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Vítejte...

VÁŽENÍ A MILÍ,
otevíráte výroční zprávu shrnující činnost Autis Centrum, o.p.s. za rok 2021. Máme za
sebou druhý rok v pandemii covid-19, druhý rok s testováním, karanténou a izolací. Tuto
situaci jsme postupně začali brát jako nedílnou součást našeho provozu.
S materiální a legislativní podporou státu, kraje, APSS ČR, AVPO ČR a Výboru dobré vůle
Nadace Olgy Havlové jsem dokázali v mezích možností poskytovat služby v ambulanci,
terénu i pobytové službě tak, abychom byli i nadále bezpečnou oporou našim klientům a
jejich rodinám.
Zatěžkávací zkouška v podobě pandemie nás naučila nové přístupy k IT, naši pracovníci
začali využívat nové nástroje pro online meetingy. Nástroje pro online komunikaci se staly
běžnou součástí jejich práce s klienty a týmové práci. Výrazně jsme rozšířili software pro
správu agendy sociálních služeb a jejich vykazování a zařadili do něj i naší poslední
registrovanou službu raná péče.
V roce 2021 jsme se opět soustředili na slepá místa v podpoře dětí s autismem, která jsou
málo podporovaná. A tím jsou každodenní pravidelné volnočasové a terapeutické aktivity
pomáhající předcházet nejen sociální izolaci dětí, ale i jejich rodin. Díky nim mohly děti
zažít úspěch, být samy sebou a lépe se svou rodinou zvládat život ve své každodennosti.
Počátkem roku byly zahájeny práce na rekonstrukci pavilonu pro poskytování nové služby
týdenního stacionáře. Pečujícím rodinám tak svítá naděje, že pro jejich dospívající děti
budou k dispozici tolik potřebné pobytové služby.
I přes částečné omezení našich benefičních aktivit jsme úspěšně rozšířili a utužili
komunitu podporovatelů. Dostali jsme se více do povědomí novinářů i studentů a
realizovali řadu úspěšných projektů, které nám otevřeli nové možnosti podpory našich
klientů a jejich rodin.
Všem našim podporovatelům patří velký dík za to, že jsme rok 2021 zvládli bez větších
finančních komplikací. Chtěla bych poděkovat také svým kolegům a kolegyním za
nasazení a trpělivost s jakou svojí práci dělají a za nové nápady na zlepšení našich služeb.
Přeji nám všem hodně sil a radosti z práce, abychom mohli pomáhat těm, kteří naše
služby potřebují.
Mgr. Milena Urbanová
ředitelka a zakladatelka Autis Centrum, o.p.s.
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Autis Centrum, o.p.s.
AUTIS CENTRUM, O.P.S. VZNIKLO HNED Z NĚKOLIKA DŮVODŮ:
Dětem a dospělým s autismem a jejich rodinám se v jižních Čechách nedostávalo
ani zdaleka takové péče, jakou by si zasloužili.
Chyběly sociální služby, které by jim pomáhaly v každodenním životě.
Chtěli jsme společnými silami zlepšit povědomí o autismu a přístup společnosti k lidem s
autismem.

POSLÁNÍ
Naším posláním je pomáhat rodinám s péčí o děti s autismem a současně podporovat děti
a dospělé s autismem tak, aby byli co nejvíce samostatní a necítili se v životě osamělí.
Porucha autistického spektra neboli autismus se projevuje v chování, myšlení a prožívání
člověka a ovlivňuje jej po celý život. Diagnózu autismu sdílí lidé s nadprůměrnou inteligencí i
ti s poruchami vývoje intelektu, lidé s nadprůměrnými vyjadřovacími schopnostmi i lidé
nemluvící, introverti i extroverti. Vývoj dítěte s autismem je odlišný od jeho zdravých
vrstevníků, dítě nedokáže přiměřeně komunikovat a navazovat sociální vztahy, selhává v
představivosti, plánování činností, imitaci a hře, sebepojetí. Výskyt autismu v populaci se
odhaduje okolo 1,5–2 %. Autismus významně ovlivňuje celou rodinu a širší okolí. Bohužel
služby pro lidi s autismem a jejich rodiny nejsou v České republice stále dostatečné. Zejména
pobytové služby neexistují vůbec nebo v nich lidé s autismem žijí pod hranicí lidské
důstojnosti.

