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Ve chvíli, kdy mi bylo nejhùø
Nevidím barvy,
jenom šeï.
Nevidím svìtlo,
jen temnotu.
Neslyším hlasy,
jen šepot.
Neslyším hudbu,
jen hluk.
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Chci vidìt barvy,
ale po nich netoužím.
Chci slyšet hlasy,
ale nepotøebuji jich.
Toužím po jediné vìci:
NADÌJI
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Báseò z knihy,
Nedávejte do hrobu motýla živého,
pøíbìhy lidí s autismem,
napsal Jirka (14 let)
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ÚVODNÍ SLOVO.................................
Vážení pøátelé,
v této výroèní zprávì bychom se chtìli
ohlédnout za uplynulým rokem 2012 a shrnout vše
podstatné, co se v Dìtském klíèi Šumperk podaøilo
uskuteènit.
Dùležitým mezníkem v historii naší
spoleènosti se stal zaèátek roku, kdy jsme se
pøestìhovali do nových pøíjemných prostor v ulici
Kozinova 5 v Šumperku. S podporou mnoha firem,
rodièù, nadací i získaných dotaèních titulù se
podaøilo vytvoøit podnìtné a vstøícné prostøedí
klubovny, odlehèovacího bytu a kanceláøe. Nové
zázemí pomùže lépe uspokojit naléhavou potøebu
rodin po odlehèovací službì.
Dalším dùležitým bodem v rozvoji
Dìtského klíèe byla v loòském roce registrace
nové služby sociální rehabilitace pro uživatele
starší 15 let. Díky této službì mohou dospívající a
mladí dospìlí s autismem poznávat pracovní
prostøedí bìžných firem a institucí.
Stejnì jako vìtšina aktivit zmínìných v
pøedkládané výroèní zprávì i tyto dvì shora
uvedené jsou v rámci olomouckého kraje
výjimeèné. Rodiny dìtí a mladých dospìlých s
autismem z dùvodu specifik postižení nemohou
využívat nabídky jiných organizací. V dnešní dobì
bohužel není taková nabídka služeb
samozøejmostí ve vìtšinì regionù Èeské
republiky. Velmi si vážíme toho, že i v souèasném
ekonomicky složitém období se nám daøí rozvíjet
poskytované služby a prostøednictvím nich
pomáhat lidem s autismem zaèlenit se do
spoleènosti.
Každé pomoci, která podpoøí naši
èinnost, si velmi vážíme a Vám všem, kteøí
pomáháte, velmi dìkujeme.
Vìra Nedomová
øeditelka
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AUTISMUS........................................
„Autismus dokáže krást pøíležitosti ke kontaktu, sblížení, lásce. Je
podivným paradoxem, že kdyby bylo tvé autistické postižení vážnìjší, ubližovala
by ti ztráta tvých pøíležitostí ménì. Protože však tvùj autismus tak závažný není,
mùžeš si uvìdomit, že jsi jiný, a toto vìdomí ti mùže zpùsobit bolest. A protože
máš bájeèné rodièe a pøíbuzné, kteøí tì mají rádi, budou s tebou tvoji bolest
sdílet. Už teï bývám svìdkem utrpení, které tví rodièe pociují, když se chováš
jinak než tví vrstevníci. A proè ti to vykládám? Same, chci, abys vìdìl, že být jiný
není problém. Prostì jsi jiný. Problém ale je cítit se jiný, když se cítíš být jiný,
mùže tento pocit skuteènì zmìnit tvùj pohled na svìt.“
Úryvek z knihy Daniela Gottlieba „Dopisy Samovi“

Výskyt postižení
Poruchy autistického spektra (dále jen „PAS“) se øadí k nejzávažnìjším
poruchám dìtského mentálního vývoje. Postižený èlovìk nerozumí dobøe tomu,
co vidí, slyší, prožívá. Duševní vývoj èlovìka je narušen zejména v oblasti
komunikace, sociální interakce a pøedstavivosti (Thorová, 2006).
Na základì nejnovìjších studií byl výskyt poruch autistického spektra v
populaci vypoèítán na 0,9%. Jinými slovy 9 dìtí z 1000 má nìjakou z forem
poruchy autistického spektra. V Èeské republice v souèasné dobì žije pøibližnì
60 000 lidí s PAS, v Olomouckém kraji 4 000 osob s PAS a v Šumperku asi 180
osob s PAS. Roènì se narodí v Èeské republice 540 dìtí s PAS. Pomìr mezi
chlapci a dívkami s PAS se uvádí 4 : 1. Zhruba 70-80% osob má spoleènì s
projevy PAS diagnostikovánu i mentální retardaci. Pokud se k tìmto projevùm
mentální retardace pøidruží i epilepsie, je riziko spoluvýskytu PAS až 38%
(Thorová, 2006). Na základì údajù krajské koordinátorky pro autismus Mgr.
Lamaèové je v péèi SPC pro Olomoucký kraj pøibližnì 1000 osob s PAS.
Projevy a specifika osob s PAS
Autismus je klasifikován jako porucha sociálních vztahù. Je velmi
složité lidi s autismem zapojovat do kolektivního zpùsobu života. V pøípadech,
kdy je na lidi s autismem vytváøen tlak, aby se chovali podle obecnì pøijatých
pravidel, která nechápou, dochází ke spouštìní a projevùm problémového
chování (Thorová, 2006).
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Pøíèiny vzniku poruchy autistického spektra
Pøíèiny vzniku poruchy autistického spektra se již témìø padesát let
snaží odhalit rùzné vìdecké studie. V souèasné dobì se vìdci nejvíce pøiklání k
pojímání autismu jako dùsledku geneticky podmínìných zmìn v mozkovém
vývoji, které jsou považovány za vrozené. Autismus je zaøazen mezi
neurovývojové poruchy na neurobiologickém základì. Specifické projevy nejsou
zpùsobeny chybným výchovným vedením (Thorová, 2006).
Pod diagnózu poruchy autistického spektra spadají:

- dìtský autismus
- atypický autismus
- Aspergerùv syndrom
- dezintegraèní porucha
- Rettùv syndrom
- jiná pervazivní vývojová porucha
- pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná

POSLÁNÍ A CÍLE SPOLEÈNOSTI....
Dìtský klíè je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje sociální
služby osobní asistence, odlehèovací služby a služby sociální rehabilitace
osobám s kombinovaným postižením a mentálním postižením, zejména osobám
s poruchou autistického spektra (PAS). Hlavním cílem Dìtského klíèe je zvýšit
kvalitu života dìtí i dospìlých s poruchami autistického spektra (PAS), pomoci
jim zapojit se do aktivit bìžné populace, které jsou jim vzhledem k jejich
handicapu obtížnì dostupné a poskytnout možnost odpoèinku a regenerace sil
rodièùm, peèujícím celodennì o dìti a mladé dospìlé s PAS.
Naším základním cílem je prostøednictvím sociální služby zabránit
sociálnímu vylouèení osobám s poruchami autistického spektra a osobám o nì
peèujícím a umožnit jim participaci na každodenním životì spoleènosti, pøístup
ke vzdìlání, kulturnímu a spoleèenskému životu, k zamìstnání. Podporovat a
zajišovat sociální zaèleòování klientù a jejich rodin do spoleènosti. Klienti
organizace jsou ve vìku od 3 do 26 let.
V rámci poskytování sociálních služeb se zamìøujeme na dosažení co
nejvyšší míry sobìstaènosti klientù, schopnost péèe o vlastní osobu,
samostatnost, získání sociálních a pracovních dovedností, poskytovat pomoc
pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù klientù a pøi obstarávání osobních
záležitostí klientù a zprostøedkovat jim kontakt se spoleèenským prostøedím.
Aktivnì napomáhat pøi tvorbì veøejných statkù a obstarávání materiálnì technické podpory školního prostøedí a výukových programù. Spolupracovat s
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jinými organizacemi usilujícími o zlepšení kvality života handicapovaných
obèanù. Seznamovat laickou veøejnost s úskalími života postižených dìtí a
mladistvých, zvláštì s poruchami autistického spektra.
Základní principy spoleènosti:

