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Úvodní slovo

Jdeme naproti dětem s poruchou autistického spektra 

(PAS) a jejich rodinám od roku 2003. Je to krátce, 

nebo dlouho? Jdeme pomalu, nebo rychle? Vždy se 

jedná o úhel pohledu hodnotícího. Jiná odpověď padne 

od rodiče dítěte do 7 let věku a jiná od toho, kterému 

mezitím již dítě s PAS dospělo a jen zjišťuje, co všechno 

ještě není k dispozici.

V podstatě se jedná o dlouhodobý proces a my jsme 

stále „na cestě“.

Tento rok byl mimořádný. Kromě poskytování našich 

tradičních sociálních služeb a dalších fakultativních 

aktivit jsme účastí v Adventních koncertech ČT 

vykročili směrem k pomoci starším dětem s PAS 

s těžší symptomatikou. A zároveň bylo potvrzeno, že 

dosavadní pilíř naší organizace – služba raná péče – 

dosahuje vysoké úrovně, což konstatovala Inspekce 

kvality sociálních služeb v březnu tohoto roku.

My jsme rok 2019 viděli jako mimořádně rychlý 

a produktivní! Bylo to také díky všem, kteří se 

každodenně vydávali pomoci rodinám dětí s PAS 

v rámci našich sociálních služeb. A také těm, kteří 

nabídli svůj volný čas a věnovali ho našim klientským 

rodinám.

Děkuji vám všem! Bez vašeho přístupu bychom se 

na naší cestě vstříc lidem s PAS jen loudali. To samé 

poděkování patří všem našim donátorům, dárcům 

a sponzorům!

Děkuji, že jdete s námi! Lidé s poruchou autistického 

spektra a jejich rodiny si to zaslouží!

 

Srdečně

Markéta Jandeková
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O nás

Poslání spolku 
Účelem spolku je poskytování sociálních služeb, volnočasových aktivit a veškerých 

doplňkových aktivit ve prospěch dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Cíle spolku
1.  Pomoc cílovým skupinám žít důstojný a plnohodnotný život s možností volby v rámci 

výchovně vzdělávacího procesu, při volnočasových aktivitách a při rozhodování 

o svých každodenních záležitostech. 

2.  Zlepšení kvality života cílových skupin ve všech ohledech a všestranná podpora jejich 

rodin. 

3. Hledání a zavádění nových alternativních metod, programů a projektů. 

4. Kvalitnější integrace cílových skupin do společnosti. 

5. Podpora humanizace v přístupu k cílovým skupinám ve všech směrech. 

6.  Přispění k naplňování Charty práv osob s autismem, která byla přijata na 4. kongresu 

Autism-Europe v Haagu dne 10. května 1992 a podpis pod ni připojila i delegátka 

České republiky. 

7.  Podpora systematické a komplexní profesionální pomoci především lidem s PAS 

a jejich rodinám. 

Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou prioritně lidé s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku 1–26 

let z území Olomouckého kraje. 

Dále pak všichni, kteří mají obtíže v adaptaci a integraci do společnosti.

C

B

A
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Organizační struktura

Ing. MichaelA Sporková, Ph.D.
PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH (OD 1. 8.)

Bc. Věra Vavřinová
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Bc. Václava Zimová
PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

RANÁ 
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REHABILITACE

IT ÚKLID

Mgr. Sylva Kočí
VEDOUCÍ SLUŽBY 

PORADKYNĚ RANÉ PÉČE

Mgr. Marcela Šotolová
VEDOUCÍ SLUŽBY  

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Ing. Michal Medek
ÚČETNÍ

Radek Janošík
SPRÁVCE VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Janka Grögerová
ÚKLID POBOČKA ŽILINSKÁ

Mgr. Jana Božičevičová
PORADKYNĚ RANÉ PÉČE

Mgr. Petra Žváčková
PSYCHOLOG

Bc. Václava Zimová
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE

Jarmila Bradáčová
ÚKLID POBOČKA BRNĚNSKÁ

Bc. Lucie Hrabalová
PORADKYNĚ RANÉ PÉČE

Mgr. Jaroslava Muzikantová
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (OD 1. 9.)

Mgr. Petra Králová
PORADKYNĚ RANÉ PÉČ

Kateřina Janošíková
PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH (OD 1. 4.)

