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Vážení a milí,
při příležitosti vydání výroční zprávy za  rok 2020 bych 
vás ráda seznámila se vším významným, co se v  naší  
organizaci během tohoto roku událo.
Rok 2020 byl plný nečekaných událostí a zvratů, učení 
se novému. Jsem ráda, že jsme pro všechny tak nároč-
nou dobu ustáli důstojně a  námi poskytované služby 
neutrpěly na kvalitě.

Z  počátku jsme se snažili zorientovat v  nepřehled-
né změti předpisů a nařízení, která se neustále měnila, 
a zároveň hledali cesty, jak zůstat v kontaktu s klienty, 
aby na  své starosti nebyli sami. Museli jsme však řešit 
i potřeby našich zaměstnanců, neboť se jedná převáž-
ně o maminky s dětmi. I ony potřebovaly podporu, aby 
zvládaly jak práci, tak výuku svých dětí. 

Tato složitá doba pro nás byla zatěžkávací zkouškou, 
která:
 potvrdila kvalitu našeho týmu, kdy jsme si byli jeden 

druhému oporou,
 dala vzniknout věcem, jejichž potřeba a  kvalita se  

potvrdila,
 naučila nás novým způsobům, jak komunikovat 

a podpořit klienty na dálku a vznikla tak distanční for-
ma podpory, která bude mít i do budoucna své místo.

Mám radost ze vzniku Vzdělávacího centra, které  
dostalo konkrétní podobu. Spadají pod něj následující 
aktivity:

 Pořádání kurzů a  seminářů, a  to nejen prezenční  
formou, ale i on-line.

 Odstartovali jsme vydávání tématicky zaměřených 
Informačních listů APLA JČ, ve  snaze podpořit v  tak 
složité době rodiče a  ostatní, kteří o  informace stáli. 
Těší nás jejich velmi pozitivní hodnocení, a  to nejen 
ze strany rodičů, ale i úřadů, škol, školek a dalších za-
řízení. V  této aktivitě rozhodně budeme pokračovat, 
témat je ještě mnoho.

 Začali jsme s přípravami 3. odborné jihočeské konfe-
rence na téma Autismus i v době nejisté, jejíž realizace 
proběhla v roce následujícím.
Jak se říká, všechno špatné je k  něčemu dobré. A  já 

mohu s čistým svědomím konstatovat, že rok 2020 byl 
pro nás i přes všechny peripetie úspěšný. 

Svá závěrečná slova bych ráda věnovala všem našim 
podporovatelům, donátorům a  dárcům. Jim patří náš 
dík za to, že jsme situaci ustáli bez personálních a finanč-
ních otřesů. Velmi si jejich podpory vážíme. Ráda bych 
také poděkovala týmu APSS ČR, díky jehož každodenní-
mu informačnímu supportu jsme měli k dispozici vždy 
aktuální data a  mohli tak rychle reagovat na  všechny 
změny. Náš dík patří i vedoucí odboru sociálních věcí Ji-
hočeského kraje paní Mgr. Doubkové, která též se svým 
týmem poskytovala potřebné informace a jejich výklad 
ve snaze usnadnit nám práci a ušetřit čas.
Přeji nám všem, aby ten příští rok byl klidnější, úspěšnější.

Ing. Ema Bartošová, ředitelka APLA Jižní Čechy, z. ú

ÚVODNÍ SLOVO
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V roce 2020 jsme podpořili 128 dětí a dospělých lidí 
s autismem, jejich rodiny, blízké okolí.

Počty klientů v jednotlivých službách:

Raná 
péče

38
„

„

Nevím, jak se vám to 
povedlo, ale nějak jste 
nám Pavlíka nastartovali 
a je každý den lepší, 
na procházce chce chodit 
za ručičku. Ani si neumíte 
představit, jak moc jste 
nám za tak krátkou chvíli 
pomohli. Moc děkujeme.

Sociálně 
aktivizační 
služba 

59
„ „Kde bychom bez vás byli… 

Jsme šťastní, že nám někdo 
takhle pomáhá.

VIZE

UMĚT ŽÍT 
ŽIVOT S AUTISMEM



5

Odlehčovací 
služba 

5
„

„

Myslím, že si všichni 
zasloužíte řád, 
vyznamenání nebo 
medaili, vydržet s naším 
Davidem je opravdu 
sportovní výkon.

