
Autismus způsobuje u lidí jiné prožívání, 

vnímání a tedy i chování. Chování a 

projevy jsou u každého dítěte s poruchou 

autistického spektra značně různorodé, 

mění se s vývojem dítěte a souvisí také 

se stupněm celkového mentálního 

handicapu. Základními třemi oblastmi 

obtíží jsou oblast sociální interakce, oblast 

komunikace a oblast představivosti. 

Poruchy autistického spektra se projeví 

již v prvních letech života. Lze ho 

diagnostikovat již okolo 15. - 18. měsíce.

Co přesně znamená výraz „poruchy autistického 

spektra“? Jde o souhrnný název pro vrozené 

vývojové poruchy vyznačujícími se deficitem v oblasti 

komunikace, sociální interakce a představivosti. Do 

této kategorie patří tyto jednotlivé diagnózy: dětský 

autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, 

Rettův syndrom, dezintegrační poruchy v dětství, jiná 

pervazivní vývojová porucha.

Při výchově a vzdělávání dětí s PAS požíváme tyto 

terapeutické a výchovné metody:

• Strukturované učení (vychází z uceleného 

programu TEACCH)

• Behaviorální terapie

• Kognitivně behaviorální terapie

• Alternativní a augmentativní komunikace – 

především metoda VOKS (Výměnný obrázkový 

komunikační systém)   

• Videotrénink interakcí

• Metoda Kruh přátel

• Profil na jednu stránku

Tyto přístupy a terapie pokládáme za nejvhodnější, 

v práci s lidmi s PAS přináší výsledky, jejich účinnost 

je ověřena. Existují i další přístupy a terapie, které zde 

neuvádíme, neboť jejich účinnost není vědecky ověřena, 

nebo těchto metod nevyužíváme (např. ABA terapie – 

zatím se budeme proškolovat).

VÝRO
ZPRÁVA

RANÁ PÉČE 

Od 1. 1. 2014 jsme poskytovateli služby 

rané péče pro rodiny dětí s autismem 

– tuto službu jsme registrovali na 

základě vysoké poptávky našich 

stávajících i nových klientů. Jedná se 

převážně o terénní práci doplněnou 

formou ambulantní (nácviky), při které 

je hlavním cílem sanace rodiny jako 

celku.  Po zjištění diagnózy autismu se 

rodina nachází ve velmi těžké situaci. 

Je důležitá její podpora a práce s celou 

rodinou. Raná péče byla v roce 2014 

poskytnuta 6 rodinám dětí s autismem.

VOJTA (4 ROKY)
Obrátili se na nás rodiče Vojty, že mu byl diagnostikován 

atypický autismus. Začali k nám s Vojtou pravidelně 

docházet na nácviky. Na přání rodičů jsme začali 

pracovat na rozvoji komunikace (Vojta používal jen 

několik slov). Začali jsme pracovat pomocí metody VOKS 

(Výměnný obrázkový komunikační sytém). Vojta velmi 

brzy porozuměl principu této komunikace založeném na 

výměně obrázku za žádanou věc. Začínal se rozpovídávat. 

Když přišel za týden na další nácviky, rodiče hlásili další 

nová slova. Brzy se Vojta naučil skládat pomocí obrázků 

větu a sám ji byl schopen zopakovat. Vojta nyní mluví ve 

větách, správně časuje a skloňuje, správně užívá zájmena. 

Na nácviky chodí dál, rozvíjíme další dovednosti.

MAREK (5 LET)
Oslovili nás rodiče, že mají syna s autismem. Doma 

jeho výchovu zvládají, ale potřebovali by pomoc ve 

školce, kde si s ním pedagogové nevědí rady (nikdy 

před tím dítě s autismem ve školce neměli). Vyjeli jsme 

do školky, pohovořili jsme s pedagogy. Po konzultaci 

ve školce se začalo s Markem pracovat pomocí metod 

strukturovaného učení, které dětem s autismem vyhovuje 

a pomáhá:  denní režim, nácviky sociálních dovedností, 

motivace. Díky tomu se celkově zklidnilo Markovo 

chování, přestal být výbušný a dokázal se lépe soustředit. 