- podpora a nezbytná péèe
- zapojování uživatele do spolurozhodování
- individualizovaná podpora uživatele
- zamezení sociálnímu vylouèení a budování nezávislosti
uživatele na službì
- vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech
- bezpeènost a odbornost poskytovaných služeb a
profesionální poskytování služeb
- ochrana osobních údajù uživatelù pøi poskytování služeb

HISTORIE............................................
2000
Vznik organizace byl iniciován potøebou pomoci dìtem a rodièùm
handicapovaných dìtí zejména s poruchami autistického spektra (PAS), a to v
regionu Šumperk, Zábøeh a Hanušovice. V této oblasti, znevýhodnìné svou
geografickou polohou a velkou vzdáleností od velkých mìst.
Èinnost spoleènosti byla zahájena v návaznosti na Speciální základní a
mateøskou školu pro žáky s více vadami, kde byla první auti tøída s pìti dìtmi se
zavedeným speciálním vzdìlávacím programem, který využívá prvky tzv.
TEACCH programu. Byla založena na základì iniciativy rodièù autistických dìtí
a pedagogù této školy.
Již od prvopoèátku se ukázala finanèní nároènost na materiální
vybavení této tøídy. Veškeré získané finanèní prostøedky organizace Dìtský klíè
první tøi roky existence tedy plynuly na zakoupení didaktických pomùcek pro
zkvalitnìní výuky.

2001
Organizace realizuje první projekty, získává dárce z øad firem a
jednotlivcù, finanèní prostøedky putují na podporu speciální SŠ, ZŠ a MŠ
Šumperk. Ve spolupráci se školou poøádá první roèník benefièní akce - ,,Módní
pøehlídka“. Díky postupnému získávání penìz od velkých sponzorù a drobných
dárcù mohli být odbornì proškoleni speciální pedagogové.
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2002
Organizace zamìstnává koordinátora projektù, realizují se první odborné
semináøe pro rodièe handicapovaných dìtí. Za finanèní podpory z nadace ADRA
vzniká první služba osobní asistence.

2003
Od tohoto roku spoleènost reagovala na poptávku ze strany rodin po
naplnìní volného èasu autistických dìtí. Zaèaly se tedy realizovat projekty
volnoèasových aktivit s osobní asistencí v podobì tìlovýchovného kroužku, jízdy
na koních, canisterapie a byla vybavena kuchyòka za úèelem procvièování
základních sociálních dovedností. Byla vybavena výtvarná dílna se zamìøením na
arteterapii.

2004
Klienti organizace se mohli poprvé zúèastnit letního integraèního pobytu v
atmosféøe bìžného dìtského tábora. Organizace také poøádala pro rodièe, rodinné
pøíslušníky a pedagogy odborné semináøe a seznamovala je s problematikou
autismu. V tomto roce vzniká odlehèovací služba do rodin.

2005
Dìtský klíè rozšiøuje svoje aktivity, informuje veøejnost o své èinnosti.
Zajišuje odborné vzdìlávání osobních asistentù. Mìsto Šumperk oceòuje práci
organizace cenou Mìsta Šumperka v oblasti sociálních služeb, návrh na ocenìní
podali obyvatelé mìsta.
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2006
Organizace personálnì posílila o dvì pracovní síly - sociální
pracovnici, administrativní pracovnici. Stìhuje se do vìtších prostor, kde
zahajuje novu službu - Klubovna Dìtského klíèe. Nabídka je dále rozšíøena o
víkendové pobyty pro dìti s autismem. Dìtský klíè je zaøazen do komunitního
plánování sociálních služeb mìsta Šumperka, celý rok vìnuje prezentaci
organizace a práci s veøejností.

2007
V souvislosti s novelizací zákona o sociálních službách dochází k
registraci služeb Krajským úøadem Olomouckého kraje - osobní asistence a
odlehèovací služba pro dìti s handicapy pøedevším pro dìti s autismem.
Organizace nabízí volnoèasové aktivity, víkendové pobyty a novì jednodenní výlety
a prázdninový letní pobyt ve dvou po sobì jdoucích turnusech.

2008
V prùbìhu tohoto roku organizace kladla dùraz na odborné proškolení
osobních asistentù absolvováním kurzu pracovník v sociálních službách. Další
pozitivní zmìnou v Dìtském klíèi bylo pøestìhování zázemí, kanceláøí a klubovny
pro poskytování odlehèovacích služeb do nových, vìtších a pøístupnìjších prostor.

2009
Dìtský klíè registruje novou sociální službu - pobytovou odlehèovací
službu, probíhá proškolení asistenta pro novou službu, úprava prostor
tréninkového bytu.
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2010
Zahájení realizace projektu Autismus není pøekážkou program pro
mladistvé s autismem a osoby peèující o osobu blízkou èíslo
CZ1.04/3.1.02/43.00002 podpoøeného Evropským sociálním fondem v rámci
operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost. Dìtský klíè realizuje mimo
jiné také službu tréninkového bydlení. Za pøínos v oblasti sociálních služeb byla
organizaci udìlena Cena Mìsta Šumperka.

2011
Dìti, rodièe, zamìstnanci a rodinní pøíslušníci zahájili novou tradici
spoleènou fotkou v modrém a zapojili se tak do kampanì „Lihgt it up blue“
(Rozsvime se modøe). V prùbìhu roku došlo ke zmìnì v personální oblasti na
pozici sociální pracovník. Koncem roku jsme zahájili pøípravu prostor nového
zázemí organizace a odlehèovacího bytu.

2012
Na zaèátku roku 2012 jsme se pøestìhovali do nových prostor v Šumperku
na Kozinovì ulici è. 35/5. Souèasnì jsme zahájili provoz dalšího odlehèovacího
bytu pro naše klienty. V dubnu se nám podaøilo zaregistrovat novou sociální službu
sociální rehabilitaci a navázali jsme spolupráci s Charitou Šumperk.
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ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA
SPOLEÈNOSTI.................................
Správní rada
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Mgr. Lenka Hošková

Mgr. Lenka Tkadlecová

Mgr. Iveta Chvátalová, PhD.

Milada Mazurková

Ing. Pavel Hošek

Prac. v sociálních službách:

Statutární orgán - øeditelka:

Bc. Aneta Tkadlecová, DiS.

Ing. Vìra Nedomová

Jana Vomlelová
Mgr. Vìra Zámeèníková
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Zdenìk Danihel
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI
Název spoleènosti:
Sídlo spoleènosti:
IÈ:
Bankovní spojení:

DÌTSKÝ KlÍÈ Šumperk, o.p.s.
Šumperk, Kozinova 35/5, PSÈ 787 01
258 52 957
277260083/0300

Právní forma:
Datum zápisu:

Obecnì prospìšná spoleènost
18. února 2000
Výpis z rejstøíku obecnì prospìšných
spoleèností, vedených u Krajského soudu v
Ostravì, oddíl 0, vložka 111

E-mail:
Telefon:

detskyklic@seznam.cz
+420 583 550 118

www:

www.detskyklic.cz

Kontaktní osoby:
Ing. Vìra Nedomová

øeditelka

Bc. Aneta Tkadlecová, DiS.

vedoucí osobní asistence

Milada Mazurková

koordinátorka

Mgr. Vìra Zámeèníková

sociální pracovník

Jana Vomlelová

pracovník v sociálních službách

Kanceláø a klubovna

Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk

ZPRÁVA O ÈINNOSTI
SPOLEÈNOSTI...............................

•
I.

Poskytované sociální služby

1. OSOBNÍ ASISTENCE
Služba osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v
pøirozeném sociálním prostøedí a umožòuje našim klientùm úèastnit se aktivit, které
by jim z dùvodu jejich handicapu byly nedostupné. Zprostøedkováváme jakoukoliv
formu doprovodu uživatele, zejména pak doprovod do volnoèasových aktivit:
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Tìlovýchovný kroužek - probíhá v prùbìhu školního roku, a to v pondìlí od
14,00 - 16,00 a ve ètvrtek od 13,00 - 15,00 v prostorách tìlocvièny 1. Základní
školy v Šumperku, na ul. Dr. E. Beneše. Tìlocvièna je vybavena speciálními
cvièebními pomùckami, mezi nimiž je vytvoøeno dostateènì strukturované
prostøedí umožòující samostatnou orientaci, porozumìní a zvládnutí všech
cvièebních stanoviš. Asistent pøebírá klienta po skonèení školního vyuèování
a pøedává rodièùm v 15,00 (v 16,00).

