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VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018
PASPOINT

ÚVODNÍ sLOVO
Vážení rodiče, klienti, kolegové, sympatizanti, dárci,

úvodní slovo

v roce 2018 jsme se věnovali rozvoji služeb a jejich zkvalitňování,
abychom mohli reagovat na rostoucí množství klientů a jejich potřeby.
od 1.1.2018 jsme začali realizovat novou službu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. díky této službě můžeme pomoci dalším
100 rodinám v jejich nelehké situaci. v rámci různých služeb jsme
vytvořili a provozujeme skupinové aktivity pro děti s autismem, pro
jejich sourozence, dospělé osoby s autismem či jejich rodiče. také
pořádáme různé nácviky, vzdělávací kurzy, kroužky, pobytové tábory
či jiné volnočasové aktivity.
snažíme se být aktivním partnerem krajskému úřadu, magistrátu
města i ostatním orP v procesu plánování a rozvoje služeb. Poukazujeme na potřebnost služeb pro osoby s autismem v celém regionu
Jihomoravského kraje. díky nákupu automobilů bychom rádi zajistili
služby pro celý Jihomoravský kraj.
Pokud chceme tyto aktivity realizovat, je nutné získávat finanční
prostředky a mít volné ruce, abychom mohli reagovat na potřeby
našich klientů. tímto bych chtěl poděkovat všem naši donátorům,
sponzorům a dárců, kteří nám toto umožňují.
nejvíce bych ale chtěl poděkovat mým kolegům, kteří v roce 2018
odvedli úžasnou práci. Jejich zásluhou můžeme naplňovat naše vize
a cíle v oblasti práce s lidmi s autismem.
děkuji.

mapa obcí s rozšířenou působností, kde poskytujeme naše služby –
raná péče, osobní asistence a sociální rehabilitace.
KONKRÉtNĚ SE JEDNALO O OBCE S ROŠÍŘENOU PŮSOBNOStÍ:
blansko, boskovice, brno, břeclav, bučovice, havlíčkův brod, hodonín,
hustopeče, ivančice, kuřim, kyjov, mikulov, moravský krumlov,
Pohořelice, Praha, Prostějov, rosice, slavkov u brna, Šlapanice, tišnov,
veselí nad moravou, vyškov, znojmo, židlochovice.

tomáš dostál
ředitel Paspoint, z. ú.
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KDO
JSME
?

denského centra stala registrovaná sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

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. Pomáháme osobám s autismem a jejich
blízkým zkvalitňovat systematickou a komplexní profesionální pomoc
v rámci celého Jihomoravského kraje. Sami poskytujeme 4 registrované sociální služby, 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.

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 a příměstské 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.

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. Od roku 2018 se z pora-
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O ORGANIZACI

O ORGANIZACI

historie

Na projekty zaměřené na upevňování sociálních, pracovních a dalších
dovedností, které byly financované Evropskými sociálními fondy,
navazuje bezplatná služba sociální rehabilitace, kterou jsme registrovali v roce 2014.

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
Klíčoví pracovníci

Mgr. Martin Polenský
Bc. et Bc. Michaela Hasoňová
Mgr. Julie Dvořáková
Pavla Kubíčková
Bc. Ladislav Bušek
Bc. Lenka Libánková

Tým osobních asistentů

Sociální rehabilitace
RANÁ PÉČE
Vedoucí služby
Poradci

Mgr. Veronika Pelánová
Mgr. Hana Jančiarová
Mgr. Jana Kurfürstová
Mgr. Lucie Strapáčová
Bc. Iva Šálovská, DiS.
Bc. Alžběta Urbánková
Mgr. Klára Večeřová
Bc. Veronika Sladovníková
Mgr. Jitka Rotscheinová
Mgr. Stanislav Konečný

Logopedka
Psycholog

Vedoucí služby
Poradkyně

Mgr. Kristýna Rakusová
Mgr. Petra Daňková
Bc. Jana Štůlová
Mgr. Julie Dvořáková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(Poradenské centrum)
Vedoucí služby
Psycholožka

Mgr. Lucie Hemalová
Mgr. Simona Řiháčková
Mgr. Klára Matušíková
Ing. Mgr. Dita Hádková
Mgr. Jana Kurfürstová
Bc. Eliška Foltýnová
Jakub Bednář

