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Slovo úvodem 
Utíká nám to !  

V roce 2017 jdeme již 14 let dětem s autismem a 
jejich rodinám naproti. 

V příštím roce budeme slavit jubileum naší činnosti. 

 

V řeči čísel tento rok znamenal následující:              
naší sociální službou raná péče prošlo 72 rodin   
dětí s poruchou autistického spektra, kterým jsme se 
věnovali a uzavřeli s nimi smlouvu. Pracovali jsme   
ve vzájemné úctě, protože víme, jak těžké jsou často   
osudy těchto rodin, a že pomoc a podpora jsou        
nanejvýš na místě. Neboť je toho mnoho, s čím ani     
sociální služba pomoci nemůže, a to všechno           
navenek neviditelné zůstává na bedrech rodin              
samotných. S tím, jak děti s autismem rostou, se  tento 
tlak ještě stupňuje. 

Každým rokem řešíme, že v Olomouci a okolí chybí 
humánní zařízení s odlehčujícím charakterem. A již 
12. rokem alespoň částečně tento prvek nahrazujeme 
naším příměstským táborem. Ten znamená pro děti     
s autismem týden zábavy a pro rodiče dětí odpočinek 
nebo možnost věnovat se tomu, co se za běžného 
provozu s dítětem během celého roku nestihne. 

Příměstského tábora se zúčastnilo 18 dětí  s poruchou 
autistického spektra (PAS)  z  Olomouce a okolí. 

 

 

Rok 2017 byl pro nás také rokem přelomovým. Začali 
jsme připravovat vznik nové služby, kterou budeme 
poskytovat od ledna 2018, a to službu sociální 
rehabilitace. 

Tato služba navazuje na naši volnočasovou  aktivitu 
nácviky sociálních dovedností zaměřenou na děti        
s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním 
autismem a atypickým autismem. 
 

Od roku 2018 budeme souběžně poskytovat službu 
sociální rehabilitace, která bude určena jen dětem 
a mladým lidem od 7 – 26 let věku z území města 
Olomouce.  

Pro všechny klienty z ostatního území Olomouckého 
kraje budou opět fungovat kroužky nácviků sociálních 
dovedností. 

 

Našim záměrem je požádat Krajský úřad 
Olomouckého kraje o navýšení kapacity služby 
sociální rehabilitace, zvětšení lokálního okruhu péče 
na celý Olomoucký kraj a rozšíření cílové skupiny    
na celé autistické spektrum. Nová sociální služba 
skýtá pro naše klienty větší možnost podpory než 
stávající volnočasová aktivita. 

 

Ze statistického hlediska prošlo kroužky nácviků 
sociálních dovedností v tomto roce 30 dětí.          
Základní sociální poradenství využilo 40                
rodin. Celkově naše organizace v roce 2017 
podpořila 160 dětí s PAS a jejich rodin. 

 

Díky grantu Nadačního fondu Avast mohlo 
pokračovat naše intenzivní vzdělávání, a to 
zejména v těchto směrech: aplikovaná behaviorální 
analýza, senzorická integrace, videotrénink 
interakcí.  

Výsledky našich poznatků z kurzů a seminářů jsou 
pak využívány v každodenním přístupu pracovníků 
v intervencích rané péče. 

 

Již tradiční je naše dubnová osvětová akce            
ke Světovému dni informovanosti o autismu 
konaná ve spolupráci s Pevností poznání a 
Univerzitou Palackého v Olomouci. 

 

 

Jsme také součástí celosvětového charitativního 
projektu ZAZIMUT francouzské zpěvačky ZAZ.  

V letošním roce naši organizaci  na festivalu 
Crussol, který probíhá v rámci uvedeného projektu 
přímo ve Francii, zastupovaly 3 reprezentantky. 

 

Srdečně děkujeme  všem našim přispěvatelům a 
dárcům - ať institucím, městům a obcím, nadacím 
nebo jednotlivcům za podporu našich aktivit. 

Děkujeme, že fandíte naší práci ve prospěch lidí     
s autismem ! 

 

Moc si veškeré podpory vážíme ! 
 
 

Mgr. Markéta Jandeková 
vedoucí organizace 

 



Raná péče 
 
Posláním rané péče JAN z.s. je provázet 

rodinu s dítětem s poruchou autistického 

spektra (PAS) od 1 roku do 7 let věku dítěte, 

poskytovanou službou podpořit vývoj dítěte 

a tím pomáhat vést důstojný a plnohodnotný 

život celé rodině směřující k jejímu 

sociálnímu začlenění. Při poskytování 

služby klademe důraz na možnost volby, 

partnerství a projevování úcty vůči uživateli. 

