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Mgr. Petra Marešová, DiS.

Když za mnou přišla Lucie s nabídkou společně založit APLU  v Táboře, řekla jsem si proč 
ne a kývla na to. Vůbec jsem si nedokázala představit, co to obnáší. 19. března 2007 byla 
zaregistrována APLA Jižní Čechy u Ministerstva vnitra. Tak ofi ciálně tedy jsme a co teď? Lucie 
pracuje na celý úvazek v APLA Praha, já studuji a k tomu pracuji jako asistentka. A tak APLA 
Jižní Čechy vznikala po večerech. Pamatuji si, když jsme vznikly, tak jsem si říkala: „A kde jsou 
ti lidé s autismem, pro které tu jsme.“ Netrvalo dlouho a začali se na nás obracet první rodiče 
s podezřením, že jejich dítě má autismus. Do dnešního dne nás navštívilo přibližně 250 lidí.

Když se ohlédnu, vidím za námi spoustu práce, dřiny, neutuchající vůle, ochotu učit se a měnit zajeté postu-
py. Přišla i některá chybná rozhodnutí, o která jsme nyní, jako o životní zkušenost, bohatší.  
Čeho se však držíme pevně, je heslo „převažování kvality nad kvantitou“. Víme, že nabídka služeb pro lidi 
s autismem není v Jižních Čechách dostatečná. Děláme však to, co je zatím v našich silách dělat kvalitně. 
Nyní APLA Jižní Čechy slaví 10 let.
Přejeme jí, aby měla nadále tak výborný tým ochotných a zapálených zaměstnanců. Aby nezapomínala 
na zdravý úsudek při svém rozhodování a „neuvařila se“ při snaze zaplnit chybějící služby v kraji. Aby ji stále 
těšila práce ze setkávání s lidmi s autismem a jejich rodiči, jak je tomu celých 10 let její existence. 
Děkujeme všem, kteří po celou tu dobu s námi byli, podporovali nás, spolupracovali. Díky vám jsme tam, 
kde jsme.

Mgr. Lucie Straková Jirků

Když jsme v roce 2007 s kolegyní Petrou Marešovou zakládaly APLA Jižní Čechy, neměly jsme 
příliš mnoho představ o tom, co vše to obnáší a jaká bude její cesta. Na počátku bylo velké 
nadšení, které nás naštěstí stále neopouští, a chuť dělat práci, kterou máme rády, a která 
v době zakládání organizace v jižních Čechách chyběla. Vrhly jsme se na poskytování pora-
denství a osvětovou činnost, kdy jsme se snažily do Tábora zvát odborníky na problematiku 
autismu a samy začaly přednášet. V prvních letech pro nás bylo překvapující, jak dlouhou 
cestu musely urazit rodiny dětí s autismem, než k nám došly. Nehovořím nyní o kilometrech, 

ale o toku informací. Měla jsem pocit, že voláme: „Halóóó, my jsme tady, a kde jste vy?“ Trvalo delší čas, než 
jsme vešli jako organizace do povědomí lidí a lékaři, sociální pracovníci, pedagogové a další na nás začali 
odkazovat a rodiny naši pomoc vyhledávat. Dlouhou dobu jsme pracovali v týmu dvou, později tří lidí. Nyní 
je nás v APLA JČ deset, máme zázemí nejenom v Táboře, ale i v Českých Budějovicích a náš rozpočet se ze 
stokorun vyšplhal na miliony. Rády proto s kolegyní vzpomínáme na začátek, kdy jsme každá vložila tisíc 
korun jako vklad do pokladničky APLA a zbylých několik stokorun věnovali naši rodiče, partneři či blízcí ka-
marádi, protože věřili spolu s námi, že má naše aktivita smysl. Koupily jsme si první balík papíru do tiskárny 
a pracovaly první roky zdarma ve svém volném čase, než se nám podařilo získat grant na provoz a mohly 
jsme se stát zaměstnanci APLA JČ a dále organizaci rozvíjet. Přes veškeré těžkosti, které vedení organizace, 
shánění fi nančních prostředků, řízení se zákony a někdy až svazujícími předpisy přináší, jsme stále tu a naše 
práce nás baví. Ráda bych touto cestou poděkovala svojí kolegyni Petře Marešové, za roky poctivé práce, 
stále dobré nálady a klidu, který je naštěstí nakažlivý.
Děkuji všem rodinám dětí s autismem, které se na nás s důvěrou obrací, cítíme to jako nesmírný závazek, 
a budeme se i nadále snažit je podporovat, jak nejlépe dovedeme. Naším heslem je „kvalita nad kvantitu“, 
a díky tomu, že se s tímto ztotožňuje celý náš pracovní tým,  mohu říci, že jsem hrdá, s jakými lidmi spolu-
pracuji a děkuji jim nejenom za jejich práci, ale i srdce a radost, které do své práce vkládají.  Jak rádi říkáme, 
u nás nepracují „zaměstnanci“, ale „srdcaři“, a to bych naší organizaci přála i do let budoucích. 
Díky patří všem, kteří nás fi nančně i morálně podporují, nesmírně si vážíme toho, že věříte naší práci, že má 
smysl, a že se ji snažíme dělat s čistým svědomím, jak nejlépe dovedeme. A tomuto závazku chceme dostát 
i v budoucnu. 
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 vznik občanského sdružení Asociace pomáhající 
lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. (APLA JČ)