Kroužek jízdy na koních - probíhá od dubna do záøí na zemìdìlské usedlosti
Na dobré cestì o.p.s. v Novém Malínì. Klienti pod dohledem osobního
asistenta a pracovníka organizace absolvují 20 minut jízdy na koních a po
absolvování jízdy mají možnost trávit èas na pøilehlé zahradì, kde mají k
dispozici pískovištì, houpaèky, trampolínu, hraèky, prolézaèky a chatku pro
pøípad špatného poèasí.
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Kroužek sociálních dovedností - probíhá v prùbìhu školního roku, vždy ve
støedu od 14,00 do 15,00 v prostorách kuchyòky a auti-tøídy SŠ, ZŠ a MŠ v
Šumperku na ulici Tøebízského, kde probíhají nácviky základních sociálních
dovedností zejména v oblasti stravování. Postupuje se podle tzv. procesuálních
schémat, v nichž jsou jednotlivé èinnosti v obrázcích èi fotografiích rozèlenìny
podle posloupnosti do dílèích krokù. Klienti zde podle procesuálních schémat
nacvièují pod vedením osobního asistenta základní dovednosti spojené s
pøípravou stravy a prací spojených s vedením domácnosti.

Autirytmy - tento kroužek probíhá v prùbìhu školního roku každý týden ve
støedu v dobì od 14,00 do 15,00 hod. v prostorách auti-tøídy SŠ, ZŠ a MŠ
Šumperk na ulici Tøebízského. V rámci kroužku klienti pod vedením osobního
asistenta mají možnost seznámit se s rùznými rytmickými hudebními nástroji,
vyzkoušet si hru s nástroji - bubínky, cabasa, deštné hole, rumba apod., nauèí se
zde rùzná jednoduchá øíkadla, písnì a pohybové hry.
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2. ODLEHÈOVACÍ SLUŽBA
Odlehèovací služby poskytují osobám se sníženou sobìstaèností pomoc a
podporu pøi zvládání bìžných denních sebeobslužných èinností, zprostøedkovávají
kontakt se spoleèenským prostøedím, výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti a
sociálnì terapeutické èinnosti, poskytují pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných
zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí; cílem služby je umožnit peèující
fyzické osobì nezbytný odpoèinek, možnost relaxace a regeneraci fyzických èi
psychických sil. Odlehèovací službu poskytujeme:
Formou ambulantní:
Pobyt uživatele v klubovnì - nabízí možnost trávení volného èasu našim klientùm
každé úterý a pátek od 13,00 do 16,00 a to formou procházek, nácvikù sociálních
dovedností dle individuálních plánù uživatelù a pobytu v klubovnì. V klubovnì pod
dohledem osobních asistentù mohou klienti trávit èas relaxací, hrou s hraèkami
nebo speciálními pomùckami na rozvoj motoriky, mohou se vìnovat výtvarné
èinnosti, mají možnost využívat speciální hraèky, trampolínu. Klientùm je také k
dispozici houpaèka, velké množství knih, PC se speciálními programy pro dìti s
autismem, dìti mají možnost sledovat pohádky na DVD. V rámci klubovny také s
klienty probíhá nácvik sebeobslužných dovedností, péèe o osobní vìci, pøíprava
stravy, komunikace a nakupování.
PODZIMNÍ ÚKLID....................................................................................................
V listopadu probìhl úklid venkovních prostor Dìtského klíèe na Kozinovì ulici.
Klienti s osobními asistenty v rámci nácvikù pracovních dovedností pomáhali
pøipravit zahradu na blížící se zimu.
SUŠILI JSME KØÍŽALY............................................................................................
V listopadu jsme zakoupili sušièku na ovoce. Dìti za pomoci asistentek v klubovnì
nebo v tréninkovém bydlení jako jeden z nácvikù pracovních dovedností vyrábìly
køížaly. Ty potom zabalily do lnìných pytlíèkù, které ušily maminky dìtí. Možná se to
na první pohled nezdá, ale dìti mìly s nasušením jablíèek a výrobou motivu ovoce
ubrouskovou technikou na lnìné pytlíèky spoustu práce.
VÁNOÈNÍ BESÍDKA................................................................................................
V prosinci probìhla v klubovnì besídka u vánoèního stromeèku. Dìti si besídku
užily a nejvìtší radost jim udìlaly dárky, které našly pod stromeèkem.
Formou terénní
Víkendové pobyty v okolí Šumperka, v podhùøí Jeseníkù poskytují možnost
procházek, her, jsou vhodnou pøíležitostí k pøivykání si na zmìny pøirozeného
prostøedí a nácviku samostatné orientace v nìm.
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VÍKENDOVÝ POBYT PRO DÌTI BEZ RODIÈÙ.......................................................
V letošním roce jsme uspoøádali pro dìti a rodièe víkend s názvem „Babí léto“, kdy
rodièe trávili víkend bez dìtí na chatì ve Štìdrákové Lhotì, a dìti strávili víkend s
osobními asistenty v krásném prostøedí lázní Velké Losiny. Pobyt pro dìti probìhl
ve dnech 19. a 20.øíjna 2012 v klidném a pøíjemném prostøedí penzionu Švihák
lázeòský ve Velkých Losinách. Za krásného slunného odpoledne jsme se
procházeli zámeckým parkem, v penzionu jsme mìli oblíbené hraèky, ale
nejoèekávanìjší aktivitou byla návštìva lázeòského krytého bazénu, který byl
rezervovaný pouze pro nás.
Prázdninový letní pobyt je urèen dìtem a mladistvým s diagnózou PAS. V rámci
pìtidenního pobytu absolvují klienti vycházky do okolí, výlety do zoo a aquaparku,
mohou si zaplavat v bazénku u chaty, využít hraèek, které podporují rozvoj jejich
motoriky a myšlení. V roce 2012 probìhly na pøelomu èervence a srpna dva turnusy
prázdninového pobytu, kterých se zúèastnilo celkem 12 klientù ve vìku od 6 do 21
let. Ubytováni byli v soukromém domku ve Štìdrákové Lhotì. Zde mìli k dispozici
zahradu s bazénem a trampolínou. Souèástí pobytu byly jako každoroènì výlety do
Zoo Olomouc a Aquaparku v Hranicích.
Individuální výlety - tato služba reaguje na individuální poptávku a potøeby rodin.
Osobní asistent navštíví s klientem místa v blízkém i vzdálenìjším okolí, podle
pøání klientù a jejich rodièù. V minulém roce klienti s osobními asistenty navštívili
rùzná místa Èeské republiky, napøíklad nejèastìjším cílem výletù byla Olomouc,
kde klienti rádi navštìvují krytý bazén, nákupní støediska, vánoèní trhy, restaurace,
cukrárny, dalšími cíli našich klientù byly v roce 2012 napøíklad Pøerov, Jeseník,
Brno, Èeská Tøebová, Luhaèovice, Kromìøíž, elektrárna Dlouhé stránì.
Individuální odlehèovací službu uživatele podle požadavku rodièe - tato
služba reaguje na individuální poptávku a potøeby rodin.
BOWLING................................................................................................................
V rámci odlehèovací služby naši klienti s asistenty navštìvují bowling v zábavním a
gastronomickém centru Maják v Šumperku. Dìti se na akci tìší a s radostí se
zapojují do hry.

