
Výroční zpráva



Bill Wong:

Aby autisté v tomto světě uspěli, 
musí najít své silné stránky a lidi, 
kteří jim pomohou se dostat ke svým 
snům a cílům. Aby se tak stalo, je 
nutné mít a udržet si kamarády. Mezi 
kamarády musí být mentoři. Prostředí, 
které vás podporuje, a ve kterém se 
mohou učit ze svých chyb, to pro au-
tisty musí společnost vytvořit.

Bill Wong, ergoterapeut, člen AOTA 
- American Ocupational Therapy Association, 

diagnostikován s PAS ve 25 letech.
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Vážení přátelé, 

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Dětského klíče Šumperk za uplynulý rok. 
Najdete zde informace o všech aktivitách, které jsme v průběhu celého roku dokázali 
uskutečnit. 

Pokračovali jsme v poskytování registrovaných sociálních služeb (osobní asistence, 
odlehčovací služba, sociální rehabilitace) pro lidi s autismem. Rovněž jsme se zamě-
řili na kvalitní vzdělávání týmu pracovníků v přímé péči i sociálních pracovníků. 
Od roku 2017 nabízíme rodinám možnost screeningových konzultací zaměřených 
na odhalení poruch autistického spektra. Díky těmto konzultacím je možné včas 
zahájit efektivní intervenci a podporu rodině dítěte s autismem.

Velmi důležitým impulsem pro nás bylo získání finanční podpory z IROP pro výstavbu 
„Asistenčního domu pro osoby s autismem“. Zahájili jsme přípravné práce na reali-
zaci projektu v šumperské lokalitě Za Hniličkou. Plánovaný objekt umožní navýšení 
kapacity odlehčovací služby pobytové a přilehlá zahrada výrazně zkvalitní poskyto-
vané služby. Věříme, že se podaří vysněný projekt vybudovat. 

Výše uvedené bychom nedokázali bez kvalitního pracovního týmu nejen v přímé 
péči, ale i v zázemí. Patří jim dík za profesionální a poctivě odvedenou práci.

Stejně tak důležitým předpokladem pro činnost v neziskovém sektoru je podpora 
našich příznivců, dárců a partnerů. Srdečně děkuji všem, kteří nám poskytují podporu 
a pomoc.

Věra Nedomová 
ředitelka



Poruchy autistického
spektra – PAS
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Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou 
odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí 
jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat 
na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem 
výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění.

Modelový příklad člověka s diagnózou autismu neexistuje. Stejnou diagnózu 
sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující 
kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou 
vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní 
v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. Nicméně u všech lidí s touto diagnó-
zou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy 
na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující.

http://www.autismus.cz

Jaká je jeho příčina?   
Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, 
že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické 
procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika 
těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě 
projevů chování. Projevuje se buď od dětství nebo v raném věku (do 36 měsíců). Po-
rucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vy-
hodnocovat informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné 
potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Může autismus provázet ještě nějaká jiná nemoc?   
Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy psy-
chického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, gene-
ticky podmíněné vady atd.). Často se přidružuje problematické chování rozdílné 
intenzity. Někteří lidé s autismem mají pouze mírné problémy (např. nemají rádi 
změny), u druhých pozorujeme agresivní nebo sebezraňující chování. Také hyper-
aktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita se často s autismem pojí.
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Třídění PAS
Aspergerův syndrom  
Děti s Aspergerovým syndromem mívají obdobné 
problémy jako děti s autismem. Intelektově jsou dobře 
vybavené, některé jsou i výrazně nadané (naučí se samy 
číst, rozeznávají brzy číslice či písmena, umí citovat z en-
cyklopedií, hrají šachy, ovládají počítač, mají vynikající 
mechanickou paměť). V pěti letech odpovídá slovní zásoba 
a schopnost vyjadřování věku. Řeč některých dětí je příliš formální a připomíná 
mluvu dospělých. Děti s Aspergerovým syndromem mívají problémy v chápání 
sociálních situací, obtížně se vžívají do myšlení a pocitů druhých lidí.

Rettův syndrom  
Porucha se týká pouze děvčat a její příčina je genetická. Dívky mají jen částečně autistické 
chování. Výrazný je velmi malý rozsah pozornosti. V oblasti motoriky zaznamenáváme 
různou míru ztráty úchopových schopností rukou často doprovázenou závažnými 
poruchami hybnosti. V České republice se ročně narodí 5-6 dívek s Rettovým syndromem.

Dezintegrační porucha 
Po období normálního vývoje dítěte, které trvá minimálně dva roky, nastává z ne-
známé příčiny regres v doposud nabytých schopnostech. Vývoj je prokazatelně 
v normě ve všech oblastech, tzn. že dítě ve dvou letech mluví v krátkých větách, 
sdílí pozornost, přijímá a iniciuje sociální kontakt, gestikuluje, je přítomna napodo-
bivá a symbolická hra. Nástup poruchy je udáván mezi druhým a desátým rokem 
věku, nejčastěji se objevuje mezi třetím a čtvrtým rokem. Zhoršení stavu může 
být náhlé nebo může trvat několik měsíců a je vystřídáno obdobím stagnace. Dítě 
se zhorší v komunikačních a sociálních dovednostech, často nastupuje chování zcela 
typické pro autismus. Po tomto období může, ale také nemusí, nastat opětovné 
zlepšování dovedností. Normy není již nikdy dosaženo.

Atypický autismus 
Každé dítě s diagnostikovanou poruchou autistického spektra je jiné, u žádného se nevy-
skytují všechny symptomy. Děti s atypickým autismem mají některé oblasti vývoje méně 
narušeny než děti s klasickým autismem, může se jednat o lepší sociální či komunikační 
dovednosti nebo chybí stereotypní zájmy. U těchto dětí se dříve mluvilo o tzv. autistických 
rysech. Vývoj dílčích dovedností je u těchto dětí značně nerovnoměrný. Z hlediska 
náročnosti péče a potřeby intervence se atypický autismus neliší od dětského autismu.

Dětský autismus 
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se 
o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém 
podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. 
Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, 
sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

http://www.praha.apla.cz
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Problémové oblasti společné pro PAS 

Sociální vztahy a chování
• Potíže s neverbálními projevy v různých sociálních situacích 
    – postoj těla, řeč těla (např. mimika, gesta), oční kontakt
• Nevytváření vztahů (nekamarádění se) s vrstevníky
• Malé nebo žádné spontánní sdílení prožívání s ostatními
• Preferování činnosti o samotě

Komunikace
• Řeč má opožděný vývoj, nebo se nerozvíjí vůbec
• Potíže s aktivní a smysluplnou komunikací s okolím
• Užívání a opakování vlastních řečových stereotypů

Představivost, zájmy, hra
• Děti nemají schopnost si samostatně hrát
• Ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinních činnostech
• Stereotypní a opakující se motorické manýrování (např. třepání rukama)
• Velmi dlouho trvající zaujetí nějakým předmětem
• Výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností, která je výjimečná buď svojí intenzitou,
   nebo předmětem zájmu

http://www.dotyk2.cz/rana-pece/poruchy-autistickeho-spektra/

Prevalence poruch autistického spektra
Odhadovaná prevalence poruch autistického spektra podle údajů z roku 2014 je 2,24 %. 
(Zablotsky et al., 2015)

Epidemiologické studie uvádějí 1 – 2 případy poruch autistického spektra na 100 osob 
(podle šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v České republice 
100 000 – 200 000 osob s poruchou autistického spektra, každý rok se narodí v České 
republice okolo 1000 – 2000 dětí s PAS nebo obtížemi blížícími se PAS.

http://www.nautis.cz/cz/autismus

V roce 2017/2018  prošlo předškolním vzdě-
láváním 1 112 dětí s PAS, základním vzdě-
láváním potom 3 599 dětí  a ve středních 
školách se vzdělávalo 780 žáků s PAS. 
Zdroj: Ústav pro informace 
ve vzdělávání, statistické 
ročenky školství – výkonové 
ukazatele, školní rok 
2017-18 – el. verze.
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Poslání a cíle 
Dětského klíče
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Obecně prospěšná společnost Dětský klíč Šumperk poskytuje osobám pečujícím 
potřebný čas k odpočinku a regeneraci fyzických i psychických sil, neboť péče o osobu 
s autismem je velmi náročná a vyčerpávající, fakticky nutná 24 hodin denně. 