Mgr. Beata Tobolová
PORADKYNĚ RANÉ PÉČE (DO 31. 3.) 

METODIK RANÉ PÉČE (OD 1. 4.)

Romana Musálková
PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (OD 1. 9.)

Mgr. Zuzana Gattnarová
PORADKYNĚ RANÉ PÉČE (DO 31. 10.)

Mgr. Marcela Šotolová
PORADKYNĚ RANÉ PÉČE

Mgr. Zuzana Svobodová
PORADKYNĚ RANÉ PÉČE

Kateřina Janošíková
PORADKYNĚ RANÉ PÉČE

Mgr. Radka Hájková
PSYCHOLOG

Mgr. Markéta Jandeková
ŘEDITELKA SPOLKU 

A PORADKYNĚ RANÉ PÉČE

EKONOMICKÝ 
ÚSEK

FR

Mgr. Jaroslava Muzikantová
FUNDRAISER

VEDENÍ
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Sociální služby
Raná péče
Hlavní náplní rané péče je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte se zdravotním postižením 

od 1 do 7 let věku, která je poskytována především terénní formou, a to z důvodu, že domácí 

prostředí je pro dítě tím nejlepším místem pro jeho vývoj. Zvláště v případě autistických dětí, 

u kterých cizí prostředí vyvolává vysokou míru úzkosti a stresu, intervence mimo domov vý-

razně snižuje účinnost pomoci. Pokud to však rodinné podmínky nedovolují, raná péče může 

být poskytována i ambulantně, tj. na pracovišti JAN z.s.

Služba raná péče je poskytována bezplatně.

Doplňkové aktivity, které nespadají do základních činností rané péče, si uživatelé hradí nebo 

na ně přispívají (nácvik sociálních dovedností, letní příměstské tábory).

CÍLOVÁ SKUPINA 

• Osoby s kombinovaným postižením, a zároveň

• Děti předškolního věku (1–7 let)

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

• ambulantní 

• terénní

ADRESA POKYTOVÁNÍ SLUŽBY

• Žilinská 198/26a, 779 00 Olomouc

• Brněnská 501/82, 779 00 Olomouc

KONTAKT

• Mgr. Sylva Kočí – vedoucí služby

• tel.: 733 742 168

• e-mail: koci@jan-olomouc.cz

POSLÁNÍPOSLÁNÍ
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 posky-

tování služby klademe důraz na možnost volby, partnerství a projevování úcty vůči uživateli. 

Raná péče je poskytována terénní formou v rodinném prostředí nebo ambulantní formou 

na pracovišti JAN z.s.
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VÝZNAM RANÉ PÉČE /  VÝZNAM RANÉ PÉČE /  
PROČ JE RANÁ PÉČE DŮLEŽITÁ:PROČ JE RANÁ PÉČE DŮLEŽITÁ:
V období věku do 3 let jsou kompenzační možnosti mozku obrovské. 

Umožňují rozvinout náhradní mechanismy v oblastech, které jsou zasaže-

ny 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 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 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 nesnadným obdobím života.

CÍLECÍLE
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.
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STRATEGICKÉ CÍLE SLUŽBY STRATEGICKÉ CÍLE SLUŽBY 
PRO OBDOBÍ 2020–2022PRO OBDOBÍ 2020–2022
1. Profesionalizace týmu.

 – absolvování externího a interního vzdělávání v problematice PAS

 –  získávání nových zkušeností nejen v rámci práce s vlastními klienty,  

ale také v rámci videokazuistik kolegů

2. Plné zvládnutí a využívání nového elektronického systému WebCarol.

3. Rozšíření nabídky služeb o možnost videokonzultací (např. v případě  

delší nemoci či pobytu v lázních u našich klientů).

4. Pravidelné osvěta a zprostředkovávání informací o problematice PAS 

na našich webových stránkách a na facebooku.

5. Návštěva některého profesionálního zahraničního centra se zaměřením 

na děti s PAS a inspirace jejich metodami a přístupy. 

