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Vznik a poslání spolku
Založení spolku bylo inicializováno na popud rodičů dětí s poruchou autistického spektra, kteří se rozhodli 
vybudovat zázemí pro vzdělávání svých dětí. Vyšla jim vstříc odbornice na práci s dětmi s PAS a 
ergoterapeutka, které zaštítily spolek po odborné stránce.

V únoru 2020 se konala ustavující schůze 3 zakládajících členů:

• Mgr. Katrin Telín – psycholog a speciální pedagog

• Bc. Božena Krumová – ergoterapeut

• Petra Kulhánková – zástupce rodičů dětí s PAS

Posláním spolku je 

• včasná intervence u dětí s neurovývojovými poruchami, jejich rozvoj a vzdělání, poskytování terapií

• pořádání volnočasových aktivit a vícedenních pobytů

• pořádání školení pro rodiče a osoby pracující s dětmi s neurovývojovými poruchami

• zajišťování služeb ergoterapeuta, logopeda, fyzioterapeuta a dalších odborníků



Organizační struktura
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Činnosti spolku v roce 2020

V roce 2020 spolek poskytoval svým členům především péči v rámci „Intenzivního programu včasné 
intervence na základě metody ABA“.

Intenzivní program spočívá v každodenní docházce skupinky 5-6 dětí na celé dopoledne, s dětmi se pracuje 
ve skupině, ale i individuálně, cílem je rozvinout nejen dovednosti každého dítěte jednotlivě, ale především 
socializace a fungování ve skupině vrstevníků.

Dalším programem, kterému se spolek věnuje je „Individuální program včasné intervence na základě metody 
ABA“.

Individuální program je vhodný především pro „začátečníky“, terapeut pracuje individuálně s jedním 
dítětem, dítě se učí spolupráci s terapeutem, pracuje se např. na zlepšení očního kontaktu, reakci na jméno, 
zvolení vhodné komunikace (verbální nebo náhradní komunikace pomocí obrázkového systému či znaků), 
atd.

Doplňujícími programy byly individuální ergoterapie a skupinová muzikoterapie.



Další akce spolku

Spolek v roce 2020 plánoval další akce jako např. „Den autismu“ nebo „Terapeutický pobyt pro rodiny dětí s 
PAS“. Tyto akce se bohužel nemohly uskutečnit z důvodu pandemických opatření COVID-19.

Exkurze pedagogických pracovníků  

V rámci projektu Národního pedagogického institutu byla oslovena naše ředitelka spolku jako odbornice na 
Aplikovanou behaviorální analýzu. Vybraní pedagogičtí pracovníci měli možnost sledovat práci s dětmi v rámci 
Intenzivního dopoledního programu a práci asistentů se složkami dětí (zápis dat, vytváření grafů, příprava
pomůcek).



Hospodaření spolku (v celých tisících)

Druh výnosu Výnosy

Dary od soukr. subjektů a nadačních fondů 805

Poplatek za účast na programu 263

Členské příspěvky 17

Exkurze pedagogických pracovníků 140

CELKEM 1225



Hospodaření spolku (v celých tisících)

Druh nákladu Náklady

Spotřební materiál (kancel. potř. a pomůcky) 118

Služby (supervize ABA) 48

Mzdové náklady vč. pojištění 905

Ostatní nákl. 4

CELKEM 1075



Hospodaření spolku (v celých tisících)

Výsledek hospodaření tvoří z velké části dar obdržený na konci roku 2020 ve výši 107 tis. na vybavení nových 
prostor centra v Dobřejovicích, kam se bude spolek stěhovat cca v březnu roku 2021. Celý výsledek 
hospodaření bude vložen zpět do nákladů na zajištění programů pro děti s neurovývojovými poruchami.

V roce 2020 nebyl pořízen žádný investiční majetek.

Veškeré závazky plynoucí z mezd za období roku 2020 byly uhrazeny v řádném výplatním termínu v lednu 
2021.

K 31.12.2020 spolek zaměstnával 4 zaměstnance na HPP a 2 zaměstnance na DPP. Ve spolku taktéž pracují 
dobrovolníci z řad rodičů dětí s PAS.

Veškeré obdržené dary byly použity na činnosti spolku, pro které byl založen dle Stanov.

Mimořádný příjem z exkurzí pedagogických pracovníků bude přiznán v daňovém přiznání v řádném termínu.

Spolek nečerpal žádné granty ani dotace.

Výsledek hospodaření 150