REAKCE ASISTENTŮ, DOBROVOLNÍKŮ A RODIČŮ DĚTÍ, KTERÉ SE ÚČASTNILY LETNÍCH TÁBORŮ 2014 (JMÉNA DĚTÍ BYLA ZMĚNĚNA)

Posláním sdružení Asociace pomáhající 

lidem s autismem Jižní Čechy je 

napomáhat osobám s poruchou 

autistického spektra (PAS), jejich 

rodinám a dalším pečujícím osobám 

ke zkvalitnění jejich života a zařazení do 

většinové společnosti.

APLA Jižní Čechy je členem Asociace pomáhající 
lidem s autismem Česká republika. Z tohoto členství 
vyplývá závazek, že pracovníci APLA Jižní Čechy užívají a 
doporučují takové přístupy a metody k lidem s autismem, 
které jsou uznávané odbornou veřejností, a ve své činnosti 
se ubíráme směrem hlavního terapeutického proudu, a ne 
cestou alternativních metod.

Toto poslání se snažíme naplňovat prostřednictvím 
následujících služeb:

PORADENSTVÍ - vysvětlení symptomatiky autismu, 
poskytnutí základního poradenství týkající se péče a 
výchovy dětí s autismem.

PEDAGOGICKÁ PÉČE - provádíme speciálně 
pedagogické vyšetření, na jehož základě sestavíme 
individuálně vzdělávací plán. Rodinám dětí s PAS 
pomáháme se zavedením strukturovaného učení a 
denního režimu, s nácvikem pracovního chování.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE - jsou určeny pro 
všechny děti a dospělé s Aspergerovým syndromem, a 
zaměřují se především na  nácvik sociálních dovedností.

SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH 
DOVEDNOSTÍ – jsou určeny dětem s Aspergerovým 
syndromem

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA – je určena zdravým 
sourozencům dětí s autismem

TERAPIE PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ - 
zvládání problémového chování a řešení individuálních 
potíží. Pracujeme metodou behaviorální terapie a 
kognitivně behaviorální terapie.

TERÉNNÍ SLUŽBA - v rámci terénní práce 
dojíždíme za člověkem s autismem, jeho rodinou, do 
školských či výchovných a jiných zařízení, která navštěvuje, 
za účelem poradenství a řešení problémového chování.

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - 
poskytujeme především informace týkající se sociálních 
dávek, příspěvku  na péči, poskytování odborných služeb, 
atd.

VZDĚLÁVÁNÍ - v průběhu školního roku pořádáme 
přednášky a akreditované kurzy na různá témata týkající 
se problematiky poruch autistického spektra. Pořádáme 
informační kampaně u příležitosti Světového dne 
informovanosti o autismu (2. 4.). Vydáváme informační 
letáky a brožury.

PŮJČOVNA POMŮCEK A ODBORNÉ 
LITERATURY - půjčujeme sety pomůcek pro 
práci s dítětem s autismem dle předem sestaveného 
individuálního plánu rozvoje. Dále může široká veřejnost 
využít služeb naší odborné knihovny.

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI S AUTISMEM 
RODIČŮM A DĚTEM POMŮŽEME S 
LÉTEM - Jedná se o pobytovou akci pro děti s 
autismem a problémovým chováním, které se kvůli 
svému postižení nemohou zúčastnit běžných pobytových 
akcí. Zároveň se jedná o velkou pomoc rodině dítěte 
s autismem, která si může na týden od náročné péče 
odpočinout.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA – jeden víkend v měsíci 
si mohou rodiče odpočinout od náročné péče o své děti, o 
které se v tu dobu stará tým proškolených asistentů.

RANÁ PÉČE – sociální a pedagogická podpora 
rodinám s dětmi s autismem do 7 let věku, a to formou 
výjezdů do rodin, či formou pravidelného docházení do 
centra APLA JČ.

PRÁCE SE SPOLUŽÁKY DÍTĚTE S PAS – 
seminář pro spolužáky, metoda Kruh přátel, díky níž se děti 
naučí chápat problematiku autismu a podporovat svého 
spolužáka s PAS.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Mimo přímé práce s klienty si klademe za cíl 
POSKYTNOUT INFORMACE A PODPORU 
RODIČŮM dětí s PAS, dalším pečujícím osobám, 
pedagogům, psychologům a dalším odborníkům i laické 
veřejnosti o problematice lidí s PAS. Díky velmi malé 
informovanosti odborné veřejnosti se rodiny dětí s PAS 
potýkají s velkými problémy při výchově a vzdělávání svých 
dětí. Informovanost o projevech a specifickém chování lidí 
s PAS je velmi důležitá pro včasnou diagnostiku. Ta spolu 
s okamžitým nástupem odborné péče dává šanci lidem s 
PAS dohnat deficity v oblastech, které jsou touto poruchou 
postiženy, děti s PAS tak mají větší šanci zařadit se do 
kolektivu svých vrstevníků a lépe obstát v běžném životě.

