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Vážení rodiče, klienti, kolegové, sympatizanti, dárci,

rok 2020 byl jedním z nejnáročnějších období, které naše organizace 
absolvovala. Paradoxně to ale nebyly finance, či jiné existenciální problémy. 
Problémem číslo jedna byl jednoznačně COVID-19. Pandemie začala  
v březnu 2020 a ovlivnila životy všech lidí i organizací.

Po prvním šoku a nejistotě, jak budeme fungovat a co bude, jsme začali 
intenzivně řešit, jak se nás dotýkají epidemiologická opatření, co může-
me a nemůžeme dělat. Zůstali jsme téměř bez opory, veškerá nařízení 
jsme si museli sami vyhodnotit a nastavit pravidla pro práci s klienty. 
Od začátku této situace jsme si vytvořili mechanizmus porad krizového 
štábu organizace, který se schází dle potřeby a projednává opatření. 
Celou dobu se snažíme být transparentní a hlavně v pravidlech stálí. 
Dokonce jsme vždy tato opatření nastavili malinko přísnější, než možná 
zákon ukládal. Z mého pohledu se to ale vyplatilo a vyplácí.

Epidemie výrazně ovlivnila chod služeb, museli jsme omezit styk na pra-
covišti dle nařízení a měnit způsob komunikace s klienty a jejich rodinou. 
Na situaci také reagovali sami klienti či jejich rodiny. Izolace, vytržení 
z denního režimu, průběžné uzávěry škol, žádné volnočasové aktivity, 
toto všechno mělo a má obrovský dopad na fungování a psychiku našich 
klientů, jejich rodin ale i zaměstnanců. 

Ve službách jsme zaznamenali střídavě velké propady v zájmu o službu 
z důvodů strachu z kontaktu, z důvodů karantény či samotné nemoci. 
Část práce jsme převedli do online prostředí, kde jsme vymýšleli různé 
nové způsoby, jak pomoci virtuálně našim klientům. Ne vše se ale bohu-
žel dá trénovat online. Rostl také zájem o práci psychologů. 

Je zřejmé, že rok 2021 bude pokračovat v podobném režimu hodně za-
loženém na online konzultacích. Jako nadějné se ale jeví očkování, které 
naši pracovníci absolvují a které jim umožní bezpečnější práci v terénu. 

ÚVODNÍ SLOVO
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Také doufám, že budeme moci realizovat volnočasové aktivity v reálném 
prostředí, ne jenom ve virtuálním světě, kde jsou možnosti pro naši 
cílovou skupinu velmi omezené.

Pevně věřím, že se bude situace zlepšovat a že jsme se hodně díky této 
situaci naučili. Velkou část nových způsobů práce budeme používat 
i po ukončení pandemie. 

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům 
a našim podporovatelům za to, že jsou tak stateční v této nelehké době 
a hlavně doufám, že již co nejdříve nebude mít slovo pozitivní tak 
negativní význam! 

Děkuji vám.

Tomáš Dostál
Ředitel Paspoint, z.ú.



Mapa s ORP (obce s rozšířenou působností), kde poskytujeme naše 
služby – osobní asistence, raná péče, sociálně aktivizační služba  
pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, volnočasové aktivity

Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, 
Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Přerov, Rosice, 
Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo, 
Židlochovice
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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. Veškeré aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkva-
litnit život lidem s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) a jejich 
blízkým. Proto zajišťujeme systematickou a komplexní profesionální 
pomoc, a to prostřednictvím 4 registrovaných sociálních služeb, volnoča-
sových aktivit a vzdělávacích kurzů pro klienty i širokou veřejnost.

O ORGANIZACI

Organizace Paspoint z. ú. vznikla jako Asociace pomáhající lidem 
s autismem APLA-JM, o.s. na základě myšlenky podporovat a zkvalitňovat 
život osobám s autismem. Tuto prvotní myšlenku rozvíjeli rodiče lidí  
s autismem a odborníci. Díky tomu můžeme nyní poskytovat systematic-
kou a komplexní profesionální pomoc těmto lidem i jejich rodinám, zkva-
litňovat jim život (integrace do společnosti) a realizovat osvětové akce. 

V roce 2003 jsme registrovali první sociální službu – osobní asistenci. 
Osobní asistenti poskytují asistenci osobám s PAS bez rozdílu míry posti-
žení. Asistence umožňuje klientům setrvat v jejich přirozeném prostředí 
a pomáhá při činnostech, které nemohou z důvodu své diagnózy vykoná-
vat samostatně.  