Speciální pedagožka
Sociální pracovnice
Poradenský pracovník
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organizační struktura
Vzdělávací centrum
Koordinátorka
Tým lektorů

Mgr. Klára Geislerová

Volnočasové aktivity
Koordinátorka
Tým vedoucích kroužků
a táborů

Mgr. Nicole Rauscherová

Dobrovolnické centrum
Koordinátorka
Tým dobrovolníků

Mgr. Nicole Rauscherová
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co
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Sociálně aktivizační služba (SAS) je ambulantní a terénní služba,
která poskytuje podporu rodinám, jejichž dítě trpí některou z diagnóz poruch autistického spektra (PAS) nebo u něj existuje na tuto
poruchu podezření. Podpora je zaměřena jak na rodiny, pro které je
tato skutečnost nová, tak i na rodiny, u jejichž dětí je diagnóza známá
delší dobu, ale jejich situace je dlouhodobě nepříznivá a nedokáže
ji sama vyřešit. Smyslem je jim pomoci se zorientovat v nové tíživé
situaci a poskytnout jim takovou podporu, která vychází z jejich
potřeb a směřuje ke zlepšení jejich situace. Prostřednictvím odborné
pomoci se snažíme zlepšit situaci uvnitř rodiny i její postavení a začlenění v širším okolí, její nezávislost a samostatnost. SAS poskytuje
služby sociální, psychologické a speciálně pedagogické.
CÍLOVÁ SKUPINA
• Rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra nebo podezřením na diagnózu PAS ve věku 0 – 18 let.
• Rodiny s bydlištěm na území Jihomoravského kraje.
Kapacita
Kapacita služby je 100 rodin.
CÍLE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
• Předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a
poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování celé
rodiny.
• Poskytnout rodičům potřebné informace, pomoct jim zorientovat
se v systému sociální podpory a služeb tak, aby věděli, na jaké
instituce se v případě potřeby mohou obrátit a jak mají postupovat.
• Informovat rodiče o problematice PAS v jejich různých aspektech, se kterými se potkávají či v budoucnu budou potkávat.
• Stabilizovat situaci v úzkém rodinném kruhu (dítě s PAS, rodiče,
sourozenci) i širší rodině.
• Co nejvíce posílit kompetence rodiny tak, aby v budoucnu byla
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schopna zvládat krizové situace samostatně.
V rámci individuální i skupinové práce s dítětem podporovat
psychomotorický a sociální vývoj dítěte s PAS tak, aby se dokázalo pohybovat v přirozeném prostředí, žít společně s rodiči a učit
se novým dovednostem.
Podpořit dítě s PAS v začlenění do širšího okolí (škola, volnočasové aktivity, vrstevníci aj.).
Podpořit rodinu v sociálním začlenění, aby mohla v rámci svých
možností a potřeb zvládat obvyklé činnosti a udržovat přirozené
sociální vztahy a vazby s okolím.
Zprostředkovávat vzájemná setkávání rodin s dětmi s PAS.

Součástí nabídky SAS je i skupinová práce různého zaměření.
Skupiny
• Rodičovská – poskytování vzájemné podpory a sdílení zkušeností
při řešení specifických problémů rodin s dítětem s PAS.
• Stimulační – nácvik dovedností, které dětem pomůžou začlenit
se do školního prostředí, mezi spolužáky a zvládnout nároky
školy/školky.
• Relaxační – pro děti, které mají obtíže s koncentrací, pozorností,
zklidněním.
• Sourozenecká – díky dětem s PAS, které potřebují speciální péči
a bývá na ně soustředěna větší pozornost, se jejich sourozenci
mohou cítit odstrčeně a nedostatečně vnímáni v rámci rodinného systému. Účelem skupiny je pomoci jim problémy zpracovávat a sdílet s ostatními.
• Dospívající - pro děti s PAS, které mají obtíže se začleňováním
do kolektivu vrstevníků i širšího okolí kvůli deficitům spojených
s jejich diagnózou, především v sociální oblasti a komunikačních
dovednostech.
Během roku 2018 jsme poskytli podporu celkem 105 rodinám. Počet
poskytnutých konzultací: 945. Počet intervencí: 8 297.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY
S DĚTMI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

