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V roce 2012 jsme se rozhodli „zabojovat“ o novou službu pro 
rodiny dìtí s autismem. Vložená energie se vyplatila a podaøilo se 
nám zaregistrovat, ale i fi nanènì zajistit odlehèovací službu. Pro-
zatím jde o kapku v moøi, kdy budeme službu poskytovat jeden 
víkend v mìsíci, ale doufáme, že se nám podaøí službu rozšíøit 
a budeme moci poskytnout tuto službu neomezenì i s možností 
školní docházky. Jsme na zaèátku, cesta bude dlouhá, ale již nyní 

dìkuji všem, kteøí se na jejím vzniku podíleli a chtìjí se v ní dále angažovat. Rok 
2012 pro nás byl rovnìž prvním rokem zkušeností s vedením a plnìním projektu 
dotovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. 
Díky nìmu jsme mohli rozšíøit naši èinnost více do školské oblasti a být nápomocni 
pøi integraci dìtí s autismem do vzdìlávání. Získali jsme kontakty s novými rodina-
mi dìtí s autismem, mnohými pedagogy a vedením školských zaøízení. Podaøilo se 
v problematice poruch autistického spektra proškolit témìø 300 pedagogù. Pøipra-
vili jsme metodiku práce s tøídním kolektivem, kde je integrován žák s autismem, 
abychom díky interaktivnímu semináøi mohli informovat dìti o potížích jejich spo-
lužáka, zvýšili informovanost o autismu, pøedcházeli tak možné šikanì a pomohli 
dìtem najít spoleènou cestu. Další novinkou byl první roèník benefi èní akce Grand 
Prix kachnièky 2012, kterou pro nás uspoøádali majitelé Høištì BezBot z Èeských 
Budìjovic. Pevnì vìøíme, že se ze závodu kachnièek stane milá tradice a tìšíme se 
na další roèník. 
Rok 2012 pøinesl mnoho nového. Pøejeme si, abychom byli schopni a bylo nám 
umožnìno v nových aktivitách pokraèovat. Rozšíøit tak a dále zkvalitnit péèi a pod-
poru lidem s autismem v Jihoèeském kraji. Dìkuji všem svým kolegyním, donáto-
rùm, sponzorùm a dalším sympatizantùm za podporu.

Mgr. Lucie Straková Jirkù
pøedseda sdružení

Slovo úvodem
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Poruchy autistického spektra (dále jen 
PAS) patøí mezi nejzávažnìjší poruchy 
dìtského vývoje. Jedná se o vrozené, 
celoživotní postižení mozku. 
Mnohé dìti nekomunikují, nìkteré po-
užívají pouze pár slov, øeè jiných je v ur-
èitém hledisku zvláštní èi nefunkèní. 
Mají potíže s navazováním vztahù 
s druhými lidmi, porozumìním soci-
álním situacím, dodržování spoleèen-
ských norem a zvyklostí. Špatnì rozu-
mí svému vlastnímu prožívání a emocí 
druhých lidí, z toho dùvodu se chovají 
neobratnì èi nevhodnì v rùzných soci-
álních situacích. 
V dùsledku poruchy pøedstavivosti mají 
potíže s chápáním èasu, plánováním, 
náplní volného èasu, hrou, orientací. 

Potíže se zvládáním zmìn, porozumì-
ní okolnímu svìtu, potíže v komunikaci 
a neschopnost aktivnì ovlivòovat své 
okolí mnohdy vyústí pod vlivem silné 
úzkosti, kterou prožívají, v problémové 
chování. Objevuje se agrese vùèi vì-
cem èi lidem, sebepoškozování, stále 
se opakující neúèelné pohyby èi pouhé 
pobíhání a rozhazování vìcí.

V bøeznu 2012 podle poslední stu-
die zveøejnìné americkým Centrem 
pro kontrolu nemocí a prevenci je 
výskyt poruch autistického spektra 
(PAS) v populaci bìžnìjší, než se do-
sud pøedpokládalo. Ze studie vyplý-
vá, že nìkterou z diagnózy PAS má 
1 dítì z 88.