Práce na výroční zprávě je vždy milým ohlédnutím za tím, co po 

člověku a jeho práci zůstalo. A musím říci, že po týmu APLA Jižní 

Čechy toho z roku 2014 zůstalo mnoho.

APLA Jižní Čechy uhání rychlostí rakety, rozvíjí se personálně i 

organizačně. Tento rozvoj rozhodně nekončí v roce 2014. Stále 

vidíme nové a nové možnosti v rozvoji a rozšiřování služeb či v 

profesionalizaci řízení organizace.

Rok 2014 nebyl snadný, zápasili jsme s financováním nové služby 

– rané péče. Také jsme řešili prostory - ve Farského ulici nám bylo 

stále těsněji, bez možnosti se dále rozšiřovat. A tak jsme se vydali 

na nesnadnou půlroční cestu hledání nového zázemí.

Rok 2014 byl také velmi plodný. Uspořádali jsme několik 

benefičních akcí. V hlavě naší kolegyně již dlouho dřímal úžasný 

nápad na cykloštafetu, a v roce 2014 se nám konečně podařilo jej 

propracovat, naplánovat, aby se mohl v roce 2015 probudit k životu. 

Jak jsme ho rozjeli, se můžete přesvědčit na www.aplajede.cz.

Rok uběhl jako voda, ale mohu konstatovat, že práce je za námi 

vidět.

Děkuji všem pracovníkům APLA Jižní Čechy, příznivcům, 

donátorům za rok 2014. Děkuji dětem a dospělým s autismem, 

jejich rodinám, za to, že nám dodávají motivaci v naší práci 

pokračovat.

Petra Marešová

předsedkyně sdružení

K 31. 12. 2014 
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ 

SLUŽBY 

Tato služba je hlavní činností APLA JČ 

a je poskytována, jak formou terénní, tak 

ambulantní v sídle organizace. Cílem 

našeho působení v rámci této služby 

je celkový rozvoj klienta s autismem 

směrem k funkčnímu způsobu 

života. Nejčastěji pracujeme s dětmi 

s autismem na rozvoji komunikace, 

rozvoji sociálních dovedností, řešíme 

problémové chování a informujeme o 

možnostech získání příspěvků a dávek.

JAKUB (7 LET)
Kontaktovali nás rodiče Jakuba, který má diagnostikovaný 

Aspergerův syndrom. Jako zatěžující označili ranní 

záchvaty vzteku. Bylo jim doporučeno zavést tzv. denní 

režim, kdy má dítě srozumitelnou formou znázorněno, co 

ho daný den čeká. Rodiče zaznamenali zmírnění ranních 

záchvatů. Také zavedli motivační systém, který Jakubovi 

také pomohl. Jakuba čekal v září nástup do 1. třídy. Aby 

byl nástup pro Jakuba co nejvíce klidný a pohodový, 

domluvili jsme se se Speciálně pedagogickým centrem 

v Českých Budějovicích na společném výjezdu do 

školy v přípravném týdnu v srpnu. Zde bylo domluveno 

s pedagogy, kde bude Jakub sedět, kde bude mít 

denní režim a jak ho motivovat k práci ve škole. Jakub 

nástup do první třídy zvládl skvěle. Spolupráce se školou 

pokračuje, v roce 2015 proběhne seminář pro spolužáky 

a kruh přátel pro snazší začlenění mezi vrstevníky.

TEREZKA (10 LET) 
S rodinou spolupracujeme již od Terezčiných čtyř let. O 

rok později jí byl diagnostikován Aspergerův syndrom. 