V roce 2011 jsme registrovali bezplatnou službu raná 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 poradenského centra stala regis-
trovaná sociální služba Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

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. 

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, pedago-
gický 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 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 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.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

KLÍČOVÉ POZICE
Zakladatelka ústavu Mgr. Zuzana Žampachová
Správní rada ústavu Mgr. Zdeněk Farkas
 Jana Kadlcová
 Mgr. Andrea Malenová
 MUDr. Rudolf Nenutil
 Ing. Helena Tesařová  
 – předsedkyně správní rady
Ředitel Ing. Tomáš Dostál
Administrátorka Jitka Lišková
Ekonomka a účetní Daniela Kabelová
 Dana Vlachová

OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí služby Mgr. Martin Polenský
Klíčoví pracovníc Bc. Ladislav Bušek
 Bc. et Bc. Michaela Hasoňová
 Pavla Kubčíková
 Eliška Mrázková, DiS.
Psychologové Mgr. Jakub Bednář
 Mgr. Stanislav Konečný
 Mgr. Simona Řiháčková
 Tým osobních asistentů

RANÁ PÉČE
Vedoucí služby Mgr. Veronika Pelánová
Poradci Mgr. Sabina Jůzková
 Mgr. Jana Kurfürstová
 Bc. Veronika Sladovníková
 Mgr. Lucie Strapáčová
 Bc. Iva Šálovská, DiS.
 Mgr. Jana Šaurová
 Bc. Alžběta Urbánková

Logopedka  Mgr. Jitka Rotscheinová
Psycholog Mgr. Stanislav Konečný

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI
Vedoucí služby  Mgr. Lucie Hemalová
Sociální pracovníci  Michaela Čechová, DiS.
 Mgr. Lucie Hemalová
Speciální pedagožka  Mgr. Jana Kurfürstová
Psychologové Mgr. Jakub Bednář
 Mgr. Ing. Dita Hádková
 Mgr. Klára Matuštíková
 Mgr. Ivona Pástorová
 Mgr. Simona Řiháčková

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Vedoucí služby Mgr. Petra Daňková
 Mgr. Kristýna Rakusová
Poradkyně Mgr. Miluše Buchtová
 Ing. Zuzana Galle
 Bc. Hana Gorčicová, DiS.
 Lenka Horáková, DiS.
 Bc. Karla Pieczková
 Mgr. Martina Plassová
Psycholog Mgr. David Hönig

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Koordinátorka Mgr. Nicole Rauscherová
 tým dobrovolníků

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Koordinátorka Mgr. Nicole Rauscherová
 tým vedoucích kroužků a táborů

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Koordinátorka Mgr. Klára Geislerová
 tým lektorů
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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 se zdravotním postižením, 
zejména lidem s autismem od 1. roku věku. Služba je pro každého 
uživatele plánována individuálně dle jeho požadavků, přání a potřeb. 
Služba je zajištěna vedoucím služby, psychology, klíčovými pracovníky 
a týmem osobních asistentů.

Cílem osobní asistence je podpora uživatelů služby prostřednictvím 
poskytování profesionální osobní asistence tak, aby mohli žít tam, kde 
chtějí. Pomáháme jim podle jejich potřeb kompenzovat komunikační 
nedostatky bránící porozumění běžným denním situacím, posilovat 
sebevědomí, rozvíjet sociální dovednosti, kompenzovat problémy 
s hybností  a tím pomáháme uživatelům se začleněním do běžného 
života společnosti. 

V roce 2020 naši činnost významně ovlivnila pandemie koronaviru. Jsme 
hrdí na to, že naše vnitřní protiepidemická opatření nastavená v polovině 
března jsme nemuseli měnit po celou dobu. Řídli jsme se jimi přísně my 
i naši uživatelé a z hlediska pandemie a zdravotního stavu asistentů 
i klientů jsme nezaznamenali žádné problémy nad rámec běžného roku. 
Naši asistenti plnili službu nepřetržitě a s velkým osobním nasazením. 
Týkalo se to zejména našich stálých úvazkových asistentů. Všem za to 
patří velký dík.