Zdroje financování projektu RP 2019 Částka (v Kč)

Krajský úřad Olomouckého kraje / dotace 5 168 900
Statutární město Olomouc / dotace 280 000
Města a obce / dotace celkem 159 000
Města a obce / dary celkem 28 500
Jiné 0

Zdroje celkem 5 636 400

Náklady na projekt RP 2019 Částka (v Kč)

Osobní náklady 3 945 818
Spotřební materiá 1 037 934
Služby (vzdělávání, nájem, telefony, účetní, IT, atd.) 480 489
Cestovné 84 608
PHM 21 916
Energie 49 375
Jiné náklady 16 260

Celkem 5 636 400

PŘÍJMY A NÁKLADY RANÉ PÉČE V ROCE 2019PŘÍJMY A NÁKLADY RANÉ PÉČE V ROCE 2019
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Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace JAN z.s. poskytuje bezplatně služby osobám s poruchou autistického spek-

tra (nízkofunkční autismus, středně funkční autismu, vysoce funkční autismus, Aspergerův 

syndrom a atypický autismus) ve věku od 7 do 26 let.

Cílem naší služby je rozvíjet potenciál a kompetence těchto osob tak, aby se skutečně naplňo-

valo jejich sociální začleňování do běžného života.

Kapacita služby je v ambulantní formě 7 klientů a v terénní 3 klienti s trvalým bydlištěm 

ve městě Olomouci.

CÍLOVÁ SKUPINA 

• Osoby s kombinovaným postižením,  

a zároveň ve věku

• 7–26 let

FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

• ambulantní 

• terénní

ADRESA POKYTOVÁNÍ SLUŽBY

• Žilinská 198/26a, 779 00 Olomouc

• Slovenská 594/5, 779 00 Olomouc

KONTAKT

• Mgr. Marcela Šotolová – vedoucí služby

• tel.: 733 742 169

• e-mail: sotolova@jan-olomouc.cz

POSLÁNÍPOSLÁNÍ
Poslání sociální rehabilitace JAN z.s. je zprostředkovávat osobám s kombinovaným postižením 

ve věku od 7 do 26 let nácvik činností potřebných pro samostatný život tak, aby byly využity 

zachované schopnosti, potenciál a kompetence těchto osob. Individuálně směřovaná podpora 

vede k jejich sociálnímu začleňování do běžného života.

1010
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AKTIVITY SLUŽBYAKTIVITY SLUŽBY
• Prakticky vedené nácviky sociálních dovedností.

• Setkávání dětí či dospívajících s PAS za účelem navazování a prohlubování přátelství, debat na téma zájmu 

v bezpečném prostředí našeho klubu („Pokec v klubu“).

• Podporujeme sociální začleňování v přirozeném prostředí našich klientů (školy, zájmové aktivity, zaměst-

nání) s využitím zážitkových programů pro děti („Fair-Play třída“) nebo pro dospělé („Vnímám svět jinak“), 

odborných přednášek pro rodiče i odborníky.

• Nabízíme pravidelné setkávání pro dospělé s Aspergerovým syndromem („Blue power“ – každá sudá středa, 

16:00–17:30 hodin).

• Nabízíme mediaci při náročných rodinných situacích, které jsou spojené s diagnózou PAS

• Podporujeme uvědomování si a uplatňování svých práv a oprávněných zájmů u osob s PAS

• Podporujeme osoby s PAS v aktivním vyhledávání kontaktů se společenským prostředím.

• Zvukohrátky – individuální i skupinové

CÍLECÍLE
1. Rozvíjet sociální dovednosti osob s PAS formou prakticky vedených nácviků, a tím napomáhat rozvíjet jejich dovednosti, schopnosti  

a kompetence vedoucí k jejich sociálnímu začleňování.

2. Podporovat sociální začlenění osob s PAS v jejich přirozeném prostředí (školy, pracoviště, zájmové a zážitkové aktivity, komunity)  

formou interaktivních programů určených pro všechny osoby, které jsou ve vztahu s osobou s PAS.