Letní 
tábory 

26
„

„

Bylo to výborné, lépe 
řečeno vynikající. Velmi se 
mi tam líbilo, byl tam klid, 
chodili jsme na výlety, byl 
jsem také několikrát svezen 
v kolečku. Bylo to tam fajn.
Co Vás napadá ještě 
za připomínky? – Chtěl 
bych tam taky letět 
balónem, nic víc.

V rámci podpory jsme najeli

17 730 km
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NOVINKY
Případová setkání
Případové setkání je prostorem pro posilování vazeb a rozšiřování sítě aktérů podpory 
konkrétním lidem s autismem. Jde o příležitost propojit se v jeden čas například s rodiči 
klienta, s jeho mateřskou či základní školou, s další sociální službou, s institucí typu 
speciálního pedagogického centra, s ošetřujícím lékařem klienta atd. 
Cílem je pak nastavit podporu maximálně jednotně, aby se jednotliví aktéři 
mezi sebou doplňovali a spolupracovali. Setkání organizuje APLA Jižní Čechy.

Informační listy
Vydávání informačních listů je osvětová aktivita, díky níž každé dva měsíce vydáme jeden 

informační list, který má následující parametry. Formát je striktně držen na jeden list A4, list 
je vydáván elektronicky v PDF formátu, text vždy garantuje jeden z pracovníků organizace 

a finalizace textu podléhá čtení v rámci širšího týmu, témata jsou volena buď ad hoc dle 
aktuální situace v odborném prostředí nebo dle aktuální fáze roku (psychická kondice 

v karanténě, dítě s autismem v mateřské škole apod.), nebo dle plánu témat, v němž chceme 
reagovat na potřeby pomáhajících osob nebo institucí. 

V tomto roce byly vydané informační listy věnovány následujícím tématům: 
 Šestero, jak si v karanténě zachovat dobrou psychickou kondici
 Volný čas dětí s autismem
 Proč a jak pracovat s odměnami
 Volejte ranou péči
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Vzdělávací centrum
Tým našich odborníků pracuje s lidmi s autismem a jejich rodinami již od roku 2007. 
Mnozí z nás o mnoho let déle v rámci předchozích zaměstnání. Skrze aktivity našeho 
Vzdělávacího centra chceme zprostředkovat lety a praxí nabyté zkušenosti a zkvalitňovat 
tak péči o lidi s autismem v České republice.

Pořádáme konference, akreditované i neakreditované kurzy a workshopy, semináře 
pro spolužáky dítěte s autismem. Připravujeme přednášky na klíč a nabízíme 
u nás praxe a stáže. 

Pořádané kurzy APLA JČ v roce 2020
29. 5.   Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s poruchami autistického spektra
27.–28. 8.  Kurz pro asistenty pedagoga žáka nejen s PAS
2. 10.                Jak rozvíjet komunikaci u dítěte s poruchami autistického spektra
8. 10.    Poruchy autistického spektra 
7. 12. a 14. 12.   Poruchy autistického spektra online

Bylo vzděláno 51 účastníků kurzů.
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BENEFIČNÍ 
A CHARITATIVNÍ ČINNOST

PUSŤ KAČKU
Devátý ročník oblíbených závodů plastových kachniček ve Vodáckém centru 
v Českých Budějovicích se bohužel nemohl z důvodu epidemie koronaviru uskutečnit. 
Závod proběhl online formou kampaně „PUSŤ KAČKU TRÉNOVAT“.

NB FOOT FEST
Hudební festival v Nové Bystřici, který pořádají
 TJ Sokol Nová Bystřice společně s mnoha dobrovolníky.

Celkový výtěžek ve výši 

42 538 Kč
byl rozdělen rovným dílem mezi pořádající 
organizace, tedy APLA JČ a IMY.

Výtěžek ze vstupného

54 844 Kč
nám věnovali.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY 
„To dáme“- aktivizační a podpůrné 
služby pro lidi s autismem

1 278 800,-
1. 7. 2018 - 31. 3. 2020

Projekt je zaměřen na intenzivní podporu 25 dětí 
do 18-ti let s PAS a jejich rodin z Jihočeského kraje. 