PROČ TO DĚLÁME ?
Nikdo si z důvodu svého postižení nezaslouží žít v ústavu nebo stranou společnosti. Autis
Centrum pomáhá svým klientům a jejich rodinám předcházet sociální izolaci a prožít normální
život. Snažíme se budovat kulturu bezpečného prostředí pro děti a dospělé s autismem a toto
sdílet se všemi, kterým není osud lidí s autismem nebo jakýmkoliv jiným postižením lhostejný.

Bezpečné prostředí
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Podpora klientů a
jejich rodin v roce 2021
PRIORITY A VIZE NAŠICH SLUŽEB
Na prvním místě je pro nás respektování individuálních potřeb
člověka s autismem a vytvoření pozitivního vztahu s ním a jeho
rodinou. Naší vizí je poskytovat kvalitní sociální a doplňkové
služby a uplatňovat při nich postupy a metody, které jsou založené
na důkazech a jsou v České republice ověřené. Pečujeme o
odborný rozvoj zaměstnanců, vzděláváme se a spoluprací s
ostatními organizacemi usilujeme o rozvoj kvalitní a odborné péče
o lidi s autismem a jejich rodiny. Hledáme a rozvíjíme možnosti
dalšího financování, firemního a individuálního fundraisingu,
snažíme se o zajištění trvalé udržitelnosti chodu organizace s cílem
zajistit péči nejen o stávající klienty, ale i o další zájemce, které
jsme v roce 2021 z důvodu plné kapacity nemohli uspokojit.

RANÁ PÉČE
41 rodin

Poskytli jsme 1896 hodin rané péče a do rodin najeli 6 853 km.
Podporu jsme poskytli ve 41 rodinách.
Pomáhali nám 2 dobrovolníci.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA

83 klientů

Poskytli jsme 8 590 hodin terapeutické a aktivizační péče a podpořili 83 klientů.
Pomáhalo nám 6 dobrovolníků.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
24 klientů

24 klientů využilo odlehčovací pobyty. Proběhlo 44 dní odlehčovací služby.
Pomáhali nám 4 dobrovolníci.

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY
35 klientů

Během prázdnin jsme se postarali o 35 klientů na 6 příměstských táborech.
Pomáhali nám 2 dobrovolníci.
POBYTOVÉ TÁBORY PRO RODINY S DĚTMI

12 rodin

S naší pomocí mohlo 12 rodin strávit týden na 2 pobytových táborech společně
jako rodina. Pomáhali nám 2 dobrovolníci.
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Služby
"Díky Autis Centru víme, že v tom nejsme sami. S poradkyní Terkou, která k nám
jezdí domů, jsme zvládli i nástup syna do školky."

RANÁ PÉČE DO 7 LET VĚKU
Ambulantní a terénní forma služby
Včasný nástup odborné péče může dítěti
pomoci k lepšímu startu do života a
zmírnění dopadů poruchy na jeho vývoj.

"Komunikace s dcerou není
snadná, ale s poradkyní vždycky
najdeme nějaké řešení. Dcera
konečně začíná říkat první slůvka.
Z celého srdce děkujeme za
pomoc."

Jak hodnotí službu rodiče?

"Měli jsme obrovské štěstí na pracovníky v centru. Jejich přístup k synovi je neuvěřitelný.
Syn spolupracuje a zlepšily se jeho pracovní návyky. Díky moc za pochopení.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ S AUTISMEM
Ambulantní forma služby
Škála nabízených aktivit a terapií směřovala k podpoře procesu senzorické
integrace, posílení sebevědomí a pozitivních emocí klienta, rozvíjení
komunikačních dovedností, asertivity, dovednosti relaxovat nebo navázat
nová přátelství a zapojit se do kolektivu vrstevníků.

Mezi vyhledávané aktivity našich klientů patřily:
Sportovní terapeutické aktivity
Muzikoterapie
Sociálně terapeutická výtvarná a
keramická dílna,
Pracovní terapeutická dílna
3D tisk, robotika
Nácviky sociálních dovedností
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"Do Autis Centra se vždycky moc
těším. Nejvíc na dílny, protože
vyrábíme pořád něco nového.
Taky tu mám kamarády, které
baví to samé. "
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"Bez odIehčovací služby si péči o naše dvojčata nedokážeme představit. Možnost mít
alespoň občas víkend pro sebe s partnerem je úžasné, můžeme si na chvíli
vydechnout, vyspat se."

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Kapacita pobytové služby: 6 klientů
Pobyty probíhají v Autis Centru vždy 1. a 3. víkend
v měsíci
Každý, kdo pečuje o dítě nebo dospělého s autismem
si potřebuje někdy odpočinout, načerpat nové síly pro
další péči nebo si udělat čas jen pro sebe, svého
partnera nebo sourozence. A jak to vidí rodiče?