Rodiče se na nás obrátili, že by chtěli, aby se Terezka 

uměla lépe dorozumět se svými vrstevníky, aby se mezi 

ně snadněji začlenila. Začala od září 2014 chodit na 

skupinové nácviky sociálních dovedností. Naučila se 

dodržovat pravidla ve hře, zvládat prohru (pro ni dříve 

extrémně obtížné – velký pláč, kdy nebyla k utišení, 

nyní prohru s pouhým pofňukáváním zvládá). Naučila 

se požádat druhého o něco, co potřebuje (dříve to 

nahrazovala pláčem). Na nácviky chodí Terezka stále.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Pobyty probíhají v pronajatých 

prostorech v objektu DPN Opařany, kde 

máme k dispozici samostatné patro, a 

na každého klienta připadá jeden osobní 

asistent. Rodinám a dětem s autismem 

chceme nabídnout možnost odpočinku 

od náročné péče o své děti a poskytnout 

volný čas, kdy si mohou zařídit své 

záležitosti, odjet na dovolenou, věnovat 

se zdravému sourozenci nebo prostě 

jenom vyzkoušet, jak se jejich dítě bude 

chovat v cizím prostředí a jak odloučení 

zvládnou obě strany. Od srpna roku 2014 

jsme navýšili kapacitu na dva víkendy 

v měsíci. V roce 2014 bylo poskytnuto 15 

odlehčovacích víkendů a službu využilo 

52 klientů. Víkendů se účastnilo 11 

asistentů.

RODINA NOVÁKOVÝCH
si po 19 letech mohla dopřát prvního volného víkendu 

a odjet relaxovat do lázní. Rodina Šťastných může 

navštěvovat rodinné oslavy a nemusí se rozhodovat, kdo 

z rodičů zůstane doma s jejich dítětem. Paní Veselá si 

může vyrazit s kamarádkami za kulturou a není limitována 

časem, do kdy musí být zpátky doma, aby uložila své 

dítě. Rodina Pokorných vyrazila na celodenní výlet do 

zoologické zahrady se svým dalším potomkem. Paní 

Svobodová využila volný víkend k rekonstrukci bytu. 

Ráda strávím týden v létě tím, že nahlížím do toho skrytého 
světa dětí s autismem. Být s nimi je pro mě 

radost i výzva, je potřeba být vždycky kreativní a 

vymýšlet si pořád nové věci, které s dětmi budeme 

podnikat. Zároveň se cítím užitečná, a hluboce 

obdivuji všechny rodiče, kteří se o děti starají doma 

celý život. A samozřejmě večery s asistenty, když děti 

usnou, jsme všichni naprosto vyčerpaní a přitom 

máme pocit dobře odvedené práce, jsou taky 
nezapomenutelné.

První tábor sloužil jako 

splnění praxe, poté jsem zjistila, jak jsou 

tábory super a rozhodla jsem se jezdit dál. Tábory 

mě velice baví a líbí se mi, že získávám neustále nové 

zkušenosti. Myslím, že autismus bude do budoucna 

podstatné téma, a proto bych se ráda o něm dozvěděla co 

nejvíce, abych v budoucnu popřípadě mohla být nějakým 

způsobem užitečná. Snažím se získávat znalosti a myslím, že v 

kontaktu s dětmi, je získávám nejlépe. Tábory jsou mimo jiné 

zajímavé také tím, že je každý jiný a poznávám stále nové 

děti a nové kamarády a mohu s nimi strávit čas, který je 

100% smysluplný. Tábory mi prostě přináší radost.

Ja chodím na tábor 

rada preto, lebo tam zís
kavam 

skúsenosti s
 deťmi s a

utizm
om. 
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i m
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Děkuji opravdu z celého srdce 

za to, že jsme si mohli s mužem odpočinout a 

užít krásné dny na Šumavě, chvíli se "nestarat" a dělat 

si co momentálně chceme!!! Díky za skvělý servis a zábavu 

a tábornické činnosti, díky moc Vám a všem asistentům, kteří 

byli perfektní a se kterými se Evička tak skamarádila. Přijela 

tak dobře naladěná a spokojená, takže i když o tom nechce 

mluvit, určitě se jí líbilo! Opravdu smekám před vámi všemi, 

kteří si dobrovolně a ve vlastním volnu vezmete na starost 

naše problémové děti, aby jste jim chvíli dělali mámy, táty 

a kamarády! (maminka)

Dobrý den, chtěla jsem Vám 

poděkovat za to,  že syn měl možnost vyjet s Vámi 

na krásný letní tábor do Villy Vallily. Velice nám to pomohlo, 

protože máme věčný problém s hlídáním Adámka. Celý týden 

jsem pracovala, abych mohla s ním být zase dalších 14 dní doma. Díky 

tomu mi i celý týden rychle utekl, a neměla jsem ani čas moc smutnit. 