 dne 19. března 2007 (zakladatelka Mgr. Lucie 
Jirků, Mgr. Petra Marešová, DiS., 
Veronika Šporclová)

 v době založení je APLA JČ jedinou organizací 
specializující se na problematiku poruch 
autistického spektra v Jihočeském kraji

 v březnu spuštěny webové stránky APLA Jižní 
Čechy, o.s.

 organizace nemá vlastní prostory, spolupracující 
sdružení Kaňka, o.s. propůjčuje své prostory 
pro realizaci  vzdělávacích akcí, a pomáhá tak 
odstartovat aktivity sdružení APLA JČ

 zahájen cyklus přednášek na téma: Poruchy 
autistického spektra a Aspergerův syndrom, 
Zvládání problémového chování, kdy hosty byli 
Mgr. Hynek Jůn, Ph.D., Mgr. Lucie Bělohlávková, 
Mgr. Lucie Jirků

 zahájena osvětová činnost, šíření informací 
o autismu pro širokou veřejnost v rámci 
Jihočeského kraje

Poslání sdružení 
Posláním sdružení je napomáhat osobám s PAS, 
jejich rodinám a dalším pečujícím osobám 
ke zkvalitnění jejich života a zařazení do většinové 
společnosti. Pro naplnění tohoto poslání si sdružení 
vytyčilo tyto cíle:

a) odborná práce s osobami s PAS,
b) sociální poradenství,
c) odborná práce s rodinami osob s PAS a jejich 

podpora směrem k funkčnímu životu,
d) rozvoj a podpora vzdělávacích programů 

pro osoby s PAS,
e) informovat širokou veřejnost 

o problematice PAS,
f) všechny aktivity, které směřují 

k podpoře cílové skupiny.
 
 doplňkové aktivity sdružení:
g) další vzdělávání odborníků (zejména pedagogů, 

psychologů, lékařů, aj.).

Údaje, fakta 2007
 jeden den v týdnu začaly zakladatelky 

organizace Lucie Jirků a Petra Marešová 
poskytovat první poradenství a konzultace 
v rodinách dětí s PAS na Táborsku

 přednášek se zúčastnilo 71 posluchačů z řad 
odborníků, rodičů, pedagogů, pracovníků jiných 
neziskových organizací

 fi nancování organizace pouze z členských 
příspěvků a sponzorských darů, práce 
zakladatelek bez nároku na mzdu

 organizace nemá vlastní prostory, vzdělávací 
akce a poradenství probíhá v zapůjčených 
prostorách organizace Kaňka, o.s.