3. Aktivně vést osoby s PAS ke zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.

4. Pomoci osobám s PAS uvědomovat si a uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
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Zdroje financování projektu SocR 2019 Částka (v Kč)

Krajský úřad Olomouckého kraje / dotace 1 190 000
Statutární město Olomouc / dotace 80 000
Města a obce / dotace celkem 0
Města a obce / dary celkem 0
Jiné 0

Zdroje celkem 1 270 000

Náklady na projekt SocR 2019 Částka (v Kč)

Osobní náklady 725 885
Spotřební materiál 457 172
Služby (vzdělávání, nájem, telefony, účetní, IT, atd.) 85 995
Cestovné 948
PHM 0
Energie 0
Jiné náklady 0

Celkem 1 270 000

PŘÍJMY A NÁKLADY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2019PŘÍJMY A NÁKLADY SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ROCE 2019

STRATEGICKÉ CÍLE SLUŽBY SOCIÁLNÍ  STRATEGICKÉ CÍLE SLUŽBY SOCIÁLNÍ  
REHABILITACE PRO OBDOBÍ 2020–2022REHABILITACE PRO OBDOBÍ 2020–2022
1. Zmapovat potřeby klientů v oblasti vzdělávání a navázat užší spolupráci 

se vzdělávacími institucemi, které je dokážou nejlépe naplňovat.

2. Rozšířit nabídku skupinových nácviků sociálních dovedností a dalších 

doplňkových činností pokrývajících širší paletu aktuálních potřeb klientů.

3. Absolvováním odborných kurzů a školení pracovat na vytváření profesionál-

ního týmu.

4. Rozvinout propagaci a prezentaci sociální služby v rámci široké veřejnosti.

12
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STRATEGICKÉ CÍLE SLUŽBY SOCIÁLNÍ  STRATEGICKÉ CÍLE SLUŽBY SOCIÁLNÍ  
REHABILITACE PRO OBDOBÍ 2020–2022REHABILITACE PRO OBDOBÍ 2020–2022
V roce 2017–2018 se nám podařilo výrazně posílit personální kapacitu 

služby raná péče a od roku 2018 jsme otevřeli novou službu sociální 

rehabilitace, kam byli přijati noví pracovníci. Prostory na pobočce 

na Žilinské přestaly vyhovovat kapacitně potřebám dvou sociálních 

služeb, které jsou obě poskytovány v terénní i ambulantní formě. Nové 

prostory se nám podařilo získat v 1. patře překrásné secesní vily na 

adrese Brněnská 501/82, které nám pronajala Městská knihovna Olo-

mouc. Díky tomu mají nyní pracovnice spolku k dispozici kromě jedné 

velké společné kanceláře dvě herny, konzultační místnost, prostor 

pro nácviky a muzikoterapii, snoezelen a také zázemí pro rodiče, kteří 

čekají na své děti během trvání kroužků. Navíc po dohodě s Městskou 

knihovnou Olomouc můžeme využívat prostory v přízemí pro konání 

přednášek pro rodiče či školení pro pracovníky.

TROJLÍSTEK – PROGRAM PRO RODINYTROJLÍSTEK – PROGRAM PRO RODINY
Trojlístek – program pro rodiny je již tradiční aktivitou, kterou nabízíme 

rodinám. Díky ní se mohou přibližně jednou měsíčně setkávat rodiče dětí 

s poruchou autistického spektra s odborníky, kteří pomáhají řešit rodinám 

jednotlivé milníky v péči o jejich děti s postižením. 

Setkání jsou určena celým rodinám. Většina našich rodičů nemá totiž mož-

nost zajistit si vždy hlídání pro své dítě či děti, a proto zajišťujeme při této 

aktivitě také hlídání dětí s PAS a jejich sourozenců bez postižení. Program 

zajišťují pracovníci spolku, kteří se s dětmi s PAS zaměřují na sportovně-

-pohybové aktivity či muzikoterapii, které slouží k rozvoji jejich schopností 

a dovedností. Pro sourozence bez postižení jsou určeny zábavné aktivity 

a terapeutický program.

Pravidelně se během celého roku střídají přednášky, o které projevují rodiče 

našich klientů zájem, s rodičovskými setkáními, jenž vede vedoucí kontakt-

ního a terapeutického střediska a zároveň terapeut Mgr. Libor Menšík.

Aktivity programu byly financovány z Nadačního fondu AVAST a AutTalk.

V roce 2019 proběhlo celkově 16 setkání.

Vybraná témata:

• Primární reflexy a jejich dopad na kvalitu života dětí s těžkou formou 

PAS (Mgr. Sylva Kočí)

• ABA terapie (Mgr. Radka Hájková)

• Jak se pozná autismus aneb možnosti diagnostiky poruch autistického 

spektra (MUDr. Hana Zákopčanová,Ph.D.)

