
 

 

VALNÁ HROMADA 
 

Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení 
v Táboře. 
 

Průběh 
 
     Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné 
hromady činnost občanského sdružení APLA Jižní Čechy, o.s. v roce 2011.  

 
Činnosti v roce 2011 

 
V roce 2011 zůstal opět tříčlenný pracovní tým:  
Pavla Bestová - pracovník v sociálních službách, koordinátorka projektu Poradenské 
středisko pro děti s PAS 
Petra Marešová - speciální pedagog 
Lucie Straková Jirků - sociální pracovník, terapeut 
 
Hlavní projekty v roce 2011: 

 Nadace O2: projekt „Poznej náš svět“ – Poradenské středisko pro děti s PAS 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Sociálně aktivizační služba pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením  

V rámci projektů jsme poskytovali: 

 terapeutická činnost – nácviky sociálních dovedností 

 individuální terapie 

 terapie problémového chování 

 konzultace 

 speciálně pedagogická práce – speciálně pedagogické vyšetření a sestavení 
individuálního plánu rozvoje (dále jen IPR) 

 individuální nácviky dle individuálního plánu rozvoje 

 poradenství – sociální poradenství 

 výjezdy do rodin 

 konzultace v MŠ, ZŠ, SŠ a dalších vzdělávacích či výchovných zařízeních 

 půjčovna pomůcek a odborné literatury 

 odborné přednášky 
 
V lednu převzali zástupci tří sdružení APLA Praha a Střední Čechy, APLA Jižní 
Morava a APLA Jižní Čechy. Cenu nadace O2 v hodnotě 1 000 000 Kč, tuto částku si 
rozdělily uvedené organizace a část byla věnována na zastřešující organizaci APLA 
Česká republika. 
 
2. 4. Den informovanosti o autismu 
Uspořádali jsme Den otevřených dveří v APLA Jižní Čechy, dále celý duben byla 
v Městské knihovně v Táboře informativní výstava o autismu. Dne 4.4. vystoupili naši 
pracovníci v pořadu „Přímá linka“ v Českém rozhlase České Budějovice. V průběhu 
měsíce dubna zazněly na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice krátké vstupy 
o problematice autismu. 
 
24.4. Koncert pěveckého sboru Hlahol v kostele Sboru československé církve 



 

 

husitské v Táboře 
Díky paní farářce Červené byl výtěžek koncertu věnován APLA Jižní Čechy na letní 
tábor pro děti s autismem v létě 2011. 
 
14.5. „Jarní hry"  v Botanické zahradě v Táboře 
Sdružení Ochrana fauny v Táboře uspořádalo pro děti zábavné odpoledne a přizvalo 
další neziskové organizace, aby se podílely na této akci. I přes odpolední déšť 
dorazilo mnoho malých návštěvníků, kteří zkusili svou zručnost plněním 
strukturovaných úkolů u stánku APLA Jižní Čechy, podrobili se testu znalostí a 
popovídali si s námi o tom, jak mohou pomáhat svým kamarádům se 
znevýhodněním. 
 
17.5. Benefiční koncert skupiny Epy De Mye v Horké vaně v Českých 
Budějovicích 
Účast byla hojná a celkem bylo na vstupném vybráno 4890 Kč, výtěžek šel na 
financování letního tábora 2011.  
 
16.- 30. 7. Letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem pomůžeme s 
létem počtvrté“ Zúčastnilo se ho celkem 15 dětí a dospělých lidí s autismem. První 
týden probíhal v krásných prostorách Vily Vallily, druhý týden v Dětském domově 
Sedlec Prčice. Všichni jsme si ho užili se vším, co ke správnému táboru patří - pekli 
jsme buřty, hráli jsme táborové hry, nechyběla ani stezka odvahy. Tábor se 
uskutečnil díky finančnímu příspěvku Města Tábor, Náboženské obce Církve 
československé husitské v Táboře a díky všem, kteří přispěli při benefičním koncertě 
v Českých Budějovicích 17. května 2011.  
 
1.10. akce v hřišti BEZBOT 
V sobotu 1.10. jsme si užili společné dopoledne rodičů a dětí s autismem v herně 
BEZBOT. Sešlo se nás téměř 70 - rodiče, děti s autismem se svými sourozenci, 
pracovníci APLA Jižní Čechy a občanského sdružení I MY. Rodiče si mohli popovídat 
nad šálkem kávy s ostatními rodiči, o děti se starali dobrovolníci.  
 
11.10. "Den otevřených dveří"  v APLA Jižní Čechy, o.s. v rámci Týdne sociálních 
služeb.  
 
14.10.  Konference APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 
Pracovníci APLA Jižní Čechy, o.s. se zúčastnili konference pořádané APLA Praha, 
Střední Čechy, o.s. u příležitosti Evropských dnů autismu. Více o konferenci na 
stránkách www.praha.apla.cz.  
 
3.12. akce v hřišti BEZBOT 
Pro velký úspěch minulé akce, jsme opět uspořádali společné setkání rodičů. 
Tentokrát bylo spojené i s malováním na keramiku, malování si pochvalovali nejen 
děti, ale také jejich rodiče, kteří mohli u malování dobře relaxovat. 
 