18

Formou pobytovou
Odlehèovací byt - tato služba je realizována v poètu jeden uživatel jeden osobní
asistent v prùbìhu celého roku, v pondìlí až pátek v dobì od 15.00 do 8.00
následujícího dne. V pøípadì potøeby je služba poskytována i o víkendech. V roce
2012 jsme rozšíøili naši nabídku o další odlehèovací byt. Pobyt v bytì probíhá
pomocí pøedem pøipravené struktury piktogramù a na základì individuálního plánu
klienta, jeho pøání a zájmù. Pobyty v bytì jsou zamìøeny na nácvik odlouèení klientù
od rodiny, nácvik sebeobslužných a sociálních dovedností, nácvik pracovních
dovedností a pracovního chování potøebných pro každodenní život, a to zejména v
oblasti komunikace, sebeobsluhy, péèe o domácnost, sociální oblasti, používání
obecních zdrojù, zdokonalování fyzické kondice, motoriky a koordinace a trávení
volného èasu dle individuálních pøání klientù. V rámci pobytu v bytì si klienti plánují
odpolední aktivitu a s asistenty navštìvují rùzná veøejná místa - bazén, saunu,
solnou jeskyni, bowling, kino, divadlo. S asistenty chodí nakupovat potraviny pro
pøípravu veèeøe a snídanì, nacvièují výbìr potravin, zaplacení. Pøi návštìvách
restaurací a cukráren probíhá nácvik objednání a zaplacení.
3. SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Službu sociální rehabilitace jsme zaregistrovali v dubnu 2012. Je urèena osobám
od 15 do 26 let a je poskytována bez úhrady. V prùbìhu roku službu postupnì zaèali
využívat 4 klienti.
Formou terénních a ambulantních služeb poskytujeme tyto následující základní
èinnosti:
-

-

-

nácvik dovedností pro zvládání péèe o vlastní osobu, sobìstaènost a další
èinnosti vedoucí k sociálnímu zaèlenìní, konkrétnì nácvik hygienických
návykù, péèe o domácnost, samostatného pohybu vèetnì orientace ve
vnitøním i venkovním prostoru
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím doprovázení do
školy, školských zaøízení, zamìstnání, k lékaøi, do zájmových aktivit a
doprovázení zpìt, nácvik využívání dopravních prostøedkù, nácvik
chování v rùzných spoleèenských situacích, nácvik bìžných a
alternativních zpùsobù komunikace, kontaktu a práce s informacemi
výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, upevòování získaných
motorických, psychických a sociálních dovedností
pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
osobních záležitostí

SPOLUPRÁCE S CHARITOU ŠUMPERK...............................................................
V letošním roce jsme v rámci služeb sociální rehabilitace zahájili spolupráci s
Charitou Šumperk. Pøed prázdninami ètyøi klienti pomáhali Charitì s odesláním
výroèních zpráv, v prùbìhu léta a podzimu s balením upomínkových balíèkù k 20.
výroèí vzniku Charity v Šumperku a v listopadu naši klienti pomáhali s balením
novoroèenek.
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•
II.

Základní statistické údaje
Pøehled realizovaných sociálních služeb za rok 2012
Osobní
asistence

----OA terenní

Odlehèovací služba

OS ambulant.

OS terenní

Mìsíc: kont. hod. kont. hod. kont.
-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
- leden Ill64 Ill99 Ill37 Ill74 Ill- únor Ill68 Ill102 Ill31 Ill64,5 Ill- bøezen Ill59 Ill94 Ill63 Ill135 Ill- duben Ill71 Ill109 Ill59 Ill109 Ill108,5
- kvìten Ill82 Ill123 Ill60 Ill
Ill- èerven Ill49 Ill77 Ill46 Ill98 Ill146,5
-èervenec Ill- Ill- Ill46 Ill
Ill- srpen Ill- Ill- Ill39 Ill170 Ill601
- záøí Ill29 Ill57,5 Ill52 Ill102 Ill5
- øíjen Ill42 Ill84 Ill63 Ill137 Ill70
-listopad Ill65 Ill113 Ill48 Ill82 Ill2
-prosinec Ill30 Ill48 Ill31 Ill60 Ill16
Celkem 559 906,5 575 1286,5 694
-Ill
Ill Ill Ill Ill
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hod.

OS pobytová
bytù

22
llllll
21
llllll
27
llllll
27
llllll
28
llllll
23
llllll
18
llllll
20
1448
llllll
21
16
llllll
168
22
llllll
24
16
llllll
46,5
19
llllll
1695 272
llllll

Celkem
kont.

hod.

264
101
Ill
Ill
252
Ill
Ill99
324
122
Ill
Ill
324
130
Ill
Ill
336
142
Ill
Ill
276
Ill
Ill95
216
Ill
Ill46
240
640
Ill
Ill
252
Ill
Ill86
175
264
Ill
Ill
288
115
Ill
Ill
228
Ill
Ill77
3264 2100
Ill
Ill

473
Ill
419
Ill
553
Ill
542
Ill
568
Ill
451
Ill
363
Ill
1858
Ill
428
Ill
653
Ill
499
Ill
383
Ill
7152
Ill

hod.

Klienti podle stupnì závislosti v roce 2012

Celkem

Stupeò II.

Stupeò III.

Stupeò IV.

4 klienti

4 klienti

15 klientù

Poèet uzavøených smluv v roce 2012
Osobní
asistence

Odlehèovací
služby

Odlehèovací
byt

Sociální
rehabilitace

17

22

19

4

Poèet smluv

--

Sociální rehabilitace

SR terenní

SR ambulant.

Mìsíc:
-111111111111
- leden 11111111111111
- únor 11111111111111
- bøezen 11111111111111
- duben 11111111111111
- kvìten 11111111111111
- èerven 11111111111111
-èervenec 11111111111111
- srpen 11111111111111
- záøí 11111111111111
- øíjen 11111111111111
-listopad 11111111111111
-prosinec 11111111111111
Celkem
-11111111111111
kont.

hod.

kont.

hod.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

5

-

-

15

7,5

-

-

-

-

-

-

10

5

-

-

4

2

12

6

-

-

-

-

19

9,5

-

-

20

10

-

-

78

39

12

6

21

leden

únor

bøezen

duben

kvìten

èerven

èervenec

srpen

záøí

øíjen

listopad

prosinec

Osobní asistence terenní (poèet hodin) za rok 2012

99

102

94

109

123

77

0

0

57,5

84

113

48

leden

únor

bøezen

duben

kvìten

èerven

èervenec

srpen

záøí

øíjen

listopad

prosinec

Odlehèovací služba pobytová (poèet hodin) za rok 2012

264

252

324

324

336

276

216

240

252

264

288

228

22

záøí

øíjen

listopad

prosinec

98

srpen

109 108,5

èervenec

135

èerven

bøezen

64,5

kvìten

únor

74

duben

leden

Odlehèovací služba ambulantní (poèet hodin) za rok 2012

146,5 170

102

137

82

60

leden

únor

bøezen

duben

kvìten

èerven

èervenec

srpen

záøí

øíjen

listopad

prosinec

Odlehèovací služba terenní (poèet hodin) za rok 2012

0

0

0

0

0

0

0

1448

16

168

16

46,5

III.

Vzdìlávání zamìstnancù

Semináøe a školení
- Relaxaèní cvièení nejen pro dìti s LMD
- Zlobivé dìti
- Využití dotykových tabletù pro vzdìlávání dìtí se SVP
- Praktické využití dotykových tabletù pro vzdìlávání dìtí s PAS
- Problematika komunikace u osob s PAS
- Semináø o Autismu
- Aspergerùv syndrom a vysocefunkèní autismus I.
- Muzikoterapie v práci s klienty s poruchami autistického spektra a
mentálním postižením
- Zvládání nároèného chování u dìtí, žákù a studentù s PAS
Semináøe akreditované MPSV ÈR
- Ochrana práv uživatelù sociálních služeb
- Zvyšování kvality sociálních služeb
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•
IV.

Podpora rodièùm
-

-

Semináø Využití iPADÙ - dne 17. února 2012 v dobì od 9.00 do 17.00
hod. se uskuteènil semináø pro rodièe, asistenty pedagoga a pedagogy.
Semináø Je tøeba bát se lékù u dìtí s PAS a pøidruženými problémy probìhl dne 1. èervna 2012 v Centrum Maják v Šumperku na Husitská
ulici - pøednášející MUDr. Magdalena Ryšánková (psychiatr diagnostik, APLA Praha).
Zprostøedkování diagnostik - vyšetøení, diagnostiky a odborné
konzultace s PhDr. Thorovou, Ph.D., z APLA Praha.
Zprostøedkování návštìv psychologa v rodinách, vèetnì øešení
konkrétních problémù v rodinì dìtí s PAS PhDr. Hynek Jùn, Ph.D. z
APLA Praha.
Klub rodièù - probíhá jedenkrát mìsíènì, rodièe zde mají možnost
výmìny zkušeností a poskytování vzájemné podpory pøi výchovì dìtí s
PAS.

