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Slovo úvodem 
 
Naše organizace prošla od počátku roku 2016 

jednou výraznou změnou. Z důvodu účinnosti 

Nového občanského zákoníku jsme se stali za-

psaným spolkem a upravili jsme náš název. 

Původní „Jdeme autistům naproti – Olomouc 

o.s.“ jsme zjednodušili na současný název Jde-

me Autistům Naproti z.s., se zkratkou JAN 

z.s. 

 

Změny však nenastaly v náplni našich každo-

denních činností. Dále poskytujeme prioritně 

sociální službu raná péče pro děti s poruchou 

autistického spektra ( PAS ) v Olomouckém 

kraji. Fakultativně se věnujeme v rámci volno-

časových kroužků nácvikům sociálních doved-

ností dětí s Aspergerovým syndromem a vyso-

cefunkčním autismem. Tradiční aktivitou zů-

stává letní příměstský tábor. 

 

Náš záměr pomáhat dětem s autismem a jejich 

rodinám, který se začal uskutečňovat v březnu 

2003 v době založení Iniciativy rodičů a přátel 

autistických dětí V sobě, a pokračoval v ob-

čanském sdružení Jdeme autistům naproti – 

Olomouc o.s., žije svým vlastním životem a 

žádá si postupně další mety.  

 

 

Cílem našeho snažení je vytvořit pokud možno 

komplexní péči o děti s PAS v Olomouci. Pro-

středkem k tomu by mělo být komplexní cen-

trum, které v budoucnu plánujeme zř ídit. 

Toto odborné centrum by ideálně mělo obsa-

hovat sociální služby, některé zdravotní služby 

a další aktivity a specializované terapie.   

 

 

Všechno vychází především z poptávky ro-

din samotných. Dosáhli jsme počtu 60 dětí s 

PAS  v rané péči. Dalších 20 dětí se účast-

nilo kroužků nácviků sociálních dovedností, 

na příměstském táboře pobývalo 18 dětí. 

Část dětí, která se účastnila tábora, využívá 

pouze tuto aktivitu z důvodu zatím neexis-

tence jiné pravidelné sociální služby pro ně 

během celého kalendářního roku. Z toho 

vyplývá, že se naše organizace věnuje téměř 

100 dětem s PAS. Do toho nepočítáme kon-

zultace základního sociální poradenství, 

které se každoročně navyšují. 

 

V souvislosti s plánovaným komplexním 

centrem padla zmínka o terapeutických zá-

ležitostech. Do našeho týmu přibyla nová 

kolegyně, která se zařadila do vzdělávání v 

ABA přístupu ( aplikovaná behaviorální 

analýza ) na Masarykově univerzitě v Brně 

a získala titul ABA technik. 

 

Celou tématiku poruch autistického spektra 

vidíme ještě šířeji v duchu navázané spolu-

práce s Neurologicko kognitivně behavio-

rálním centrem v Olomouci a tímto směrem 

hodláme v budoucnosti jít. 

 

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 sociální-

mu začlenění. Při poskytování služby klade-

me důraz na možnost volby, partnerství a 

projevování úcty vůči uživateli. Raná péče je 

poskytována terénní formou v rodinném pro-

středí nebo ambulantní formou na pracovišti 

JAN z.s.. 

 

Význam rané péče 

V období věku do 3 let jsou kompenzační 

možnosti mozku obrovské. Umožňují rozvi-

nout náhradní mechanismy v oblastech, které 

jsou zasaženy postižením. Přestože je mozek 

schopen vytvářet nová nervová spojení po ce-

lý život, člověk se nejrychleji vyvíjí a nejlépe 

přizpůsobuje změnám v raném dětství. Vý-

zkumy 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 v případech těž-

kých problémů v komunikaci. 

Rodiče, kteří by rádi s dítětem systematicky 

pracovali, jsou často bezradní a neví, jak za-

čít. Doporučení odborníků bývají spíše obec-

ná a u rodičů se mohou prohlubovat pocity 

neschopnosti a selhávání. Pracovník rané péče 

chce být těmto rodičům oporou a nabízí syste-

matickou konkrétní pomoc a provázení celé 

rodiny tak nesnadným obdobím života. 

Cíle rané péče 

1. Přijímat rodin s dětmi raného věku s 

poruchou autistického spektra. 

2. Vhodným posílením nejvíce postiže-

ných vývojových oblastí a senzomotoric-

kou 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 dítě-

te podpořit jeho harmonický psychosoci-

ální vývoj. 

Co nabízíme 

- výchovné, vzdělávání a aktivizační čin-

nosti podporující vývoj dítěte 

- specializované poradenství v oblasti 

PAS pro rodiče i veřejnost (emailem, po te-

lefonu, osobně) 

- základní sociální poradenství (např . v 

oblasti nároků na příspěvky pro zdravotně 

postižené) 

- doprovázení rodičů př i vyř izování žá-

dostí, na jednání a vyšetření s dítětem, po-

případě jiná obdobná jednání v záležitostech 

týkajících se vývoje dítěte (např. zařazení do 

vzdělávací instituce) 

- půjčování pomůcek a odborné literatury 

- setkávání rodin, výměna zkušeností, let-

ní příměstský tábor 



Kroužky nácviků  
sociálních dovedností 
 
Nácvik sociálních dovedností je indi-

viduálním nebo skupinovým volnoča-

sovým kroužkem, který poskytuje or-

ganizace JAN z.s. dětem, případně do-

spělým s poruchou autistického spek-

tra. Práce s dítětem/dospělým vychází 

z věku klienta, jeho individuálních po-

třeb a přání, respektive přání  jeho ro-

dičů. 