Děkuji moc za to, že jsme měli možnost telefonovat a vědět jak se synovi 

daří. Prostředí je kolem Villy Vallily krásné a i sama Villa má své kouzlo. 

Když jsme si v pátek Adámka odváželi, povídal nám v autě pátý přes 

devátý-nevěděl co dříve, byl plný dojmů a zážitků. Měl dobrou náladu a 

bylo vidět, že se mu na táboře líbilo. Prý pojede zase. Děkuji za novou 

Adámkovu zkušenost. Děkuji moc a moc a přeji Vám a všem vašim 

asistentům plno elánu a optimismu v práci s vašimi klienty. 

(maminka)

Chci Vám i všem asistentům i paní kuchařce poděkovat. A Ville Vallile za ubytování. Týden na táboře byl pro Rosťu díky 
vám všem velký zážitek. Povídáme si o “houpačka-

skleník-rajčata-pračku-rádio-procházka-limča-nanuk-
výlet-koník-zmrzka-koupal se večer-spinkal-papal-lešení-
karneval-zlobil-tahal kluka-nesmíš já Rosťa”. Takže díky za 
trpělivost a taky za hezký a klidný týden volna pro rodiče. 
A pozdravujeme asistentku Ester - Rosťa posílá šťastný 
úsměv při vyslovení “Esterka”  (maminka)

LETNÍ TÁBORY 

:RODIČŮM A DĚTEM 

POMŮŽEME S LÉTEM 2014:

V letošním roce se uskutečnily dva turnusy letního tábora, 

jeden ve Ville Vallile v Červeném Újezdě u Votic a jeden v DPN 

Opařany. Celkem si tábora užilo 22 dětí a stejný počet rodin si 

odpočinulo. Program táborů: bubínkování, canisterapie (Hafík, 

o.s.), výlety, karneval, stezka odvahy, plnění úkolů, opékaní 

buřtů, „zpívání s Honzou“ a mnoho dalšího.

1. turnus v DPN Opařany: 6 dětí a 4 asistenti (13. - 20. 

7. 2014). 2. turnus ve Villa Vallila v Červeném Újezdě u 

Votic: 16 dětí a 15 asistentů (26.7. - 2.8. 2014). Projekt 

podpořilo Město Tábor částkou 45 000 Kč a Lesy 

ČR částkou 10 000 Kč.

PRAVIDELNÉ 

SETKÁVÁNÍ RODIN 

A DĚTÍ S AUTISMEM 

NA HŘIŠTI BEZBOT

Díky vstřícnosti majitelů hřiště BezBot manželů 

Verboonových jsme se mohli setkat celkem třikrát s 

„našimi“ rodinami, popovídat si a sdílet zkušenosti 

a těžkosti, které plynou z náročné péče o děti 

s autismem. V rámci těchto setkání jsou k dispozici 

naši dobrovolníci, kteří hlídají děti, zatímco rodiče a 

naši odborníci mají prostor pro debatu směrovanou 

k podpoře a pomoci rodině jako celku. Setkání 

se zúčastnilo celkem 142 rodičů a dětí.



SPRÁVNÍ RADA SDRUŽENÍ

Mgr. Petra Marešová, DiS. – předseda sdružení

Mgr. Lucie Straková Jirků – místopředseda sdružení

Jana Průšová – člen správní rady

REVIZNÍ KOMISE

Mgr. Michaela Nesvadbová

Pavel Straka

Mgr. Zuzana Vaňková

TÝM APLA Jižní Čechy, o. s.