APLA Jižní Čechy v roce 2007
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 byli jsme úspěšní s prvními granty, díky nimž 
se uskutečnilo několik projektů na podporu 
a pomoc lidem s autismem, jejich rodin, dalších 
pečujících osob

 poskytování služeb v rámci Poradenského 
střediska APLA v prostorách o.s. Kaňka: 
speciálně pedagogické vyšetření, individuální 
nácviky, individuální nácviky sociálních 
dovedností, konzultace, návštěvy ve školách, 
zvládání problémového chování, sociální 
poradenství

 start projektu „Poznej náš svět“, pravidelné 
přednášky, snaha o zvyšování informovanosti 
veřejnosti laické i odborné o problematice 
poruch autistického spektra

 vydáváme první brožury o problematice lidí 
s PAS 

 pořádáme první letní tábor pro děti s autismem 
a vydáváme brožuru o letním táboře „Rodičům 
a dětem pomůžeme s létem“

 v říjnu pořádáme první benefi ční koncert 
pro APLA JČ – Tarapaca Jazz v Táboře 

Údaje, fakta 2008
 APLA JČ má 2 zaměstnance (DPP) 

 celkově se uskutečnilo 8 přednášek na různá 
témata o problematice lidí s PAS

APLA Jižní Čechy v roce 2008
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 pokračování projektu „Poznej náš svět“ 
– Poradenské středisko pro lidi s PAS.

 pokračujeme v osvětové činnosti přednáškovým 
cyklem o problematice poruch autistického 
spektra: Děti s poruchou autistického spektra 
v předškolním věku, Komunikační terapie, 
Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly

 registrujeme první sociální službu SAS 
„Sociálně aktivizační služba pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením“

 od června 2009 probíhají jednání s městem 
Tábor o vlastních prostorách pro APLA JČ, které 
vedou ke zdárnému konci a APLA JČ získává 
kancelář v domě v ulici Farského 887 v Táboře, 
kde částečně sídlí dodnes

 zapojujeme se do osvětové kampaně  při 
příležitosti Světového dne informovanosti 
o autismu (2.duben) a pořádáme informační 
výstavu v Městské knihovně v Táboře

 o problematice poruch autistického spektra 
hovoříme v živém vysílání Českého rozhlasu 
České Budějovice - pořad „Zdravíčko“ 

 byla zahájena přednášková činnost na Středních 
zdravotnických školách v JČ kraji.

Údaje, fakta 2009
 proběhlo 135 intervencí (terénní a ambulantní 

služba)

 uskutečnili jsme 8 přednášek na Středních 
zdravotnických školách v Písku a ČB, 
proškoleno bylo 350 studentů

 v rámci přednáškového cyklu o poruchách 
autistického spektra jsme uspořádali 
5 přednášek 

 pořádáme již druhý letní tábor APLA JČ 
pro 6 dětí ve Ville Vallile Červený Újezd

APLA Jižní Čechy v roce 2009
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 zlomový rok pro organizaci, získání fi nanční 
státní podpory Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením (SAS)

 stěhování do nových prostor ve Farského ulici 
887 v Táboře

 zahájení činnosti v rámci registrované služby SAS

 pokračování úspěšného projektu „Poznej náš 
svět“ – Poradenské středisko pro lidi s PAS

 posílení týmu pracovníků o koordinátora sociální 
služby a vzdělávacích aktivit APLA JČ – kolegyni 
Pavlu Bestovou

 Přednáškový cyklus o problematice lidí 
s poruchou  autistického spektra:

• Bydlení pro osoby s PAS
• Poruchy autistického spektra
• Autismus a hra
• Screening  a diagnostika u dětí s podezřením na PAS
• Služby APLA Jižní Čechy, o.s.
• Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) 

 uspořádání informační výstavy v Městské 
knihovně Tábor ke Světovému dni 
informovanosti o autismu

 pokračování v přednáškách na Středních 
zdravotnických školách

 uspořádán již třetí letní tábor „Rodičům a dětem 
pomůžeme s létem“ 

 zahájení projektu „Šance na lepší start“ 
aneb tašky plné pomůcek

 uspořádán první adventní koncert pro APLA JČ 
se sborem Domino v Klokotech 

 nominace na cenu Nadace O2

Údaje, fakta 2010
 proběhlo 162 intervencí 

(terénní  a ambulantní služba)

 6 přednášek v sídle organizace pro odbornou 
i laickou veřejnost

 3 přednášky na SZŠ, kterých se zúčastnilo 
150 posluchačů

 přednáška a seminář na klíč 
pro o.s. Světluška v ČB

 uspořádán další letní tábor „Rodičům a dětem 
pomůžeme s létem“ pro 10 klientů v areálu 
Dětského domova v Sedlci u Prčice

APLA Jižní Čechy v roce 2010
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 poskytování služby SAS: Sociálně aktivizační 
služba pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením

 Nadace O
2
 projekt „Poznej náš svět“- Poradenské 

středisko pro děti s PAS

 v lednu převzali zástupci tří sdružení APLA Praha, 
Střední Čechy, APLA Jižní Morava a APLA Jižní 
Čechy. Cenu Nadace O

2
 v hodnotě 1 000 000 Kč. 