"Když mám volný víkend
naplánuji si návštěvu své
maminky. Se synem tam chodit
nemůžu, nevydrží chvíli na místě
a nezvládá tohle prostředí v
nemocnici. Maminka mě však
také potřebuje a díky odlehčovací
službě v Autis Centru s ní mohu
být delší dobu."

Co znamená odlehčovací služba pro rodiče?

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI S AUTISMEM A JEJICH RODINY
"Příměstské tábory v Autis Centru jsou pro naší dceru jedinou možností, kde může
trávit léto s vrstevníky. Vždy je nadšená a chtěla by na další tábor. Děkujeme moc za
vše, co pro nás děláte. "

Příměstské tábory v Autis Centrum, o.p.s.
v Českých Budějovicích
Léto a obzvláště prázdniny jsou obdobím
náročným pro rodiče zdravých dětí, a což
teprve pro rodiče pečující celoročně o dítě s
autismem. Mnohé děti s autismem se kvůli
svému postižení nemohou účastnit běžných
táborů. V období prázdnin jsme uspořádali 6
příměstských táborů pro děti s autismem a 2
pobytové tábory pro pečující rodiny ve
Chvalšinách. Díky vyškoleným asistentům a
dobrovolníkům mohly děti s autismem a jejich
rodiny prožít spokojené léto.
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"Vždycky se strašně těším na
tábor do Chvalšin. Můžu jít pozdě
spát a chodíme taky na výlety. S
asistenty děláme spoustu docela
těžkých úkolů, to mě taky moc
baví."

Pobytové tábory na faře ve Chvalšinách u
Českého Krumlova
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PŮJČOVNA ODBORNÉ LITERATURY A SPECIÁLNÍCH POMŮCEK
Počet titulů: 357
Studenti, praktikanti, stážisté i naši pracovníci využívali hojně půjčovnu odborné literatury.
Knihy zaměřené na problematiku autismu, rozvoje a péče o dítěte s autismem, o sourozence
a související témata si v Autis Centru může vypůjčit i veřejnost. Cílem půjčovny je vzdělávání
laické a odborné veřejnosti. Půjčovnu speciálních pomůcek využívají zejména rodiny z rané
péče.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Nad rámec hlavní činnosti poskytujeme našim klientům doplňkové služby, které podporují jejich
rozvoj a psychickou pohodu.
vibrační terapie na harmonizačním lůžku
psychoterapie
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Rok 2021 v kostce
Mapování a zaznamenávání pozitivních změn v životech klientů je nedílnou
součástí naší práce. Nastavené cíle v individuálních plánech klientů se někdy mohou
zdát malé, ale právě drobné avšak trvalé pokroky se pro naše klienty stávají často důležitými
milníky na jejich cestě životem.
Kromě poskytování pravidelných ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb
se toho i letos v Autis Centrum, o.p.s. i přes omezení v důsledku pandemie covid-19 událo
mnoho. Zapojili jsme se do řady projektů, absolvovali odborná školení a poskytovali stáže
pracovníkům z jiných organizací.

LEDEN
Zahájení stavebních prací týdenního stacionáře v 2. pavilonu objektu Autis Centrum,
o.p.s.
Online setkání raných péčí Jihočeského kraje

ÚNOR
Zdravotně sociální fakulta JU a Technologická agentura ČR - pokračování ve společné
práci na projektu Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji, příprava aplikace
virtuální reality pro psychosociální péči ve spolupráci s pečujícími osobami.
Stáž pro pracovníky organizace Stella Odlehčovací služba

BŘEZEN
Vyhlášení projektu příměstských táborů "Spolu léto zvládneme" Autis Centrum, o.p.s.
mezi TOP 30 projekty k podpoře 23. ročníku sbírky Pomozte dětem
Stáž v denním stacionáři v organizaci Mikasa, o.p.s.
v Ostravě
DUBEN
2. duben Mezinárodní den porozumění autismu Slavnostní nasvícení sídla Autis Centra
modrou barvou
Dobrovolnictví v projektu Sbírka potravin

