený program podle jeho možností a schopností se snahou aktivně zapojit všechny účastníky. Část programu probíhala
ve skupině, část programu individuálně s dobrovolníky.
Dále měli klienti možnost využít plaveckého bazénu,
který byl zajištěn přímo pro naše klienty, v Lázních Rašínova.
Plavání se konalo jednou měsíčně. Keraický 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. Tvorba z keramické hlíny
umožňuje našim klientům si vyhrát s jednotlivými výrobky
a zároveň rozvíjí jemnou motoriku, představivost a dodává
pocit uspokojení z dobře odvedené práce.
Dále se konaly lekce angličtiny. Lektoři vždy připravili
26

lekce individuálně dle potřeb a požadavků jednolitých klientů.
Lekce 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. Přírodovědný kroužek byl realizován od května do září.
V první polovině roku 2016 probíhal dopravní kroužek,
díky kterému se naši klienti učili orientovat v MHD a městě
Brně. Společně jezdili na zajímavá místa, vyhledávali spoje
na internetu, vyráběli výrobky s dopravní tématikou, učili se
o zajímavostech jednotlivých tratí a míst. Tímto bychom rádi
poděkovali za podporu Ing. Janu Palánovi z brněnského Regionálního obchodního centra Českých drah, který klientům
věnoval propagační materiály Českých drah např. kalendáře,
píšťalky, lahve na vodu, bloky, reflexní pásky apod.
Ve stejné době probíhal i kroužek bubnování, kde klienti
trénovali koordinaci rukou, různé rytmy, prováděli relaxační
cvičení, a bubnovali do hudby. V druhé polovině roku nahradilo
bubnování nová aktivita - hudební kroužek. V rámci tohoto kroužku se klienti učili jednotlivým rytmům, hráli na různé hudební
nástroje a zároveň procvičovali i zpěv. Své umění nám předvedli
v rámci Dne otevřených dveří centra Paspoint, kde proběhl
jejich koncert. V druhé polovině roku 2016 začal probíhat výtvarný kroužek, který byl zaměřený na arteterapii. Klienti v rámci
kroužku rozvíjeli jemnou motoriku a představivost.
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 13 lektorů, 57 klientů
a 30 dobrovolníků.
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V rámci 8 sobotních výletů, které jsme v minulém roce uskutečnili, jsme navštívili různá místa v okolí města Brna jako
např. Ivančice, oboru Holedná, Macochu nebo Aqua park
Kohoutovice.
Výletů se zúčastnilo 25 klientů a 15 dobrovolníků.
V létě pravidelně pořádáme pobytové tábory a letní aktivity,
které probíhají vždy jeden den v týdnu po celou dobu prázdnin. První pobytový tábor proběh v Hotelu Renospond v Českomoravské vysočině a druhý tábor proběhl na Hálově mlýně
v Údolí Bílého potoka. 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, opékali špekáčky
a hrálo se na kytaru.
V létě probíhaly každou středu letní aktivity, během
nichž jsme navštívili zajímavá místa v Brně a jeho okolí např.
koupaliště biotop Brno-Jih, Mariánské údolí, procházka do
Tišnova s opékáním buřtů a návštěva hradu Veveří spojená
s procházkou na parník do přístaviště ve Veverské Bítýšce.
Obou táborů se zúčastnilo 18 klientů, 20 dobrovolníků
a 2 programové vedoucí. Letních aktivit se zúčastnilo
20 klientů a 15 dobrovolníků.
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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 nebi přírody.
Dobrovolnické centrum Paspoint je akreditovanou
službou pod MVČR. Centrum velice úzce spolupracuje s volnočasovými aktivitami. Díky našim dobrovolníkům jsme mohli
realizovat veškeré volnočasové kroužky, výlety a tábory.
Na základě toho veškeré volnočasové aktivity fungují
na principu „jeden na jednoho“, což znamená, že každému
klientovi se věnuje jeden dobrovolník. Díky tomuto systému
dvojic se mohli individuálně věnovat klientovi a jeho potřebám
při jednotlivých aktivitách.
Dobrovolníci nám také pomáhají na osvětových akcích,
které každoročně připravujeme. Společně jsme připravili oslavy
k dubnovému Mezinárodnímu dni informovanosti o autismu.
Společně s dobrovolníky jsme uspořádali společná
8 setkání, kde mohou sdílet svoje zkušenosti s klienty, zahrát
si různé hry a modelové situace, které je během aktivit mohou
potkat.
V roce 2016 nám pomohlo realizovat volnočasové aktivity
a osvětové akce 45 dobrovolníků.
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V rámci našeho vzdělávacího centra realizujeme vzdělávací
kurzy pro odborníky (ze sféry sociální, školství a zdravotnictví),
rodiče a veřejnost. Zároveň nabízíme i kurzy pro naše klienty se
zaměřením na rozvíjení a osvojování komunikačních a sociálních dovedností.
Jednotlivé kurzy jsou akreditované u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí,
České lékařské komory, Asociace klinických psychologů, Asociace zdravotnických sester a České stomatologické komory.
V našich kurzech pro odborníky, rodiče a veřejnost jsme
se tematicky zaměřili například na seznámení frekventantů
s příčinami problémů a projevů osob s PAS v komunikaci
a chování. Kurzy byly také zaměřeny na individuální a skupinovou integraci do mateřské, základní a střední školy, seznámení
pedagogů s novými trendy ve vzdělávání žáků s PAS a jejich
zapojení do kolektivu spolužáků. Jedním z dalších témat bylo
kompenzování nedostatků v oblasti představivosti pomoci
vizuální podpory, struktury pomůcek, úpravy prostředí a motivačních pobídek. Účastníkům jsme představili různé typy procesuálních a pracovních schémat, která se dají využít v různých
vývojových etapách dětí s PAS.
V roce 2016 jsme realizovali 16 jednodenních a 2
vícedenní kurzy. Podílelo se na nich 9 lektorů a zúčastnilo 64
frekventantů.
Nácviky sociálních dovedností jsou fakultativní, placenou službou. Jsou poskytovány dětem ve věku od 6 do 14 let,
formou individuálních lekcí. Po skončení každé lekce s dítětem
probíhala konzultace s rodičem, kde se rodič seznámil s prací
dítěte a s možnostmi nácviků sociálních dovedností přímo
v praktickém životě. Nácviky funkční komunikace jsou také