Služba raná péče je poskytována terénní 

formou v rodinném prostředí, případně 

ambulantní formou na pracovišti JAN z.s.. 

 

Význam rané péče 

V období věku do 3 let jsou kompenzační 

možnosti mozku obrovské. Umožňují 

rozvinout náhradní mechanismy v oblastech, 

které jsou zasaženy postižením. Přestože je 

mozek schopen vytvářet nová nervová spojení 

po celý život, člověk se nejrychleji vyvíjí a 

nejlépe přizpůsobuje změnám v raném 

dětství. Výzkumy o vývoji mozku ukazují, 

jaký význam a vliv mají rané zážitky na vývoj 

nervových drah a dokládají, že včasná péče je 

v případě PAS velmi důležitá, zejména pak    

v případech těžkých problémů v komunikaci. 

Rodiče, kteří by rádi s dítětem systematicky 

pracovali, jsou často bezradní a neví, jak 

začít. Doporučení odborníků bývají spíše 

obecná a u rodičů se mohou prohlubovat 

pocity neschopnosti a selhávání. Pracovník 

rané péče chce být těmto rodičům oporou a 

nabízí systematickou konkrétní pomoc a 

provázení celé rodiny. 

Cíle rané péče 

1. Přijímat rodiny s dětmi raného věku 

s poruchou autistického spektra. 

2. Vhodným posílením nejvíce 

postižených vývojových oblastí a 

senzomotorickou stimulací snížit vliv 

daného postižení. 

3. Napomoci pečujícím osobám získat 

přehled v problematice PAS, uvědomit si 

existenci možností pomoci a podpořit tak 

rodinu v její stabilitě. 

4. Vytvářet podmínky pro začlenění dítěte 

do výchovných a vzdělávacích institucí a 

do běžného sociálního prostředí. 

5. Zachováním přirozeného prostředí 

dítěte podpořit jeho harmonický 

psychosociální vývoj. 

Co nabízíme 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační     

činnosti podporující vývoj dítěte, 

- specializované poradenství v oblasti 

PAS pro rodiče a pro veřejnost (emailem,    

telefonem, osobně), 

- základní sociální poradenství (např .      

v oblasti nároků na příspěvky pro zdravotně 

postižené), 

- doprovázení rodičů př i vyř izování       

žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem,   

na obdobná jednání v záležitostech 

týkajících se vývoje dítěte (např.  zařazení 

do vzdělávací instituce), 

- půjčování pomůcek a odborné literatury 

- setkávání rodin, výměna zkušeností,    

letní příměstský tábor. 



Kroužky nácviků  
sociálních dovedností 
 
Nácvik sociálních dovedností je 

individuálním nebo skupinovým 

volnočasovým kroužkem, který 

poskytuje organizace JAN z.s. dětem, 

případně dospělým s poruchou 

autistického spektra. Práce s dítětem/

dospělým vychází z věku klienta, jeho 

individuálních potřeb a přání, 

respektive přání  jeho rodičů. 

Cíl a obsah nácviku sociálních 

dovedností: 
Cílem práce s dítětem /dospělým s PAS 

je zlepšení sociálně komunikačních 

dovedností, jeho schopnosti správně 

chápat sociální situace a adekvátně    

na ně reagovat. 

S dítětem / dospělým trénujeme 

porozumění situacím, souvislostem, 

příčinám a následkům jednání. Na jeho 

vývojové úrovni mu pomáháme chápat 

principy vztahů a učit se vzorce 

chování (vztah k blízkým osobám,       

k učiteli, k jiným cizím lidem apod.). 

Pomáháme klientovi identifikovat jeho 

vlastní emoce i emoce druhých lidí. 

Učíme ho rozeznávat jednotlivé výrazy 

tváře a gesta. U dětí rozvíjíme základní 

dovednosti jako je dotaz, prosba, rada, 

poskytnutí útěchy, odmítnutí atd. 

 skupinové nácviky sociálních 

dovedností probíhají dvakrát týdně     

v odpoledních hodinách na pracovišti 

JAN z.s. 

 individuální nácviky sociálních 

dovedností probíhají v době dle potřeb 

uživatelů a možností pracovníků JAN 

z.s. 



Letní příměstský tábor 
 

Příměstský tábor pořádá JAN z.s. 

vždy v období letních prázdnin po 

dobu 1 týdne. 