KVĚTEN
Školení Seberegulace pro asistenty a pracovníky v sociálních službách,
lektor Mgr. Přemysl Mikoláš
Beseda pro rodiče s Michalem Roškaňukem ze sdružení Adventor
Zahájení výcviku Positive Behaviour Support (PBS) pracovníka pro týdenní stacionář
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ČERVEN
Školení Mgr. Kláry Doškové z Centrum terapie autismu "Komunikace a řeč dětí s
autismem"
Zapojení do série webinářů o Homesharingu
Návštěva 2. autistické konference v Prague Startup Market v Praze
Školení Mgr. Kláry Doškové z Centrum terapie autismu "Efektivní postupy a metody pro
nácvik hry u dětí s autismem"
Školení asistentů příměstských táborů "Pozitivní přístup ke klientům s autismem"
Projekt "Deník" ve spolupráci s Mgr. Eliškou Libánskou a klienty terapeutické výtvarné
dílny
Projekt "Senzorická kostka" ve spolupráci s Prusa Research 3D printers a klienty
terapeutické pracovní dílny
Stáž z Hospicové péče sv. Kleofáše

ČERVENEC
Osvětová prezentace činnosti Autis Centrum, o.p.s. a prodej výrobků na akci
Borůvkobraní v Borovanech
Příměstské tábory v Autis Centrum, o.p.s. v Českých Budějovicích
12. - 16. července
19. - 23. července
26. - 30. července - pro klienty rané péče
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SRPEN
Osvětová akce Město lidem lidé městu v Českých Budějovicích
Pobytové tábory na faře ve Chvalšinách u Českého Krumlova
2. - 6. srpna
16. - 20. srpna - pro rodiny z rané péče
Příměstské tábory v Autis Centrum, o.p.s. v Českých Budějovicích
2. - 6. srpna
9. - 13. srpna
23. - 27. srpna

ZÁŘÍ
Charitativní Virtuální modrý běh pro Autis Centrum, o.p.s. 2021 ve spolupráci
s Rozběháme Česko
Panské rybí slavnosti v Českých Budějovicích s tombolou pro Autis Centrum, o.p.s.
Charitativní MaRUNka běh 2021 v Besednici za účasti našich klientů
Osvětová prezentace činnosti Autis Centrum, o.p.s. na Nema festivalu dřevostaveb a
střech
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ŘÍJEN
Halloweenské setkání rodin a lampiónový průvod v Autis Centrum, o.p.s.
Charitativní Sokolský běh republiky ve Stromovce
Osvětová prezentace činnosti při 20. výročí založení Jihočeské hospodářské komory

LISTOPAD
Slavnostní zakončení výcviku Positive Behaviour Support (PBS) v Praze
Vzdělávací zážitkový seminář pro studenty Obchodní akademie v Českých Budějovicích
Návštěva Knihovny Václava Havla v Praze společně se studentkami Gymnázia J. V. Jirsíka
a převzetí šeku v rámci výzvy "Daruj srdce 2"
Adventní dílna pro rodiny našich klientů

PROSINEC
Charitativní Vánoční katalog 2021 s výrobky našich klientů
Vzdělávací zážitkový seminář pro studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické, Husova 3, České Budějovice
Vánoční prodej výrobků našich klientů v DOC Mercury
Návštěva Mikuláše a čertovské party v Autis Centrum, o.p.s.
Vánoční večírek a posezení u skleničky punče
Rekonstrukce herny a terapeutické místnosti v sídle Autis Centrum, o.p.s.
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Kdo nám pomohl zvládnout
další vlnu pandemie?
VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ
Projekt „Chráníme se před pandemií“
Částka: 40 000 Kč
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil Autis Centrum v rámci Fondu
podpory sociálních služeb během pandemie částkou 40 000,- Kč. Z projektu
„Chráníme se před pandemií“ byly pořízeny ochranné pomůcky a antigenní
testy pro naše klienty i pracovníky.
JIHOČESKÝ KRAJ
Vážíme si podpory Jihočeského kraje, který nám pravidelně pro pracovníky
sociálních služeb po dobu pandemie dodával ochranné pomůcky a dezinfekční
prostředky.
AVPO ČR, APSS ČR
Prokousat se legislativou a úskalími poskytování sociálních služeb v souladu s
opatřeními covid-19 nám pomohly Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Patří jim velký dík za úsporu
času, který jsme mohli věnovat našim klientům.
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Projekty 2021
NROS – Pomozte dětem
Částka: 51 132 Kč
Individuální projekt „Asistence dětem s autismem“
S Kuřetem pomáháme dětem! Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) a
projektu Pomozte dětem za finanční podporu rodin z rané péče. Díky finančnímu příspěvku
jsme mohli na táboře rané péče zajistit osobní asistenci pro naše nejmenší klienty. Z projektu
byly zakoupeny speciální senzorické pomůcky a trampolína.