Mgr. Petra Marešová, DiS. – speciální pedagog

Mgr. Lucie Straková Jirků – terapeut, sociální 

pracovník

Pavla Bestová – koordinátor vzdělávání, pracovník 

v sociálních službách

Bc. Veronika Beránková – speciální pedagog, vedoucí 

odlehčovací služby

Bc. Lucie Hnojnová – fundraising, projektový 

manažer, PR

Ing. Ema Faflíková – finanční manažer

Lenka Matyšová – administrativní pracovník

OSOBNÍ ASISTENTI NA ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ

Michal Jirousek, Veronika Kubecová, Markéta 

Daňová, Eva Válová, Renata Blažková, Marcela 

Dohnalová, Ivana Váchová, Lenka Maťhová, Petra 

Jircová, Adéla Kunčová, Zuzana Peniašteková, 

Aneta Průšová, Petra Přenosilová, Josef Procházka, 

Katarina Hejnová, Lukáš Slabý, Kateřina Melenová

ASISTENTI NA LETNÍCH TÁBORECH

Mária Buricová, Renata Blažková, Alžběta Žáková, 

Lucie Hnojnová, Lukáš Slabý, Lenka Maťhová, 

Veronika Kubecová, Ester Dvořáková, Andrea 

Růžičková, Petra Přenosilová, Adéla Kubecová, Eva 

Tomečková, Terezie Kolečková, Lenka Matyšová, Eva 

Válová, Diana Beranová, Vendula Blechová

DOBROVOLNÍCI

Lenka Maťhová, Petra Jircová, Petra Přenosilová

DOTACE A GRANTY
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropský sociální fond prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

Státní rozpočet České republiky

Jihočeský kraj 

ERA pomáhá regionům

Město Tábor – Sociální fond a Kulturní fond

Nadace Siemens - Fond pomoci

Nadace ČEZ – Oranžové kolo

Lesy České republiky, s. p.

Nadace O2 – Think Big 

Města a obce: České Budějovice, Božetice, Jemnice, Hluboká nad Vltavou, Horní Skrýchov, 

Chýnov, Nová Bystřice, Pacov, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Sušice, Ševětín, Třeboň, 

Velešín, Veselí nad Lužnicí, Vodňany, Želeč.

SPONZOŘI A PARTNEŘI
VSP Data, a. s. 

RUDI, a. s. - veškeré grafické práce a tisk materiálů APLA Jižní Čechy

KOVOSVIT MAS, a. s. 

Čistý sport, o. s.

BRISK Tábor, a. s.

Allivictus, s. r. o. 

LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o.

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Planá nad Lužnicí

PAPERA, s. r. o. - kancelářské potřeby

NetTech Tábor – IT služby

Římskokatolická farnost Tábor - Klokoty

VERBSON, s. r. o. - Hřiště BezBot - setkávání rodin APLA JČ, benefiční akce Grand Prix  

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
MUDr. Jaromír Veselý, rodina Matouškova, p. Karel Martínek, Robert Huneš, Eva Smolíková, 

Mgr. Marie Zemanová, Markéta Daňová, Hana Roguljič

PŘEDNÁŠKY
• Manželství a rodina 

PhDr. Jitka Balcarová, psycholog, spec. pedagog

• Jak relaxovat v každodenním shonu 
PhDr. Jitka Balcarová, psycholog, spec. pedagog

• Možnosti využití hry v písku (Sandspiel) v 

diagnostice a terapii rodinných vztahů 
Mgr. Jolana Bucková, psychoterapeutka, supervizor

AKREDITOVANÉ KURZY MPSV
• Poruchy autistického spektra

• Zvládání problémového chování u lidí s poruchou 

autistického spektra a mentálním postižením

• Rozvoj komunikace lidí s autismem a mentálním 

postižením

• Jak úspěšně vzdělávat a rozvíjet děti a dospělé lidi s 

autismem

• Nácviky sociálních dovedností u lidí s PAS a mentální 

retardací

• Nácviky sociálních dovedností u lidí s Aspergerovým 

syndromem

AKREDITOVANÉ KURZY MŠMT
• Žák s Aspergerovým syndromem - specifika přístupu 

ve vzdělávání

• Využití struktury a strukturovaného učení v Mateřské 

škole se žákem s PAS

Vzděláváním v sociálních službách ke zmírnění 

neklidu a problémového chování osob se 

zdravotním postižením a jejich snazšímu 

začlenění do života

Hlavními aktivitami projektu jsou kurzy zdarma pro sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách v Jihočeském 

kraji. V rámci projektu bylo proškoleno 144 osob. 

Naplňujeme tím naše poslání, zkvalitňujeme tím život lidí 

s autismem a jejich rodin.

Projekt byl zahájen k 1. 9. 2013 a bude ukončen 

30. 6. 2015. Projekt je financován z prostředků ESF 

prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR a celková 

výše rozpočtu je 504 109 Kč.