Dětský klíč je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby osobní asi-
stence, odlehčovací služby a služby sociální rehabilitace osobám s kombinovaným po-
stižením a mentálním postižením, zejména osobám s poruchou autistického spektra 
(PAS). Hlavním cílem Dětského klíče je zvýšit kvalitu života dětí, dospívajících i dospělých 
osob s poruchami autistického spektra, pomoci jim zapojit se do aktivit běžné popula-
ce, které jsou jim vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné a poskytnout možnost 
odpočinku a regenerace sil rodičům, pečujícím celodenně o děti a mladé dospělé s PAS. 

Naším cílem je poskytnout osobám s autismem takovou podporu, aby mohly v maxi-
mální míře žít běžným životem svých vrstevníků ve svém přirozeném prostředí. 

Naším základním cílem je prostřednictvím sociální služby zabránit sociálnímu vylou-
čení osob s poruchami autistického spektra a osob o ně pečujícím a umožnit jim par-
ticipaci na každodenním životě společnosti – přístup ke vzdělání, kulturnímu a spole-
čenskému životu, k zaměstnání. Podporovat a zajišťovat sociální začleňování klientů 
a jejich rodin do společnosti. Klienti organizace mohou být ve věku od 3 do 64 let. 

Našim společným cílem je dosáhnout, v rámci poskytování sociálních služeb, co nejvyš-
ší míry soběstačnosti klientů, schopnosti pečovat o vlastní osobu, být samostatný. Usi-
lujeme o získání a prohloubení sociálních a pracovních dovedností klientů, poskytujeme 
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů, pomáháme při obstarávání 
osobních záležitostí.  Jsme prostředníky kontaktů se společenským prostředím. 

Veřejnost seznamujeme s úskalími života postižených dětí, mladistvých a dospělých, 
zvláště s poruchami autistického spektra.  
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Historie v datech
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Rok 2000
– organizace Dětský klíč byla založena na základě potřeby 
pomoci handicapovaným  dětem – zejména s poruchami 
autistického spektra (PAS) a jejich rodinám. Působnost 
neziskové organizace byla od počátku směrována na region 
Šumperka, Zábřehu a Hanušovic, kde zcela chyběly sociální 
služby zaměřené na tuto cílovou skupinu uživatelů. Činnost 
společnosti byla zahájena v úzké spolupráci se Speciální základ-
ní a mateřskou školu pro žáky s více vadami v Šumperku, kde byla 
zřízena první auti třída s pěti dětmi s PAS. S dětmi odborně pra-
covali proškolení speciální pedagogové, byl využíván speciální 
vzdělávací program s prvky tzv. TEACCH programu1). Sociální 
služba byla založena na základě společného úsilí rodičů dětí s au-
tismem a pedagogů školy. Prvotním úkolem bylo odborně materiál-
ně vybavit třídu, což s sebou neslo značnou finanční zátěž. První tři roky 
existence organizace Dětský klíč byly veškeré získané finanční prostředky použity 
na zakoupení didaktických pomůcek pro zkvalitnění výuky dětí.
1) TEACCH program - (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children – péče a vzdělávání 
dětí s autismem a dětí s problémy v komunikaci /volně přeloženo/) je modelovým programem péče o lidi s autismem 
v každém věku. Zahrnuje mimo jiné i speciální výchovně vzdělávací program, který vychází z potřeb těchto lidí a specifik 
autistické poruchy. V České republice využíváme metodiku tohoto programu a mluvíme o tzv. strukturovaném učení.

Rok 2001 

– organizace realizuje první projekty, získává dárce z řad firem a jednotlivců, finanční 
prostředky putují na podporu speciální SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk. Ve spolupráci se 
školou pořádá první ročník benefiční akce – ,,Módní přehlídka“. Díky postupnému 
získávání finančních prostředků od velkých sponzorů a drobných dárců mohli být 
dále odborně proškoleni speciální pedagogové pracující s dětmi.

Rok 2002 
– organizace zaměstnává koordinátora projektů, realizují se první odborné semináře 
pro rodiče handicapovaných dětí. Za finanční podpory nadace ADRA vzniká první 
služba osobní asistence. 
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Rok 2003 

– Dětský klíč zareagoval na poptávku ze strany rodin po naplnění volného času dětí 
s autismem. Začaly se realizovat projekty volnočasových aktivit s osobní asistencí 
v podobě tělovýchovného kroužku, kroužku jízdy na koních a canisterapie. Podařilo 
se vybavit malou kuchyňku za účelem procvičování základních sociálních doved-
ností. Byla vybavena výtvarná dílna se zaměřením na arteterapii.

Rok 2004 
– klienti organizace se mohli poprvé zúčastnit letního integračního pobytu v atmosfé-
ře běžného dětského tábora. Organizace pořádala pro rodiče, rodinné příslušníky 
a pedagogy odborné semináře a seznamovala je s problematikou autismu. V tomto 
roce vzniká odlehčovací služba pro rodiny klientů s PAS a kombinovaným postižením.

Rok 2005 
– Dětský klíč rozšiřuje své aktivity, zvyšuje povědomí veřejnosti o činnosti organizace. Zajiš-
ťuje odborné vzdělávání osobních asistentů. Město Šumperk oceňuje práci organizace ce-
nou Města Šumperka v oblasti sociálních služeb, návrh na ocenění podali obyvatelé města.

Rok 2006 
– organizace personálně posílila o dvě pracovní síly - sociální pracovnici a administra-
tivní pracovnici. Stěhuje se do větších prostor, kde zahajuje novu službu – Klubovna 
Dětského klíče. Nabídka je dále rozšířena o víkendové pobyty pro děti s autismem. 
Dětský klíč je zařazen do komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka, 
celý rok se věnuje prezentaci organizace a práci s veřejností.

Rok 2007 
– v souvislosti s novelizací zákona o sociálních službách dochází k registraci služeb 
Krajským úřadem Olomouckého kraje – osobní asistence a odlehčovací 
služba pro děti s handicapy především pro děti s autismem. Organizace 
nabízí volnočasové aktivity, víkendové pobyty a nově jednodenní 
výlety a prázdninový letní pobyt ve dvou po sobě jdoucích turnusech.
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Rok 2008 
– v průběhu tohoto roku orga-
nizace kladla důraz na odborné 
proškolení osobních asistentů 
absolvováním kurzu pracovník 
v sociálních službách. Další po-
zitivní změnou v Dětském klíči 
bylo přestěhování zázemí, kan-
celáří a klubovny pro poskytování 
odlehčovacích služeb do nových, 
větších a přístupnějších prostor.

Rok 2009 
– Dětský klíč registruje novou sociální 
službu – pobytovou odlehčovací službu, 
probíhá proškolení asistenta pro novou 
službu, úprava prostor odlehčovacího bytu. 
Tato služba je v tomto období v našem regionu 
zcela bezkonkurenční a ojedinělá.

Rok 2010 
– zahájení realizace projektu „Autismus není překáž-
kou – program pro mladistvé s autismem a osoby pečující 
o osobu blízkou“ č. CZ1.04/3.1.02/43.00002 podpořeného Evropským sociálním 
fondem v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dětský klíč 
má možnost rozšířit objem poskytovaných služeb mimo jiné v odlehčovací službě 
pobytové (odlehčovací byt). Za přínos v oblasti sociálních služeb byla organizaci 
udělena Cena Města Šumperka.

Rok 2011 
– děti, rodiče, zaměstnanci a rodinní příslušníci zahájili novou tradici – společnou 
fotkou v modrém se zapojili se do kampaně „Lihgt it up blue“ (Rozsviťme se modře). 
V průběhu roku dochází ke změně v personální oblasti na pozici sociální pracovník. 
Koncem roku jsme zahájili přípravu prostor nového zázemí organizace a odleh-
čovacího bytu.

Rok 2012 
– na začátku roku 2012 jsme se přestěhovali do nových prostor v Šumperku na Kozinově 
ulici č. 35/5 a současně jsme zahájili provoz dalšího odlehčovacího bytu pro naše klienty. 
V dubnu se nám podařilo zaregistrovat novou sociální službu – sociální rehabilitaci, 
v souvislosti s realizací této služby jsme navázali spolupráci s Charitou Šumperk.

Rok 2013
– zahájení a realizace projektu „Sociální rehabilitace“, v rámci projektu jsme zahájili 
spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk, Zemědělským skanzenem „U Havlíčků“ 
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v Rapotíně a pokračovali jsme ve spolupráci s Charitou Šumperk. V letním období 
jsme přestěhovali klubovnu ze Štefánikovy ulice do nových prostor na ul. 28. říj-
na v Šumperku.