MONETA Money Bank
Částka: 70 000 Kč
Projekt „Pomoc v pravý čas“
V rámci programu „Podpora potřebných“ od MONETA Money Bank jsme zakoupili služební
automobil Dacia Sandero. Podpora klientů v domácím prostředí nebo ve školních zařízeních
pro nás nyní bude snazší.

TESCO – Vy rozhodujete, my pomáháme – 8. kolo
Částka: 20 000 Kč
Projekt "Robotika"
V rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nadačního fondu TESCO byl
podpořen projekt Robotika. Z projektu byly zakoupeny pomůcky na zařízení nové robotické
dílny, která dětem s PAS pomáhá rozvíjet logické myšlení, uplatnit kreativitu a matematické
schopnosti.

NROS – POMOZTE DĚTEM
Částka: 268 321 Kč
Projekt „Spolu léto zvládneme“
Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti byl v rámci 23. ročníku sbírky
Pomozte dětem podpořen projekt „Spolu léto zvládneme“. Autis Centrum bylo vybráno
mezi TOP 30 PROJEKTŮ v České republice. Díky této podpoře jsme zrealizovali 8
turnusů táborů pro děti s autismem. Psychoterapeutickou podporu rodičům zajistil
přední český psychoterapeut Mgr. Přemysl Mikoláš. Z projektu byla částečně hrazena
činnost ergoterapeuta a muzikoterapeuta. Pro klienty byly zakoupeny speciální
pomůcky na ergoterapii, které jim budou sloužit i v budoucnu.
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ŽIVOT DĚTEM,O.P.S.
Částka: 143 881 Kč
Obecně prospěšná společnost Život dětem podpořila rekonstrukci vnitřních prostor Autis Centra.
Díky daru byly prostory vymalovány, byly zakoupeny nové koberce, dekorace a speciální
pomůcky. Úprava prostor podpořila klienty napříč službami rané péče, sociálně aktivizační služby
i odlehčovací služby.

ČESKÁ SPOŘITELNA a NADACE VIA
Program Silnější regiony
Částka: 10 000 Kč
V rámci programu Silnější regiony se nám podařilo získat podporu pro projekt KnihoBudky. Z
projektu byla zakoupena dřevěná KnihoBudka, která je umístěna v sídle Autis Centrum,
o.p.s.. Projekt KnihoBudky nyní pomáhá stmelovat místní komunitu.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ
Částka: 20 000 Kč
Projekt „Daruj srdce 2“
Díky podpoře studentek z gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, které se zapojily do
studentského programu „Daruj srdce 2“ pod záštitou Výboru dobré vůle Nadace Olgy
Havlové, bylo Autis Centrum podpořeno částkou 20 000 Kč. Z projektu byly zakoupeny
muzikoterapeutické pomůcky, které dětem s autismem pomáhají naplnit jejich emocionální a
sociální potřeby.
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Máme společný cíl...
spolupracujeme
CENTRUM TERAPIE AUTISMU (CTA)
CTA je jedním z předních českých center pro terapeutickou práci s
dětmi s autismem a neurovývojovými poruchami. V CTA absolvovali
naši pracovníci pro svůj odborný růst pravidelnou stáž a pobytový
terapeutický tábor pro rodiny.

AUTISTÉ JIHU, SPOLEK
Na vzniku Autis Centra, o.p.s. se velkou měrou podíleli právě
členové spolku Autisté jihu, zejména rodiče dětí s autismem. Obě
organizace spolu úzce spolupracují při osvětových akcích, při
naplňování individuálních potřeb a budování bezpečného zázemí pro
lidi s autismem. Spolek je členem Aliance pro individualizovanou
podporu.

PROGRAM PĚT P (TEMPERI, O.P.S.)
Vytvořením bezpečného vztahu s dobrovolníkem a možnost zažít
pocit důvěry a přijetí, je základem pro další rozvoj dítěte nejen s
autismem. Někteří pracovníci Autis Centra jsou zapojeni v programu
Pět Pé, kde se starají zejména o děti s autismem nebo jejich
sourozence a ukazují jim možnosti trávení volného času, než které
děti dosud poznaly.

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY
Autis Centrum, o.p.s. je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální
fakulty Jihočeské univerzity pro výkon praxí studentů. Mnozí z nich
se k nám vracejí a pomáhají lidem s autismem jako dobrovolníci nebo
odborní pracovníci v sociálních službách.