Poruchy autistického  
spektra

Vývoj dìtí s PAS 
je narušen 

v mnoha oblastech, 

nejmarkantnìji však 
v oblasti

• komunikace

• sociálních vztahù

• pøedstavivosti
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O organizaci
Obèanské sdružení Asociace pomáha-
jící lidem s autismem Jižní Èechy, o.s. 
(dále jen APLA Jižní Èechy, o.s.) vzniklo 
dne 19. bøezna 2007 zápisem do Rejst-
øíku Ministerstva vnitra Èeské republiky. 
V jižních Èechách doposud nebylo žád-
né specializované støedisko, které by 
poskytovalo pomoc lidem s autismem. 
Tento fakt byl impulsem pro vznik sdru-
žení s centrem ve mìstì Tábor.

Poslání sdružení
Posláním sdružení je napomáhat oso-
bám s PAS, jejich rodinám a dalším 
peèujícím osobám ke zkvalitnìní jejich 
života a zaøazení do vìtšinové spoleè-
nosti. 

Poslání sdružení
Pro naplnìní poslání APLA JÈ si 

sdružení vytyèilo tyto cíle:
•  Odborná práce s osobami s PAS
•  Sociální poradenství
•  Odborná práce s rodinami osob 

s PAS a jejich podpora smìrem 
k funkènímu životu

•  Rozvoj a podpora vzdìlávacích 
programù pro osoby s PAS

• Všechny aktivity, které smìøují 
k podpoøe cílové skupiny

Doplòkové aktivity sdružení: dal-
ší vzdìlávání odborníkù (zejména 
pedagogù, psychologù, lékaøù, aj.), 
letní tábor „Rodièùm a dìtem pomù-
žeme s létem“, odlehèovací služba.

Poradenské støedisko 
pro lidi s poruchou 
autistického spektra
Poradenské støedisko pro lidi s PAS je 
realizováno z dotací Ministerstva práce 
a sociálních vìcí v rámci Sociálnì akti-
vizaèní služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením.

V rámci tohoto støediska poskytuje-
me služby:
•  Poradenské (odborné a sociální)
• Speciálnì pedagogické
• Terapeutické 

Služby jsou poskytovány v centru sdru-
žení, ulice Farského 887, Tábor a ve vel-
ké míøe rovnìž jako terénní služba 
v rámci celého Jihoèeského kraje. 
V roce 2012 najezdili naši odborní pra-
covníci pøi poskytování služby terénní 
formou  3155 km. Službu jsme opa-
kovanì terénní i ambulantní formou 
poskytli 40 uživatelùm a jejich rodi-
nám, uskuteènili jsme 122 setkání.

Aktivity sdružení

Uèit se pro život a ne pro školu.

Lucius Annaeus Seneca
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Projekt „Podpora zaøazování dìtí 
s poruchami autistického spektra 
do vzdìlávacího procesu“ 
V roce 2012 naše sdružení APLA Jižní 
Èechy, o.s. realizovalo projekt „Podpo-
ra zaøazování dìtí s poruchami autistic-
kého spektra do vzdìlávacího procesu“ 
podpoøený z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpoètu Èeské re-
publiky prostøednictvím Operaèního 
programu Vzdìlávání pro konkurence-
schopnost.
Projekt byl zamìøen na nìkolik klíèo-
vých aktivit, které jsou dùležité pro 
úspìšný rozvoj dítìte s autismem a jeho 
zapojení do vìtšinové spoleènosti, po-
sléze na trh práce.  
• zvýšení informovanosti o poruchách 

autistického spektra
• zajištìní pøíznivého klimatu tøídy pro 

pøijetí spolužáka se speciálními vzdì-
lávacími potøebami

• vèasná pøíprava a pøístup ke vzdìlá-
vání u dìtí s autismem pomocí spe-
ciálních metod pro práci s lidmi s au-
tismem