Rok 2014
– v dubnu jsme poprvé uspořádali Den otevřených dveří ve všech našich prosto-
rách. Spolu s našimi přáteli a příznivci jsme se 2. dubna 2014 poprvé vyfotili v 
modrém před Šumperskou radnicí a dali tak vzniknout nové tradici. Úspěšně jsme 
absolvovali inspekci kvality poskytovaných služeb osobní asistence. 

Rok 2015
– podařilo se rozšířit spektrum nabízených služeb o snoezelenovou terapii, kterou 
můžeme klientům poskytovat ve speciálně vybavené místnosti (vesmírná klubovna). 
S vybudováním snoezelenové místnosti nám pomáhali zaměstnanci firmy Siemens 
v rámci Dne dobrovolnictví firmy Siemens. Oslavili jsme 15 let založení organizace. 
Personální změna na pozici sociální pracovník. Realizovali jsme projekty financované 
z EHP fondů. Na podzim jsme zahájili spolupráci s organizací Maltézská pomoc, o.p.s. 
za účelem využití dobrovolnické služby v akreditovaném programu v přímé péči s našimi 
klienty, do konce roku jsme spolupracovali se dvěma dobrovolníky.

Rok 2016
– úspěšně jsme dokončili projekty financované z EHP fondů.U příležitosti Světového 
dne porozumění autismu proběhl další ročník osvětové kampaně, zapojujeme se 
do celosvětové iniciativy Light it up blue – Rozsviťme se modře. Dětský klíč jsme 
prezentovali na Veletrhu sociálních služeb 
v Šumperku. Podařilo se nám zajistit výmalbu 
celého prostoru odlehčovacího bytu 
na ul. Jeremenkova. 
Klubovna a snoezelenová místnost 
byla přestěhována do nových prostor. 

Rok 2017
– u příležitosti 2. dubna – Světo-
vého dne porozumění autismu 
startujeme každoroční osvě-
tovou kampaň „Modrý duben“. 
Rozbíhá se nový projekt „Asis-
tenční dům“ – výstavba objektu 
pro odlehčovací službu pobyto-
vou. Zahájili jsme screeningové 
konzultace zaměřené na odhalení 
PAS. Rozšířili jsme volnočasové aktivity 
pro osoby s PAS o pohybově-dramatický 
kroužek.
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Základní údaje
společnosti
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Název společnosti:  DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Sídlo společnosti:   Šumperk, Kozinova 35/5, PSČ 787 01 
IČ:                              258 52 957
Bankovní spojení:   277260083/0300
Právní forma:   Obecně prospěšná společnost
Datum zápisu:   18. února 2000

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, vedený u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl 0, vložka 111

E-mail:    detskyklic@seznam.cz
Tel.:     +420 583 550 118
www:    www.detskyklic.cz

Pracoviště:
Kancelář a klubovna: Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk
Odlehčovací byt:  Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk
    Jeremenkova 1784/52, 787 01 Šumperk
Klubovna:   nám. Míru 20, 787 01 Šumperk
Vesmírná klubovna nám. Míru 20, 787 01 Šumperk
(snoezelen) 
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Organizační struktura 
společnosti
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Správní rada Revizní orgán

Ekonomika

Management

Sociální pracovník Vedoucí služby Koordinátor 
a fundraising

Pracovník 
v sociálních službách 

Zakladatelé:
Mgr. Jan Nedoma
Mgr. Jana Večeřová
Mgr. Kateřina Křenová

Dozorčí rada:
Marian Pribilinec
Mgr. Jan Nedoma
Ivo Smiešný

Správní rada:
Mgr. Lenka Hošková
Mgr. Iveta Chvátalová, PhD.
Ing. Pavel Hošek
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Lidé v Dětském klíči 
v roce 2017

Statutární orgán 
– ředitelka
Ing. Věra Nedomová

Pracovníci 
v nepřímé péči
Milada Mazurková
Mgr. Lenka Tkadlecová
Renata Koňariková 
Drahomír Štefek

Sociální pracovníci
Bc. Aneta Tkadlecová, DiS.
Bc. Jana Vomlelová
Bc. Aneta Svozilová, DiS.
Mgr. Daniela Symerská

Pracovníci v sociálních službách 
pracující na základě pracovní smlouvy 
a dohod o provedení práce
Bc. Tomáš Dittrich
Martina Dvořáková
Vladimíra Horáková
Mgr. Kateřina Hrochová 
Mgr. Michaela Konvičná
Martina Kubíčková
Vlasta Kubíčková
Ivana Macurová
Zdeněk Novotný
Adéla Reichlová
Ilona Rychlíková
Bc. Lenka Šilhanová

Externí pracovníci
Ing. Naděžda Řeháková, účetnictví
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Zpráva o činnosti
společnosti
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I. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Počet hodin poskytnutých sociálních služeb pro osoby s PAS za uplynulé období.

Nela Hrachovinová 
Mgr. Kateřina Hrochová  
Mgr. Michaela Konvičná 

Martina Kubíčková 
Vlasta Kubíčková 
Ivana Macurová 
Zdenek Novotný 
Adéla Reichlová 
Ilona Rychlíková 

Bc. Lenka Šilhanová 
 

Externí pracovníci 
Ing. Naděžda Řeháková, účetnictví 

 

 

Fotky klientů při různých činnostech dle výběru. – muziko + knihovna + golf! 

 
 
 
Zpráva o činnosti společnosti 
 
 

I. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Nárůst potřeby sociálních služeb pro osoby s PAS v regionu a počtu uživatelů 
DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s. 

 
ROK POČET HODIN 

OSOBNÍ 
ASISTENCE 

POČET HODIN 
ODLEHČOVACÍ 

SLUŽBA 
POČET HODIN 

SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE 

CELKEM HODIN 

ROK 2010  670,00 1 080,00 - 1 750,00 
ROK 2011  870,00 3 894,00 - 4 764,00 
ROK 2012   906,50 6 245,50     45,00 7 197,00 
ROK 2013   809,50  7 357,00    342,00 8 508,50 
ROK 2014   969,50  7 936,00    470,50 9 376,00 
ROK 2015 1 870,00  8 227,00    320,00      10 417,00 
ROK 2016 1 394,00  8 899,08     773,75      11 066,83 
ROK 2017 1 591,26        8 447,38          970,00      11 008,64 

 
1. Osobní asistence (terénní)
2. Odlehčovací služba (ambulantní, terénní, pobytová)
3. Sociální rehabilitace (ambulantní, terénní)

1.1  Osobní asistence 
– terénní
Osobní asistence terénní je sociální 
služba poskytovaná osobám, jež 
mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu diagnózy PAS nebo kombino-
vaného postižení a jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba je poskytována v přirozeném 
sociálním prostředí a umožňuje 
našim klientům žít, vzdělávat se a 
pracovat v obdobném sociálním 
prostředí jako jejich vrstevníci. Asi-
stenci je možné využít k doprovo-
du klienta do kroužků a aktivit dle 
jejich přání a potřeb. Součástí po-
skytovaných služeb je také asis-
tence u lékaře a dále asistence dle 
individuálních přání a požadavků 
uživatele.
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Velká část nabízených aktivit se zaměřuje na rozvoj hrubé a jemné motoriky, 
fyzické kondice a celkové obratnosti klientů s PAS prostřednictvím sportovních a dal-
ších aktivit. Zaměřujeme se i na oblast hudební, kdy podporujeme kreativitu klientů 
s PAS, smysl pro rytmus, vyjádření se pomocí hudby. V rámci smysluplného trávení 
volného času usilujeme, aby se klienti učili novému, získávali nové znalosti a doved-
nosti, poznávali nová místa, nacházeli nové kamarády. V kontaktu s asistenty i vrs-
tevníky posilují a procvičují své sociální dovednosti. 

Pohybový kroužek
Pohybový kroužek probíhal pravidelně dvakrát týdně v prostorách tělocvičny 1. ZŠ 
v Šumperku. Po společné rozcvičce a hrách s psychomotorickým padákem cvičil pak 
každý uživatel s jedním osobním asistentem na jednotlivých stanovištích podle vizua-
lizovaného rozvrhu.