36

fakultativní, placenou službou. Během individuální lekce
probíhá přímá práce s dítětem a zaučení rodiče v tréninku
funkční komunikace v domácím prostředí. Nezbytnou
součástí je i vysvětlení rodičům, proč je veden nácvik daným
způsobem, proč se volí dané pomůcky apod.
Nácviky funkční komunikace vedly 2 lektorky a byly poskytnuty 22 rodinám. Nácviky sociálních dovedností vedly taktéž
2 lektorky a byly poskytovány 19 rodinám.
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KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2016
1

2

3

7

VELKÉ
STĚHOVÁNÍ

ZABYDLUJEME SE

HRA
“SENDVIČ”

LETNÍ
TÁBOR!!!

OSLAVY
MEZINÁRODNÍHO DNE
INFORMOVANOSTI
O AUTISMU

5

6

10

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V NAŠICH
NOVÝCH
PROSTORÁCH
NA ADRESE
ANENSKÁ 10.

MÁME
JARNÍ
ÚNAVU

VERNISÁŽ
MODELŮ MHD
A HUDEBNÍ
VYSTOUPENÍ

KONFERENCE
“SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST
A SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ
V PRAXI”

38

BENEFIČNÍ
KONCERT „KDYBY
TISÍC FLAŠINETŮ“

9
SLAVÍME
2 ROKY!

POMÁHEJ
POHYBEM

4

DRUHÝ
KONCERT
KLASICKÉ
HUDBY
NA PETROVĚ

8

11
KONFERENCE
„KAŽDÁ FIRMA
POTŘEBUJE
SVÉHO
AUTISTU“
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12
TRANSFORMACE
NAŠÍ
ORGANIZACE
DLE PLATNÉ
LEGISLATIVY

Všechny akce spojovala modrá barva, která je mezinárodním
symbolem pro komunikaci, což je dovednost, se kterou mají
lidé s PAS nejčastější problémy.

LEDEN
Velké stěhování celé naší organizace z dlouholetého sídla
na Fügnerově 30 na novou adresu ANENSKÁ 10. Díky dobrovolníkům z projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“
Ratolesti Brno jsme se přestěhovali během jednoho dne.
Děkujeme.

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 35 000 Kč.
Na podporu APLA-JM směřoval výtěžek z koncertu
duchovní hudby na Petrově. Celý koncert pořádalo technické
muzeum v Brně, se kterým pokračujeme v úspěšné spolupráci.
Záštitu nad našimi pořádanými akcemi v rámci oslav
“Mezinárodního dne informovanosti o autismu” převzala
Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. Od
odpoledních hodin jsme před budovou Veřejného ochránce
práv připravili “Hravé odpoledne”, kde si mohli všichni vyzkoušet naši hru HRAPLU, kde se seznamovali se situacemi,
které jsou pro naše klienty náročné a hledali možnosti, jak
je vyřešit. Všichni si mohli vyrobit vlastní lampión, který poté
využili v našem modrém průvodu, kterým jsme se připojili
k iniciativě „Light It Up Blue“. Prošli jsme centrem města Brna
a naše setkání zakončili v kavárně Anděl, kde probíhal koncert a následné společné posezení.
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V rámci oslav “Mezinárodního dne informovanosti o autismu”
jsme uspořádali “Den otevřených dveří” v našich nových prostorách na adrese Anenská 10.

ČERVEN
V našich prostorách na Anenské 10 probíhala vernisáž modelů
MHD a hudební vystoupení – hra na akordeon klientů osobní
asistence.
Proběhl druhý koncert klasické hudby na Petrově,
jehož výtěžek v plné výši podpořil naši činnost. Tento koncert
navazuje na naši úspěšnou spolupráci s Technickým muzeem
v Brně.