Cíl a obsah nácviku sociálních do-
vedností: 
Cílem práce s dítětem/dospělým s PAS 

je zlepšení jeho sociálně komunikač-

ních dovedností, jeho  schopnosti 

správně chápat sociální situace a ade-

kvátně na ně reagovat. 

S dítětem /dospělým trénujeme porozu-

mění situacím, souvislostem, příčinám 

a následkům jednání. Na jeho vývojové 

úrovni mu pomáháme chápat principy 

vztahů a učit se vzorce chování (vztah 

k blízké osobě, k učiteli, k jiným cizím 

lidem apod.). Pomáháme klientovi 

identifikovat jeho vlastní emoce i emo-

ce 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 do-

vedností probíhají dvakrát týdně v od-

poledních hodinách na pracovišti JAN 

z.s. 

 individuální nácviky sociálních do-

vedností 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 autistic-

kého spektra ( PAS ) a jejich zdravé 

sourozence 

 nabízí atraktivní celodenní aktivity 

(skákací hrad a malování na obličej,  

psychomotorické hry, výtvarné akti-

 přítomnost osobních asistentů zajiš-

ťuje individuální přístup a podporu 

pro každé dítě 

 probíhá denně od 8.00 do 16.00 

hod. s přihlédnutím k potřebám a 

možnostem rodiny 

 poskytuje odlehčení rodinám v je-

jich náročné nepřetržité péči o děti 

s PAS 



Kvantitativní data 

 
Raná péče  JAN z.s. působí v celém 
Olomouckém kraji pro děti s poru-
chou autistického spektra od 1 do 7 
let věku. Ranou péčí prošlo v roce 
2016 celkem 60 dětí s PAS. Jednalo 
se celkem o 58 rodin, dvě rodiny pe-
čovaly o 2 děti s PAS. 
V rámci rané péče se dále dařilo inte-
grovat děti s PAS mezi zdravé vrstev-
níky do běžných předškolních zaříze-
ní, což představovalo přibližně 40 % 
dětí z celkového počtu uživatelů rané 
péče – dětí. 
 

 

Geografické rozvrstvení  
rodin dětí s PAS v rané péči 
 
Zatím se stále stává, že největší zá-
jem 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 lo-
kalitě narodilo více dětí s poruchou 
autistického spektra než jinde v kraji.  
Důvody spíše  shledáváme v lepší in-
formovanosti dětských lékařů v Olo-
mouci a hlavně v dlouhodobé spolu-
práci s Dětskou klinikou FN v Olo-
mouci, s oddělením klinické psycho-
logie. 
 



Modré dny v Pevnosti poznání 
 
Ve dnech 2. a 3. dubna podpořila     

Pevnost poznání v Olomouci akci pro 

děti s autismem a jejich rodiny a širo-

kou veřejnost u příležitosti Světového 

dne informovanosti o autismu. Ve spo-

lupráci s organizací Jdeme Autistům  

Naproti z.s. byl připraven lákavý pro-

gram, který ukázal, že krásou života je 

různorodost a pestrost ve společenství 

lidí. 

Osvětové aktivity 



SPOLUPRÁCE SE ZAZ 

Organizace JAN z.s. dostala příle-

žitost účastnit se skvělého koncertu 

francouzské zpěvačky ZAZ dne 

10.12.2016 ve Zlíně a zapojit se do 

jejího celosvětového charitativního 

projektu ZAZIMUT, jehož cílem je 

rozvíjet a podporovat akce vedoucí 

ke společnosti s větším respektem 

ke každé živé bytosti. 



 

POMOC  A   PODĚKOVÁNÍ 
 

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

kromým dárcům, všem, kteř í se v průběhu roku 2016 podíleli na financování te-

rénní 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. 

 

GRANTY: 
OLOMOUCKÝ KRAJ, MĚSTO OLOMOUC 
MĚSTA A OBCE: Hanušovice, Klopina, Prostějov, Přerov, Tovačov 
 

NADACE: 
NADACE JISTOTA KOMERČNÍ BANKY : 
PROJEKT KOMUNIKUJEME, TEDY JSME! (NA TECHNICKÉ POMŮCKY PRO KOMUNIKACI  
DĚTÍ S PAS, 95000 KČ) 
 
 
KPMG: 
PROJEKT BEZVA PRÁZDNINY! (PODPORA  LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PRO DĚTI  
S AUTISMEM , 15 000 KČ) 
 
 
NADAČNÍ FOND AVAST:   
PROSTŘEDKY BYLY OBDRŽENY NA ROZVOJ RANÉ PÉČE JIŽ KE KONCI ROKU 2016, PROJEKT 
SE BUDE REALIZOVAT V ROCE 2017.  JEDNÁ SE O VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU ZVYŠOVÁNÍ  
KVALITY TÝMU PRACOVNÍKŮ RP + POZICE FUNDRAISERA NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK. 
 
 
PRIVÁTNÍ  DÁRCI: 
- MANŽELÉ   JANA  A  MILOŠ   KOLOMAZNÍKOVI 
- PAN SVATOPLUK  DVOŘÁK 
- PAN BALÁŽ S RODINOU 
- PANÍ SVAČINOVÁ  S  RODINOU 