AKCE BABÍ LÉTO.............................................................................................
Pobyt pro rodièe bez dìtí - víkendová akce pro rodièe a osoby blízké peèující
o dìti s autismem probìhla ve dnech 19. a 20. øíjna 2012 ve stylové Chalupì
Roubenka ve Štìdrákové Lhotì. Pro rodièe, kteøí se dennì potýkají se
spoustou problémù a starostí, jsme zorganizovali motivaèní pobyt. Na
programu byl nejen kurz relaxace vedený psycholožkou Mgr. Silvií Quisovou,
ale také rodièovská skupina, na které se diskutovaly individuální problémy, dále
procházka do pøírody, rozdávání dáreèkù a spoleèné vaøení guláše. Velkou roli
hrál aktivní odpoèinek, který si rodièe mohli užít bez starosti o své dìti, pro které
byl zajištìn pobyt s asistencí.

•
V.

Další aktivity spoleènosti

SVÌTOVÝ DEN POROZUMÌNÍ AUTISMU..............................................................
Dne 2. dubna 2012 probìhl Svìtový den porozumìní autismu. V tento den se lidé
na celém svìtì zapojují do svìtové kampanì „Light it up blue“ (Rozsvime se
modøe) tím, že se rozsvítí modøe napøíklad modrou žárovkou ve svých domovech èi
kanceláøích, obléknou se do modré barvy nebo si na obleèení pøipnou modrou
stužku. Také pøíznivci a pøátelé Dìtského klíèe Šumperk, o.p.s. se do této kampanì
zapojili.
JARNÍ POHÁR JESENÍKÙ.......................................................................................
Dne 3. kvìtna 2012 jsme v rámci Jarního poháru Jeseníkù, poøádaného
Aeroklubem Šumperk, uskuteènili prodejní akci propagaèních trièek Dìtského klíèe
Šumperk. Motiv na triko - letadlo typ Zlin Z-526F OK-GIN, namaloval Tomáš (21 let),
mladý muž s autismem.
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SVÌT OÈIMA DÌTÍ S AUTISMEM............................................................................
Ve ètvrtek 3.kvìtna 2012 jsme se zúèastnili vernisáže výstavy výtvarných prací dìtí
a žákù s poruchou autistického spektra poøádanou SŠ, ZŠ a MŠ Hanácká 3,
Šumperk, odlouèené pracovištì na ulici Tøebízského 1. Výstava s názvem „Svìt
oèima dìtí s autismem“ byla instalována v pøíjemném prostøedí Galerie mladých ve
Vlastivìdném muzeu Šumperk.
PODPORA ÈESKÉ POJIŠOVNY, a.s. ...................................................................
V mìsíci bøeznu 2012 témìø 60 pracovníkù Èeské pojišovny v rámci výjezdové
akce v Lázních Bìlohrad podpoøilo dìti z Dìtského klíèe Šumperk. S radostí se
zapojili do práce - støíhali, lepili, laminovali a navlékali korálky a magnetky.
Zamìstnanci Èeské pojišovny tímto sympatickým zpùsobem podpoøili naši èinnost
a vytvoøili spoustu pomùcek pro dìti s autismem.

VI.

Hodnocení spokojenosti uživatelù s poskytovanou sociální
službou

Stejnì jako každý rok jsme provedli anonymní dotazníkové šetøení
mezi rodièi našich uživatelù ke zjištìní spokojenosti uživatelù s námi
poskytovanými sociálními službami za rok 2012.
Na základì zjištìných informací a pøipomínek rodièù a uživatelù se
snažíme sociální služby poskytovat co možná nejkvalitnìji, abychom tak v
budoucnu naplòovali pøání a potøeby našich klientù a jejich rodin.
Z celkového hodnocení dotazníkù vyplývá, že vìtšina rodièù je
naprosto spokojená s úrovní poskytovaných služeb Dìtským klíèem Šumperk,
o.p.s., nabídku služeb a èasovou dostupnost považují za naprosto dostaèující a
dopad sociální služby na stav dítìte považují všichni za rozhodnì pozitivní. I
nadále se nejèastìji nespokojenost týká finanèní nároènosti poskytovaných
služeb.
Rádi bychom se s vámi podìlili o nìkteré názory rodièù na dotaz, co jim
a jejich dìtem námi poskytovaná pøináší:
-

-

syn je spokojený, tráví úèelnì volný èas, uèí se nové vìci, v nové
klubovnì je moc rád
další místo, kde je o syna postaráno, je tam spokojený, my jsme rádi, že
nejsme na všechno sami, je velké plus, pokud se zde nìco nového
nauèí
poskytuje mi èas na „zklidnìní nervù“, synovi nové hraèky, zájmy,
témata k hovoru, rozšíøení vìdomostí, respekt
pro našeho syna jsou služby velkým pøínosem, díky vysoce
profesionálnímu pøístupu asistentek, velmi si vážíme ochoty vždy
vyhovìt pøání syna, pro naši rodinu je zejména odlehèovací byt a výlety
jedinou možností, jak naèerpat další síly
sociální služba mi pøináší trochu odpoèinku a možnost vìnovat se
dalšímu dítìti
pobyt v byteèku pøináší užiteèné a pøíjemné vyplnìní volného èasu po
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- vyuèování, zbytek rodiny se mùže v tuto dobu vìnovat své práci, koníèkùm a
všichni jsme odpoèinutí a tìšíme se na sebe, všichni jsme spokojeni
- pøíprava na odlouèení od rodiny velký pøínos, více možností na výlety, k
samostatnosti..., my máme možnost vìnovat se zdravým sourozencùm když
je v byteèku nebo v klubce, odreagování a èerpání nové síly. Pro naši rodinu a
syna je to velice prospìšné, dùležité, jsme za vaši práci moc vdìèni a rádi
- zlepšení socializace a integrace dítìte, dítì se do kroužku velmi tìší, mám
více èasu sama pro sebe
- mnì prostor pro sebe a zbytek rodiny, odpoèinek, pro syna prostor k
osamostatnìní, pro dospìlejší život, èas na to být „sám“ bez sestry
- trocha samostatnosti
- mnì odpoèinek, dceøi nové podnìty, prostøedí, lidi, s mámou se už nudí
jsem vdìèná za to, že mùžeme využívat služeb Dìtského klíèe, do budoucna
urèitì ve vìtší míøe, práci všech èlenù si vážím a chci touto formou podìkovat
a povzbudit v tom, že je jejich práce potøebná a námi rodièi nedocenitelná,
dìkuji
- jen tak dále, jste výjimeèní
- obdivuji trpìlivost, ta mi chybí, do kroužkù se moc tìší, nìkdy slyším, že jsem
pøišla moc brzy
Rodièùm za projevené názory dìkujeme,
jsou pro náš celý tým velkým závazkem a inspirací !