• proškolení pedagogických a výchov-
ných pracovníkù pracujících s žáky se 
speciálními vzdìlávacími potøebami

• podpora rodièovských kompetencí 
pøi výchovì a vzdìlávání svých dìtí 
s autismem 

Projekt PODPORA ZAØAZOVÁNÍ DÌTÍ 
S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEK-
TRA DO VZDÌLÁVACÍHO PROCESU 
umožnil poskytnout podporu lidem 
s autismem, jejich rodinným pøísluš-
níkùm, pedagogùm, zdravotnickému 
personálu a dalším osobám. Odborným 
poradenstvím, konzultacemi, pøed-
náškami, praktickými nácviky, tvorbou 
a zavádìním IVP a vydáním informaè-

ních materiálù jsme podpoøili žáky se 
speciálnì vzdìlávacími potøebami – au-
tismem, jejich rodièe, spolužáky, peda-
gogy a pedagogické pracovníky a další 
osoby, které se podílí na výchovì dítìte 
s autismem. Aktivity projektu byly ètyøi 
a probíhaly po celý rok 2012. 
Práce probíhala pøedevším terénní for-
mou, kdy jsme dojíždìli pøímo do rodin, 
mateøských a základních škol, škol spe-
ciálních apod. V rámci speciálnì peda-
gogické péèe jsme provádìli speciálnì 
pedagogická vyšetøení dle Edukaènì 
hodnotícího profi lu dítìte s autismem, 
na základì kterého vznikly individuální 
vzdìlávací plány. Rodièùm a pedago-
gùm jsme poté pomáhali se zavádì-
ním vzdìlávacího plánu, poskytovali 
odbornou pomoc a podporu, pùjèovali 
pomùcky. S žáky s autismem jsme dle 
individuálního vzdìlávacího plánu rov-
nìž pracovali pøi nácvicích v APLA, a to 
pomocí metod vycházejících z progra-
mu pro dìti s autismem, TEACCH, zá-
sad strukturovaného uèení, alternativní 
a augmentativní komunikace a dalších. 
Pedagogy a vedení škol jsme s tìmito 
metodami, využívanými pøi práci s žáky 
s autismem, seznamovali a odkazovali 
se na nì v rámci pøednášek pro peda-
gogy, v zápisech z konzultací a indivi-
duálních vzdìlávacích plánech.  Vznikl 
informaèní materiál pro pedagogy shr-
nující základní podmínky vzdìlávání 
žáka s autismem, s názvem “I já jdu 
do školy…”. 
V rámci další aktivity jsme podpoøili 
spolužáky dìtí s autismem, kterým jsme 
pøi semináøích pro tøídu objasòova-
li znevýhodnìní jejich spolužáka, øešili 
konfl iktní situace, pracovali na zlepšení 
tøídního klima a prevenci šikany žáka 
s autismem. Vznikl informaèní materiál 
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pro spolužáky žáka s autismem s ná-
zvem  “Není nám to šumák…”, který 
celou problematiku srozumitelnì objas-
òuje. Pro rodièe spolužákù dìtí s autis-
mem jsme vytvoøili informaèní materiál 
„Autismus není o autech“, který je se-
znamuje se základními pojmy a proble-
matikou autismu.
Poslední aktivita projektu se vìnovala 
zvyšování kompetence pedagogických 
pracovníkù pro odstraòování bariér brá-
nících rovnému pøístupu všech jedincù 
ke vzdìlávání. Jednalo se o školení pe-
dagogù v Jihoèeském kraji, pøímo v mís-
tì jejich pùsobení. Odborné workshopy 
a pøednášky byly pøipraveny na rozlièná 
témata, z nichž pedagogové vybírali dle 
svých potøeb, vždy následovala diskuze 
a poradenství ke konkrétním žákùm 
s autismem, kteøí jsou na MŠ, ZŠ inte-
grováni.
Podpoøeno bylo celkem 49 rodin dìtí 
s autismem v Jihoèeském kraji. V rámci 
projektu bylo najeto celkem 2964 km.

