
VALNÁ HROMADA Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. 
(dále jen APLA Jižní Čechy, o.s.), I ČO 28552288 

 
Zápis z Valné hromady, konané dne 9.7. 2014 v 10.00 hodin v centru sdružení 
v Táboře. 
 

Průběh 
 

1. Na začátku představila předsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné 
hromady činnost občanského sdružení APLA Jižní Čechy, o.s. v roce 2013.  

2. Potom představila plánované činnosti v roce 2014. 
3. Připomněli jsme si členy orgánů sdružení. 
4. Prodiskutovali jsme výši členských příspěvků. 
 
 

1. Činnosti v roce 2013 
 
V roce 2013 jsme poskytovali dv ě sociální služby: 

• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (v 
roce 2013 jsme ji poskytli 47 klientům, najezdili jsme 4230 kilometrů, 
uskutečněno 54 konzultací terénní formou a 192 konzultací a nácviků v APLA) 

• Odlehčovací služba (v roce 2013 poskytnuta 43 klientům) 
• v srpnu jsme zaregistrovali novou sociální službu Raná péče 

 
NGO MARKET 2013 – Veletrh neziskových organizací 
Dne 3. května jsme se zúčastnili veletrhu neziskovek NGO Market 2013 v Národní 
technické knihovně v Praze. Měli jsme zde informační stánek a zúčastnili jsme se 
zajímavých workshopů, které nám pomohli zlepšovat naše služby. 
 
Setkání rodin APLA Jižní Čechy v českobud ějovickém h řišti BezBot 
I v roce 2013, díky vstřícnosti majitelů hřiště BezBot manželů Verboonovým, jsme se 
mohli již čtyřikrát společně setkat s „našimi“ rodinami, popovídat si a sdílet 
zkušenosti. Děti se mohly vydovádět v krásně barevném labyrintu hřiště za dohledu 
našich dobrovolníků.   
Rodičovských setkání se v hřišti BezBot zúčastnilo 55 rodin v celkovém počtu 271 
účastníků. 

 
Grand Prix Kachni čky 2013 - 2. ro čník benefi čního závodu 
V červnu jsme odstartovali již druhý ročník benefičního závodu malých i velkých 
kachniček. Naše organizace z této akce získala částku 47.850,-Kč, která byla využita 
na podporu terénní služby rodinám dětí s autismem.      

 
Letní tábor „Rodi čům a dětem pom ůžeme s létem“ 2013 
V letošním roce se uskutečnily dva turnusy letního tábora, jeden ve Ville Vallile v 
Červeném Újezdě u Votic a jeden v DPN Opařany.  
Protože nám přálo počasí, tak jsme se chodili koupat, pekli jsme buřty, hráli hry, 
prostě jsme dělali vše, co ke správnému táboru patří. 
Celkem si tábora užilo 21 dětí a stejný počet rodin si odpočinulo. 

 



 
 
PROJEKTY 2013 
 
Evropský projekt 
Od září 2013 jsme spustili nový projekt s názvem: „Vzděláváním v sociálních 
službách ke zmírnění neklidu a problémového chování osob se zdravotním 
postižením a jejich snazšímu začlenění do života“ 
Hlavní aktivitami projektu jsou kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky 
v sociálních službách v Jihočeském kraji, které jsou pro ně zdarma. 
Projekt je zahájen k 1. 9. 2013 a bude ukončen 30. 6. 2015.  
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
 
Individuální projekt pro dít ě s autismem 
Z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje 
občanské společnosti byl podpořen individuální projekt s názvem "Didaktické 
pomůcky a nové zážitky pro Honzíka" ve výši 16 200 Kč. Rodina z tohoto příspěvku 
čerpala finanční prostředky na nákup didaktických pomůcek, na relaxační pobyt pro 
celou rodinu a na letní tábor pro děti s autismem. 
 
Finanční příspěvek na vzd ělávací kurzy od spole čnosti Siemens, s.r.o.  
Společnost Siemens, s. r. o. přispěla částkou 44 300 Kč na vzdělávání našich 
zaměstnanců. Jedná se o kurzy zvyšující odborné znalosti a dovednosti 
zaměstnanců v oblasti pedagogiky, sociální a terapeutické práce s lidmi s autismem.  
 
2. Činnosti na rok 2014  

• poskytování sociálních služeb (Sociálně aktivizační služby, Odlehčovací 
služby, Rané péče) 

• informační kampaň na Světový den informovanosti o autismu dne 2. dubna 
• benefiční akce Grand Prix Kachničky 2014 
• benefiční akce – koncert The Tap Tap 27.6. 2014 ve Střelnici v Táboře 
• červenec-srpen 2014 – letní tábory pro děti s autismem „Rodičům a dětem 

pomůžeme s létem“ 
• personální rozšíření organizace (finanční manažer, pracovník přímé péče, 

administrativní pracovník) 
• konání akreditovaný kurzů zdarma v rámci evropského projektu pro sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách 
• transformace sdružení na ústav dle nového ob čanského zákona 
• vznik dobrovolnického centra 
• nově budeme nabízet volnočasové aktivity – podzim 2014 
• hledání nových prostor pro sídlo organizace 
• pořádání akreditovaných kurzů a přednášek pro veřejnost 
• setkávání rodičů v Hřišti BezBot 

 
 
 
 
 



 
3. Orgány sdružení 
 
Předseda sdružení: Mgr. Petra Marešová, DiS 
 
Správní rada 2013-2015: Mgr. Petra Marešová, DiS. – předseda sdružení 

         Mgr. Lucie Straková Jirků – místopředseda sdružení 
                                        Jana Průšová – člen správní rady 
 
Revizní komise 2012-2014:  Mgr. Michaela Nesvadbová 

   Pavel Straka 
   Mgr. Zuzana Vaňková 

 
     
4. Členské p říspěvky 
Valná hromada se jednomyslně usnesla pro zachování výše členského příspěvku 
200 Kč ročně. 
 
Finanční prostředky z roku 2013 byly převedeny do účetnictví pro rok 2014. 
 
 
 
Na závěr předsedkyně sdružení poděkovala členům sdružení za jejich přízeň. 
 
 
 V Táboře dne 9.7. 2014 zapsala: Petra Marešová, předsedsedkyně sdružení 
 
 
 
Přílohy: Příloha č.1 – seznam účastníků Valné hromady (podpisový arch) 

 
 
 
 
 
 



Příloha č.1 
 

 
Jméno: Podpis: 
Lucie Straková Jirků  

 
Petra Marešová  

 
Michaela Nesvadbová  

 
Pavla Bestová  

 
Lenka Brožová  

 
Miroslav Zálešák  

Jana Průšová  
 

 
   
 
 
 