Muzikohrátky
V rámci kroužku měli klienti pod vedením osobního asistenta opakovaně možnost 
zahrát si na různé hudební a rytmické nástroje (bubny djembe, cabasa, kokiriko, 
deštná hůl, tibetská mísa, rumba koule, ajn.) Velmi oblíbené byly také různé hudební 
hry, říkadla a písně. Nakonec vždy následoval nácvik relaxace a uvolnění při poslechu 
reprodukované relaxační hudby.

Pohybově-dramatický kroužek
Od října roku 2017 začali někteří naši uživatelé navštěvovat nově vzniklý pohybo-
vě-dramatický kroužek, který dostal neoficiální název „Tanečky“. Společně jsme hráli 
na ozvučná dřívka, zpívali, hráli hudebně-dramatické hry a tančili s barevnými hed-
vábnými šátky. Na závěr jsme si užili relaxaci ve snoezelenové místnosti, poslouchali 
relaxační hudbu, sledovali různé světelné efekty promítané na okolní stěny a s chutí 
využívali i různé světelné hračky (svítící spinner, světelné koule, atd.) 

Kroužek jízdy na koních
Tato aktivita se už tradičně těší u našich uživatelů velké oblibě. Na koních měli 
možnost jezdit v krásné přírodě v Loučné nad Desnou. Osobní asistenti vyzvedli 
uživatele na dohodnutém místě a společně se přepravili na Ranč Mustang Loučná. 
Jízda na koni probíhala za přítomnosti osobního asistenta a zkušeného vodiče koní. 

23



Bowling
Radost z této hry si naši klienti užívali 
pravidelně dvakrát měsíčně, a to v zá-
bavním a gastronomickém centru Maják 
v Šumperku. Kromě potěšení ze hry 
přinášela tato aktivita uživatelům také 
možnost setkat se s kamarády, mít kon-
takt se sociálním prostředím a v nepo-
slední řadě také objednat a vychutnat si 
oblíbený teplý či studený nápoj.

Snoezelen
Snoezelenovou místnost jsme pravidelně využívali 
k programům muzikohrátek a také pro relaxaci, jež byla 
součástí pohybově-dramatického kroužku. Individuální 
program zde měli pravidelně uživatelé odlehčovací služby 
pobytové jako doprovodný program k „bytečku“.

Osobní asistence u lékaře
Někteří z našich uživatelů využívali služeb osobního asis-
tenta také u lékařského vyšetření nebo ošetření. Osobní 
asistent poskytl uživateli potřebnou podporu a pomoc při 
překonávání stresující situace spojené s návštěvou lékaře.

Osobní asistence podle potřeb uživatele
Doprovod ke kadeřníkovi, na kulturní program, výlet,
do restaurace, individuálních volnočasových aktivit,
do školy apod.
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2. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Odlehčovací služba je zaměřena na podporu pečujících osob, kterým umožní potřebnou 
relaxaci a prostor pro regeneraci vlastních fyzických a psychických sil. Je poskytována 
osobám s PAS a osobám s kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, kterým 
nabízí pomoc a podporu při zvládání běžných denních sebeobslužných činností. Zpro-
středkovává kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti a také sociálně terapeutické činnosti. Poskytuje pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pomáhá klientům v jejich so-
ciálním začleňování, umožňuje vykonávání aktivit, jež jsou v jejich věkové skupině běžné.

2.1  Odlehčovací služba – ambulantní
Pobyt uživatele v klubovně
V klubovně mohli klienti pod dohledem osobních asistentů trávit čas relaxací, hrou s hrač-
kami nebo speciálními pomůckami na rozvoj motoriky. Dále měli možnost se věnovat vý-
tvarné činnosti, využívat speciální hračky, trampolínu.  Pro podporu dobré nálady je k dis-
pozici houpačka, velké množství knih, zvukové hračky, PC a iPady se speciálními programy 
pro děti s autismem a pohádky na DVD. Odlehčovací službu jsme si za pěkného počasí 
zpříjemnili procházkami po městě, na dětská hřiště, nebo za zvířaty na statek Pomněnky. 
V souladu s individuálními plány jsme přirozenou a zábavnou formou procvičovali sebe-
obslužné dovednosti, realizovali jsme nácviky péče o osobní věci, hygienické návyky, 
stolování. Prohlubovali jsme komunikační a sociální dovednosti klientů, podporovali 
jsme společnou hru, přátelství a pohodovou atmosféru.
V průběhu letních prázdnin měly rodiny našich klientů možnost využívat službu dle 
svých požadavků celodenně za sníženou úhradu.

Program klubovny byl operativně tvořen podle skladby a individuálních zájmů 
klientů. V souvislosti s osvětovou akcí „Modrý duben“ jsme v rámci klubovny vyrá-
běli modré náramky a náušnice, záložky do knížek, zdobili hrnky a misky. Někteří 
naši uživatelé s chutí tvořili barevné průsvity na okna, jiní vyráběli vánoční přáníčka 
nebo pekli perníčky. Pod vánočním stromečkem pak našli děti a mladí lidé mnoho 
krásných dárků – hraček, her, hudebních nástrojů a sportovního vybavení.   
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2.2  Odlehčovací služba – terénní
Výlety, cestování, kultura
Po celý rok bylo naší snahou plnit přání klientů 
a jejich blízkých zprostředkováním výletů 
do blízkého i vzdálenějšího okolí. Velmi oblíbe-
nou činností bylo cestování, zejména vlakem. 
Společně jsme vybírali nová zajímavá místa, 
doprovázeli klienty na dětská hřiště, výstavy, 
do cukráren, kin, solné jeskyně a na bazény. 
Nevyhýbali jsme se ani nákupním střediskům, 
vánočním trhům či restauracím. Společně jsme 
podrobněji poznávali Brno, Ostravu, Českou
Třebovou, Pardubice, Velké Losiny, Zábřeh, 
Mohelnici, Prahu, Olomouc.

Prázdninový letní pobyt pro děti a mladistvé s autismem
V měsíci srpnu se nám, jako již tradičně, podařilo uspořádat dva turnusy prázdninového 
pobytu na chatě ve Štědrákově Lhotě. Chata je pro potřeby našich klientů velmi praktic-
ky a moderně vybavena, prostředí je útulné a komfortní, pokoje pro nejvýše dva společ-
ně ubytované klienty a jejich asistenty. Byla tu i možnost využití soukromého pokoje. 
V rámci „tábora“ klienti společně s osobními asistenty podnikali procházky po blízkém 
okolí, navštívili místní i vzdálenější koupaliště a vydali se na výlet do Zoologické zahrady 
Olomouc. Na chatě měli klienti možnost plavat v bazénku, skotačit na trampolíně nebo 
houpačce, hrát kuželky a mnoho dalších her. Jako zkušení táborníci si opekli špekáčky 
na ohni, nechyběla táborová hra a Olympijské sportovní hry s medailemi.

Podzimní víkendové pobyty
S ohledem na velký zájem uživatelů a jejich rodin o víkendové pobyty rozhodli jsme 
se v roce 2017 uspořádat dva, a to oba v měsíci říjnu. Klienti se společně s osobními 
asistenty opět vydali do Koutů nad Desnou do penzionu Ema. Bydleli zde v příjemném 
prostředí rodinného typu obklopeném krásnou přírodou. V areálu bylo k dispozici 
dětské hřiště s trampolínou, skluzavkou a houpačkami. Pro všechny byl opět při-
pravený bohatý program (hry, opékání špekáčků, procházka podzimní přírodou, jízda 
na koních a bowling). Klientům jsme rovněž ponechali dostatek prostoru na tolik 
potřebné „vypnutí“ a relaxaci. 

2.3  Odlehčovací služba – pobytová
Odlehčovací byt
Společnost Dětský klíč má pro své klienty k dispozici dva odlehčovací byty. Služba probíhá 
vždy v poměru jeden asistent k jednomu klientovi. V průběhu celého roku byla posky-
tována v pondělí až pátek, na přání rodin našich klientů také o víkendových dnech.
V rámci pobytu v bytě si klienti společně s rodiči a osobními asistenty plánují odpoled-
ní aktivitu. S osobními asistenty navštěvují různá veřejná místa – bazén, saunu, solnou 
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3. SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Sociální rehabilitace je služba je určená pro uživatele starší patnácti let a jejím hlav-
ním cílem je přispět k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti, nezávislosti a sobě-
stačnosti klientů. 