•
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Realizované projekty
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OPERAČNÍ PROGRAM

LIDSKÉZDROJE
A ZAMl:STNANOST

PODPORUJEME
VAŠIBUDOUCNOST
www .esfcr.cz

Autismus není pøekážkou - v roce 2012 pokraèoval projekt „Autismus není
pøekážkou“, který byl zahájen v èervenci roku 2010. Projekt je zamìøen na podporu
zaèleòování osob ohrožených sociálním vylouèením do spoleènosti a na trh práce.
Hlavním cílem projektu je postupné odstraòování bariér, které brání mladistvým s
diagnostikovanou poruchou autistického spektra v pøístupu ke vzdìlání a
zamìstnání. Druhotným cílem je umožnit sociální zaèleòování osob peèujících o
osobu blízkou (rodièe dìtí s autismem) a podpoøit je v návratu na trh práce.
V rámci projektu probíhají následující aktivity:
- nácvik sebeobslužných a sociálních dovedností
- nácvik pracovních dovedností a pracovního chování
- tréninkové bydlení
- aktivizace zdrojù osob peèujících
- klub rodièù
Projekt je financován z ESF prostøednictvím operaèního programu Lidské zdroje a
zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.
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Osobní asistence a odlehèovací služby pro dìti a mladé lidi s
autismem - v rámci projektu „Osobní asistence a odlehèovací
služby pro dìti a mladé lidi s poruchami autistického spektra“ jsme
zajišovali a poskytovali službu osobní asistence a odlehèovací
službu dìtem a dospívajícím s autismem. Osobní asistence byla
nejèastìji poskytována pro doprovod do volnoèasových aktivit. V
rámci odlehèovací služby jsme zajišovali v odlehèovacím bytì
péèi o dìti v prùbìhu celého pracovního týdne, nebo dle potøeb
rodièù. Díky podpoøe osobního asistenta zvládaly dìti lépe své
mimoškolní aktivity, nauèily se novým dovednostem, vyzkoušely
si „samostatný“ život bez rodièù. Projekt byl realizován s pomocí
nadaèního pøíspìvku Nadace Naše dítì.
Osobní asistence pro dìti s autismem - Nadace OKD nám
podpoøila projekt „Osobní asistence pro dìti s autismem“ v rámci
programu Pro zdraví. Projekt byl zamìøen na zkvalitnìní života
dìtí s poruchami autistického spektra (PAS) a vyplnìní jejich
volného èasu smysluplnými aktivitami. V rámci projektu dìti s PAS
navštìvovaly volnoèasové aktivity - kroužek tìlovýchovný, jízdy
na koních, sociální dovedností, autirytmy a klubovnu. Doprovod
do kroužkù a bìhem kroužkù zajišovaly osobní asistentky.

..,. I j

Mája - ve 13. roèníku sbírkového projektu Pomozte dìtem! jsme

I-obdrželi finanèní pøíspìvek na individuální projekt "MÁJA". Cílem
='" I I! =--=- tohoto projektu bylo podpoøit rozvoj dívky s Rettovým syndromem
a to ve všech oblastech jejího vývoje. Finanèní pøíspìvek byl
použit na zajištìní osobní asistence pro Máju. Dívka v doprovodu
osobní asistentky navštìvuje po skonèení vyuèování
volnoèasové aktivity kroužek tìlovýchovný, jízdy na koních,
klubovnu. Mája je vhodnou hrou, která je pøizpùsobena jejím
potøebám a schopnostem motivována k rozvoji a udržení
stávajících dovedností.

27

_J

'o '

l!l=-=-

-~
f

Olomoucký kraj

_,f~

Olomoucký kraj

28

Daneèek - rámci projektu financovaného ze sbírkového projektu
Pomozte dìtem! se nám podaøilo získat finanèní prostøedky na
individuální projekt Daneèek. Cílem projektu bylo umožnit chlapci
s poruchami autistického spektra pravidelnì navštìvovat
volnoèasové aktivity po ukonèení školního vyuèování a úèastnit
se letního pobytu pro dìti s autismem. Doprovod do aktivit
zajišovala osobní asistentka, která se podílela na aktivitì samé,
pomáhala pøi ostatních úkonech (sebeobsluha, hygiena apod.).
Daneèek byl v aktivitách motivován k rozvoji schopností v oblasti
vnímání, motoriky a sebeobslužných dovedností, komunikace a
samostatnosti.
Prázdninový pobyt pro dìti s autismem - cílem projektu bylo
uskuteènit pobyt pro dìti s poruchami autistického spektra, které
se z dùvodu svého postižení a kvùli problémovému chování
(agrese, sebezraòování, stálý køik aj.) nemohly zúèastnit jiných
pobytù a táborù. Dìti s PAS se zúèastnily letního pobytu ve
Štìdrákovì Lhotì. Letní pobyt probìhl ve dvou navazujících
turnusech od 28. èervence do 1. srpna a od 8. srpna do 5. srpna
2012. Pobyt vedla vedoucí osobní asistence, tým doplòovali
osobní asistenti. Asistenti se spolu s vedoucím týmu podíleli na
zajištìní programu pobytù, pracovali s uživateli na rozvoji
sebeobsluhy, komunikace a sociálních dovedností a celodennì o
uživatele peèovali. Rodiny peèující o dítì s PAS tak získají èas k
odpoèinku, regeneraci sil a možnost vykonávat jiné èinnosti, než
je jen péèe o dítì s postižením.
Odlehèovací byt - projekt „Odlehèovací byt“ vznikl v rámci
pøíspìvkového programu Krajského úøadu Olomouckého kraje dotaèní program Podpora aktivit zamìøených na sociální
zaèleòování pro rok 2012. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout
pobytovou odlehèovací službu v novém odlehèovacím bytì
klientùm s PAS. S dítìtem byl vždy jeden asistent, který zajišoval
dítìti program, pracoval na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a
sociálních dovedností. Asistent také zajišoval chod domácnosti.
Smyslem služby bylo umožnit peèujícím osobám prostor pro
odpoèinek a vyøizování osobních záležitostí.

Osobní asistence pro chlapce s autismem - projekt „Osobní
asistence pro chlapce s autismem“ pokraèoval i v roce 2012.
Nadace Dìtský mozek podpoøila projekt, jehož cílem bylo
krátkodobé zajištìní odborné a spolehlivé péèe o chlapce
doprovod dítìte do školy a do volnoèasových aktivit. Krátkodobou
péèi pro chlapce ve formì osobní asistence zajišovala pøi
doprovodu do školy asistentka z Charity Šumperk, doprovod do
odpoledních volnoèasových aktivit zajišovaly asistentky
Dìtského klíèe. Služba osobní asistence tak alespoò èásteènì
ulehèila matce její nelehký úkol v péèi o postižené dítì.
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Zkus to jinak - projekt „Zkus to jinak“ podpoøilo MŠMT z
Programu státní podpory práce s dìtmi a mládeží pro NNO.
Základním cílem projektu bylo zapojení dìtí a mládeže s
handicapem do oblasti neformálního vzdìlávání, které probíhalo
mimo školu. Dílèím cílem projektu byla snaha dále rozvíjet a
prohlubovat klíèové schopnosti dìtí a mládeže s handicapem,
získat nové zkušenosti a osvojit si dùležité životní dovednosti.
Projekt byl rozdìlen do jednotlivých èástí - klíèových aktivit z
oblasti každodenního života. Aktivity se adaptovaly na aktuální
potøeby dìtí a mládeže s handicapem a také na prostøedí, ve
kterém probíhaly. Vzdìlávání probíhalo prostøednictvím her, které
jsou nezbytným prostøedkem pro rozvoj dítìte.
Osobní asistence a odlehèovací služby - díky dotaci MPSV na
poskytování sociálních služeb jsme mohli beze zmìny poskytovat
služby pro naše klienty. Osobní asistenci jsme poskytovali dìtem
a mladým lidem, které z dùvodu dg. poruchy autistického spektra,
potøebují pomoc osobního asistenta. V rámci služby osobní
asistence probíhaly volnoèasové aktivity kroužek tìlovýchovný,
kroužek jízdy na koních, kroužek sociálních dovedností a
autirytmy. Posláním odlehèovací služby Dìtského klíèe bylo
poskytnout na pøechodnou dobu péèi dìtem s PAS, které
potøebují vysokou míru podpory bìhem celého dne a nemohou
zùstat samy ve svém pøirozeném domácím prostøedí.
Odlehèovací služby jsme poskytovali pobytové a ambulantní. V
rámci služby jsme realizovali víkendové pobyty, výlety, dìti
navštìvovaly aktivity v klubovnì. Podle potøeb rodin a našich
personálních možností jsme realizovali odlehèovací pobyty
rùzného rozsahu v odlehèovacím bytì pro dìti s autismem.