945

POsKYTNUTÝch
KONZULTAcÍ

105

rodinám jsme
poskytli podporu

= 105 rodin
využilo podporu našeho
poradenského centra

8297
přímých
intervencí

•

raná péče

•

V roce 2018 naši pracovníci uskutečnili kolem 600 výjezdů do rodin
v rámci celého Jihomoravského kraje (včetně jeho okrajových částí).
Poradci na cestě ke klientům strávili přibližně 540 hodin a v rodinách
konzultovali celkem 1 200 hodin. Dále bylo realizováno 280 ambulantních konzultací (z toho 40 úvodních konzultací, na kterých probíhají
jednání se zájemci o službu, 240 zahrnuje psychologickou a logopedickou intervenci našich odborných pracovníků).
Co nabízíme
• Pomoc s orientací v problematice PAS – na konzultacích dáváme
rodičům dostatek prostoru pro diskuzi na aktuální témata,
průběžně je informujeme o plánovaných vzdělávacích akcích
realizovaných nejen naší organizací, doporučujeme a půjčujeme
jim vhodnou literaturu.
• Poradenství – poskytujeme rodičům informace o sociální
podpoře, o službách, které mohou využívat, o postupu při
zařazování dítěte o mateřské školy aj.
• Podporu – rodičům nasloucháme.
• Zpětnou vazbu – snažíme se rodičům zprostředkovat a zdůvodnit
náš pohled na danou situaci.
• Zhodnocení schopností a dovedností dítěte s PAS – snažíme se
najít silné a slabé stránky dítěte, abychom mohli zvolit správný
postup při jeho rozvoji.
• Logopedickou intervenci – pod vedením odborného pracovníka
– logopeda, pomáháme u dítěte s PAS rozvíjet funkční komunikaci.
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V průběhu roku 2018 dále úspěšně pokračovala realizace projektu,
podpořeném Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků
The VELUX Foundations, „Učíme se hrát“. Jedná se o zájmový kroužek,
který je určený dětem s PAS, jejichž rodiny jsou klienty naší služby.
Setkání probíhají zpravidla individuální formou, ve čtrnácti lekcích,
kdy jeden lektor pracuje s jedním dítětem, čímž vzniká dostatek
prostoru pro zmapování jeho potenciálu. Prostřednictvím motivačně
zajímavých aktivit se snažíme s dítětem navázat kontakt, hravou
formou rozvíjet jeho dovednosti a rodině poskytnou podněty pro
využití v domácím prostředí. Od začátku projektu bylo již do jeho
realizace zapojeno celkem 18 rodin.
Na základě podání žádosti, byl naší službě poskytnut Nadací AGROFERT
peněžní dar ve výši 77 500 Kč. Tato částka byla cíleně určená na nákup
materiálu, které využíváme k výrobě individuálně upravených pomůcek a ty následně půjčujeme do klientských rodin.
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RANÁ PÉČE

RANÁ PÉČE

Raná péče je jednou ze služeb poskytovaných organizací Paspoint,
z.ú., která se prostřednictvím komplexní a systematické péče snaží
zkvalitnit život rodinám, které pečují o dítě s PAS ve věku do 7 let.
Vzhledem k tomu, že chceme 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), a odborní pracovníci – logoped a psycholog.

Půjčování pomůcek – nabízíme k zapůjčení pomůcky, které mohou dítěti pomoci v jeho rozvoji.
Vedení rodičů při navazování vztahu s dítětem – učíme rodiče
hrát si se svým dítětem, upozorňujeme je na důležité momenty
v jeho chování, ukazujeme jim, jak mohou zaujmout jeho pozornost, navázat spolupráci apod.
Pomoc rodině zvládat běžné činnosti (pobyt doma, cestování
MHD, procházka, návštěva lékaře, nakupování aj.) – pokud má
dítě problém přizpůsobovat se měnícím se podmínkám a požadavkům, hledáme s rodiči cesty, jak tyto potíže zmírnit.
Konzultace v MŠ – na žádost rodičů a se souhlasem ředitele realizujeme náhledy ve školce, kde se společně s pedagogy snažíme
upravit podmínky tak, aby se zde všichni, v rámci možností, cítili
dobře.
Pravidelná setkávání rodičů – organizujeme rodičovské skupiny,
kde společně řešíme různá témata.