3.1  Sociální rehabilitace – ambulantní
Tato sociální služba probíhala v klubovnách organizace. Uživatelé měli možnost připojit 
se k programům Dětského klíče (pohybový kroužek, muzikohrátky, pohybově-dra-
matický kroužek, snoezelen, kroužek jízdy na koni, bowling), péct perníčky, vyrá-
bět náramky, záložky do knih a také svou kresbou zdobit hrníčky a misky. Výtvarné 
činnosti byly zaměřeny na nácviky pracovního chování, odměnou bylo vždy něco 
dobrého a velká pochvala s poděkováním. 

3.2  Sociální rehabilitace – terénní
V rámci terénní sociální rehabilitace docházelo ke zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím (bowling, plavání, pohybový kroužek), k nácviku sociálních 
dovedností (nakupování, objednání jídla v restauraci, používání průkazu ZTP/P, 
sebeobslužné dovednosti) a k nácviku pracovního chování a jednoduchých pracov-
ních dovedností (řazení knih, odbalování knih, výroba a vkládání charitních přání 
do obálek, kompletování a pečetění pokladniček na Tříkrálovou sbírku, chystání 
potravinových balíčků pro potřebné rodiny a jednotlivce, apod.). V roce 2017 byly 
služby sociální rehabilitace poskytovány v rámci aktivit Dětského klíče, dále také 
v Městské knihovně Šumperk a Charitě Šumperk.
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jeskyni, bowling, kino, divadlo, muzeum, absolvují výlety do blízkého i vzdálenějšího 
okolí. Za účelem příjemně stráveného odpoledne mohou využít prostory kluboven 
Dětského klíče, snoezelenovou místnost nebo spojit odlehčovací službu s využitím 
nabídky volnočasových aktivit. Nácviky komunikačních, sociálních a ostatních prak-
tických dovedností probíhaly nedirektivní a neformální formou, podporovaly se 
oblasti smluvené při tvorbě individuálního plánu.



II. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
Počet uzavřených smluv

Osobní asistence Odlehčovací 
služby

Sociální 
rehabilitace

Počet smluv 23 26 9

Rozdělení klientů podle stupně závislosti v roce 2017
Stupeň II Stupeň III Stupeň IV

Celkem 2 5 24

Měsíc oa  
terénní

os 
terénní

os 
ambulantní

os
 pobytová

sR 
terénní

sR 
ambulantní

Leden 126,30 44,50 55 420 61,50 29
Únor 118,80 35,75 67,75 360 59,50 29
Březen 150,50 68,20 118,75 408 49,25 33
Duben 124,47 48,35 105,50 360 54 24
Květen 178,12 48,70 74 468 64,25 21,25
Červen 183,42   63,50 78,58 408 46 27,75
Červenec 28 96,60 556,10 408 24,50 49
Srpen 30 1014 479,50 312 40 37,50
Září 112,20 59,70 87,80 408 48,50 29,75
Říjen 209,25 335 80,40 420 63,50 22
Listopad 209,15 57,30 49,15 432 71 22,75
Prosinec 121,05 72,50 46,75 300 27,50 35,50
Celkem 1 591,3 1 944,1 1 799,3 4 704 609,5 360,50

Přehled jednotlivých sociálních služeb v roce 2017 (hod.)

Služba Počet 
klientů

Počet 
hodin

Osobní asistence 20 1 591,26
Odlehčovací služba ambulantní 22 1 799,28
Odlehčovací služba terénní 21 1 944,10
Odlehčovací služba pobytová 16 4 704,00
Sociální rehabilitace terénní 9 609,50
Sociální rehabilitace  ambulantní  9 360,50
Celkem 97 11 008,64

Přehled realizovaných sociálních služeb v roce 2017
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Věková skladba uživatelů služeb Dětského klíče v roce 2017
V roce 2017 využívalo služeb 31 klientů s PAS ve věku od 8 do 27 let. 

12,9 %

12,9 % 45,2 %

25,8 %

3,2 %

Mladší školní věk (7 – 10 let)
Starší školní věk (11 – 15 let) 
Dorost (16 – 18 let) 
Mladí dospělí (19 – 26 let) 
Dospělí (27 a více let) 

Rozdělení klientů podle jejich komunikačních dovedností v roce 2017
Neverbálně – komunikuje pomocí gest, zvuků případně jednoduchých slov; nerozumí 
sdělenému obsahu, otázce; přání vyjadřuje pomocí vizuální podpory – piktogramů, 
psaného textu; komunikuje za podpory piktogramů a procesuálních schémat.

Verbálně nefunkčně – komunikuje pomocí gest, slov, jednoduchých vět, echolálií, 
vizuální podpory – piktogramů, psaného textu; nerozumí sdělenému obsahu, otázce; 
nedokáže verbálně srozumitelně vyjádřit přání, odpovědět na složitější otázku; 
komunikuje za podpory piktogramů a procesuálních schémat.

Verbálně funkčně – komunikuje pomocí gest, slov, vět; rozumí sdělenému obsahu 
ve formě jednoduchých vět a dokáže srozumitelně odpovědět a vyjádřit přání, otázku 
pomocí jednoduchých vět.

32,3 %

38,7 %

29 %

Neverbálně
Verbálně nefunkčně 
Verbálně funkčně 
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Rozdělení klientů – sociální fungování / funkční autismus /

67,7 %

32,3 %
Nízkofunkční
Středněfunkční
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III. VZDĚLÁVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ
Jednou z hlavních priorit neziskové 
organizace Dětský klíč Šumperk je 
kontinuální a celoživotní profesní vzdě-
lávání zaměstnanců. Cílem vzdělávání je 
zvýšit odborné kompetence pracovníků v ob-
lasti problematiky poruch autistického spektra. 

V roce 2017 absolvovali pracovníci následující semináře a školení: 
Poruchy autistického spektra pojící se s mentálním handicapem, Sexualita lidí s hendike-
pem, První pomoc, Screening symptomatiky poruch autistického spektra (škála CARS), 
Standardy kvality a jejich naplňování, Teorie problémového chování, Úvod do krizového 
plánování, Zákon o sociálních službách. Dále se zúčastnili workshopu s názvem Navázání 
spolupráce mezi organizacemi podílejícími se na práci s osobami s poruchami autistické-
ho spektra v Olomouckém kraji a kazuistické konference Autismus v praxi.

IV. PODPORA RODIČŮ
Obecně prospěšná společnost Dětský klíč si je plně vědoma nutnosti úzké spolupráce 
s rodinami našich klientů. Vybudování důvěryhodného vztahu je základním pilířem 
spolupráce vedoucí ke společnému cíli – spokojené dítě (nebo mladý dospělý či 
dospívající) a odpočinutý a klidný rodič. Již od počátků našeho úsilí realizujeme 
za tímto účelem rodičovské skupiny, víkendové pobyty, nabízíme školení a semináře 
podle poptávky rodin. Rodičům je poskytována kvalifikovaná psychická podpora 
a pomoc. O průběhu poskytování služeb jsou rodiče informováni bezprostředně 
SMS zprávou (večerní informace pro rodiče dětí spících na odlehčovacím bytě s asi-
stentem), rámcově při předání klientů a operativně vždy, když vnímají potřebu více 
informací. Jsou přímými aktéry procesu individuálního plánování, podílejí se 
na tvorbě individuálních plánů, jejich průběžném vyhodnocování a hodnocení 
na konci daného období. Jejich podněty a spokojenost jsou pro nás důležitým zrca-
dlem nastavení a fungování služeb.
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Rodičovská skupina
Setkání rodičovské skupiny se konala v průběhu celého roku v klubovně Dětského klíče. 
Fungování skupiny je založeno na poznatku, že osobní zkušenost je ten nejlepší prostře-
dek k porozumění. Rodiče, pečující o osobu s PAS, si vzájemně poskytují podporu a po-
moc a předávají osobní zkušenosti. Program jednotlivých setkání je vytvářen na zákla-
dě požadavků ze strany pečujících rodičů. Společné besedování je doplněno předáním 
organizačních informací ředitelkou organizace. Rodiče se mají možnost dozvědět bližší 
skutečnosti týkající se kroužků, víkendových či prázdninových pobytů, školení a jiných 
aktivit. Intimita schůzek je zajištěna klidným prostředím a srdečnou atmosférou.