POTRAVINOVÁ BANKA JIHOČESKÉHO KRAJE
Potravinovou pomoc, kterou banka z obchodních řetězců
přerozděluje, jsme i v roce 2021 pravidelně distribuovali dále našim
klientům a jejich rodinám. V době pandemie jsme každý týden
rozváželi balíčky přímo do rodin klientů.

| AUTIS CENTRUM, O. P. S.

18

Co nás čeká v roce 2022
OTEVŘENÍ TÝDENNÍHO STACIONÁŘE
PRO DOSPÍVAJÍCÍ A DOSPĚLÉ KLIENTY

Nová pobytová
služba pro osm
dospělých
klientů

Každý z nás se chce v určitém věku osamostatnit. Nejinak jsou na tom i
naši klienti. Proto se na počátku roku 2021 rozběhla stavba týdenního
stacionáře pro dospívající a dospělé osoby s autismem. Po celý rok
probíhala přestavba 2. pavilonu, kde nově vzniklo 8 pokojů pro klienty,
zázemí pro personál a 2 rehabilitační místnosti.
V nadcházejícím roce nás čeká pořízení vybavení do týdenního stacionáře,
abychom mohli v druhé polovině roku 2022 zahájit jeho provoz a otevřít
dveře prvním klientům.
Těšíme se na to, že stacionář pomůže lidem s autismem v jejich
samostatnosti, umožní navázání mezilidských vztahů a nabídne jim pomoc
s tím, co sami nezvládají. Stacionář by měl významně ulehčit rodinám v
každodenní péči.

Výstavbu stacionáře spolufinancuje Statutární město České Budějovice a Ministerstvo práce a
sociálních věcí.
| AUTIS CENTRUM, O. P. S.
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Naši partneři, dárci
a podporovatelé
VEŘEJNÉ ZDROJE

FIREMNÍ DÁRCI A NADACE
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Naši partneři, dárci
a podporovatelé
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Miroslava Bednaříková
Michaela Cettlová
Anna Černá
Michal Filipi
Iva Flašková
Petra Fuková
Adam Furiš
František Jaroš
Milena Jiříčková
Michaela Jílková
Milan Klimeš
Martin Lain
Kristina Lalkovicsová
Petra Mladá
Václav Novotný
Jitka Paukovičová
Klára Paukovičová

Ester Pitrunová
Jitka Pochmannová
Monika Polívková Opekarová
Vladimíra Ryklíková
Josef Seifert
Zdeňka Skořepová
Kristýna Studená
Tomáš Studený
Blanka Sýkorová
Kateřina Šimerová
Lucie Šrámková
Michaela Švecová
Eva Vidmanová
Alena Vlášková
Jan Vujtek
Václav Žák
Adéla Žídková