600

výjezdů
do rodin

1200
hodin
konzultací
s rodinami

540

hodin na cestě
ke klientům

OsObNÍ AsIsTENcE

osobní asistEncE

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
situací, posilovat sebevědomí, rozvíjet sociálních dovednosti
a v neposlední řadě pomáháme klienty začleňovat do společnosti.
od července 2016 čerpáme dar z nadace agrofert v rámci otevřeného grantového řízení „Podpora rodičů samoživitelů“. v roce 2018
byl nadační příspěvek využíván v rámci podpory rodičů samoživitelů
dětí s autismem, kterým byla poskytovaná asistence hrazena z nadačního příspěvku ve výši 50 %. dále byl příspěvek využíván pro matky
samoživitelky s autismem, kterým byla poskytovaná asistence hrazena ze 100 %.
v roce 2018 asistenci využilo 71 klientů a zajistilo ji 54 osobních
asistentů. za rok 2018 jsme poskytli 2778 asistencí, tzn. 8119 asistenčních hodin. nejvíce asistencí proběhlo v měsíci květnu a nejméně naopak v prosinci. celkem 58 zaměstnanců věnovalo našim
klientům a chodu služby 19 794 pracovních hodin.
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= 71 klientů,
kterým jsme poskytli

19.794 osobohodin

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

sociální rehabilace

S klienty pracují v rámci individuálních či skupinových setkáních
4 poradci, kteří se zaměřují na dovednosti, které klienti sami
pokládají za důležité a současně jsou nezbytné pro samostatné fungování ve společnosti. Během roku 2018 proběhlo přes
500 individuálních a 70 skupinových aktivit.

V tomto roce jsme klientům kromě besed nabídli také možnost
poznat více město Brno a jeho okolí prostřednictvím pravidelných
sobotních „výletů za architekturou.“
Navázali jsme také na projekt „Oběd pro dalšího.“ Díky Lokálu u Caipla
a jeho hostům mohli naši klienti využívat vouchery na oběd zdarma.
V roce 2018 jsme službu poskytli 35 osobám s PAS.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Sociální rehabilitace pomáhá prostřednictvím svých aktivit rozvíjet
schopnosti a dovednosti potřebné k vedení samostatného a nezávislého
života lidem s PAS ve věku 15–64 let. Služba je poskytována bezplatně,
ambulantní i terénní formou, lidem s trvalým či přechodným pobytem
na území Jihomoravského kraje. Klienti si v rámci této služby osvojují
a trénují běžné, pro život nezbytné úkony týkající se komunikace,
sebeobsluhy či zaměstnání. Služba je plánovaná individuálně,
s ohledem na potřeby a funkční schopnosti konkrétního klienta.

Uvědomujeme si, že stejně jako možnost realizovat se v zaměstnání,
je důležitá možnost rozvíjet mezilidské vztahy. Proto jsme v tomto
roce navázali kontakt s Intimní poradnou Ligy vozíčkářů a realizovali
2 besedy na téma navazování a udržování vztahů.

Nejčastějším obsahem těchto setkání byl nácvik komunikačních a
sociálních dovedností, kterým pracovníci SR společně s klienty usilují
o kompenzaci deficitů lidí s PAS v této oblasti. Klienti se tak např.
učili, jak reagovat na kritiku, jak se bránit manipulaci, jak říct, když
s něčím nesouhlasí apod. Jak se prezentovat na veřejnosti si pak
klienti mohli vyzkoušet během „dne informovanosti o autismu,“
který proběhl začátkem dubna.
Druhou nejčastější zakázkou našich klientů pak byla podpora v oblasti
zaměstnání. Naše úsilí se soustředilo jak na řešení různých náročných situací na pracovišti, tak celkově na udržení pracovního uplatnění již zaměstnaných klientů. Díky navázání na komunikaci se
sociálními podniky z minulého roku se nám nově v roce 2018 podařilo
zaměstnat další 3 klienty.
Přestěhováním do nových prostor jsme v letošním roce získali
„cvičný byt,“ díky němuž jsme mohli rozšířit nabídku našich aktivit
např. o pravidelnější nácviky vaření a nácvik pracovních dovedností
v přilehlé zahradě.
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= 35 OsOb
se scházelo na 70 společných
sekáních v rámci sociální rehabilitace

a Individuálních aktivitách s našimi
poradci.

volnočasové aktivity
Cílem volnočasových aktivit je nabídnout dětem s PAS rozmanitý
volnočasový program, kde se mohou setkat se svými vrstevníky
a rozvíjet své schopnosti. Veškeré aktivity uzpůsobujeme jejich věku,
schopnostem a specifickým potřebám.