Využití VTI v rodinách dětí s autismem

543 209,-
1. 7. 2019 - 30. 6. 2021

Projekt je zaměřen na inovativní postup při 
poskytování služby rané péče pro 12 klientů 
s autismem a jejich rodin z Jihočeského kraje.  
Díky speciální metodě ‚Videotrénink interakcí (VTI)‘ 
intenzivně pomáháme v domácím prostředí tam,  
kde mají rodiče obtíže při výchově a vedení svých dětí. 
Podpořeno z Grantového programu Nadace rozvoje 
občanské společnosti, financovaného z prostředků 
The VELUX Foundations“.

Naučím se, jak vám porozumět

245 945,-     
1. 7. 2019 - 30. 11. 2020

Díky bloku speciálně sestavených individuálních 
a skupinových    nácviků jsme pomohli 22 dětem 
s autismem zapojit se mezi své vrstevníky a lépe 
porozumět ‚světu‘ kolem sebe.

Zajištění terénní a ambulantní 
sociálně aktivizační služby pro osoby 
s autismem a jejich rodiny z celého 
Jihočeského kraje

75 000,-
1. 7. 2019 - 30. 6. 2020
150 000,-
1. 7. 2020 – 30. 6. 2021

Projekty jsou zaměřeny na přímou podporu rodin 
s dítětem, mladistvým či dospělým s autismem. 
Cílem je pomoci těmto rodinám k plnému fungování 
i s takovou zátěží jakou je autismus tak, aby děti/
mladiství/dospělí mohly/i vyrůstat ve svém přirozeném 
prostředí. 
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Můžeme s vámi být častěji

182 026,-
7. 2. 2020 - 1. 6. 2021

Díky nadačnímu příspěvku rozšíří organizace terénní 
a ambulantní odborné služby pro děti s poruchami 
autistického spektra (PAS) v rámci celého Jihočeského 
kraje. 

Jak být nablízku vzdáleně

113 146,-
1. 7. 2020 - 31. 1. 2021

Cílem projektu je vytvořit metodiku pro poskytování 
vzdálené podpory dětem a dospělým lidem 
s poruchou autistického spektra a jejich pečujícímu 
okolí. 

Letní tábory pro děti 
s autismem z JČK

Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Dotační program: Podpora služeb nedefinovaných 
v zákoně  108/2006 Sb., o sociálních službách.

červenec-srpen 2020
Projekt zahrnoval tři turnusy letních táborů 
pořádaných již třináctým rokem pro děti s autismem 
z Jihočeského kraje. Díky projektu jsme umožnili 26 
dětem s autismem, aby si užili letní tábory stejně jako 
jejich vrstevníci.

72 723,-

15 000,-17 480,-

39 000,- 
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Naše služby podporují
VEŘEJNÉ ZDROJE
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jihočeský kraj
Město Tábor
Další obce a města: Bechyně, Bernartice, 
Božetice, Čkyně, Hluboká nad Vltavou, Chýnov, 
Jindřichův Hradec, Kájov, Milevsko, Nová Bystřice, 
Pacov, Písek, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, 
Soběslav, Třeboň, Veselí nad Lužnicí, Vimperk, 
Vodňany, Zliv

DÁRCI
RUDI, a. s.
VSP Data, a. s.
TJ Sokol Nová Bystřice ve spolupráci s Michaelou 
Budošovou a spol.
Škoda JS a. s.
ČSOB, a. s. pod záštitou Fóra dárců

Anglo česká s. r. o.
RAUTA CB s. r. o.
Čistý sport, z. s.
4Leaders, s. r. o.
Marie Březíková, Aneta Gillová
Mgr. Jiří Kopřiva, Mgr. Marie Zemanová
Ota Hlídek, Radek Slatina, Miroslav Toms
Další anonymní dárci, kteří přispěli v rámci programu
„ČSOB pomáhá regionům“

NADACE
Nadační fond AVAST
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Komerční banky a. s. – Jistota
Nadace Petry a Petra Petrlíkových - Abacus electric, s. r. o.
Nadace Agrofert
Nadační fond Tesco
Nadace Dětský mozek