Děkujeme srdečně všem firemním i individuálním dárcům, kteří nám poskytli finanční nebo
materiální podporu. Děkujeme také dobrovolníkům za práci s dětmi a dospělými s PAS i za
pomoc s organizací jednorázových akcí, administrativními a údržbářskými pracemi.
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Poděkování
Náš velký dík patří všem individuálním dárcům, kteří nám poskytli finanční nebo materiální
podporu. Děkujeme také dobrovolníkům za práci s dětmi a dospělými s PAS i za pomoc s
organizací jednorázových akcí, administrativními a údržbářskými pracemi.
Naše poděkování patří Jihočeskému kraji, Statutárnímu městu České Budějovice a dalším
městům a obcím, které nás pravidelně podporují ze svých rozpočtů. Dále děkujeme
pedagogům a studentům Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích,
kteří s námi spolupracovali v roce 2021. Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří se
rozhodli jakoukoliv formou podpořit naši činnost nebo zakoupili potřebné materiální
vybavení.
Zvláštní poděkování patří rodině Jarošových za uspořádání výjimečné akce MaRUNka běh
2021 v Besednici na počest Marušky Jarošové, která nás nečekaně opustila, a která byla
velkou oporou pro klienty v Autis Centrum, o.p.s.
Velký dík za dlouholetou podporu patří naší patronce operní pěvkyni Janě Šrejmě Kačírkové a
její sestře Kamile Lidralové, dále herečce Daně Verzichové za přízeň a krásně namluvené
reklamní spoty a PhDr. Ivě Nesnídalová, klinické psycholožce a člence naší dozorčí rady, za
neutuchající podporu našich rodin.
V neposlední řadě děkujeme za obětavost, úsilí a nezištnou pomoc vám všem, kteří jste se
svou podporou podíleli v době pandemie na zlepšování kvality života lidí s autismem a jejich
rodin. Děkujeme vám za to, že nás neúnavně podporujete a věříte společně s námi, že to má
smysl.
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Tým Autis Centrum, o.p.s.
STATUTÁRNÍ ORGÁN
Mgr. Milena Urbanová, ředitelka
ÚSEK ADMINISTRATIVY
Jitka Svátková – vedoucí ekonomického úseku, zástupce ředitelky
Monika Polívková Opekarová - účetní
Mgr. David Mašát, Mgr. Iva Flašková - PR asistenti
Ladislava Votrubová - fundraising
Petr Pekárek – IT podpora
ÚSEK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Vedoucí služeb:
Mgr. Kristýna Michálková, Mgr. Ingrid Baloun – vedoucí rané péče
Bc. Klára Paukovičová – vedoucí sociálně aktivizační služby
Bc. Blanka Ježková - vedoucí odlehčovací služby
Pracovníci přímé péče:
Mgr. Aneta Witzanyová - sociální pracovník, metodik
Bc. et Bc. Linda Valášková - poradkyně rané péče, sociální pracovník
Mgr. et Mgr. Tereza Stehlíková - poradkyně rané péče, speciální pedagog - logoped
Mgr. Kristýna Michálková - poradkyně rané péče, manželský a rodinný poradce
Bc. Michaela Koubová - poradkyně rané péče, speciální pedagog
Bc. Iva Minářová, DiS - sociální pracovník
Bc. Blanka Ježková - sociální pracovník, odborný pracovník
Bc. Klára Paukovičová - sociální pracovník, odborný pracovník
Bc. Kateřina Marešová - odborný pracovník
Mgr. Věra Koppová - odborný pracovník
Bc. Zuzana Cábová - odborný pracovník, arteterapeut
Mgr. Dana Bartošová - sociální pracovník, ergoterapeut
Další pracovníci přímé péče:
Vít Pšenička, Ondřej Cihelník, Kateřina Křiklavová, Mgr. Kateřina Píchová, Dis.
ErgoterapeutI: Mgr. Dana Bartošová, Bc. Viktorie Šeflová
Psychoterapeut, manželský a rodinný poradce: Mgr. Přemysl Mikoláš
KBT terapeutka: Mgr. Zuzana Hořejšová
Muzikoterapeut: Mgr. Dana Pšeničková
Supervize: Mgr. Klára Došková, speciální pedagog, lektor
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Asistenti odlehčovací služby a aktivizačních služeb:
Blanka Vlková, Bc. Iva Řepová, Bc. Johnana Mustacová, BAc. Mikuláš Kalný, Bc. Denisa
Bauerová, Bc. Eliška Procházková, Mgr. Jan Neugebauer, Bc. Karolina Klausová, Klára
Ptáčková, Bc. Milena Jiříčková, Bc. Markéta Kotková, Ondřej Valach, Pavlína Kochová,
Bc. Petra Maršáková, Veronika Babická, Veronika Pejšková, Bc. Debora Pšikalová, Bc.
Johana Najmanová, Ladislav Punčochář, Bc. Nikola Filsochová, Patricie Klosse, Pavla
Machová, Bc. Pavla Machová, Bc. Renata Poláková, Václav Hule, Bc. Veronika
Wohnigová, Bc. Kateřina Marešová, Mgr. Kristýna Michálková, Bc. Klára Paukovičová,
Bc. et Bc. Linda Valášková, Bc. Michaela Koubová, Mgr. et Mgr. Tereza Stehlíková, Bc.
Zuzana Cábová, Kateřina Křiklavová, Mgr. Dana Bartošová

Dobrovolníci:
Barbora Hromadová, Denisa Jungová, Mgr. Eliška Ženožičková Libánská, Linda Havlová,
Lenka Křemenová, Ladislav Punčochář, Milena Studničková, Pavla Šindelková
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Finanční
zpráva 2021
VÝZNAMNÉ POLOŽKY DLE VÝKAZŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021 (V TIS. KČ)
ROZVAHA
Aktiva

4 331

Dlouhodobý majetek

1 557

Peněžní prostředky na účtech

2 419

Pasiva

4 331

Vlastní jmění

1 490

Fondy

1 329

Nerozdělený zisk minulých let

219

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Náklady celkem
Spotřeba materiálu a služeb