klíè - na èinnost Dìtského klíèe jsme obdrželi dotaci od
Šu'91.perl<Dìtský
mìsta Šumperka. Projekt byl zamìøen na zajišování a
poskytování služby osobní asistence a odlehèovací služby, a také
k organizaci volnoèasových aktivit pro dìti a mladé lidi s
poruchami autistického spektra.
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Rodina a handicap - Dìtský klíè Šumperk, o.p.s. získal finanèní
prostøedky z Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové
organizace. Sub-projekt „Rodina a handicap“ je podpoøen z
Programu švýcarsko - èeské spolupráce. Zprostøedkovatelem
tohoto grantu je Nadace Partnerství. Tento projekt je realizován od
1. záøí 2012 do 31. srpna 2014. Cílem sub-projektu je pomoci
rodinám peèujícím o dítì s handicapem pøi zabezpeèování
rovných podmínek ve spoleènosti, vytváøet vhodné podmínky pro
skloubení nárokù péèe o nezaopatøené dítì s handicapem s
osobním životem, podpoøit individuální službu osobní asistence a
zapojit rodiny s handicapem do bìžného spoleèenského života.
Dílèím cílem je zkvalitnìní a rozšíøení nabídky sociálních služeb.
Pro rodiny peèující o dítì s handicapem jsou v projektu pøipraveny
následující aktivity: odlehèovací byt, rodièovská skupina a
klubovna. Druhý cíl projektu se zamìøuje na organizaci žadatele.
Cílem je rozvoj pracovních kompetencí jednotlivých zamìstnancù
a vytvoøení nové pracovní pozice PR managera, vytvoøení
marketingové strategie.
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VIII.

Finanèní zpráva

VÝSLEDOVKA
Náklady (v tis. Kè)
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Spotøebované nákupy celkem

463

- spotøeba materiálu
- spotøeba energie
- prodané zboží

443
20
0

Služby celkem

614

- opravy a udržování
- cestovné
- náklady na reprezentaci
- ostatní služby

70
16
6
522

Osobní náklady celkem

2 184

- mzdové náklady
- zákonné sociální pojištìní
- zákonné sociální náklady

1 710
470
4

Danì a poplatky celkem

2

- daò z nemovitosti
- ostatní danì a poplatky

0
2

Ostatní náklady celkem

10

- smluvní pokuty a úroky z prodlení
- ostatní pokuty a penále
- úroky
- jiné ostatní náklady

0
0
0
10

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek celkem

182

- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

182

VII.

Poskytnuté pøíspìvky celkem

0

VIII.

Daò z pøíjmù celkem

0

Náklady celkem

3 455

31

Výnosy (v tis. Kè)
I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

361

- tržby za vlastní výrobky
- tržby z prodeje služeb
- tržby za prodané zboží

0
303
58

II.

Zmìny stavu vnitroorganizaèních zásob celkem

0

III.

Aktivace celkem

0

IV.

Ostatní výnosy celkem

6

- smluvní pokuty a úroky z prodlení
- ostatní pokuty a penále
- platby za odepsané pohledávky
- úroky
- jiné ostatní výnosy

0
0
0
5
1

Tržby z prodeje majetku, zúètování rezerv a opravných
položek celkem

0

V.
VI.

VII.

Pøijaté pøíspìvky celkem

1 363

- pøijaté pøíspìvky zúètované mezi organizaèními složkami
- pøijaté pøíspìvky (dary)
- pøijaté èlenské pøíspìvky

0
1 363
0

Provozní dotace

1 735

Výnosy celkem

3 465

Výsledek hospodaøení za úèetní období
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10

ROZVAHA

Stav k prvnímu
dni úèetního
období

Stav k poslednímu
dni úèetního
období

AKTIVA (v tis. Kè)
A.

Dlouhodobý majetek celkem

2 702

2 572

I.
II.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Stavby
Samostatné movité vìci a soubory movitých
vìcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku

0
2 863
0
2 863
0

0
2 915
0
2 863
52

0
0
0
-161
0

0
0
0
-343
0

0

0

-161
0

-343
0

0

0

B.

Krátkodobý majetek celkem

1 885

1 629

I.
II.

Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Odbìratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zamìstnance
Pohledávky za institucemi sociálního
zabezpeèení a veøejného zdravotního
pojištìní
Ostatní danì a pohledávky
Krátkodobý finanèní majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Bankovní úèty
Jiná aktiva celkem
Náklady pøíštích období
Pøíjmy pøíštích období

0
109
58
51
0
0
0

0
52
17
35
0
0
0

0
1 765
33
0
1 732
11
11
0

0
1 571
39
0
1532
6
6
0

AKTIVA CELKEM

4 587

4 201

III.
IV.

III.

IV.
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Stav k prvnímu
dni úèetního
období

Stav k poslednímu
dni úèetního
období

PASIVA (v tis. Kè)
A. Vlastní zdroje celkem

3 578

3 539

I. Jmìní celkem
Vlastní jmìní
Fondy
II. Výsledek hospodaøení celkem
Úèet hospodáøského výsledku
Výsledek hospodáøský ve schvalovacím øízení
Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

108
24
84
3 470
-83
0
3 553

108
24
84
3 431
10
0
3 421

B. Cizí zdroje celkem

1 009

662

0
0
0
0
0
234
68
0
0
101
0
50

0
8
0
0
8
204
17
0
0
113
0
56

0
0
0
15
0

0
0
0
18
0

0
0
775
0
775

0
0
450
0
450

4 587

4 201

I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé bankovní úvìry
Závazky z pronájmu
Dohadné úèty pasivní
III. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Pøijaté zálohy
Ostatní závazky
Zamìstnanci
Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm
Závazky k institucím sociálního zabezpeèení a
veøejného zdravotního pojištìní
Daò z pøíjmu
Ostatní pøímé danì
Ostatní danì a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpoètu
Závazky ze vztahu k rozpoètu orgánù územních
samosprávných celkù
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvìry
IV. Jiná pasiva celkem
Výdaje pøíštích období
Výnosy pøíštích období
PASIVA CELKEM
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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"'~{>"t:,-~rťtva auditora o ovčřcní nákladovýc h a výnosových účtů a způsobu vyna ložení
~éhn výsledk u hMpoda foní k 3 1.12 .20 12 zpracovaná s oh ledem na zAkon o
poskylová ní dotací ohecně prospčšnýrn společnostem.
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Účetní jednotka:
Dětský klíč Šumper k, o. p. s (dále Dětský klíč)
sídlo společnosti: Kozinova 3515
Šump erk. PS( 787 OI

1<".
:o 2ss 52 957
Příjemce

zpnl vy : Statutární zástup ce obecně prospěšné společnosti
Pflslušný od bor kraj ského úřadu

Na zák ladě ~mlouvy mezi účetní jednotkou Dčtský klič, o.p.s. a auditorem byl proveden
audit míkladov)'ch a výnosový-ch

účtll

k 11. 12.201 2; v případě dosaženého zisku i j eho

vynaloženi na provoz obecně pro.spěšné společnosti s ohledem na usianovcni r>ar.6 odst. 5 z~kona
č.306/1999

Sb.. ve

znění

pozd~i:sích

předpisů

u poskytováni dotm.:f

obecně

pro speš n}1rn

společnostem .
Ro,liělcní HV.
zisk ... lO tis. Kč za účetni období 20 12 ( k 31.12.2012 ) od 11ovidá
závazku společnosti k vynal ožení celého hospodářského vj·slcdku za přislušnj' kalendářní rok na
výdaj e spojení~se zajištčním činnost( SJ>Ojenfch při 1.,ajišťování integrace :t.:
dra"·otnti JJOStiženfc h
d~ti do ~p olef nM ti.
Vykázan~· HV - zisk ve výši 1O tis.Kč je proúétován na účet Nerozdělen~i· zi,,;;
k minulých let
(účet 428). Kontrolou výditjllnebylo ,ji.š1ěno ncú(:(;lné vyn.tkládctní p~m~:G
ních prosth:dkll,
Audit jsem proved l v souladu se ?.ákonem o auditorech č. 9312009 Sb. a
i\1ezinárodn ími auditors kými sta ndarty a souvl::.ejkí ml aplikačními do lo7,kami Komo ry
auditorů Č:eské republiky. Tyto směrnice pow duji. aby byl a<tdit naplánovim a proveden tak.
aby auditor z ískal pfiměřenou jistotu. že účetní závěrka neobsah uje významn é nesp rávnos ti.