3.12. Adventní koncert v Klokotech  
Paní Hana Žvachtová zazpívala a pan Ladislav Šotek ji doprovodil na varhany. Libé 
tóny navnadily posluchače a vybralo se do sbírkové kasičky 3142 Kč, které budou 
využity na financování letního tábora pro děti s autismem v roce 2012. 
 



 

 

7.12. 2011 vernisáž kreseb dětí 
Společnost TOP FINANCE CLUB s.r.o. uspořádala vernisáž kreseb dětí s autismem 
z APLA Jižní Čechy, o.s. spojenou s výstavou obrazů malíře Tomáše Speváka. 
Vybralo se neuvěřitelných 12 000 Kč, které budou využity na letní tábor pro děti 
s autismem v roce 2012. 
 
prosinec – spuštění nových webových stránek 
 
Přednášky v roce 2011: 
Strukturované učení – 22.11.2011, přednášející: Mgr. Ivana Mátlová (poradce rané 
péče APLA Praha) 
Dítě se zdravotním postižením – těžký úděl nebo úkol, který má svá řešení – 
18.10.2011,přednášející: Jiří Jankovský, Doc. PhDr. (ředitel ARPIDA o.s. v Českých 
Budějovicích) 
Specifika přístupu k sexualitě lidí s mentálním postižením – 8.9.2011, přednášející: 
PhDr. Dana Štěrbová, PhD. 
Dítě s autismem a vzdělávání – 7.6.2011, přednášející: Mgr. Radka Bémová (ze 
speciálně pedagogického centra Vertikála v Praze) 
Sebeobsluha u dětí s autismem – 26. 5.2011, přednášející: Mgr. Petra Marešová 
(speciální pedagog APLA Jižní Čechy, o.s.) 
Diagnostika dětí s poruchami autistického spektra – 28.4.2011, přednášející: Mgr. 
Veronika Šporclová (psycholog diagnostického a metodického střediska APLA 
Praha) 
Problémové chování u dětí s autismem – 17.2.2011, přednášející: Mgr. Lucie 
Straková Jirků (sociální pedagog, terapeut problémového chování APLA Jižní Čechy, 
o.s.) 
Sourozenci – 22.1.2011, přednášející: PhDr. Jitka Balcarová (psycholog, speciální 
pedagog, rodinná terapeutka) 
 



 

 

 
 

Po zhodnocení činnosti v roce 2011 přednesla předsedkyně sdružení Lucie Straková 
Jirků plán organizace na rok 2012. 
 
Činnosti v roce 2012: 
 

 poskytování sociální služby 

 od 1.1. 2012 do 31.12. 2012 projekt: 
 

Název projektu: PODPORA ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI 
AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/04.0020 
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se     

speciálními vzdělávacími potřebami 
Výzva: Jihočeský kraj – Výzva č. 4 pro GP – oblast podpory 1.2 
 

 informační kampaň na Světový den informovanosti o autismu dne 2. dubna 

 červenec-srpen 2012 – letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem 
pomůžeme s létem“ 

 plán personálního rozšíření organizace 

 pokračování v půjčování literatury a pomůcek 

 zřízení nové kanceláře v 1. patře v témže domě, kde je současná kancelář 
 
Další body k jednání: 
 

 Finanční prostředky z roku 2011 byly převedeny do účetnictví pro rok 2012. 
 

 Dále byla na řadě personální změna v revizní komisi, protože byl odhlášen 
člen sdružení, který byl členem revizní komise (Ing. Zbyněk Vrtiška).  

Revizní komise 2007- 2008: Ing. Zbyněk Vrtiška 
                         Ing. Eva Lukšanová         

              Ing. Pavla Dvořáková 
 
Revizní komise 2009:      Ing. Zbyněk Vrtiška 
                                     Michaela Nesvadbová 

    Pavel Straka 
 

Revizní komise 2010-2012:   Ing. Zbyněk Vrtiška 
                                     Michaela Nesvadbová 

    Pavel Straka 
 

 
Tajnou volbou byli navrženi tyto kandidáti: Michaela Nesvadbová, Pavel Straka, 
Zuzana Vaňková 
Navržení kandidáti se nezřekli případného zvolení a převzetí funkce, došlo tedy 
k tajné volbě, která dopadla následovně: 
Pavel Straka, Michaela Nesvadbová, Zuzana Vaňková 



 

 

 
Revizní komise 2012-2014: Pavel Straka 

   Mgr. Michaela Nesvadbová 
   Mgr. Zuzana Vaňková 

 
                        
Členské příspěvky 
Valná hromada se jednomyslně usnesla pro zachování výše členského příspěvku 
200 Kč ročně. 
 
 
 
Na závěr předsedkyně sdružení poděkovala členům sdružení za jejich činnost pro 
občanské sdružení a individuálním dárcům za jejich finanční podporu. 
 
 
 V Táboře dne 21.2. 2012 zapsala: Petra Marešová, místopředsedsedkyně sdružení 
 
Přílohy: Příloha č.1 – seznam účastníků Valné hromady (podpisový arch) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Příloha č.1 
 

 

Jméno: Podpis: 

Lucie Straková Jirků  
 

Petra Marešová  
 

Pavel Straka  
 

Alžběta Jantová  
 

Josef Jirků  
 

Michaela 
Nesvadbová 

 
 

Zuzana Vaňková  
 

Lenka Jantačová  
 

Miroslav Zálešák  

Jana Hájková  

  
 

 
   
 
 
 