V. PODPORA VEŘEJNOSTI, BENEFIČNÍ AKCE 
A DALŠÍ AKTIVITY ORGANIZACE
Tradičně každým rokem proběhla osvětová kampaň „Rozsviťme se modře“ u příle-
žitosti Světového dne porozumění autismu. Za podpory veřejnosti, škol, asistentů, 
klientů bylo hromadné focení s modrými balónky v parku „U sovy“. 
Celý měsíc probíhala v divadle výstava fotografií Andrey Nogové pod názvem „Au-
tismus autenticky“. Na stejném místě se uskutečnilo Podvečerní čtení z knihy autis-
tického chlapce Naokiho Higašidy za doprovodu Old time jazzbandu z Loučné. Akce 
měla pozitivní ohlas a výtěžek putoval na podporu Dětského klíče. Děkujeme 
Divadlu Šumperk, studentům SZŠ a všem, kteří se podíleli na akci pro dobrou věc.
Výstava fotografií A. Nogové putovala v říjnu do zábřežského kina Retro. Zahájení 
výstavy bylo spojeno s promítáním dokumentu „Normální autistický film“.

V říjnu proběhl v Klášterním kostele v Šumperku společný koncert souborů SENIORKY 
Šumperk a Slavice Zábřeh. Obě pěvecká tělesa se postarala o nevšední atmosféru, 
závěrem se zpívalo společně a poslední píseň i s obecenstvem. Výtěžek koncertu 
byl předán Dětskému klíči.
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VI. SCREENINGOVÉ KONZULTACE, 
DIaGnosTICKÁ a KonTRolní 
VYŠETŘENÍ V DĚTSKÉM KLÍČI 
Od loňského roku mohou rodiny využít screeningové 
konzultace zaměřené na odhalení poruchy autistic-
kého spektra. Konzultace vede naše kolegyně Bc. Lenka 
Šilhanová, zkušená speciální pedagožka odborně 
proškolená v NAUTIS, z.ú. Praha. 

V roce 2017 také pokračovala spolupráce s PhDr. Ka-
teřinou Thorovou, PhD. z NAUTIS, z.ú. Praha. Rodiny 
měly možnost v prostorách Dětského klíče v Šum-
perku absolvovat diagnostická a kontrolní vyšetření, 
což je výsledkem úzké spolupráce se špičkovým 
pracovištěm NAUTIS, z.ú. Praha a jeho odborníky.

VII. HODNOCENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
V souvislosti s hodnocením kvality poskytovaných služeb jsme provedli anonymní 
dotazníkové šetření zaměřené na rodinné příslušníky našich klientů. Zároveň dostali 
osobní asistenti za úkol vypracovat dokument Záznamový arch spokojenosti, 
ve kterém jsme zjišťovali spokojenost se službami přímo u klientů.

VYHODNOCENÍ ANONYMNÍHO MINIDOTAZNÍKU PRO RODIČE
Z celkového hodnocení dotazníků vyplývá, že většina rodin, jež dotazník vyplnila, 
je velmi spokojená s úrovní sociálních služeb, poskytovaných DĚTSKÝM KLÍČEM 
ŠUMPERK, o.p.s. Velmi si ceníme 100% naprosté spokojenosti s přístupem osob-
ních asistentů, informovaností o jednotlivých kroužcích, bowlingem, snoezelenem 
(muzikoterapie), pohybově-dramatickým kroužkem a podzimním víkendovým 
pobytem. Mírná kritika se objevuje ve věci finanční náročnosti a časové dostupnosti 
služeb.
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Co mně poskytovaná sociální služba přináší:
> Přináší nám to uspokojení, protože našemu synovi se to všechno líbí, chodí rád   
   do Klíče a bere to vše pozitivně a dává nám najevo radost.
 

> Oddych, mohu si v době kroužků vyřídit – lékaře, úřady nebo jen tak jít s dcerou  
   na kávu. Mohu si vyřídit nákupy a vše, co bych se synem s PAS nemohla.
 

> Velkou podporu a pomoc.

> Oddech a vědomí, že dítě je v dobrých rukou a věnuje se činnosti, kterou má v oblibě.
  

> Seznamování s jiným prostředím, novými lidmi, možnost začleňování do kolektivu, 
   samostatnost při cestování, poznávání nových míst a hlavně pobyt mimo domov 
   samostatně bez rodičů, na kterých je velice závislý.
 

> Trochu odpočinku a trochu času sama pro sebe. 

Komentáře, námitky, připomínky či názory:
> Asistenty, co mají našeho syna, musíme pochválit, chovají se k němu pěkně a my 
   s nimi nemáme žádný problém.
 

> Námitky žádné z mé strany nejsou. Jsem vděčná, že Klíč je. Bez pomoci asistentů
   by to bylo velmi těžké. Rodinu máme daleko, ale bohužel od nich není pomoc   
   taková, jak od vás. Ale byla bych ráda za nějaký výlet, i třeba o víkendu (sobotu), 
   kdyby jelo i více dětí (pak je tady i to, kdyby mohli asistenti, je to víkend a i oni 
   potřebují oddych a být s rodinou), ale jednou za měsíc by to bylo fajn.
 

> Můj syn byl s Vámi 1x pracovat v knihovně a tam se mu moc líbilo. Stále na to  
   vzpomíná. Rád by se takovéto akce zase zúčastnil. Děkuji všem za práci s mým synem.
> Stále mohu jen chválit – chválit a chválit a děkovat – děkovat a děkovat! Ať se 
   vám  všem daří! Jste skvělí! Díky za vás, vaši iniciativu a veškerou práci. 
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VYHODNOCENÍ „ZÁZNAMOVÉHO
ARCHU SPOKOJENOSTI“ (ZAS) 
ZA ROK 2017
Klíčoví pracovníci organizace vypracovali 
spolu s klienty dokument „Záznamový arch 
spokojenosti“. K zadání úkolu došlo na konci 
roku 2017 a naším záměrem byl průzkum 
spokojenosti klientů s poskytovanými sociál-
ními službami v roce 2017. Klíčoví pracovníci 
dostali k dispozici obrázkovou verzi záznamového 
archu, vypracovanou s ohledem na přirozený 
komunikační způsob cílové skupiny klientů (pik-
togramy). U uživatelů, kteří by mohli být uvedeni v dez-
orientaci (piktogramy chápou jako věc, která má nastat, 
ne něco, k čemu se mohou jenom vyjádřit), vypracovali klíčoví pracovníci slovní 
hodnocení popisující jejich chování a libé aktivity. 
 
V roce 2017 aktivně využívalo služeb Dětského klíče, o.p.s. 31 uživatelů, hodnocení 
ZAS se podařilo získat od 12ti z nich. 11 uživatelů uvedlo identifikační údaje (jméno), 
1 uživatel si přál zůstat v anonymitě. Dokument byl rozdělen do 18 oblastí, u kterých 
byla možnost variant líbí/nelíbí a poznámka PROČ. Na konci byl ponechán prostor 
k vlastnímu vyjádření. Klienti hodnotili pouze aktivity, které v roce 2017 využívali, 
ostatní otázky ponechali bez odpovědi. 
 
Všechny sledované oblasti hodnotili klienti, až na výjimky, kladně (usměvavý smajlík). 
Výsledek dotazníku tedy vyznívá celkově velmi příznivě. Naši uživatelé dovedou dát 
najevo spokojenost i nespokojenost, ze značného zájmu o naše služby usuzujeme, že 
se jim u nás líbí. Toto dosvědčuje i nízký výskyt problémového chování či krizových 
situací. Do budoucna se chceme zaměřit na vytvoření tematických programů ve snoe-
zelenu (multismyslová místnost) a také na častější pořádání víkendových výletů.
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VIII. DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolnická služba je v organizaci Dětský 
klíč realizována v akreditovaném i neakredi-
tovaném programu. V neakreditovaném pro-
gramu využíváme pomoci dobrovolníků v čin-
nostech nezahrnujících přímou péči o naše 
klienty.  Máme velmi dobrou spolupráci s firem-
ním dobrovolnictvím a se studenty – dobro-
volníky, kteří nám tradičně pomáhají se zajiš-
těním osvětové akce Modrý duben. Od roku 
2015 spolupracujeme s vysílající organizací 
Maltézská pomoc, o.p.s., která k nám přivádí 
dobrovolníky v akreditovaném programu. 
Dobrovolníci mají možnost, po absolvování 
výběrového řízení a odborného zaškolení, 
pracovat v přímé péči s našimi klienty. 
V roce 2017 jsme takto spolupracovali s jednou 
dobrovolnicí, která za námi docházela v průběhu 
léta do prázdninové klubovny a od září se pak 
účastnila pohybového kroužku.