 

BENEFIČNÍ KONCERT KAPELY THE TAP TAP
APLA Jižní Čechy, o. s. uspořádala 27. června 2014 ve Spolkovém domě 

Střelnice v Táboře benefiční koncert kapely The Tap Tap v rámci turné „The Tap 

Tap Načerno“. Zúčastnilo se jej 220 lidí a výtěžek činil 39.000 Kč, do kterých je 

započítán dar od společnosti Kovosvit MAS, a. s. Tyto finanční prostředky byly 

použity na dofinancování terénní služby Raná péče pro děti do 7 let věku trpící 

autismem a jejich rodiny z Jihočeského kraje. Koncert byl pořádán za podpory 

Jihočeského kraje (příspěvek 40.000 Kč), Spolkového domu Střelnice, RUDI, 

a.s., města Tábor a BRISK, a. s. Záštitu převzala místostarostka města Tábora Ing. 

Lenka Horejsková. 

„Modrá planeta“ - Didaktická 

místnost pro rozvoj dětí s autismem                      

Projekt je zaměřen na materiálové 

vybavení prostoru pro nácviky sociálních a 

motorických dovedností dětí s autismem 

z celého Jihočeského kraje a finančně 

podpořen skupinou ERA - „ERA pomáhá 

regionům“ v celkové výši 46 700 Kč.

2. DUBEN - SVĚTOVÝ DEN INFORMOVANOSTI O AUTISMU                                                                                     
Cílem celodenního programu byla osvěta problematiky autismu a představení naší odborné práce 

s lidmi s autismem.

NGO MARKET  PRAHA 25. 4. 2014
APLA JČ se již tradičně účastnila a prezentovala svou činnost na NGO Marketu, který pořádala 

Nadace Forum 2000 v pátek 25. dubna 2014. Jde již  o 15. ročník veletrhu neziskových organizací. 

Největší akce svého druhu ve střední Evropě, na níž je vstup zdarma, se uskutečnila v Národní 

technické knihovně v Praze. 

CIPÍSKOVIŠTĚ PÍSEK – 17. 5. 2014
prezentace APLA Jižní Čechy, o. s.

JISTEBNICKÝ MARATON 2014 – 30. 8. 2014 
prezentace APLA Jižní Čechy, o. s., prodej cyklodresů, které byly vytvořeny ve spolupráci 

s organizací Čistý sport.

ŠTĚSTÍ S PŘEKÁŽKOU 28. 9. 2014
Dne 28. září 2014 jsme se zúčastnili kulturně-osvětové akce Štěstí s překážkou v Českých 

Budějovicích. Měli jsme zde informační stánek, možnost prezentovat naši činnost na hlavním pódiu. 

U stánku se zastavila spousta zájemců, informovali se o autismu, o našich službách, rozdávali jsme 

informační letáky. 

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ

patronce Mgr. Kristině Vrkočové, reportérce ČT

Děkujeme ti za tvou podporu, která nám i v roce 2014 

velice přispěla v naší práci. 

Děkujeme ti za tvé velké srdce, do kterého se vejdeme 

my všichni zaměstnanci i klienti APLA. Děkujeme ti za 

to, že stále pomáháš s námi.

Všem 

podporovatelům velice 

děkujeme, vážíme si 

jejich podpory, díky které 

můžeme pomáhat tam, 

kde je třeba.

ROZVAHA ZA ROK 2014

Aktiva celkem 576 933

Pasiva celkem 464 610

Rozdíl - zisk z roku 2013 112 323

VÝSLEDOVKA ZA ROK 2014

NÁKLADY CELKEM 2 189 605

Spotřebované nákupy 223 074

Osobní náklady 1 364 335

Ostatní náklady 602 196

VÝNOSY CELKEM 2 301 928

Přijaté příspěvky (dotace) 1 587 674

Přijaté příspěvky (sbírka) 31 131

Přijaté příspěvky (dary) 256 145

Přijaté členské příspěvky 1 700

Tržby z prodeje služeb (OS, LT) a výrobků 425 278

ZISK ROKU 2014 112 323
Zisk je způsoben financováním některých projektů, které překlenují rok 2014.

VŠEM DOBROVOLNÍKŮM 
A ASISTENTŮM VELICE 
DĚKUJEME, VÁŽÍME 
SI JEJICH PRÁCE A 
PODPORY BEZ KTERÉ 
BYCHOM SE NEOBEŠLI. 

GRAND PRIX KACHNIČKY 2014
Již 3. ročník benefičního závodu Kachniček, který pořádá APLA Jižní 

Čechy společně se sdružením I MY, o. p. s. Soběslav. Výtěžek dobročinného 

závodu 112 500 Kč byl využit na zajištění terénních služeb pro rodiny 

dětí s postižením (prostřednictvím I MY, o. p. s.) a lidi s autismem 

(prostřednictvím APLA JČ). Každé organizaci připadla polovina výtěžku, tj. 