Aktivity roku 2019
Městská 
knihovna  
Olomouc
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INSPEKCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  INSPEKCE KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
VE SLUŽBĚ RANÁ PÉČEVE SLUŽBĚ RANÁ PÉČE
Zcela mimořádnou událostí pro každou registrovanou sociální službu je 

inspekce kvality sociální služby. V loňském roce padl tolik obávaný los 

na naši organizaci, konkrétně na službu rané péče. 

Všichni zaměstnanci našeho spolku tedy od 19. 3. do 21. 3. odpovídali 

na nejrůznější otázky inspektorek kvality, popisovali průběh služby, komu-

nikaci s klientem a objasňovali metodické postupy, kterými se služba řídí.

Pracovníci služby se pravidelně schází nad pracovními metodikami, revidují 

je a při zavádění nových postupů do praxe se snaží maximálně vycházet 

vstříc požadavkům našich klientů. I proto jsme očekávali dobrý výsledek. 

Avšak konečný verdikt pro nás překvapením byl. Při inspekci splnila naše 

organizace veškerá posuzovaná kritéria na maximální počet bodů. Tento 

výsledek je v rámci inspekcí zcela ojedinělý a ukazuje na vysokou kvalitu 

služby, kterou raná péče poskytuje cílové skupině rodin s dětmi s PAS.

PROJEKT U HŘBITOVA TO ZAČÍNÁ ŽÍT – 26. 3. 2019PROJEKT U HŘBITOVA TO ZAČÍNÁ ŽÍT – 26. 3. 2019
Těsně před koncem měsíce března podepsala vedoucí organizace smlouvu o udělení příspěvku Nadace Avast ve výši 

4 025 000 Kč, který je určen na realizaci projektu U hřbitova to začíná žít. Cílem tohoto projektu je zbudování zcela 

ojedinělého zařízení rodinného typu (Komunitní centrum JAN), ve kterém bude služba sociální rehabilitace poskyto-

vána ambulantní a pobytovou formou. Cílovou skupinou budou zejména osoby se středně těžkou až těžkou formou 

PAS. Spolek se tímto projektem snaží reflektovat aktuální potřeby rodin, které velmi často zmiňují, že jim podobné 

zařízení v Olomouci a přilehlém okolí chybí. 

Již v loňském roce se podařilo spolku vyjednat spolupráci se Statutárním městem Olomouc, které zapůjčilo do dlou-

hodobého pronájmu pozemek, na němž se bude stavba nacházet.

Do konce roku jsme navázali spolupráci s ing. arch. Michalem Giacintovem, který připravoval projektovou dokumentaci. 

VYSOKÁ VYSOKÁ 
KVALITA KVALITA 
SLUŽBYSLUŽBY
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MODRÝ DEN NA PEVNOSTI – 31. 3. 2019MODRÝ DEN NA PEVNOSTI – 31. 3. 2019
Již pojedenácté se náš spolek připojil k oslavám Světového dne autismu. Ve 

spolupráci s Pevností poznání Olomouc jsme se letos již počtvrté zúčastnili 

akce Modrý den, která je určená zejména rodinám s dítětem s autismem, ale 

nejen jim.

Návštěvníci se mohli během celého dne seznámit například s různými 

druhy terapií vedoucích k uvolnění a relaxaci, pohybové aktivity doplněné 

ukázkou balančních pomůcek. Vyhledávaným zpestřením byl také bubenic-

ký koutek. Letos se program zaměřil hlavně na smyslové prožitky, protože 

právě tato oblast je u lidí s poruchou autistického spektra velmi intenzivně 

ovlivňována.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 3. 4. 2019 V POBOČCE BRNĚNSKÁDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 3. 4. 2019 V POBOČCE BRNĚNSKÁ
V rámci Světového dne informovanosti o autismu jsme se rozhodli otevřít naši pobočku 

všem našim klientům i široké veřejnosti a ukázat naše nové prostory. A nejen ty. Během 

celého dne se návštěvníci mohli seznámit se zaměstnanci spolku, pomůckami a pracovními 

postupy, které při své práci využívají. 