Rok 2020 jsme využili ke stabilizaci a větší efektivitě podpory našich 
asistentů. Vzhledem k pandemické situaci jsme přenesli veškerou 
podporu do on-line prostoru. V souvislosti s tím jsme pro následující 
rok připravili on-line aplikaci, která usnadní evidenci uskutečněných 
asistencí nejenom asistentům ale i uživatelům. Na podkladě této 
aplikace jsme připravili rovněž on-line systém okamžitého přenosu 
informací mezi asistenty a klíčovými pracovníky. Doufáme, že tím 
nepřímo zkvalitníme služby našim uživatelům.
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I v tomto roce, přes uzavření vysokých škol, se nám dařilo úspěšně spolu-
pracovat se studenty Masarykovy univerzity a získávat tím nové asistenty. 
Díky nim si naše služba udržuje schopnost dynamicky se rozvíjet 
a reagovat na aktuální potřeby našich klientů. 

Pomohli jsme především občanům z ORP Blansko, Boskovice, Brno, 
Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Šlapanice, Tišnov, Znojmo a Židlochovice. 
Naši zaměstnanci věnovali uživatelům a chodu služby 24 218 pracovních 
hodin. 

V roce 2020 osobní asistenci využilo 80 uživatelů a zajistilo ji 64 osob-
ních asistentů.  I přes oficiální upozornění o naplnění kapacity služby 
se u nás zaregistrovalo dalších 19 zájemců, kterým jsme podporu 
nabídnout nemohli.

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 prostře-
dí, službu poskytujeme převážně terénní formou. Tým pracovníků rané 
péče tvoří sociální pracovníci a odborní pracovníci – logoped a psycholog. 

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  
do mateřské školy aj.

RANÁ PÉČE

•  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.

•  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 realizu-
jeme 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. 

• Sourozenecké skupiny – zprostředkováváme setkávání sourozenců 
dětí s PAS, kde se pod vedením psychologa učí na náročnou rodinnou 
situaci adaptovat.

V roce 2020 naše služba podpořila celkem 121 rodin, pracovníci usku-
tečnili 579 výjezdů v rámci celého Jihomoravského kraje (včetně jeho 
okrajových částí), na cestě ke klientům strávili přibližně 530 hodin  
a přímo v rodinách konzultovali celkem 1 059 hodin. 

Dále bylo realizováno 215 ambulantních konzultací (z toho 51 úvod-
ních konzultací, na kterých probíhají jednání se zájemci o službu, zbytek  
zahrnuje zejména psychologickou a logopedickou intervenci našich 
odborných pracovníků). S přicházejícími změnami a omezeními v průběhu 
roku, jsme zájemcům, z řad našich klientů, nově začali nabízet také  
online konzultace.
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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 po-
moci se zorientovat v nové tíživé situaci a poskytnout jim takovou pod-
poru, 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 poskyt-

nout 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.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA 
PRO RODINY S DĚTMI S PORUCHAMI 
AUTISTICKÉHO SPEKTRA

•  Stabilizovat situaci v úzkém rodinném kruhu (dítě s PAS, rodiče, souro-
zenci) i širší rodině.

• Co nejvíce posílit kompetence rodiny tak, aby v budoucnu byla schopna 
zvládat krizové situace samostatně.

•  V rámci individuální i skupinové práce s dítětem podporovat psychomo-
torický a sociální vývoj dítěte s PAS tak, aby se dokázalo pohybovat v při-
rozeném 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 mož-
ností 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, zklid-

něním.
• 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 ko-
lektivu vrstevníků i širšího okolí kvůli deficitům spojených s jejich dia-
gnózou, především v sociální oblasti a komunikačních dovednostech. 

Během roku 2020 jsme poskytli podporu celkem 127 rodinám. 
Počet poskytnutých konzultací: 998 
Počet intervencí: 8 813
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Ve službě sociální rehabilitace usilujeme o podporu osob s autismem  
v různých oblastech každodenního života (zejména: podpora při hledání 
zaměstnání, nácvik péče o sebe a domácnost, podpora samostatnosti  
a nezávislosti, možnosti trávení volného času, rozvoj a upevňování  
dovedností, komunikace s lidmi a orientace v sociálních situacích,  
psychologická pomoc a podpora). Pomoc a podpora je poskytována 
klientům dle jejich individuálních potřeb a možností, klienti se aktivně 
podílí na plánování průběhu služby.

Spolupracujeme s klienty s PAS ve věku od 11 do 64 let věku s bydlištěm 
v JMK. Služba je poskytována bezplatně a to jak ambulantní, tak i terénní 
formou. S klienty spolupracuje 6 poradkyň sociální rehabilitace  
a 1 psycholog. 

