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Úvodní slovo  

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, 

 

dostáváte do rukou zprávu o naší práci v roce 2015. Rok to byl pro nás velmi hektický, ale 

také velmi radostný.  

Cítíme veliké uspokojení, že jsme dokázali za tak krátkou dobu vybudovat komplex 

potřebných služeb pro klienty s PAS,  který je klienty plně využíván  a  proto funguje velmi 

efektivně.  

Rozvoj našich služeb by se neobešel bez aktivního a proklientského přístupu zaměstnanců 

a dobrovolníků ABC. Jejich nadstandardní a zodpovědný přístup velmi často pozitivně 

oceňují  klienti  a jejich rodinní příslušníci.  

V  roce  2016  nadále se budeme snažit přibližovat k jednomu ze zásadních vytýčených 

cílů – přispět k integraci autistických dětí do společnosti a informační osvětou ovlivnit 

společnost, aby také autisty přijala jako svoji nedílnou součást. Je to běh na dlouhou trať, 

ale jsme přesvědčeni, že má smysl.  

Chci vám tímto nejen za sebe, ale jménem všech, kteří jsme členy ABC o.p.s. velmi 

poděkovat. Poděkovat vám všem, kteří jste nám projevili to nejdůležitější - svou důvěru. 

Vám, kdo jste se rozhodli být součástí naší skupiny, sdílet, obohacovat a realizovat naše 

myšlenky, vize a cíle. Všem, kteří jste nám pomohli přímou aktivitou, podpořili nás 

materiálně, finančně či morálně, Vám, kteří jste našimi blízkými, přáteli, partnery, 

dobrovolníky, profesními i lidskými vzory a všem Vám, kteří nám držíte pěsti, aby se nám 

v této činnosti dařilo i nadále. Právě díky Vám se nám v uplynulém roce podařilo realizovat 

projekty, které mají smysl i do budoucna.  

Vážení přátelé, ráda končím úvod do výroční zprávy optimistickým vyjádřením s tím, že rok 

následující bude lepší než ten předchozí. Věřím, že vzhledem k přílivu nových peněz se 

podaří v r. 2016 tuto optimistickou vizi naplnit. 

 

Gabriela Šnajdrová  

Předsedkyně správní rady ABC o.p.s. 
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Poslání společnosti ABC o.p.s. 

 

ABC o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující služby pro děti s poruchou 

autistického spektra. Od svého založení se organizace snaží sdružovat rodiny,  

které  mají děti s poruchou autistického spektra. Hlavním posláním je sdružovat 

všechny jednotlivce a organizace, kteří naši činnost vítají a podporují, a nabídnout 

jim větší informovanost a účast na našich aktivitách.  

Naše cíle: 

Poskytování služeb pro děti s PAS.  

Vytvoření platformy pro společná setkávání ideově spřízněných osob.           

Rozšíření povědomí o filozofii, poslání a činnosti obecně prospěšné 

společnosti ABC.  

Zajištění pravidelných příjmů, jež pomohou udržet stabilitu programů a 

aktivit. 

Přiblížení organizace a jejích klientů veřejnosti. 
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Organizační struktura  

 

Ředitel společnosti 

 

Ing. Michaela Skulinová 

 

 

Zástupce ředitele a projektový manažer  

 

Mgr. Kristina Neničková  

 

 

Správní rada 

 

Gabriela Šnajdrová - předseda správní rady 

Mgr. Ing. Radmila Baranová – člen správní rady  

Olga Vávrová – člen správní rady  

 

 

Dozorčí rada 

 

Jana Urbánková -předseda dozorčí rady 

Jakub Skulina  - člen dozorčí rady  

Ing. Roman Šnajdr – člen dozorčí rady  

 

Manažer  centra ABC o.p.s. 

 

Eva Plavecká  
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Aktivity v roce 2015  

 

2. charitativní ples ABC  

Dne 25. ledna 2015 proběhl za účasti cca 300 nadšených a skvěle se bavících lidí druhý 

charitativní ples, jehož výtěžek byl určen a použit na založení a provoz Centra pro rodiny dětí s 

poruchou autistického spektra.   