Tuto částku si rozdělily uvedené organizace 
a část byla věnována na zastřešující organizaci 
APLA Česká republika

 letní tábor „Rodičům a dětem pomůžeme s létem“

 založení FUN clubu APLA JČ

 spuštění nových internetových stránek APLA JČ

 přednáškový cyklus o problematice poruch 
autistického spektra v centru APLA JČ v Táboře

 uspořádání informační výstavy v Městské 
knihovně Tábor – Světový den informovanosti 
o autismu

 setkání rodin dětí s autismem v hřišti BezBot – 
volná zábava pro děti pod dohledem asistentů, 
kávička a odpočinek pro rodiče, možnost sdílení 
společného tématu 

 účast v pořadu „Přímá linka“ 
v Českém rozhlase ČB

 Benefi ční akce
• 24. 4. Koncert pěveckého sboru Hlahol v kostele 

Sboru československé církve husitské v Táboře
• 17. 5. Benefi ční koncert skupiny Epy De Mye 

v Horké vaně v ČB
• 3. 12. Adventní koncert v Klokotech
• Vernisáž kreseb dětí ve společnosti TOP FINANCE 

CLUB s.r.o.
• Prezentace APLA na Jarních hrách v Botanické 

zahradě Tábor

Údaje, fakta 2011
 proběhlo 228 intervencí (terénní a ambulantní 

služba)

 vzdělávání - uspořádáno 8 přednášek, kterých 
se zúčastnilo 143 posluchačů

 uspořádány 2 letní tábory celkem pro 15 dětí  – 
první ve Ville Vallila v Červeném Újezdě a druhý 
v prostorách Dětského domova se školou 
v Sedlci u Prčice

APLA Jižní Čechy v roce 2011
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 registrace druhé sociální služby – Odlehčovací 
služby pro děti a dospělé s PAS 

 start projektu „Podpora zařazování 
dětí s poruchami autistického spektra 
do vzdělávacího procesu“  - tisk informačních 
brožur, školení pedagogů, intervence ve školách 
a rodinách dětí s PAS

 tisk nových brožur APLA JČ pro osvětovou 
činnost 

• Brožura „Není nám to šumák…“ 
• „I já jdu do školy…“
• „Autismus není o autech“ 

 první ročník benefi ční akce Grand Prix kachničky

 proškolení téměř 300 pedagogických 
a výchovných pracovníků pracujících 
s žáky se speciálními potřebami

 setkávání rodičů dětí s autismem 
v Hřišti Bez Bot v ČB 

 beseda PŘE-STUP ze světa autismu do reality 
o životě s Aspergerovým syndromem s panem 
Hlušičkou

 APLA JČ má stále pouze  3 zaměstnance a sídlí 
ve Farského ulici v Táboře 

Údaje, fakta 2012
 proběhlo 122 intervencí (terénní  a ambulantní 

služba), v rámci terénní služby ujeto 3155 km

 v rámci projektu „Podpora zařazování 
dětí s poruchami autistického spektra 
do vzdělávacího procesu“  proškoleno 
279 pedagogů z celého Jihočeského kraje