ČERVENEC
Probíhali letní aktivity a jeden z bytových táborů v Českomoravské vysočině.
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BŘEZEN

DUBEN

SRPEN

LISTOPAD

akce v roce 2016

Zúčastnili jsme se konference „Každá firma potřebuje svého
autistu“, kterou pořádala bratislavská organizace SPOSA.

PROSINEC
Připravili jsme transformaci naší organizace na základě povinnosti vyplývající z platné legislativy, nového občanského
zákoníku. Změna bude pouze v názvu organizace a právní
formě: Paspoint, z.ú. Nadále Zůstáváme nestátní neziskovou
organizací, jejímž cílem je zkvalitnit život lidem s autismem
a jejich blízkým.

ZÁŘÍ
Naše centrum Paspoint slavilo 2 roky a v rámci těchto oslav
jsme uspořádali na naší adrese Nerudova 7 Den otevřených
dveří, v jehož rámci proběhl i koncert skupiny Aut band.

ŘÍJEN
Zúčastnili jsme se konference “Autismus v praxi” v rámci kampaně POROZUMĚT AUTISMU 2016, kterou pořádala pražská
organizace NAUTIS.
V tomto měsíci jsme se také zúčastnili konference
“Společenská odpovědnost a sociální podnikání v praxi”, kde
jsme prezentovali naši organizaci se zaměřením na naši službu
sociální rehabilitaci.
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Závěrečný benefiční koncert „Kdyby tisíc flašinetů“ u příležitosti slavnostního zakončení VII. Mezinárodního setkání flašinetků
v Brně. Koncert pořádalo technické muzeum v Brně a vstupné
v plné výši putovalo na podporu APLA-JM.
V rámci Mistrovství ČR v požárním sportu proběhla,
ve spolupráci s nadací ČEZ, akce nazvaná “Pomáhej pohybem”.
Na náměstí Svobody jsme měli svůj stánek, kde jsme Vám byli
k dispozici a odpovídali na Vaše dotazy. A jak jste nám mohli
přispět? Projeli jste se chvilku na rotopedu a za vaše ujeté metry
nám nadace ČEZ přispěla celkovou částkou 51 449 Kč.
Proběhly další výlety v rámci letních aktivit a druhý pobytový tábor v Údolí Bílého potoka.

TO, CO JSI DAROVAL.”

“NEJLÉPE JSI PRODAL

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 MAIL VLACHOVA@APLA-JM.CZ

jak nám můžete pomoci?

jak nám můžete pomoci?

jak nám můžete pomoci?

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

“

DĚKUJEME!

“

MOC DĚKUJEME NAŠIM

donátoři a dárci apla-jm
Martin Polák

O.S.

OBEC
BLAŽOVICE

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNO-SEVER

MĚSTO
MODŘICE

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNO-BYSTRC

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNO-KOHOUTOVICE

OBEC MOKRÁHORÁKOV

MĚSTSKÁ
ČÁST
BNO-KRÁLOVO
POLE

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNO -LÍŠEŇ

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNOŽEBĚTÍN

MĚSTO
ŠLAPANICE

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNO- STŘED

MĚSTSKÁ
ČÁST
BRNOMEDLÁNKY

Vít Mádr
RA – MON Trade Ltd.
GIVT, cz s.r.o.
MUDr. Věra Ondrušová
Ing. Dagmar Langerová
Martina Laštůvková
Milana Veselá
Luboš Žampach

OBEC
VELATICE

Lenka Kahunová
MUDr. Marie Čoupková
MEDAC, spol. s.r.o.
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účetnictví

kontakty

KONTAKTY

Ředitel
Ing. Tomáš Dostál ⁄ 775 170 795 ⁄ reditel@apla-jm.cz

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.

Administrátorka
Jitka Lišková ⁄ 775 199 800 ⁄ kancelar@apla-jm.cz
Vedoucí poradenského centra
Mgr. Lucie Hemalová ⁄ 778 071 913 ⁄ hemalova@apla-jm.cz,
centrumpaspoint@apla-jm.cz
Vedoucí rané péče
Mgr. Veronika Pelánová ⁄ 777 798 701 ⁄pelanova@apla-jm.cz,
rp@apla-jm.cz

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

Vedoucí osobní asistence
Martina Prchalová, DiS. ⁄ 775 199 801 ⁄oas@apla-jm.cz ⁄
planickova@apla-jm.cz
Vedoucí sociální rehabilitace
Bc. Ladislav Bušek ⁄ 774 098 060 ⁄ busek@apla-jm.cz,
sr@apla-jm.cz
Koordinátorka volnočasových aktivit a dobrovolnictví
Bc. Veronika Sladovníková ⁄ 775 199 808 ⁄
volnocasovky@apla-jm.cz ⁄ dobrovolnoctvi@apla-jm.cz
Vedoucí vzdělávacího centra
Mgr. Klára Geislerová ⁄ vzdelavani@apla-jm.cz
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Výroční zpráva byla vytvořena
za finančního přispění
Jihomoravského kraje.
Grafické zpracování: TAKUU
2017