O vzniku nové pobočky informovalo také zpravodajství České televize v rámci pořadu 

Události v regionech na programu ČT 1.
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VÍCEDENNÍ POBYT PRO RODINY S DĚTMI S PAS,  VÍCEDENNÍ POBYT PRO RODINY S DĚTMI S PAS,  
HRUBÁ VODA 7.–10. 5. 2019HRUBÁ VODA 7.–10. 5. 2019
Ve dnech 7.–10. 5. 2019 proběhl v hotelu Akademie na Hrubé Vodě dru-

hý pobyt pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Společně 

jsme strávili 4 dny (3 noci), a tak vytvořili příležitosti pro vzájemné 

sdílení. Rodiče dětí si vyměnili zkušenosti ohledně péče o děti s PAS 

a o zdravé sourozence. Celý program byl koncipován jako relaxační 

a zároveň i vzdělávací. Rodiny se mohly účastnit edukačních bloků, 

které byly zařazeny podle zájmů cílové skupiny tak, aby efektivita byla 

maximální i pro intervence během roku probíhající rané péče. 

Po celý pobyt probíhaly skupinové a individuální konzultace vedené 

psycholožkou. Podobně pracoval sociální pedagog, který realizoval rodi-

čovské skupiny se sdílením a věnoval se v individuálních konzultacích 

potřebám zdravých sourozenců. Rodiče dětí s PAS trápí často pocit, že 

nechtějí obtěžovat. Vědomí, že je možné zvládnout pobyt mimo domov 

a dopřát dětem zážitky, díky komplexní podpoře, je pro rodiny velkým 

povzbuzením. 

O zábavu, aktivity a zároveň bezpečné prostředí pro děti s autismem 

i jejich zdravé sourozence bylo postaráno týmem pracovníků JAN z.s., 

který doplnili asistenti z řad studentů VŠ. Děti si užily skákací hrad 

a absolvovaly zážitkový program, který byl naší cílové skupině připra-

ven na míru. 

Pobytu se celkově zúčastnilo 16 rodin (celkově 28 dospělých) a 27 dětí 

s PAS a jejich sourozenců bez postižení do 18 let. Na realizaci této akce 

se podílelo 7 pracovnic organizace, 3 lektoři a 10 osobních asistentů.
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (PĚNA DNŮ) 22.–26. 7. 2019LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (PĚNA DNŮ) 22.–26. 7. 2019
Poslední červencový týden (22.–26. 7. 2019) proběhl tradiční příměstský tábor. Základnou nám 

opět byl objekt KD Žerotín v centru Olomouce, ve kterém máme historicky nejdéle pronajaté malé 

prostory pro naši činnost. V rámci budovy využíváme během tábora ještě velký baletní Dvořákův sál 

a prostor Studia Experiment k výtvarným činnostem. Venkovní zázemí nám roky poskytuje rozlehlá 

zahrada dominikánského kláštera díky dlouhodobé vstřícnosti a ochotě celého řádu dominikánů.

Tábora se zúčastnilo 19 dětí s PAS a stejný počet asistentů. Stálicí našeho programu je skákací 

hrad, aquapark, snoezelen, výlet do Arcidiecézního muzea, na dopravní hřiště centra Semafor, 

na Pevnost poznání, koupaliště a do ZOO Olomouc.

Výčet těchto aktivit by sám o sobě vystačil na dva tábory. My však vždy chceme dětem 

a vlastně i asistentům připravit něco, co nečekají a co jim udělá radost.

A tady už se dostáváme k názvu našeho tábora a klíčovému slovu pěna. A ta se díky dolanské-

mu hasičskému sboru konala.
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ŽENSKÉ KRUHY – OD 9. 10. 2019ŽENSKÉ KRUHY – OD 9. 10. 2019
Od začátku října začala probíhat zcela nová aktivita pro maminky, 

babičky, sestry… dětí s PAS s názvem Ženské kruhy. Setkání probíhala 

pravidelně jednou za 14 dní a vedla je zkušená koučka Blanka Orságo-

vá. Ženy měly možnost sejít se v bezpečném prostředí, hovořit o pro-

blematice péče nejen o závislé členy rodiny, zaměřit se na seberozvoj 

a zvládání stresových situací.

Tuto aktivitu jsme byli schopni realizovat díky příspěvku Nadačního 

fondu Avast. Do konce roku se uskutečnilo 6 setkání, na kterých se 

sešlo celkově 18 žen.

PROJEKT RADOST Z POHYBUPROJEKT RADOST Z POHYBU
V listopadu jsme poprvé mohli představit našim rodinám tento projekt. 