Rok 2020 byl pro naši službu plný výzev! Náš tým se rozrostl o nové 
kolegy, tím pádem mohla služba kapacitně poskytnout podporu většímu 
množství klientů. Na druhou stranu nás bohužel postihly i nepříjemné 
důsledky epidemie koronaviru. Pracovníci i klienti museli čelit řadě výzev 
a přizpůsobit se změnám. Část klientů měla obavy z nákazy a využívání 
naší služby omezili, někteří klienti v důsledku stresu a úzkostí ve zvýše-
né míře poptávali služby našeho psychologa. Část našich skupinových 
aktivit jsme převedli do online prostoru, což se ukázalo jako krok dobrým 
směrem. 

V roce 2020 se nám pravidelně dařilo realizovat řadu skupinových ak-
tivit pro naše klienty: nácviky komunikačních a sociálních dovedností, 
nácviky praktických dovedností zaměřených hlavně na oblíbené vaření 
a zahradničení, aktivity zaměřené na trávení volného času s možností po-
tkávat se s lidmi (sportovní odpoledne v parku, setkání v kavárně). Nově 
vznikla podpůrná skupinka pro ženy a dívky s PAS a podpůrná skupina 
pro dospělé klienty s PAS, kde mohou sdílet s ostatními své zkušenosti, 
radosti i starosti. I přes složitou situaci se nám podařilo v létě uskutečnit 
sociálně aktivizační pobyt pro 5 našich klientů v Lukově u Znojma. 
Pobyt jsme si všichni moc užili a klienti měli možnost nacvičit si řadu 
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dovedností: samostatné cestování, návštěvu restaurace, orientaci v pří-
rodě, jednoduché vaření. Chodili jsme do přírody, hráli hry, dělali táborák 
a bylo to prima. Pro některé z klientů to bylo vůbec poprvé, co strávili pár 
dní bez rodičů.

Další novinkou je založení Facebookové stránky naší služby, kde sdílíme 
nejen dění v sociální rehabilitaci, ale snažíme se i šířit osvětu a informo-
vanost o autismu mezi veřejnost. Sledovat nás můžete zde: https://www.
facebook.com/Socialnirehabilitace.Paspoint

Za rok 2020 jsme podpořili 36 klientů.

Činnost dobrovolnického centra je úzce spjatá s provozem volnočaso-
vých aktivit. Dobrovolníci se zapojují do přípravy a realizace programu 
a díky jejich pomoci je možné zabezpečit skutečně individuální přístup, 
většinou se uplatňuje systém jeden na jednoho. 

Dobrovolnická služba v naší organizaci je akreditovaná ministerstvem 
vnitra České republiky.  Pro naše dobrovolníky zabezpečujeme úvodní 
školení pod vedením psychologů. Během výkonu dobrovolnické služby 
mají dobrovolníci možnost rozvíjet své znalosti.

Dobrovolnictví v naší organizaci je také příležitostí k osobnostnímu 
růstu. Kromě specifik autismu se naši dobrovolníci naučí i něco o sobě, 
mají příležitost rozvíjet své měkké dovednosti, jako time management, 
schopnost spolupráce nebo tvořivé myšlení. 

V průběhu roku 2020 se do našich aktivit zapojilo 26 dobrovolníků. 
Podíleli se na realizaci 5 pravidelných aktivit a 9 jednorázových akcií. 
Dalších 6 dobrovolníků jsme vyškolili pro budoucí akce.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

V roce 2020 se nám podařilo sestavit pestrou nabídku volnočasových 
aktivit. Program se řídil principy strukturalizace, vizualizace a individu-
alizace. Členové našeho personálu byli upozorněni na potřeby klientů, 
které doprovázeli, aby pro ně mohli zajistit optimální podmínky. Pro 
naše klienty se nám podařilo zabezpečit podnětné prostředí s potřebnou 
mírou podpory.

Zájmové kroužky mají u nás dlouhou tradici. Tento rok jsme nabízeli 
kroužky kreativní, bubnovací, pohybově-hudební a dva sportovní. Provoz 
kroužků jsme pak vzhledem na nepříznivou situaci museli pozastavit. 
V rámci možností jsme alespoň část z nich nahradili jednorázovými akce-
mi. Našim klientům jsme také nabízeli lekce angličtiny, nejdřív osobně 
a pak online. 