Světový den autismu  

Dne 2. dubna 2014, u příležitosti Světového dne autismu, se konala osvětová akce ve 

spolupráci s dalšími organizacemi na Ostravsku které pracují s dětmi s PAS v obchodním domě 

Nová karolina .Celý den byl  plný  překvapení a zábavy pro všechny kolemjdoucí. Přišli nás 

podpořit známí, odborníci i široká veřejnost s dětmi různého věku. Každá organizace měla 

připravenou odbornou prezentaci a ukázky terapii pro lidi s PAS. Rozdávali se informační 

materiály o autismu. 

Konference ke dni  autismu  

Dne 8.dubna se konala konference ve spolupráci organizaci Mikasa z.s. a Alfi z.s.  pro odbornou 

i laickou veřejnost s názvem „Autismus – od dětství do dospělosti „ v Aule Ostravské univerzity.  

Koncert  na podporu osob s autismem 

Dne 11.dubna se ve spolupráci organizaci Mikasa z.s. a Alfi, z.s. konal koncert v Fóru Nová 

Karolina. Vystoupila skupina Rytmy, Lidová Konzervatoř , Múzická škola Ostrava a 

Myschakband. 

Dejme autismu košem  

Společný počin sdružení BASKET Ostrava a Autismus bez cenzury. Jedná se o společné 

sportovní odpoledne zdravých děti a děti s PAS které proběhlo v červnu 2015 

Terapeutický pobyt  

V květnu 2015 proběhnul v rekreačním středisku Bílá Holubice psychorelaxační, vzdělávací a 

diagnosticko–terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s diagnózou poruchy autistického spektra 

(PAS). Projekt byl zaměřen na intenzivní a komplexní odbornou péči a terapii pro celou rodinu 

s důrazem na konkrétní přínos pro rozvoj dovedností a zvládání problémových oblastí u dětí s 

PAS.  
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Aktivní týden v ABC  

V červenci 2015 proběhl aktivní týden v ABC. Během celého týdne byl připraven program pro 

děti s PAS. Jednalo se o formu příměstského tábora. Každé dítě mělo asistenta který se mu 

věnoval. Díky těmto asistentem se mohlo uskutečnit během toho týdne mnoho výletu. Asi 

největším zážitek byl výlet do Ostravské ZOO. Díky této akci mohli rodiče nerušené chodit do 

práce a o jejích děti bylo perfektně postaráno.  

Vánoční dílny pro děti s PAS a sourozence  

V prosinci 2015 se zorganizovalo víkendové hlídání a programem pro děti s PAS a jejích 

sourozence. Děti s pomoci asistentu vyráběli vánoční dárky pro rodiče. Díky této akci mohli 

rodiče zvládnout bez stresu vánoční přípravy které nejdou vždy s dětmi s PAS úplně zvládnout.  

Rodičovská a sourozenecká skupina   

Pod vedením moderátorů skupiny Bc. Edity  Ondrazy  a Mgr. Libora Menšíka v příjemném 

prostředí senzorické místnosti dochází ke sdílení nejistot, únavy, stresu, ale také pozitivních 

událostí z náročného života s obtížně vychovatelným dítětem s PAS. 

Během programu jsou k dispozici asistenti kteří , zatímco rodiče diskutují a sdílejí své 

zkušenosti. 

 

Provoz integračního centra ABC  

 Herna pro děti nabízí zázemí pro zajištění odborné systematické záměrné a cílené pomoci a 

podpoře osobám s PAS, jejich rodinám a blízkým.  Je to prostor pro výuku funkčních návyků a 

smysluplných aktivit. V dopoledních hodinách je herna přístupná pro školská zařízení. 

V dopoledních hodinách je herna přístupná veřejnosti. v odpoledních hodinách probíhají také 

volnočasové aktivity pro děti s PAS.  Ke každému dítěti přistupujeme individuálně dle jeho 

potřeb, většina aktivit probíhá tedy individuálně a nebo s doprovodem asistenta- snažíme se 

aby byl asistent k jednomu dítěti stálé stejný- účinnější terapie díky neměnnosti . Cílem tohoto 

přístupu je vytvořit u klienta s PAS pocit , ze byl v dané aktivitě úspěšný a motivovat ho 

k dalším aktivitám.  