Spolupracujeme na něm s místní samosprávou obce Ústín. Obci se podařilo 

opravit budovu kulturního domu, ze které se po revitalizaci stalo komunitní 

centrum a osm sociálních bytů. V části centra získal spolek prostory, které 

slouží jako multifunkční herna, snoezelen a pracovna. Obec Ústín získala 

od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 27 056 148,23 Kč a dalších 

4 374 860 Kč zaplatila z vlastních zdrojů.

Celý koncept je postaven na pohybu, jako nedělitelné součásti vývoje dítěte. 

Právě děti s poruchou autistického spektra mají značné nedostatky v hrubé 

i jemné motorice, i v celkové koordinaci pohybů. A právě zlepšování



21

VÁNOČNÍ PUNČ 17. 12. 2019VÁNOČNÍ PUNČ 17. 12. 2019
V roce 2019 měl JAN poprvé možnost zapojit se do projektu spolku 

Dobré místo pro život s názvem Vánoční stánek. Celý den měli pracov-

níci možnost prodávat vánoční punč, drobné občerstvení a propagační 

předměty. Svojí účastí na prodeji nás podpořili i zaměstnanci Kina 

Metropol a poskytovatel internetových služeb společnost Libli, s. r. o. 

Díky této akci získal náš spolek příspěvek 40 000 Kč, které se vedení 

spolku rozhodlo věnovat na nákup nového automobilu.

propriocepce, taktilního čití či vestibulárního systému pomáhá dětem získat 

větší sebedůvěru a posouvat se ve vývoji dál. Pracujeme s nimi na bazální 

stimulaci i na snižování senzorické přetíženosti. Našim cílem je motivovat 

děti k pohybu, kde jejich odměnou je překonávání sebe samých. 

První intervence proběhla 19. listopadu. Klienti se setkávají s pracovnicí 

zodpovědnou za projekt dvakrát měsíčně. Do konce roku se tohoto projektu 

zúčastnilo 7 dětí, kterým jsme poskytli 11 intervencí.
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VÁNOCE PRO VŠECHNY 20. 12. 2019VÁNOCE PRO VŠECHNY 20. 12. 2019
Letos podruhé se náš spolek zúčastnil akce Vánoce pro všechny, kterou 

pořádají studenti Univerzity Palackého v Olomouci. Jejím účelem je 

předvánoční posezení rodin s dětmi s PAS, které navštěvují naši orga-

nizaci, a obdarování dárky, které si děti přejí a na které nemají rodiny 

často dostatek finančních prostředků z důvodu péče jednoho z rodičů 

právě o dítě s postižením. 

V roce 2019 bylo na této akci rozdáno celkem 19 dárků, přičemž výše 

jednotlivého daru nepřesáhla 500 Kč. Rodiče měli možnost požádat 

o konkrétní věc, která bude zakoupena, což studentům velmi usnadňuje 

výběr a děti dostávají přímo věc, kterou potřebují nebo kterou si velmi 

přejí. Reportáž o této akci se objevila na obrazovkách České televize 

programu Déčko 23. 12. v rámci pořadu Zprávičky.
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ADVENTNÍ KONCERT PRO KC JAN 22. 12. 2019ADVENTNÍ KONCERT PRO KC JAN 22. 12. 2019
Vrcholem loňského roku bylo pro náš spolek účinkování v rámci 4. adventního koncertu České televize, 

který se konal 22. 12. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Patronem našeho dílu se stala moderátorka 

a scénáristka Martina Vrbová-Hynková. Část obrazového materiálu pro natáčení koncertu vznikla již 4. 10. 

v prostorách naší pobočky Brněnská.

Výtěžek této akce je určen na nově vznikající komunitní centrum JAN, které bude poskytovat služby klien-

tům s těžším postižením v rámci služby sociální rehabilitace, a to ve formě ambulantní i pobytové.

Celkový výtěžek adventního koncertu již známe. Našemu spolku připadne 2 607 634,50 Kč.  

Všem dárcům nesmírně děkujeme.

DĚKUJEME!DĚKUJEME!
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Děkujeme představitelům Olomouckého kraje, statutárního 

města Olomouc a dalších měst a obcí, nadacím, firmám 

a soukromým dárcům, všem, kteří podporují činnost JAN z.s.