37

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
V OLOMOUCKÉM KRAJI
Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem 
projektu je zajistit fungování 7 vybraných služeb sociální prevence na území Olo-
mouckého kraje v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dětský 
klíč v rámci tohoto projektu zajišťuje poskytování sociální služby sociální rehabili-
tace vymezené dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

IX. REALIZOVANÉ PROJEKTY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2017 byla Dětskému 
klíči poskytnuta účelová dotace z prostředků účelové státní dotace. Dotace byla 
poskytnuta na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem 
sociálních služeb. Jedná se o osobní asistenci a odlehčovací službu. 

Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2017 nám z fi-
nančních prostředků Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace na běžné výdaje 
související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Finanční 
prostředky byly poskytnuty na osobní asistenci.

MĚSTO ŠUMPERK
V roce 2017 jsme na činnost Dětského klíče obdrželi dotaci od města Šumperka. 
Projekt byl zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací 
služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami 
autistického spektra. Finanční příspěvek byl použit na pomůcky a hračky pro děti 
a částečně na úhradu provozních nákladů.

Na zajištění poskytování sociálních služeb Dětského klíče v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsme od Města Šumperk obdrželi také dotaci 
na osobní asistenci a odlehčovací služby.

MĚSTO ZÁBŘEH
Město Zábřeh poskytlo Dětskému klíči neinvestiční dotaci na rok 2017 na úhradu 
výdajů souvisejících s celoroční činností organizace pro klienty z města Zábřehu.

OBEC VIKÝŘOVICE
Obcí Vikýřovice nám byla poskytnuta dotace na úhradu výdajů spojených s čin-
ností organizace, jejíž činnost má přínos pro obyvatele na území obce Vikýřovice. 
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VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE S AUTISMEM
Projekt byl zaměřen na podporu zájmových aktivit dětí a mládeže s diagnózou PAS 
ve volném čase. Děti a mládež s PAS navštěvovali pohybové aktivity, jízdy na koních, 
muzikohrátky, klubovnu. Do aktivit je doprovázeli asistenti a pomáhali jim při úkonech, 
které by sami nezvládali. Aktivity umožnily osobám s PAS žít běžným životem svých vrs-
tevníků, umožnily zapojení do běžného života společnosti.

PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO DĚTI 
A MLADISTVÉ S AUTISMEM
Cílem projektu bylo uskutečnit pobyt pro děti a mladé lidi s PAS, které se  z důvodu 
svého postižení a kvůli problémovému chování nemohli zúčastnit jiných pobytů a táborů. 
Děti a mladí lidé s PAS se zúčastnili letního pobytu ve Štědrákově Lhotě. Pobyt  proběhl 
ve dvou 5denních navazujících turnusech v době od 5.8. do 13.8.2017. Pobyt vedla vedoucí 
přímé péče, tým doplňovali osobní asistenti. Asistenti se spolu s vedoucí týmu podíleli na za-
jištění programu pobytů, pracovali s uživateli na rozvoji sebeobsluhy, komunikace a sociálních 
dovedností a celodenně o uživatele pečovali. Rodiny pečující o dítě s PAS tak získají čas k od-
počinku, regeneraci sil a možnost vykonávat jiné činnosti, než je jen péče o dítě s postižením. 
Akci finančně podpořil Olomoucký kraj a Město Šumperk.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO OSOBY S AUTISMEM
Projekt byl zaměřen na podporu zájmových aktivit pro osoby s PAS. V rámci projektu 
osoby s PAS navštěvovaly muzikohrátky a tvořivou dílnu. V aktivitách se mohly realizo-
vat, prozkoumávat svět, testovat svoje znalosti a dovednosti, učit se novým věcem.

osobní asIsTEnCE
Nadace Vigo Foundation poskytla Dětskému klíči nadační 
příspěvky pro dva klienty organizace. Jednak na osobní asis-
tenci do školy pro chlapce s PAS. Pomoc osobního asistenta zpřístupnila chlapci 
vzdělávání ve speciální škole tak, aby se mohl plnohodnotně účastnit výuky i ostat-
ních společenských aktivit, které škola pořádala. 

Další pomoc od nadace je pro klienta s PAS, který dojíždí do plaveckého oddílu pro děti 
s handicapem v Ústí nad Orlicí. Příspěvek je čerpán na mzdu osobní asistentky, která 
chlapce na tréninky doprovází, zajišťuje pomoc a podporu v úkonech o vlastní osobu.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ S AUTISMEM
Projekt reagoval na obtížnou situaci dětí a mladých dospělých s PAS a na jejich 
rodiny. Náplní projektu bylo umožnit těmto osobám s PAS život v jejich přiroze-
ném prostředí a zajistit rodinám těchto osob dostupnost odlehčovací služby 
formou odlehčovacího bytu. Odlehčovací byt umožňuje zabezpečení péče 
o osobu s PAS mimo domov. Cílem je podpora osob s PAS, rozvoj jejich schop-
ností v oblasti vnímání, motoriky a sebeobslužných dovedností, zlepšení sociální komunika-
ce a samostatnosti, naplňování jejich sociální potřeby a jejich začleňování do společnosti.
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ROZSVIŤME SE MODŘE 
– MODRÝ DUBEN V ŠUMPERKU
2. duben je uznávaný jako den porozumění autismu a lidé po celém světě se zapojují 
do osvětových kampaní. V souvislosti s mezinárodní iniciativou se do kampaně, kterou 
finančně podpořil Olomoucký kraj, zapojil i Dětský klíč. V průběhu měsíce dubna jsme 
realizovali několik akcí, jejichž cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o problematice 
autismu a vyjádřit podporu lidem právě s touto poruchou a jejich blízkým. 

osobní asIsTEnCE
Cílem projektu je zapojení chlapce do volnočasových aktivit 
– pohybový kroužek, jízdy na koních, klubovna. Umožnit 
chlapci kontakt s ostatními dětmi. Nabídnout mu takové 
aktivity, ve kterých bude rozvíjet a prohlubovat klíčové schopnosti, získávat nové zkuše-
nosti a znalosti. Projekt  byl podpořen z prostředků sbírky „Pomozte dětem“ organizo-
vané Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

Projekt reaguje na obtížnou situaci v rodině s dvojčaty s au-
tismem. Cílem projektu bylo odlehčení rodině v náročné 
péči o děti-dvojčata s autismem, umožnit matce odpočinek 
a možnost soustředit se na péči o nejmladší dítě. Aktivity v rámci projektu zahrnovaly 
aktivity v klubovně a pobyt v odlehčovacím bytě. Finanční příspěvek byl použit na mzdo-
vé náklady. Projekt  byl podpořen z prostředků sbírky „Pomozte dětem“ organizované 
Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

BENEFIČNÍ KONCERT
Závěr osvětové kampaně „Modrý duben“ zamířil do šumper-
ského divadla „Na Hrádek“, kde proběhl večerní koncert 
kapely  Old time jazzband Loučná. Součástí programu bylo 
čtení z knihy Naokiho Higašidy „A proto skáču“ v podání herců šumperského diva-
dla. Nadace Divoké husy zdvojnásobila náš výtěžek z akce. Z dvojnásobku výtěžku 
benefičního koncertu jsme pořídili pomůcky pro děti s PAS.

SCREENING – PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA
V rámci realizace projektu byly uskutečněny screeningové konzultace zaměřené na odha-
lení poruchy autistického spektra.  Nabídka screeningu byla adresována rodičům dětí s po-
dezřením na PAS, a to prostřednictvím školských zařízení, pedagogicko-psychologických 
poraden, poskytovatelů sociálních služeb a praktických lékařů pro děti a dorost. V případě 
pozitivity PAS bylo rodičům dítěte doporučeno podrobnější vyšetření specializovaným 
odborníkem. Zároveň byli rodiče poučeni, jak s dítětem vhodně pracovat, získali informace 
o používání efektivních, a přitom jednoduchých a snadno pochopitelných, výchovných 
postupů – strukturovaný program a využití náhradní komunikace. Dotace byla využita 
na nákup pomůcek pro screening, mzdové náklady, školení a tisk propagačních letáků.
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X. FINANČNÍ ZPRÁVA

aKTIVa Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období v tis. Kč

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období v tis. Kč
A.   Dlouhodobý majetek celkem 3 125 3 125
       I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
       II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 124 4 255
            Pozemky 400 501
            Stavby 2 863 2 863
            Hmotné movité věci a jejich soubory 496 496
            Drobný dlouhodobý hmotný majetek
            Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
            Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 365 395
       III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
       IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -999 -1 153
            Oprávky k nehmotným výsledkům 
            výzkumu a vývoje
            Oprávky k drobnému dlouhodobému  
            nehmotnému majetku
            Oprávky k ostatnímu dlouhodobému                  
            nehmotnému majetku
            Oprávky ke stavbám -999 - 1153
            Oprávky k samostatným movitým věcem
            a souborům movitých věcí
B.   Krátkodobý majetek celkem 4 980 6 887
       I.   Zásoby celkem
       II.  Pohledávky celkem 125 230
            Odběratelé 64 141
            Poskytnuté provozní zálohy 31 49
            Ostatní pohledávky
            Pohledávky za zaměstnanci
            Pohledávky za institucemi sociálního     
            zabezpečení a veřejného zdravotního 
            pojištění
            Ostatní daně a poplatky
            Nároky na dotace a ostatní zúčtování se            
            státním rozpočtem