Popis realizovaných aktivit v  rámci projektu Integračního centra 

V roce 2015 byly  realizovány tyto konkrétní aktivity zaměřené na rodiny s dětmi a rodiny s 
dětmi s PAS či autismem, s cílem sociální inkluze, prevence, podpory, diagnostiky a terapie v 
návaznosti na komunitní plán MSK: 

Přednášky-realizován cyklus s tematickým zaměřením na zvládání krizových situací a 
konfliktů v rodině a manželství, výchovy nezvladatelného dítěte, rodinných priorit a polarity, 
finanční a zdravotní gramotnosti. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ABC O.P.S. ZA ROK 2015 

Stránka 6 

Kurz-realizovány zážitkové kurzy s praktickými ukázkami a nácvikem profilované na zvládání 
agrese, motivace k učení a aktivnímu rodičovství. 

Vzdělávací aktivity -realizována školení k podpoře posilování sebevědomí rodičů, důraz na 
definici základních životních hodnot, podpora rozvoje kompetencí a aktivního naslouchání. 

Pobytové aktivity- realizován terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi zaměřený na 
psychorelaxaci, vzdělávání a celkovou terapii rodiny formou individuální i skupinové práce s 
rodiči, prarodiči, partnery a dětmi. 

Psychosociální aktivity - realizace pravidelných podpůrných skupin pro rodiče a skupin pro 
sourozence dětí s PAS či autismem. 

Konzultační/informační činnost - konzultace v oblasti prohlubování vztahů v rodině, mezi 
partnery i v rámci celé rodiny, informační činnost v otázkách právních, sociálních, 
diagnostických, pedagogických a psychologických. 

Beseda/workshop/diskusní skupina - besedy na téma výchovy ke zdravému způsobu života, 
alternativní terapie, legislativních změn a aplikace v praxi. Workshop alternativní komunikace 
a strukturovaného učení. Diskusní skupina ohledně šikany v rodině a mimoškolních 
zařízeních, kyberšikana, závislostí na mediálních zařízeních. 

Poradenství - realizováno odbornými pracovníky za účelem řešení sociální izolace, řešení 
náročných životních situací, vedení konstruktivnímu řešení problémů. 

Tréninkové aktivity - formou nácviku, tréninku a her formování rodiče a dítěte a prohlubování 
jejich vzájemné interakce. 

Doprovod dětí do aktivit/služeb - doprovod do školských i mimoškolských zařízení s možností 
navázání služeb  asistence. 

Hlídání dětí – doprovodná služba . Podpůrná služba pro rodiny v souvislosti s realizací výše 
uvedených aktivit, realizovaná v prostorách sdružení či v přímo v domácnostech. 

Osvěta - průběžná propagační, prezentační a informační činnost směrem k široké laické 
veřejnosti. 

Zavádění nových metod do praxe - Výchovně vzdělávací aktivity se zacílením na aplikaci 
aktuálních moderních metod výchovy. 
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Výsledky hospodaření  
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Kontaktní informace 

 

 

GABRIELA ŠNAJDROVÁ  
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY 

 ING.MICHAELA SKULINOVÁ 
ŘEDITEL  

 MGR.KRISTINA NENIČKOVÁ 
PROJEKTOVÝ MANAŽER 

     

Telefon 607 166 847 

snajdrova@abc-ops.cz 

 Telefon 777 964 277 

skulinova@abc-ops.cz 

 Telefon 736 176 717 

nenickova@abc-ops.cz 

Informace o společnosti 

ABC o.p.s.  

Karola Šmidkeho 1823/9 , Ostrava – Poruba , 708 00 

Telefon 720 183 128    

www.autistickedite.cz 

 

Provozovna : Integrační centrum ABC o.p.s.  

Nábřeží Svazu Protifašistických bojovníku 455, Ostrava – Poruba  

 

 

 

 

http://www.autistickedite.cz/
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