Dotace KÚOK

Města a obce 2019
Daskabát, Dobrochov, Horka n. M., Hranice, Jeseník, Klopi-

na, Kojetín, Libina, Lipník n. B., Lutín, Mohelnice, Osek n. B.,

Prostějov, Přerov, Samotišky, Statutární město Olomouc, 

Šumperk, Troubky, Velká Bystřice, Vikýřovice, Vrbátky, 

Zábřeh

Podporovatelé
AutTalk, ČSOB Team Blue, Dětské zdraví, Dobré místo pro 

život, Nadace VIA, Právnická fakulta UP, T-Motor, 

VDV – nadace Olgy Havlové

Pravidelní dárci
manželé Kolomazníkovi, pan Baláž, manželé Žváčkovi

Děkujeme představitelům Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc  

a dalších měst a obcí, nadacím, firmám a soukromým dárcům, 

všem, kteří podporují činnost JAN z.s.,

Dotace KÚOK, SMOL

Města a obce 2019: Daskabát, Dobrochov, Horka n.M., Hranice, Jeseník, Klopina, Kojetín, Libina, Lipník 
n.B., Lutín, Mohelnice, Osek n.B., Prostějov, Přerov, Samotišky, Šumperk, Troubky, Velká Bystřice, Vi-
kýřovice, Vrbátky, Zábřeh.

Podporovatelé: AutTalk, ČSOB Team Blue, Dětské zdraví, Dobré míso pro život, Nadace VIA, Právnická fa-
kulta UP, T-Motor, VDV-nadace Olgy Havlové

Pravidelní dárci: manželé KOLOMAZNÍKOVI, pan BALÁŽ, manželé ŽVÁČKOVI

          

Děkujeme představitelům Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc  

a dalších měst a obcí, nadacím, firmám a soukromým dárcům, 

všem, kteří podporují činnost JAN z.s.,

Dotace KÚOK, SMOL

Města a obce 2019: Daskabát, Dobrochov, Horka n.M., Hranice, Jeseník, Klopina, Kojetín, Libina, Lipník 
n.B., Lutín, Mohelnice, Osek n.B., Prostějov, Přerov, Samotišky, Šumperk, Troubky, Velká Bystřice, Vi-
kýřovice, Vrbátky, Zábřeh.

Podporovatelé: AutTalk, ČSOB Team Blue, Dětské zdraví, Dobré míso pro život, Nadace VIA, Právnická fa-
kulta UP, T-Motor, VDV-nadace Olgy Havlové

Pravidelní dárci: manželé KOLOMAZNÍKOVI, pan BALÁŽ, manželé ŽVÁČKOVI

          

DĚKUJEMEDĚKUJEME
ZA PODPORU!ZA PODPORU!

SEZNAM PODPOROVATELŮ A DÁRCŮ



KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE
Najdete nás
Sídlo: Žilinská 198/26a, 779 00 Olomouc

Pobočka: Brněnská 501/80, 779 00 Olomouc

Pobočka: Slovenská 594/5, 779 00 Olomouc

Kontakty
E-mail: jan-olomouc@jan-olomouc.cz

Tel.: 608 366 835

www.jan-olomouc.cz

https://www.facebook.com/jdemeautistumnaproti/ 

Další údaje
IČ: 27041972

Datová schránka: tfrq9vw

Bankovní spojení: 2595056001/5500

Registr spolku: L 7235 vedená u Krajského soudu  

v Ostravě
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A TO JSME MY!A TO JSME MY!
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TISÍCÍCH A VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU)
Označení Text Číslo 

řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady 1

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2 843 2 843

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3

A. III. Osobní náklady 4 5 059 5 059

A. IV. Daně a poplatky 5 8 8

A. V. Ostatní náklady 6 116 116

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

7

A. VII. Poskytnuté příspěvky 8

A. VIII. Daň z příjmů 9

Náklady celkem    Součet A.I. až A.VIII. 10 8 026 8 026

B. Výnosy 11

B. I. Provozní dotace 12 7 532 7 532

B. II. Přijaté příspěvky 13 120 120

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 378 378

B. IV. Ostatní výnosy 15

B. V. Tržby z prodeje majetku 16

Výnosy celkem   Součet B.I. až B.V. 17 8 030 8 030

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 18 4 4

D. Výsledek hospodaření po zdanění    ř. 18 - ř. 9 19 4 4
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