Proškolili jsme celkem 279 pedago-
gù z celého Jihoèeského kraje. Mno-
zí z nich se vzdìlávacích akcí úèastnili 
opakovanì.

Informaèní materiál o PAS
Posledním, velmi dùležitým výstupem 
projektu, byl vznik sady informaèních 
materiálù o autismu. Brožura s názvem 
„I já jdu do školy….“ obsahuje dùleži-
tá pravidla pro úspìšnou integraci a nì-
kolik nejèastìjších otázek a odpovìdí 
stran pedagogù. Informaèní materiál 
„Není mi to šumák“, hravou formou 
seznámí tøídní kolektiv s potížemi jejich 
spolužáka s autismem, vysvìtlí jeho 
projevy a vede je k toleranci a pocho-
pení. Pokud byste potøebovali v rychlos-
ti zjistit základní informace o autismu, 
pomùže vám informaèní materiál s ná-
zvem „Autismus není o autech“.
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Setkávání rodièù dìtí s autismem 
v Høišti Bez Bot v roce 2012
„Ještì že je takové úžasné høištì, kde 
se mùžeme spoleènì potkat. Všichni 
jsme se už hroznì tìšili. Dìti na prolé-
zání a øádìní na klouzaèkách a já na tu 
výbornou kávu a chvilku klidu a popoví-
dání si s ostatními maminkami.  A taky 
na ty výrobky z keramiky, kde budu jen 
kreslit a myslet si na co budu chtít a ni-
kdo mì nebude rušit." Takto prožívá se-
tkání jedna z maminek, která se úèast-
nila již opakovanì setkávání i s celou její 
rodinou. 

V tomto roce se podaøilo uskuteènit tøi 
spoleèné sobotní setkání.

2. duben – Svìtový den informo-
vanosti o autismu (World Autism 
Awareness Day) 
Každoroènì se v tomto dni poøáda-
jí po celém svìtì akce, které informují 
a seznamují veøejnost s problematikou 
autismu. Aktivity konané u pøíležitosti 
tohoto dne pomohou zvýšit a rozvi-
nout svìtovou obeznámenost s autis-

mem a poskytnout informace týkající 
se dùležitosti vèasné diagnózy a rané 
intervence. Souèástí osvìtových akcí je 
i upozornìní na nadání a dovednosti lidí 
s autismem.
V rámci tohoto významného dne uspo-
øádala APLA Jižní Èechy tyto akce:
• Od 9:00 do 15:00 byl den otevøených 

dveøí v prostorách APLA Jižní Èechy, 
o.s., Farského 887, Tábor.

• „APLA ÈÍTÁRNA“ – vybrané texty 
z šesti knih, které napsali lidé s autis-
mem nebo knih, které vypráví o jejich 
výjimeèných schopnostech, pøedèítali 
významné osobnosti mìsta Tábora 
(napø. i pan starosta Jiøí Fišer). 

• Po celý duben v halové èásti Mìstské 
knihovny Tábor byly místìny infor-
maèní panely o autismu.

Netradièní benefi èní akce – GRAND 
PRIX KACHNIÈKY 2012
V nedìli 10. èervna vyvrcholila benefi èní 
akce Grand Prix kachnièky 2012. I pøes 
nepøízeò poèasí se pøišlo na závod podí-

Další èinnost APLA JÈ
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vat mnoho divákù. Ve 14 hodin zástupci 
APLA Jižní Èechy, o.s., IMY Spoleènosti 
pro lidi s postižením a majitelé (manželé 
Verboonovi) Høištì BezBot vypustili pøeš 
tisíc kachnièek do øeky Malše v Èeských 
Budìjovicích.
Z prodeje kachnièek se vybralo neuvì-
øitelných 53 360 Kè, tato èástka se roz-
dìlila na dvì poloviny, takže APLA Jižní 
Èechy pøevzala z rukou paní Verboon 
Filipové šek ve výši 26 680 Kè. Výtìžek 
bude použit na letní tábor pro dìti s au-
tismem.