11 574
1 652

Nájemné

165

Spotřeba energií

336

Mzdové náklady

7 025

Zákonné sociální pojištění

2 026

Ostatní náklady
Výnosy celkem
Přijaté příspěvky (dotace)
Dary
Další příjmy (tržby ze služeb, výnosy)
Výsledek hospodaření po zdanění 2021
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11 508
9 236
1 470
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- 66

24

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (K 31. 12. 2021)
sociálně aktivizační služba, odlehčovací služba, raná péče
ZAMĚSTNANCI (STAV K 31.12.2021)
Počet zaměstnanců
přepočet na celé úvazky
Počet osob pracujících na základě dohod
přepočet na celé úvazky
Počet dobrovolníků
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67
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VYBRANÉ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Společnost nevykonávala v roce 2021 žádnou ekonomickou činnost. Účetní hospodářský
výsledek za rok 2021 byla ztráta ve výši 66 tis. Kč. Ztráta byla způsobena vratkami dotací
za rok 2020, které byly proúčtovány až v r. 2021. Všechny účetní operace proběhly v české
měně. Kurzové rozdíly, opravné položky k pohledávkám, nedokončená výroba, majetkové
účasti a cenné papíry v tomto roce žádné nebyly.
V roce 2021 byl pořízen osobní automobil Dacia Sandero ve výši 145 000 Kč. Na jeho nákup
byl použit dar od MONETY Money Bank (70 000 Kč), a dále prostředky ze sbírkového účtu
(75 000 Kč). Darem byla získána houpačka se skluzavkou v celkové hodnotě 50 000 Kč.
Tyto přijaté investiční dary ve výši 195 000 Kč byly zaúčtované do vlastního jmění.
Všechny dary byly použity na financování hlavní činnosti společnosti v souladu se zákonem
o dani z přijmu. Účetní jednotka tvoří fondy z nevyčerpaných darů k použití v dalších
letech. Výše nevyčerpaných darů k 31.12. 2021 představuje 1 328 tis. Kč včetně veřejné
sbírky.
Účetní jednotka organizuje veřejnou sbírku dle zákona upravujícího veřejné sbírky.
Celková vybraná částka v roce 2021 ve výši 86 tis. Kč. V roce 2021 se vyčerpalo celých 86
tis. Kč na vybavení organizace Autis Centrum, o.p.s. a částečně na nákup auta DACIA
Sandero. Nevyčerpaná částka prostředků z veřejné sbírky minulých let ve výši 166 tis. Kč
je na účtu 911.
Částka podle § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmu, o níž si účetní jednotka snížila základ
daně, byla použita na náklady v běžném účetním období na hlavní činnost organizace.

Závěr auditorské zprávy:
Účetní závěrka společnosti Autis Centrum, o.p.s. podává věrný a poctivý obraz aktiv a
pasiv k 31. 12. 2021 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
Název: Autis Centrum, o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Plzeňská 2219/44, České Budějovice, 370 04
Statutární zástupce: Mgr. Milena Urbanová
IČ: 02426374
Bankovní účet: 216001766/0600
Transparentní účet: 223830888/0600
Email: info@autiscentrum.cz
Web: www.autiscentrum.cz
Datum vzniku: 18. června 2014
Datum založení: 30. prosince 2013
Registrace první sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 22. září 2014
Zahájení obecně prospěšné činnosti: od 1. ledna 2015

ORGÁNY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
Zakladatelé: Pavla Smržová, Mgr. Milena Urbanová
Správní rada: Ladislava Votrubová, Andrea Jurásková, Miloslava Nožinová
Dozorčí rada: PhDr. Ivanka Nesnídalová, Jaroslava Klesnerová, Jaroslava Sojková
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Výroční zpráva 2021 – Autis Centrum, o.p.s.
V pořadí sedmá výroční zpráva Autis Centrum, o.p.s. je přístupná v sídle společnosti, v
rejstříku obecně prospěšných společností a na stránkách www.autiscentrum.cz.
K vydání schválena správní radou po přezkoumání dozorčí radou společnosti.
Vydána v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve
znění pozdějších předpisů.
Tisk: Autis Centrum, o.p.s.
Vydání: 1.
Náklad: 30 ks
Podklady pro výroční zprávu zpracovali: Mgr. Milena Urbanová, Mgr. Aneta Witzanyová,
Monika Polívková Opekarová
Fotografie: archiv Autis Centrum, o.p.s.
Grafická úprava: Mgr. Iva Flašková
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