Ze srdce všem podporovatelům děkujeme …. Tým APLA Jižní Čechy



Orgány ústavu

12

Zakladatelky: Mgr. Lucie Straková Jirků, Mgr. Petra Marešová, DiS.
Správní rada: Jana Průšová, Bc. Jiřina Svobodová, Mgr. Kristina Vrkočová
Ředitelka, statutární zástupce: Ing. Ema Bartošová
Revizor: Jan Brož

Tým APLA JČ
Administrativní sekce:
Ing. Ema Bartošová – ředitelka ústavu, finanční a personální ředitelka 
Ing. Eva Kocourková – projektová manažerka, ekonomka
Hana Kocourková – všeobecná, finanční a mzdová účetní
Kateřina Vališová – administrativní pracovnice
Tereza Beránková – administrativní pracovnice

Sekce služeb:
Mgr. Viktor Šťástka – vedoucí služeb, poradce rané péče, sociální pracovník
Pavla Bestová – poradkyně rané péče, pracovnice v sociálních službách
Mgr. Marcela Bočanová – poradkyně rané péče, sociální pracovnice
Mgr. Monika Mandovcová – poradkyně rané péče, sociální pracovnice – speciální pedagožka
Mgr. Petra Marešová, DiS. – poradkyně rané péče, sociální pracovnice – speciální pedagožka
Mgr. Hana Modlitbová – sociální pracovnice – KBT terapeutka
Mgr. Lucie Straková Jirků – sociální pracovnice – KBT terapeutka



Naše speciální 
poděkování patří
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Osobní asistenti na odlehčovací službě pobytové: 
Lenka Maťhová, Kateřina Vališová, Viktorie Šeflová, Viktorie Mandovcová, 
Jiří Chlaň a Dan Samec

Asistenti na letních táborech: 
Martin Bursík, Julie Dvořáková, Marek Fried, Iva Gromovská, Katarína Hejnová (kuchařka), 
Zuzana Hovorková, Michaela Koubová, Jan Modlitba, Kristýna Pavčová, Kristýna Průchová, 
Josef Ráček, Zdeňka Ráčková (vedoucí 1. a 3. turnusu), Hana Řoutilová, Šárka Švarcová, 
Kateřina Vališová, Nikola Volfová, Tereza Vondrášková, Barbora Hromadová

Kristině Vrkočové, naší patronce, za dlouholetou spolupráci,
Jiřímu Kopřivovi za tvorbu nových webových stránek,
Lukáši Vašíčkovi za IT služby,
Lubošovi Rypáčkovi za vytvoření nástroje pro vedení evidence klientů a výkonů,
Jaroslavu Čmuchovi za grafické návrhy propagačních materiálů,
Nadaci Adelaida za možnost využívat prostory, které byly rekonstruovány tak, 
aby vyhovovaly dětem a lidem s autismem.



Finanční hospodaření 2020

(v Kč)

Rozvaha za rok 2020
AKTIVA celkem 3 128 598

PASIVA celkem 3 128 598

z toho hospodářský výsledek – zisk 104 747

Výsledovka 2020
NÁKLADY

Spotřeba materiálu 507 181

Prodané zboží 1 340

Opravy a udržování 14 171 

Cestovné 93 187

Ostatní služby                          768 014 

Osobní náklady včetně odvodů 4 542 402

Ostatní náklady  40 580

NÁKLADY celkem 5 966 875

VÝNOSY

Dotace a granty 4 595 154

Příspěvky a dary 1 232 871

Tržby z prodeje služeb a výrobků 243 597

VÝNOSY celkem 6 071 622

HV sledovaného roku 104 747

HV předchozího roku 432 519



Jsme tým profesionálů, 
kteří se snaží vidět člověka s autismem 

v kontextu celého jeho životního příběhu, 
na který je třeba reagovat, 

a díky němuž lze mnohým věcem rozumět.



Kontaktní centra:
Tábor    České Budějovice
Farského 887/2, 390 02  Jírovcova 1339/43, 370 01
e-mail: info@aplajc.cz   e-mail: info@aplajc.cz 

www.aplajc.cz

APLA Jižní Čechy, z.ú.
Sídlo: 
Farského 887, 390 02 Tábor
IČ: 28552288
Bankovní spojení: 
Fio banka: 2100180693/2010