Letní tábor pro dìti s autismem
Uspoøádali jsme již popáté letní tá-
bor pro dìti a dospìlé lidi s autismem. 
Umožnili jsme 15 rodinám odpoèinout si 
a naèerpat nové síly, žít „obyèejný“ ži-
vot, jak píše jeden z rodièù dítìte, které 
bylo na táboøe:

 

„……...ten týden jsme využili na obyèej-
ný pobyt doma a musím øíct, že jsme si 
hodnì odpoèinuli, protože nás nic a ni-
kam nehonilo..... hodnì jsme spali, zašli 
jsme si v klidu na veèeøi nebo na pivo. 
Prostì pohodièka............a tak dìkujeme 
za vaše neobyèejné služby pro nás rodi-
èe!!!!“

Zájem o letní tábor byl velký, bìhem 14 
dní, kdy jsme rozeslali rodièùm termín 
tábora, se zaplnilo všech 15 míst. Tá-
bor probíhal v prostorách obèanského 
sdružení Vila Vallila v Èerveném Újezdu 
u Votic. Pro 15 klientù zde bylo 13 asi-
stentù. Velký poèet asistentù je dùleži-
tý, pomáhají klientùm se sebeobsluhou, 
dohlížejí na jejich bezpeèný pohyb v pro-
storu, dohlíží, aby neublížili sobì a své-
mu okolí, umožòují individuální pøístup 
k potøebám a pøáním jednotlivých úèast-
níkù tábora.

Podzimní pøednášky
• Léèba medikamenty u lidí s poruchou 

autistického spektra (MUDr. Lenka 
Trantýrová – lékaøka psychiatrického 
oddìlení nemocnice Tábor)

• Psychoterapeutická podpora rodièù 
dìtí s autismem, resp. dìtí s Asper-
gerovým syndromem (Mgr. Roman 
Pešek - KBT terapeut, APLA Praha, 
Støední Èechy, o.s.) 

PØE-STUP ze svìta autismu 
do reality
Dne 14.11. se konala v Mìstské knihov-
nì  v Táboøe beseda s panem Hlušièkou, 
èlovìkem s Aspergerovým syndromem. 
Zajímavé téma pøilákalo velký poèet po-
sluchaèù. Pan Hlušièka vyprávìl o svém 
dìtství a dospívání, o obtížích, se kterými
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se musel vyrovnávat. Dále pøedstavil ši-
roký zábìr své umìlecké èinnosti, pus-
til nìkolik videoklipù, pøednesl básnì. 
Ze strany posluchaèù zaznívalo nìko-
lik dotazù týkajících se dìtství, vztahu 
k rodièùm, vnímání diagnózy. Na závìr 
vystoupil pan Michal Rokšaòuk, kolega 
pana Hlušièky.

Registrace nové sociální služby 
– Odlehèovací služba
Odlehèovací služba je poskytovaná rodi-
nám dìtí a dospìlých s autismem do 25 
let. Služba probíhá jeden víkend v mìsíci 
pro maximálnì 4 klienty na víkend. 

Díky službì si mohou rodièe odpoèinout 
od nároèné péèe o dítì s autismem a na-
brat nové síly. V lednu 2013 službu za-
hajujeme.
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Správní rada sdružení

Mgr. Lucie Straková Jirkù – pøedseda sdružení
Mgr. Petra Marešová, DiS. – místopøedseda sdružení
Josef Jirkù – èlen správní rady

Revizní komise

Pavel Straka
Mgr. Michaela Nesvadbová
Mgr. Zuzana Vaòková

Tým APLA Jižní Èechy, o.s.