Rozvaha
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            Jiné pohledávky 0 10
            Dohadné účty aktivní 30 30
       III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 855 6 657
            Peněžní prostředky v pokladně 49 52
            Ceniny
            Peněžní prostředky na účtech 4 806 6 605
            Peníze na cestě
       IV. Jiná aktiva celkem
            Náklady příštích období
            Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM 8 105 9 989

PasIVa Stav 
k prvnímu 

dni účetního 
období v tis. Kč

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období v tis. Kč
A.   Vlastní zdroje celkem 7 607 9 010
       I.   Jmění celkem 4 022 3 992
            Vlastní jmění 24 24
            Fondy 3 998 3 968
       II.  Výsledek hospodaření celkem 3 585 5 018
            Účet hospodářského výsledku 56 1 276
            Výsledek hospodaření ve schvalovacím            
            řízení

3 546 3 602

            Nerozdělený zisk, 
            neuhrazená ztráta minulých let

-17 -17

B.   Cizí zdroje celkem 498 1 136
       I.   Rezervy celkem 142 142
       II.  Dlouhodobé závazky celkem
            Dlouhodobé úvěry
            Závazky z pronájmu
            Dohadné účty pasivní
            Ostatní dlouhodobé závazky
       III. Krátkodobé závazky celkem 356 994
            Dodavatelé 7 101
            Přijaté zálohy 11 11
            Ostatní závazky
            Zaměstnanci 178 487
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            Ostatní závazky vůči zaměstnancům
            Závazky k institucím soc. zabezpečení 
            a veřejného zdravotního pojištění

108 264

            Daň z příjmu
            Ostatní přímé daně 27 97
            Ostatní daně a poplatky
            Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
            Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů             
            územních samosprávních celků
            Jiné závazky
            Krátkodobé bankovní úvěry
            Dohadné účty pasivní 24 34
       IV. Jiná pasiva celkem
            Výdaje příštích období
            Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM 8 105 9 989

nÁKlaDY v tis. Kč
I.     Spotřebované nákupy celkem 1 297
       Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 545
       Prodané zboží
       Opravy a udržování 109
       Náklady na cestovné 10
       Náklady na reprezentaci 1
       Ostatní služby 632
III.   Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
       Změna stavu zásob vlastní činnost
       Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
III.  Osobní náklady 3 996
       Mzdové náklady 3 051
       Zákonné sociální pojištění 932
       Ostatní sociální náklady 13
       Zákonné sociální náklady
IV.  Daně a poplatky
       Daně a poplatky
V.    Ostatní náklady 19
       Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Výkaz zisku a ztráty     
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       Odpis nedobytné pohledávky
       Nákladové úroky
       Jiné ostatní náklady 19
VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv 
       a opravných položek 

154

       Odpisy dlouhodobého majetku 154
       Prodaný dlouhodobý majetek
       Prodaný materiál
       Tvorba a použití rezerv a opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky
VII. Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM 5 466

VÝNOSY v tis. Kč
I.     Provozní dotace 4 705
II.    Přijaté příspěvky 2 010
       Přijaté příspěvky (dary) 629
       Přijaté členské příspěvky
III.  Tržby za vlastní výkony a za zboží 1 381
IV.  Ostatní výnosy 27
       Smluvní pokuty a úroky z prodlení
       Ostatní pokuty a penále
       Platby za odepsané pohledávky
       Výnosové úroky 1
       Jiné ostatní výnosy 26
V.   Tržby z prodeje majetku
       Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného 
       a hmotného majetku
       Tržby z prodeje materiálu
       Výnosy z krátkodobého finančního majetku
       Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VÝNOSY CELKEM 6 742
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 1 276
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 1 276
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Upřímné poděkování 
našim dárcům 
a sponzorům
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V roce 2017 podpořili naši činnost:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo kultury ČR

Olomoucký kraj
Město Šumperk
Město Zábřeh

Obec Vikýřovice
Úřad práce ČR, pracoviště Šumperk

Nadace Dětský mozek
Nadace Vigo Foundation

NROS ze sbírky Pomozte dětem!
Nadace Divoké husy

ADDICOO GROUP s.r.o., Šumperk
Auto Kubíček s.r.o., Šumperk
ASD Software s.r.o., Šumperk

Divadlo Šumperk s.r.o.
EVERSTAR s.r.o., Šumperk

Folklorní soubor Seniorky Šumperk, z.s.
GPG Kardio s.r.o., Šumperk

HEXER s.r.o., Nový Malín
Lagardére Travel Retail a.s., Beroun

Čestmír Loupanec, Velké Losiny
Maják Šumperk

Maso - uzeniny „U HAJTMAREK“ Šumperk
MK Fruit s.r.o., Šumperk

Mgr. Jan Nedoma, Nový Malín
Milada Mazurková, Šumperk
Pramet Tools s.r.o., Šumperk

SART - stavby a rekonstrukce a.s., Šumperk
SATEZA a.s., Šumperk

SEFRAN s.r.o., Šumperk
SELECT SYSTEM Šumperk

SHM s.r.o., Šumperk
Siemens s.r.o., Mohelnice

Miroslav Slouka, Libina
SOŠ Šumperk, studenti 4.A

Mgr. Kamila Šeligová, Šumperk
Jarmila Šustková, Šumperk

Termální Lázně Velké Losiny s.r.o.
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Jak pomoci
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DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., je poskytovatelem sociálních služeb, který pomáhá 
a poskytuje podporu osobám s poruchami autistického spektra, osobám s kombi-
novaným postižením a pečujícím rodinám.

Financování služby je vícezdrojové, finanční prostředky na naši činnost získáváme 
od institucí státní správy i samosprávy, z projektů, grantů, od nadací, firem a jednotli-
vých dárců. Například v květnu na hřišti Golf resort Olomouc se odehrál charitativní 
golfový turnaj, který přinesl skvělou částku 68.210,- Kč do Dětského klíče.

Možné způsoby podpory:
•  finanční podpora formou jednorázového finančního daru
•  pravidelná finanční podpora formou 
    trvalého příkazu z bankovního účtu
•  DMS
•  nákupem na internetu – www.givt.cz
•  koupě trička /200 Kč + dětské 120 Kč/, 
    tašky /100 Kč/ a dalších výrobků
•  materiální podpora
•  dobrovolnictví – poskytnutí bezplatné služby

Za Vaši podporu získáte:
•  dobrý pocit, že jste udělali správnou věc
•  darovací smlouvu pro odpis z daní
•  možnost prezentace na našich 
    webových stránkách
•  možnost prezentace ve výroční 
    zprávě Dětského klíče

Bližší informace získáte 
na www.detskyklic.cz
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Nabízené výrobky jsou prací dětí, mladých dospívajících 
s poruchou autistického spektra za pomoci asistentů.

V nabídce najdete nákupní látkové tašky s kresbou, 
trička pro děti a dospělé s potiskem a logem DK, 
užitkové misky a hrníčky s ručně malovanými motivy, 
korálkové náramky nebo záložky do knížek.

Děkujeme všem, kteří koupí výrobku podporují 
naši práci. Získané finanční prostředky využijeme 
na zakoupení pomůcek, hraček a odměn pro děti. 

Váš příspěvek napomůže k realizaci výletů, 
víkendových, letních pobytů pro děti 
a mladé lidi s autismem.



Obecně prospěšná společnost 
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk

 zapsána v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem 
v Ostravě oddíl O, vložka 111

Sídlo: Kozinova č. 35/5, 787 01 Šumperk

tel: 583 550 118
     e-mail: detskyklic@seznam.cz

 web: www.detskyklic.cz
facebook: Dětský klíč Šumperk

č. účtu: ČSOB 277260083/0300
  IČO: 25852957