56 250 Kč.

PŘEDSTAVENÍ MICHALA NESVADBY       
APLA Jižní Čechy, o. s. uspořádala dne 17. června 2014 benefiční 

představení Michala Nesvadby „Michal je pajdulák“, jehož výtěžek 7 000 

Kč byl použit na rozšíření poskytovaných služeb pro osoby s autismem 

a jejich rodiny v celém Jihočeském kraji. Projekt podpořilo město Tábor 

z Fondu kultury částkou 8 000 Kč,  určenou na úhradu nákladů spojených 

s pronájmem divadelních prostor.

"Vzděláváme se, abychom mohli 

kvalitněji pomáhat lidem s autismem

a jejich rodinám”

Finanční příspěvek 50 000 Kč použijeme na 

nákup vzdělávacích kurzů pro 4 pracovnice v 

přímé péči s klienty trpící některou z poruch 

autistického spektra. Jedná se o kurzy 

zaměřené na zlepšení znalostí a dovedností 

v oblasti pedagogické, sociální, terapeutické, 

právní a rodinné péče.

„Přijedeme za vámi“ - Terénní služba 

pro rodiny dětí s autismem

Projekt je zaměřen na zajištění terénní 

práce v rodinách dětí s autismem v celém 

Jihočeském kraji - podpora rodiny v obtížné 

životní situaci, pomoc rodině při zavedení 

struktury do přirozeného prostředí, Terapie 

problémového chování u dětí s PAS v jejich 

přirozeném prostředí.Projekt podpořila Nadace 

ČEZ, a to formou Oranžového kola v celkové 

výši 51 045 Kč.

iAutism – Cesta budoucnosti 

Studentka psychologie předala v rámci svého 

projektu iPad našemu sdružení, které jej 

bude využívat pro práci s dětmi s autismem. 

Děkujeme Ester Dvořákové. Skupinová a 

individuální práce s klienty s použitím didaktické 

pomůcky (iPad) - Klienti prostřednictvím 

práce s aplikacemi pravidelně rozvíjejí hrubou 

motoriku, grafomotoriku, komunikaci a slovní 

zásobu a kognitivní dovednosti. Celková 

hodnota projektu a finanční podpora v podobě 

iPadu od Nadace O2 a programu 

Think Big je 10 000 Kč.
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Asociace pomáhající lidem 
s autismem Jižní Čechy, o. s.

Farského 887, 390 02 Tábor

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

IČ: 28552288

Bankovní spojení

Sbírkové účty:

1. Fio banka, a.s., pobočka Tábor 

č. ú. 2300782437/2010

získané finanční prostředky slouží na úhradu nákladů 

spojených s provozem organizace (nájemné, energie, 

vodné – stočné, telefony, internet, cestovné, školení 

zaměstnanců, kancelářské potřeby)

2. Fio banka, a.s., pobočka Tábor 

č. ú. 2900129861/2010

získané finanční prostředky slouží na úhradu ces-

tovného při terénní činnosti, pomůcek a odborné 

literatury

Běžný účet:

Fio banka, a.s., pobočka Tábor 

č. ú. 2100180693/2010

Kontakty na jednotlivé pracovníky

Ing. Ema Faflíková, výkonná ředitelka

+420 608 519 000, faflikova@aplajc.cz

Mgr. Lucie Straková Jirků, terapeut

strakova.jirku@aplajc.cz

v současné době na mateřské dovolené

Mgr. Petra Marešová, DiS., speciální pedagog

+420 608 666 168, maresova@aplajc.cz

Pavla Bestová, pracovník v sociálních službách a koordinátor vzdělávání

+420 603 206 143, bestova@aplajc.cz

Mgr. Veronika Beránková, vedoucí odlehčovací služby, speciální pedagog

+420 608 666 519, berankova@aplajc.cz

Bc. Lucie Hnojnová, projektový manažer, fundraiser

+420 608 666 167, hnojnova@aplajc.cz

Lenka Matyšová, administrativní pracovník, koordinátor dobrovolníků

+420 608 666 518, matysova@aplajc.cz

Ročně
se narodí
540 dětí 
s poruchou 
autistického
spektra.

405,5 HODIN PŘÍMÉ PÉČE
7 535 UJETÝCH KM

84 KLIENTŮ