Dále se konaly lekce angličtiny, jejichž náplň je individuální a řídí
se schopnostmi a požadavky jednotlivých klientů. Většina lekcí byla
zaměřená na procvičování gramatiky, konverzaci a orientaci
v psaném textu.
V rámci sobotních výletů, jsme navštívili nejrůznější místa v okolí
Brna jako např. Zoo ve Vyškově, rozhlednu v Tišnově, Boskovice
či Josefovské údolí.
V létě pravidelně pořádáme pobytové tábory a jeden příměstský.
První pobytový tábor proběhl v hotelu Renespond na Vysočině
a druhý v Rekreačním středisku Zubří. Klienti si během tábora vyzkoušeli
kreativní (malování triček) i sportovní činnosti (olympiáda, šifrovací
hry), pobavili se na karnevalu, opekli si špekáčky a zazpívali si u ohně
a podnikli několik výletů po okolí.
V roce 2018 jsme realizovali v rámci našich volnočasových aktivit
8 zájmových kroužků, 8 sobotních výletů, 2 letní pobytové tábory
a jeden příměstský.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Zájmové kroužky fungují za podpory lektora a několika dobrovolníků, kteří doprovázejí děti při aktivitách, pomáhají jim a podporují
je. Snažíme se pracovat v systému jeden na jednoho, tedy jeden
dobrovolník doprovází jedno dítě. Realizujeme kroužky, jejichž
cílem je rozvoj motoriky (bubnovací kroužek), kreativity (keramika)
a pohybových dovedností (sportovní a pohybově-hudební kroužek).

8

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.

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

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. spolu pracujeme 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 2018 nám pomohlo realizovat volnočasové aktivity a osvětové
akce 47 dobrovolníků. tito dobrovolníci odpracovali 2356 hodin na
zájmových kroužcích, výletech a aktivitách a pobytových táborech.
volnočasové aktivity. celkem tedy 2356 hodin za celý rok 2018.
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47 dobrovolníků
2356 dobrohodin

2 lektorky, byly poskytnuty 20 rodinám, odkonzultováno bylo
56 hodin. Individuální nácviky sociálních dovedností vedli 3 lektoři,
byly poskytnuty 29 rodinám a odkonzultováno bylo 242 hodin.

vzdělávací centrum

Během letošního roku se kurzy odehrávaly v nových prostorech
naší organizace, které byly pro tyto účely v průběhu celého roku
upravovány a vybavovány. Dané prostory sdílí Vzdělávací centrum
s dalšími službami Paspointu. Mnoho kurzů bylo realizováno i výjezdně – tedy v místě organizace, která si kurz objednala.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Nově bylo akreditováno 9 kurzů z resortu MŠMT a nově akreditovány
dva kurzy z resortu MPSV. Nově ve stávajících kurzech resortu MŠMT
byly rozšířeny lektorské sbory. Lektorský tým za všechny kurzy MŠMT
čítá 16 lektorů (kteří se vždy různě střídají dle svých specializací
a časových možností), za kurzy MPSV jsou akreditováni 2 lektoři.

Celkově bylo za rok 2018 realizováno 13 jednodenních a 3 dvoudenní
kurzy akreditované resortem MŠMT, dále 5 kurzů akreditovaných
MPSV a 2 neakreditované přednášky (dle konkrétních požadavků
organizací). V kurzech MŠMT bylo proškoleno 186 frekventantů,
odpřednášeno bylo 138 hodin, a to sedmi lektory. V kurzech MPSV
bylo proškoleno 69 účastníků, odpřednášeno bylo 40 hodin, a to
dvěma lektory.