 Letní tábor pro děti s PAS ve Villa Vallila 
pro 15 klientů na 14 dní

 proběhla tři setkání rodičů dětí s autismem 
v Hřišti Bez Bot

APLA Jižní Čechy v roce 2012
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 zahájeno poskytování Odlehčovací služba 
pro děti s PAS, v pravidelném intervalu jeden 
víkend v měsíci

 rozšíření pracovního týmu APLA JČ 
o fundraiserku, vedoucí odlehčovací služby 
a administrativní pracovnici

 navázání spolupráce s naší patronkou 
Kristinou Vrkočovou, moderátorka ČT

 účast na veletrhu NGO Market 2013, 
informační stánek APLA

 2. ročník Grand Prix Kachničky 2013 na podporu 
terénní služby 

 start nového projektu „Vzděláváním v sociálních 
službách ke zmírnění neklidu a problémového 
chování osob se zdravotním postižením a jejich 
snazšímu začlenění do života“ (kurzy pro sociální 
pracovníky zdarma)

 proškoleno 220 pracovníků

 APLA JČ má 6 zaměstnanců

Údaje, fakta 2013
 proběhlo 246 intervencí (terénní  a ambulantní 

služba), v rámci terénní služby ujeto 4230 km

 Odlehčovací služba v pronajatém pavilonu 
DPN Opařany poskytnuta  43 klientům a jejich 
rodinám.

 proběhla čtyři setkání rodin dětí s autismem 
v hřišti BezBot

 Letní tábor „Rodičům a dětem pomůžeme 
s létem“ , 2 turnusy celkem pro 21 dětí 

 (Villa Vallila Červený újezd, DPN Opařany) 

 proškolili jsme 53 účastníků kurzů 
v problematice autismu, nastínili a ukázali 
vhodné přístupy ve vzdělávání a integraci dětí 
s autismem

APLA Jižní Čechy v roce 2013
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 začínáme poskytovat třetí registrovanou sociální 
službu – Ranou péči 

Start projektů: 
• „Modrá planeta“ – Didaktická místnost pro rozvoj 

dětí s autismem
• „iAutism“ – Cesta budoucnosti
• „Přijedeme za vámi“ – podpora terénní služby 

pro rodiny dětí s autismem
• „Vzděláváme se, abychom mohli kvalitněji 

pomáhat lidem s autismem a jejich rodinám“

 rozšíření pracovního týmu na 7 zaměstnanců 
(různé úvazky)

 pokračujeme ve vzdělávání a osvětové činnosti – 
kurzy akreditované MPSV, MŠMT, přednášky 
a besedy

Osvětová činnost: 
• účast na veletrhu na NGO Market v Praze 

– propagační stánek APLA JČ
• 2. dubna – Světový den informovanosti 

o autismu – celodenní akce  v APLA JČ
• Cipískoviště v Písku – prezentace APLA JČ, 

APLA stánek

• Jistebnický maraton – prezentační stánek 
APLA JČ

• Štěstí s překážkou v ČB – prezentace, osvěta

Benefi ční činnost:
• Grand Prix kachničky 2014  
• Představení Michala Nesvadby
• Koncert kapely The Tap Tap 

Údaje, fakta 2014
 evidujeme 194 klientů s autismem z celého JČ 

kraje, z toho s 84 klienty aktivně pracujeme

 v rámci terénní služby bylo ujeto 7535 km

 uskutečněny dva turnusy letního tábora 
„Rodičům a dětem pomůžeme s létem“ 

• Villa Vallila Červený Újezd: pro 16 dětí
• DPN Opařany: pro 6 dětí

 proběhla tři setkání rodin dětí s autismem 
v hřišti BezBot, kterého se zúčastnilo 
celkem 142 rodičů a dětí

APLA Jižní Čechy v roce 2014
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 přelomový rok - nová defi nice vize a poslání 
organizace

• Vize: „Umět žít život s autismem“
• Posláním APLA Jižní Čechy je aktivně podporovat 

lidi s autismem a jejich rodiny k životu ve svém 
přirozeném prostředí poskytováním odborných 
služeb a předáváním speciálních metod práce.

 přestěhování do nových prostor v Táboře, 
rozšíření poboček o Vančurovu ul.

 získání podpory z norských fondů - nově 
otevřena pobočka v ČB, ulice Jírovcova

 odstartování osvětové charitativní štafety 
APLA JEDE

 zvelebení prostor odlehčovací služby, 
dovybavení  novými pomůckami

 Benefi ční a charitativní činnost: 
2.4. start osvětově sportovní štafety APLA JEDE
24.5. Jaroslav Dušek, ČTYŘI DOHODY
7.6. benefi ční závod PUSŤ KAČKU

