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OBRAZEM: APLA se stěhuje do nových 
prostor

Tábor - APLA Jižní Čechy, nezisková organizace poskytující služby 

lidem s autismem, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám, oslavila

minulý rok 10 let své existence.

včera 13:54 
SDÍLE
Zdroj: https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-apla-se-stehuje-do-novych-prostor-
20180131.html

Má však i další důvod k oslavě. Od 1. února totiž přivítá klienty v rozšířených prostorách 
v Táboře, konkrétně ve Farského ulici č. p. 887 (vedle Sokolovny). 

„Město Tábor nám poskytlo další místnosti v budově ve Farského ulici, kde je od počátku 
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vzniku organizace naše sídlo, a díky tomu můžeme sjednotit pracoviště přímé péče pod 
jednu střechu. Doposavad jsme naše služby poskytovali na dvou pracovištích, a to ve 
Farského ulici a v budově Centra univerzity ve Vančurově ulici. Sestěhování pracovníků přímé
péče přinese úlevu nejenom jim samotným, kdy budou mít svá pracoviště na jednom místě, 
ale od rozšíření prostor a sjednocení péče si slibujeme i zefektivnění poskytovaných služeb 
lidem s autismem a jejich rodinám. Díky novým prostorám bude možné pracovat současně 
jak s dětmi s autismem, tak odděleně i s jejich rodinami či sourozenci,“ sdělila zakladatelka 
Lucie Straková Jirků. 

Klienti a jejich rodiny se tak mohou těšit na nové nácvikové a terapeutické místnosti. „I v roce
2018 se držíme pevně hesla „převažování kvality nad kvantitou “. Víme, že nabídka služeb 
pro lidi s autismem není v Jižních Čechách dostatečná. Snažíme se proto i nadále rozšiřovat 
stávající služby, a to především o nové metody práce s klienty, tak abychom naši práci 
vykonávali kvalitně a odborně, “ prozradila ředitelka Petra Marešová. 

APLA pracuje aktivně s více jak stovkou klientů na území celého kraje. Ze statistik vyplývá, že 
některou z poruch autistického spektra trpí 2 procenta populace.

"Velice rádi bychom poděkovali městu Tábor za nové prostory, podporu i pomoc, které se 
nám z jejich strany dostává. Velice si této pomoci vážíme," dodala.

Kateřina Chovančíková

Organizace APLA Jižní Čechy (fungující od roku 2007) má své sídlo v Táboře, od minulého 
roku 2015 i detašované pracoviště v Českých Budějovicích. Kromě ambulantních služeb 
poskytuje také služby terénní, a to na území celého Jihočeského kraje. 
APLA JČ používá metody uznávané odbornou veřejností (mainstreamového) terapeutického 
proudu. Vychází z mnohaleté zkušenosti, 
zkušeností uznávaných odborníků 
v ČR i zahraničí. Je členem APSLA (Asociace 
poskytovatelů služeb lidí s autismem). 
Více informací naleznete na 
www.aplajc.cz. 
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