Výjezdní kurzy byly realizovány v Jihomoravském kraji, ve Zlínském
kraji, Olomouckém kraji a Středočeském kraji. Na kurzy pořádané
v sídle naší organizace přijeli účastníci z Jihomoravského kraje,
Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje, kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Libereckého kraje.
Kurzů se zúčastnili odborníci spadající oblastí práce do daných
resortů, ale také několik rodičů dětí s autismem. Kurzy pro odborníky
a rodiče byly tematicky zaměřené z hlediska autismu na problematiku inkluze na základních školách a středních školách, na oblast
náročného chování, navozování funkční komunikace, osvojování
sociálních dovedností, rozvoj trivia a v neposlední řadě celkově na
problematiku vzdělávání osob s autismem. Zároveň byly po celý rok
realizovány i nácvikové kurzy pro naše klienty se zaměřením na rozvíjení a osvojování komunikačních a sociálních dovedností.
Nácviky sociálních dovedností, jsou individuálně poskytovány dětem
ve věku od 6 do 18 let. Skupinové nácviky sociálních dovedností
nebyly tento rok realizovány.
Nácviky funkční komunikace jsou individuálně poskytovány dětem
ve věku od 2,5 let do 10 let. Nácviky funkční komunikace vedly
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“nejlépe jsi
prodal
to,
co jsi daroval”

jak nám můžete pomoci?

TrVALÝM PŘÍKAZEM
nEbO PŘÍSPěVKEM
nA bAnKOVnÍ ÚČET

DArEM nA KOnKrÉTnÍ
PrOJEKT PrOSTŘEDnICTVÍM POrTáLU

nEbO nA ÚČET
VEŘEJnÉ SbÍrKy

DArUJME.CZ

2200644205/2010.
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

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?

2900644193/2010

“

Moc děkujeme našim
sponzorům a dárcům.
Bez Vaší finanční
podpory bychom
nemohli realizovat
naše služby
a volnočasové
aktivity.

Děkujeme!

“

DĚKUJEME!

donátoři a dárci paspoint
nadace AGrOFErT
nářadí Slavkov, s.r.o.
DAAK, s.r.o.
nadační fond AVAST
nadace rozvoje občanské společnosti nrOS
Sdružení Via, s.r.o. – hra Sendvič
MVČr
MPSV
JMK
MMb
Městská část brno-Střed
Městská část brno-Žebětín
Městské část brno-Líšeň
Městské část brno-Sever
Městská část brno-Královo Pole
Obec Velatice
Obec Mokrá-Horákov
Město Šlapanice
Ing. Pavel Libánek
Ing. Dagmar Langerová
Simona Hudečková
Gynekologie MUDr. Věra Ondrušová, s.r.o.
renáta Machovská
Ing. Jiří Kadla
ostatní drobní dárci

z.ú.

městská
část
brno-střEd

městská
část
brno-sEvEr

městská
část
brno-žEbětín

městská
část
brnokrálovo PolE

obEc
mokráhorákov

město
ŠlaPanicE

veřejná sbírka
Fórum dárců z.s. – DMS
Pláteník Petr
MUDr. Marie Čoupková
Egerlovi
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městská
část
brno-líŠEŇ

obEc
vElaticE

účetnictví

kontakty

kontakty

Ředitel
Ing. Tomáš Dostál ⁄ 775 170 795 ⁄reditel@paspoint.cz

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 sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
(poradenské centrum)
Mgr. Lucie Hemalová ⁄ 778 071 913 ⁄ hemalova@paspoint.cz/
centrumpaspoint@paspoint.cz

KONTAKTY

Vedoucí osobní asistence
Mgr. Martin Polenský ⁄ 775 199 801 ⁄polensky@paspoint.cz/
oas@paspoint.cz
Vedoucí sociální rehabilitace
Mgr. Kristýna Rakusová ⁄ 777 659 703 ⁄ rakusova@paspoint.cz/
sr@paspoint.cz
Koordinátorka volnočasových aktivit a dobrovolnictví
Mgr. Nicole Rauscherová ⁄ 775 199 808 ⁄
volnocasovky@paspoint.cz ⁄ dobrovolnictvi@paspoint.cz
Vedoucí vzdělávacího centra
Mgr. Klára Geislerová ⁄604 915 414/vzdelavani@paspoint.cz
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KONTAKTY

Vedoucí rané péče
Mgr. Veronika Pelánová ⁄ 777 798 701 ⁄pelanova@paspoint.cz/
rp@paspoint.cz
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