Audit zahrnuje

výbčrovým

zpúsobcm provedené

ovčřcní

úplnosti a

průkaznosti částek

a

inlnnnaci uveden)·ch v účetní závčrcc. !\ud it též zahrmtic po~ou2ení pou~itých účetnich
metod a vfznam ných odhadů provedenfch vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosll
účetní závěrky. Jse m pt-esvědčen. ~e provede11
ý audit poskytuje pl'imófe11
ý ptidklad pro vydállí
výroku.
Za hospodárné V)'nakládAní pcnč1.ních prosrřcdlai. sestavení účcrní 1aávčrk.)' ;) roidčlc,,í
hospodhlského výsledku ,a rok 20 12 j e od1,ovědní' statutární orgán ohccně prospě!né sp,,lečnosti.
Mojí lJlo hou je vyd.'11n.:tzák ladč auditu výrok k ovčřovan}·m s ku1cč.nostem.
Stan ovi~ko auditora
Pod le mého názo ru nákladm -·é a výnosové účty ve všech vj·znamn fch ohledech věrně
,:obra ,.uji vy ka; .ov• nj' HV obecně prospě~né SJlolečoosti Dětský klíč, o.p.s. k 31.12.2012
._.souladu se zákonI a účchtímí předpisy plat nj ,ui \' Čc.~ké r epublice.
S 1.-aovisko ~uditoru k postupu obecně prospěšné společnosti •... bez \-"'Ý
hrad .

~~

Srch. dne 4. 6. 2013

Tng. Anton ín Fejfa r
audil nr ČÍ!;lo oprávně11f 53 1

adresa:
No Výslunl 277.
533 52 Srch
Zpr(1\·a \'~hcrn.i,..cnu V \ ' ttcch vyhotOV\'1ti.:h s platno:,d oriJ,?
inálu: l • ~koln DCt~k,· kilt

I - p1'-i$lu] nf ,:,(lbor knijského úřadu

I - ,111d
i l0 r
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PODÌKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCÙM A
SPONZORÙM....................................
V roce 2012 podpoøili naši èinnost:
- Ministerstvo práce a sociálních
vìcí ÈR
- Ministerstvo školství, mládeže a
tìlovýchovy ÈR
- Mìsto Šumperk
- Olomoucký kraj
- OPLZZ - Autismus není
pøekážkou
- Nadace Dìtský mozek
- Nadace Naše dítì
- Nadace OKD
- Nadace Partnerství
- Nadace Preciosa
- NROS ze sbírky Pomozte
dìtem!
- ADA COPY SERVIS, s.r.o.,
Šumperk
- Auto Kubíèek, s.r.o. Šumperk
- AutoMoto centrum - Jiøí
Urbánek, Šumperk
- ASD Software, s.r.o. Šumperk
- Èeskoslovenská obchodní
banka, a.s. Praha
- DELACON Biotechnik ÈR,
s.r.o. Šumperk

,...

OPERAČNÍ PROGRAM

n

A ZAMÉSTNANOST

:a: LIDSKÉ ZDROJE

ev,op s ký
=~n~R

- EVERSTAR s.r.o., Šumperk
- FAST Integration, s.r.o.,
Šumperk
- FlyCom, s.r.o., Olomouc
- Petr Kabelík, Zlaté Hory
- Jitka Kadavá
- Lékárna AVE, s.r.o., Šumperk
- Maják Šumperk
- Roman Mazák NUGET,
Šumperk
- MK Fruit, s.r.o., Šumperk
- Multigate, a.s., Olomouc
- Mgr. Jan Nedoma, Nový Malín
- Netsimple Conspiracy, s.r.o.,
Šumperk
- RAUDO, výrobní družstvo
invalidù, Šumperk
- Tiskárna Kuèera
- SATEZA, a.s., Šumperk
- SHM, s.r.o., Šumperk
- Skoma - Lux, s.r.o., Olomouc,
- Šumperská provozní
vodohospodáøská spoleènost,
a.s.
- Jarmila Šustková, Šumperk

EVROPSKÁUNIE

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

-

MINISTERSTVO

ŠKOLSTVÍ,

MLÁDEŽE A TÉLOVÝCHOVY

Šu'9.perl<
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JAK POMOCI...................................
DÌTSKÝ KLÍÈ Šumperk, o.p.s., je poskytovatelem sociálních služeb, který
pomáhá a poskytuje podporu dìtem a mladistvým s poruchami autistického
spektra a rodinám o nì peèujícím. Financování naší služby je vícezdrojové,
získáváme finanèní prostøedky na naši èinnost od institucí státní správy i
samosprávy, z projektù, grantù, od nadací, firem a jednotlivcù.
Možné zpùsoby podpory:
- finanèní podpora formou jednorázového finanèního daru
- pravidelná finanèní podpora formou trvalého pøíkazu z bankovního úètu
- koupí trièka
- materiální podporou
- dobrovolnictvím poskytnutím bezplatné služby
- veøejnou sbírkou
- formou zaslání dárcovské zprávy DMS
Tím, že nás podpoøíte, získáte:
- dobrý pocit, že jste udìlali správnou vìc
- darovací smlouvu pro odpis z daní
- možnost prezentace na našich webových stránkách
- možnost prezentace ve výroèní zprávì Dìtského klíèe
Bližší informace získáte na www.detskyklic.cz
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Veøejná sbírka DÌTSKÝ KLÍÈ Šumperk
Dne 22. listopadu 2011 nám bylo schváleno a zasláno
rozhodnutí Krajského úøadu Olomouckého kraje pod
è. j. KUOK/132182/2011 o konání veøejné sbírky.
Dìtský klíè Šumperk, o.p.s. se zapojil do projektu
Daruj správnì. Projekt realizuje Fórum dárcù.

Pomozte i vy pomocí DMS
Chcete-li podpoøit èinnost Dìtského klíèe Šumperk,
o.p.s., staèí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS DETSKYKLIC na èíslo 87 777
Cena DMS je 30 Kè, Dìtský klíè obdrží 27 Kè.
Službu DMS zajišuje Fórum dárcù.

Prodej trièek
Obrázky na trièku namaloval mladý muž s autismem,
21 let. Tomáš se zabývá kresbou letadel a automobilù.
Obrázky pávù na trièku nakreslila sleèna Lucie, 17 let.
Panelák nakreslil Daneèek, 7 let, chlapec s autismem.
CENA JEDNOHO TRIÈKA ÈINÍ 200,- Kè.

Prodej dalších výrobkù
Zakoupením výrobkù podpoøíte èinnost Dìtského
klíèe Šumperk,o.p.s. Nabízené pøedmìty zhotovily
dìti s poruchou autistického spektra. Nabízíme
záložky, velkou a malou tašku, pytlík na bylinky, ruènì
malovaný hrneèek.

Získané finanèní prostøedky využijeme na zakoupení pomùcek pro práci s
dìtmi s autismem, výlety a pobyty pro dìti s autismem, osobní asistenci a na
poøízení hraèek.
Bližší informace získáte na www.detskyklic.cz
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Obecnì prospìšná spoleènost
DÌTSKÝ KLÍÈ Šumperk,
zapsána v rejstøíku OPS vedeném Krajským soudem v Ostravì,
oddíl O, vložka 111
Sídlo: Kozinova è. 35/5, 787 01 Šumperk
Ing. Vìra Nedomová
øeditelka organizace, tel.: 774 868 631
Milada Mazurková
koordinátorka projektù, tel.: 776 868 612
Bc. Aneta Tkadlecová, Dis.
vedoucí osobní asistence a odlehèovacích služeb, tel.: 608 784 226
Jana Vomlelová
pracovník v sociálních službách, tel.: 725 987 322
Mgr. Vìra Zámeèníková
sociální pracovník, tel.: 737 014 637
e-mail: detskyklic@seznam.cz
web: www.detskyklic.cz
èíslo úètu: ÈSOB 277260083/0300
IÈO: 25852957

Ve Výroèní zprávì 2012 byly použity citace z publikací:
APLA a kol. autorù, Nedávejte do hrobu motýla živého, pøíbìhy lidí s autismem, Praha, 2012
THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, Praha, Portál, 2006