Díky sobotním výletům měli klienti možnost navštívit Technické muze-
um, Stránskou skálu, Brněnskou přehradu a Žebětín. Účastníci letních 
výletů navštívili Holednou a přírodní park Baba. Pro naše klienti jsme 
zajistili i bazén k rekreační činnosti a rozvoji motorických dovedností. 
Možnost relaxačního plavání byla pak ale také omezena.

Původní příměstský tábor se konal v Lamacentru. Klienti měli možnost 
poznávat přírodu a zapojit se do zábavných her. Příměstské tábory na-
hrazující pobytové akce měli též bohatý program, klienti navštívili statek, 
Lamacentrum a prozkoumali okolí Brna. 

V roce 2020 jsme pořádali 5 zájmových kroužku. Účastnilo se jich 
celkem 23 klientů. Zrealizovali jsme 4 sobotní výlety pro celkem 
24 klientů. Uspořádali jsme též 2 letní výlety pro celkem 9 klientů. 
Původní příměstský tábor proběhl podle plánu, a to za účasti 6 klientů. 
2 letní pobytové tábory se nám podařilo nahradit 2 příměstskými. 
Účastnilo se jich celkem 19 klientů. 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
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Rok 2020 významným způsobem zasáhl do organizování vzdělávacího 
centra, a to především z důvodu protikoronavirových opatření. 

Dané situaci jsme se snažili přizpůsobit, a proto řada kurzů probíhala 
v online verzi. Kurzy, které v online sféře probíhaly, se velmi osvědčily, 
a zájem o ně projevili lidé z celé ČR. Kurzy se staly přístupnými i těm 
zájemcům, kteří by jinak z důvodu místní dostupnosti na kurz nepřijeli. 
Bohužel ne všechny kurzy ale bylo možné poskytovat v online verzi 
(např. tvorba pomůcek pro žáky s PAS).

Kurzy, které v roce 2020 proběhly: 
•  Inkluzivní vzdělávání žáků a studentů s PAS na SŠ a VOŠ
•  Osobnostně sociální rozvoj dětí a žáků s autismem v MŠ a ZŠ
•  Rozvoj sociálních dovedností a zvládání náročného chování  

při inkluzivním vzdělávání žáků a studentů s PAS na ZŠ, SŠ a VOŠ
•  Základy čtení, psaní a počítání u dětí a žáků s PAS
•  Základy komunikace s vizuální podporou
•  Zvládání náročného chování u dětí, žáků a studentů s PAS
•  Přednáška pro spolužáky žáka s autismem

V roce 2020 probíhaly v omezené míře Nácviky herních a sociálních 
dovedností, Nácviky funkční komunikace a Nácviky sociálně komunikač-
ních dovedností pro lidi s PAS.

Kurzy jsou akreditované u MŠMT, MPSV a mohou je navštívit odborníci  
i laická veřejnost. 

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI

DOBROVOLNICTVÍM
Velkou pomocí je i Váš zájem bezplatně pomoci a věnovat Váš čas realiza-

ci našich volnočasových aktivit, výletů, táborů a osvětových akcí.

ZAMĚSTNÁNÍM OSOB S PAS

DĚKUJEME

FINANČNÍM DAREM
Trvalým příkazem nebo příspěvkem na hlavní bankovní účet 
2900644193/2010 nebo na účet veřejné sbírky 220644205/2010.

Formou nákupu přes portál GIVT.cz

VĚCNÝM DAREM NEBO SLUŽBOU
Kancelářské potřeby

Grafické a tiskařské služby
Propagační materiál

Pomoc s drobnými opravami
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DONÁTOŘI A DÁRCI

Dary – nad 10 tis. Kč
INTL FCSTONE LTD
přijato 19.366,787 Kč
použito 0 Kč
zůstatek na fondu 19.366,78 Kč

Dary – drobní dárci
Přijato 56.094 Kč
použito 43.094 Kč
zůstatek na fondu 13.000 Kč

Veřejná sbírka
MUDr. Čoupková Marie
Malenová Adéla
Pinkavová Adéla

Nadační příspěvky
NROS  přijato  107.659 Kč

Státní rozpočet
MPSV, prostřednictvím JMK
JMK
MVČR
MPSV-EU
MPSV COVID-19 mimořádné odměny
MPSV COVID-19 program E 

Obce
MMB I
MMB II
Obec Mokrá Horákov
Město Šlapanice
Město Tišnov
Obec Velatice
Město Znojmo

Městské části Brno
Královo Pole
Líšeň
Sever
Žebětín



ÚČETNICTVÍ A VÝROK AUDITORA
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