Fakta, údaje 2015
 111 klientů, se kterými aktivně pracujeme

 proběhlo 540 intervencí (terénní  a ambulantní 
služba), v rámci terénní služby ujeto 5 819 km

 odlehčovací služba: 11 víkendových pobytů 
pro 17 klientů

 Letní tábory:  Červený újezd Villa Vallila, DPN 
Opařany a Libínské sedlo na Šumavě 3 turnusy 
pro 26 dětí a dospělých s autismem

 vzdělávání s APLA JČ: proběhlo 9 kurzů 
(7 výjezdních) pro 117 účastníků

APLA Jižní Čechy v roce 2015
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 pracovníci administrativní části organizace se 
stěhují do nových prostor v Koželužské ulici 
v Táboře 

 občanské sdružení Asociace pomáhající lidem 
s autismem Jižní Čechy se transformovalo 
na APLA Jižní Čechy, z.ú. (zapsaný ústav) 

 rozšířili jsme odlehčovací služby 
na 2 víkendy v měsíci

 nadále rozšiřujeme náš tým

 pokračování projektu „I s autismem to 
zvládneme“ – program FOND od NNO

 nově: pravidelné kroužky pro děti s PAS

Benefi ce:
• 2. dubna „Kašpárek v rohlíku“
• Klasici na střelnici
• „Polévka pro APLU“
• Adventní koncert v Klokotech
• APLA JEDE
• Aukce uměleckých děl na Střelnici 
• PUST KAČKU

Podpůrné  a osvětové akce:
• Výstava „Fotoobrazů našich dětí“
• Tiskneme si první vlastní kalendář APLA JČ
• Den otevřených dveří
• Vánoční dílnička pro rodiče a děti 
• Týden inkluze 
• Sázení APLA stromu v ZOO Tábor 

Údaje, fakta 2016
 APLA JČ má 10 zaměstnanců (různé úvazky) 

 APLA JČ má 129 klientů se kterými aktivně 
spolupracuje

 v tomto roce proběhlo 594 intervencí v celkovém 
rozsahu 45 745 minut

Z toho: 
• v rámci ambulantní služby 459 intervencí 

v rozsahu 28 865 minut
• v rámci terénní služby proběhlo 90 intervencí 

v celkovém rozsahu 16 880 minut
 uskutečněny 3 letní tábory – celkem se jich 

zúčastnilo 28 klientů

 odlehčovací službu jsme opakovaně poskytli 
15-ti klientům

APLA Jižní Čechy v roce 2016
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Leden–duben
 Benefi ční akce:
• koncert Budweis Ladies v ČB – Benefi t 

pro Jakuba 19. 3.
• „Velikonoce s Jesusem“ a koncert 

pro Zbyňka 16. 4. (Milénium Tábor)

 Pořádáme I. ODBORNOU KONFERENCI O AUTISMU  
„Autismus všemi směry“ 5. 4. 

 Start projektu: NOVÉ SLUŽBY PRO RODINY 
S DĚTMI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

 6. ročník "PUSŤ KAČKU"
 11. 6. 2016 Vodácký areál v ČB

APLA Jižní Čechy v roce 2017
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PODĚKOVÁNÍ

Za 10 let působení naší organizace APLA Jižní Čechy nám mimo nadačních fondů pomohlo i několik fi rem 
a individuálních dárců. Děkujeme jim za odvahu tento krok udělat. Vážíme si všech, kterým není lhostejný 
osud druhých.
       Děkujeme rodinám za důvěru, se kterou se na nás obracejí, všem dobrovolníkům i těm, 
kteří nám věnovali svůj čas či um.
       Milí příznivci, patří vám náš velký dík, vážíme si vaší podpory, díky které můžeme pomáhat tam, 
kde je potřeba.

…..S VÁMI VŠEMI SE NÁM PAK POMÁHÁ SNADNĚJI…. tým APLA Jižní Čechy, z.ú.



APLA Jižní Čechy, z.ú.
Farského 887, 390 02 Tábor

IČ: 28552288 
www.aplajc.cz
info@aplajc.cz

Grafi ka, tisk: RUDI, a. s., 2017