Mgr. Lucie Straková Jirkù – terapeut, sociální pracovník
Mgr. Petra Marešová, DiS. – speciální pedagog
Pavla Bestová – pracovník v sociálních službách

Orgány sdružení 2012
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Finanèní zpráva 2012
Rozvaha za rok 2012 

Aktiva celkem 76226,38
Pasiva celkem 963285,08
Rozdíl - ztráta roku 2012 887058,70
  

Výsledovka za rok 2012
Náklady  
Materiálové náklady 244471,30
Materiálové náklady na vlastní výrobky 
(hrnky)

1580,00

Materiálové náklady na vlastní výrobky 
(brožury)

3188,80

Služby 312062,10
Služby nakoupené v souvislosti 
s tržbami vlastních služeb

97672,30

Mzdové náklady 1195934.00
Ostatní náklady 9678,00
Náklady celkem 1864586.50
  

Výnosy 
Tržby za vlastní výrobky (hrnky) 200,00
Tržby za vlastní výrobky (brožury) 1600,00
Tržby z prodeje služeb 75507,00
Pøijaté pøíspìvky (dotace EU) 350529,80
Pøijaté pøíspìvky (dotace MPSV) 367000,00
Pøijaté pøíspìvky (dotace mìsta) 77032,00
Pøijaté pøíspìvky (sbírka) 18482,00
Pøijaté pøíspìvky (dary) 79007,00
Pøijaté èlenské pøíspìvky 2100,00
Další pøíjmy (úroky, ostatní) 6070,00
Výnosy celkem 977527,80

Pozn. Uzávìrka roku 2012 skonèila ve ztrátì, ale je zpùsobená systémem 
fi nancování projektu z Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, 
mládeže a tìlovýchovy. Vyplácejí dotace zpìtnì, až po skonèení projektu 
a odeslání potøebných dokladù.
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Dotace a granty
• Ministerstvo práce a sociálních vìcí
• Evropský sociální fond a Státní rozpoèet Èeské republiky (Ministerstvo školství, 

mládeže a tìlovýchovy) – program OPVK
• Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
• Mìsto Tábor – Sociální fond mìsta Tábor, Rozvojový fond mìsta Tábor
• Obce  v Jihoèeském kraji – Planá nad Lužnicí, Božetice, Písek, Sezimovo Ústí, 

Velešín, Vimperk, Vodòany, Votice
• Mìsto Sušice

Sponzoøi a podporovatelé 
• RUDI, a. s. – veškeré grafi cké práce a tisk materiálù APLA JÈ
• VERBSON, s.r.o. - Høištì BezBot – setkávání rodin APLA JÈ, 

benefi èní akce Grand Prix kachnièky 2012
• „Budweis ladies“ – benefi èní koncert pro APLA JÈ
•  DYNAMIS s.r.o. 
• Náboženská obec Církev Èeskoslovenská husitská Tábor – vìnován výtìžek 

z koncertù
•  Øímskokatolická farnost Planá nad Lužnicí
•  PAPERA, s.r.o. – kanceláøské potøeby
•  Mìstská Knihovna Tábor
•  Kavárna Atlantis Tábor
• HUDY Tábor

• MUDr. Jaromír Veselý, rodina Matouškova, Jana Skotáková, 
 MUDr. Miroslav Toms, Blanka Vrtišková

Dobrovolníci
• Pracovníci Dm drogerie Tábor, Zdena Šlapanská, Markéta Kopalová, 
 Monika Prchalová, Martina Hašková, Jana Skotáková, Kateøina Sobotová, 
 Veronika Schönbergerová.

Dìkujeme všem výše jmenovaným za poskytnutou podporu a pomoc.

Financování služeb APLA





Kontaktní informace

APLA Jižní Èechy, o.s.
Farského 887
Tábor 390 02

http://jc.apla.cz
jc@apla.cz

IÈO: 28552288

Telefony a emailové adresy:
Mgr. Petra Marešová, DiS.
tel.: 608 666 168
maresova@apla.cz

Mgr. Lucie Straková Jirkù
tel.:  606 608 292
strakova.jirku@apla.cz

Pavla Bestová
tel.: 603 206 143
bestova@apla.cz 

Bankovní spojení:
bankovní spojení provozní úèet 
218410336/0300 
ÈSOB Tábor 

sbírkový úèet 
2900129861/2010 
Fio banka, a.s., poboèka Tábor