 Je určen pro děti s poruchou           

autistického spektra ( PAS ) a jejich 

zdravé sourozence. 

 Nabízí atraktivní celodenní aktivity 

(skákací hrad, psychomotorické hry, 

výtvarné aktivity, aquapark, ZOO, 

canisterapie,  program v muzeu, 

interaktivní program Cirkus Levitare 

a další...). 

 Přítomnost osobních asistentů        

zajišťuje individuální přístup a   

podporu pro každé dítě. 

 Probíhá denně od 8.00 do 16.00 

hod. s přihlédnutím k potřebám a 

možnostem rodin. 

 Poskytuje rodinám čas odlehčení   

v jejich náročné  a  nepřetržité péči 

o děti s PAS. 



Kvantitativní data 

 
Raná péče  JAN z.s. působí v celém 
Olomouckém kraji pro rodiny s dětmi 
s poruchou autistického spektra (PAS) 
od 1 do 7 let věku. Ranou péčí prošlo 
v roce 2017 celkem 72 dětí s PAS. 
Jednalo se celkem o 70 rodin, dvě 
rodiny pečovaly o 2 děti s PAS. 
V rámci rané péče se dále dařilo 
integrovat děti s PAS mezi zdravé 
vrstevníky do běžných předškolních 
zařízení, což představovalo přibližně 
60 % dětí z celkového počtu uživatelů 
rané péče – dětí. 
 

 

Geografické rozvrstvení  
rodin dětí s PAS v rané péči 
 
Zatím se stále stává, že největší      
zájem o intervence naší rané péče se 
vyskytuje přímo ve městě Olomouci 
a nejbližším okolí.  
Nemyslíme si, že je tento stav 
„zapříčiněn“ tím, že by se v dané    
lokalitě narodilo více dětí s poruchou 
autistického spektra než jinde v kraji.  
Důvody spíše  shledáváme v lepší   
informovanosti dětských lékařů        
v Olomouci a hlavně v dlouhodobé 
spolupráci JAN z.s. s Dětskou 
klinikou FN v Olomouci (oddělení 
klinické   psychologie). 
 





Modré dny v Pevnosti poznání 
 
7. dubna 2017 opět podpořila  Pevnost poznání v Olomouci akci pro děti s autismem 

a jejich rodiny a širokou veřejnost u příležitosti Světového dne informovanosti         

o  autismu. Ve spolupráci s organizací Jdeme Autistům Naproti z.s. byl připraven          

bohatý program, který ukázal, že krásou života je různorodost a pestrost      

společenství lidí. 

Osvětové aktivity 



SPOLUPRÁCE SE ZAZ 

Organizace JAN z.s. dostala            

příležitost účastnit se festivalu      

Crussol Festival ve  Francii.          

Naše 3 spřátelené  „vyslankyně“      

zde reprezentovaly činnost naší             

organizace. 



 

POMOC  A   PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkujeme představitelům Olomouckého kraje, měst a obcí, nadacím, firmám a 

soukromým dárcům, všem, kteř í se v průběhu roku 2017 podíleli na financování 

terénní sociální služby raná péče a významně tak přispěli ke kvalitnímu a 

pravidelnému poskytování rané péče dětem s poruchami autistického spektra a jejich 

rodinám na území Olomouckého kraje. 

 

DOTACE: 

OLOMOUCKÝ KRAJ, STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC 

MĚSTA A OBCE: Javorník, Klopina, Libina, Prostějov, Přerov, Tovačov, Troubky, Velká Bystřice 

PROJEKT „Příměstský tábor JAN“ / dotace SMOL  

 

NADAČNÍ FOND AVAST: 

V rámci programu Spolu do života jsme realizovali projekt „Máme vzdělání – máme možnosti!“  

se zaměřením na zvyšování kvality týmu pracovníků RP + pozice fundraisera na poloviční úvazek. 

DARY: 

MĚSTA A OBCE: Horka nad Moravou, Litovel, Náměšť na Hané, Přáslavice, Tvorovice, Vikýřovice 

 

PRIVÁTNÍ DÁRCI: 

MANŽELÉ JANA A MILOŠ KOLOMAZNÍKOVI 

PAN SVATOPLUK DVOŘÁK 

PAN BALÁŽ S RODINOU 

MANŽELÉ VLČKOVI 



HORKA N. MOR.  LIBINA 

LITOVEL NÁMĚŠŤ N.H. 

PŘÁSLAVICE TROUBKY 

TVOROVICE VELKÁ BYSTŘICE 

VIKÝŘOVICE 








