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Úvodní 
slovo
Vážení přátelé,
otevíráte výroční zprávu Dětského 
klíče Šumperk (DK), obecně pro-
spěšné společnosti za rok 2020. 
Koronavirová epidemie, která neče-
kaně změnila svět, byla zkouškou 
nejen pro každého z nás v osobním 
životě, ale také v  sociálních služ-
bách. Uživateli našich služeb jsou 
lidé s  autismem , pro něž jsou ne-
čekané změny velmi náročné i v da-
leko menším měřítku, než s  jakým 
jsme byli vloni (a  neustále jsme) 
konfrontováni.
Po celou dobu pandemie navzdo-
ry omezeným možnostem obvyk-
lých aktivit jsme dokázali rodinám 
našich uživatelů odlehčit. Tým DK 
byl důležitou oporou v období psy-
chických propadů a hlubokých kri-
zí. Srdečně děkuji všem za pracov-
ní nasazení a odvedenou práci.
Uplynulý rok byl současně 20. ro-
kem v  životě DK. Během dvaceti-
letého fungování, které jsme proži-
li s lidmi s autismem, nás podpořilo 
mnoho firem, institucí i soukromých 

osob. Bez jejich podpory bychom 
naši práci nemohli vykonávat. Za 
jejich důvěru a pomoc bych chtěla 
velmi poděkovat.
Velké díky patří také našim uživate-
lům a jejich rodinám, jejichž zpětné 
vazby nám pomáhají poskytované 
služby zkvalitňovat.
Je symbolické, že právě v  období 
roku 2020 probíhala stavební rea-
lizace projektu Asistenčního domu 
pro lidi s  autismem. Podzimní ko-
laudací bylo završeno mnohaleté 
úsilí DK o  vybudování objektu pro 
poskytování sociálních služeb pro 
lidi s autismem. Mohli jsme se na-
stěhovat do krásných nových pro-
stor. Výstavba objektu byla podpo-
řena z ESF. Významným zdrojem 
financování byl firemní sektor, ze-
jména pak mnohaletá podpora fir-
my SHM. Chtěla bych srdečně 
poděkovat všem, kteří nás pod-
pořili a  pomohli projekt úspěšně 
dokončit.
V neposlední řadě děkuji také širo-
ké veřejnosti za ocenění naší prá-
ce formou Ceny města Šumperka 
za rok 2020 pro DK za vybudování 
tolik potřebného důstojného záze-
mí pro práci s lidmi s autismem.

Věra Nedomová
ředitelka
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Poruchy 
autistického 
spektra – PAS
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7Autismus je 
poruchou vývoje 
sociální interakce 
a komunikace. Jde 
o vrozenou odlišnost 
ve vývoji a fungování 
mozku, která 
způsobuje, že dítě se 
chová a myslí jinak 
než jeho vrstevníci.

Má potíže v komunikaci, nedokáže 
adekvátně reagovat na běžné situ-
ace. Na druhou stranu v  některých 
oblastech mohou lidé s  autismem 
výrazně převyšovat ostatní, třeba 
v matematice, jazycích nebo umění.

Modelový příklad 
člověka s diagnózou 
autismu neexistuje.

Stejnou diagnózu sdílí lidé nad-
průměrně inteligentní i  s  mentál-
ní retardací, spontánně navazující 
kontakt i  uzavření, klidní i  aktivní 
s  poruchami chování. Někteří lidé 
s  touto diagnózou vyžadují speci-
ální vzdělávání a  neustálý dohled, 
jiní žijí samostatně, jsou úspěšní 
v  zaměstnání a  vedou spokojený 

rodinný život. Nicméně u všech lidí 
s  touto diagnózou je vývoj v  kon-
krétních oblastech narušen do té 
míry, že lze dopad poruchy na člo-
věka a na jeho rodinu považovat za 
závažný a handicapující.

www.autismus.cz

Jaká je jeho příčina?

Autismus je poruchou, jejíž příči-
nu se prozatím nepodařilo odha-
lit. Předpokládá se, že určitou roli 
zde hrají genetické faktory, růz-
ná infekční onemocnění a chemic-
ké procesy v  mozku. Moderní teo-
rie tvrdí, že autismus vzniká až při 
kombinaci několika těchto fakto-
rů. Autismus je v podstatě syndrom, 
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8 který se diagnostikuje na základě 
projevů chování. Projevuje se buď 
od dětství, nebo v  raném věku (do 
36 měsíců).
Porucha určitých mozkových 
funkcí způsobí, že dítě nedokáže 
správným způsobem vyhodnoco-
vat informace (senzorické, jazy-
kové). Lidé s  autismem pak míva-
jí výrazné potíže ve vývoji řeči, ve 
vztazích s  lidmi a obtížně zvládají 
běžné sociální dovednosti.

Může autismus 
provázet ještě nějaká 
jiná nemoc?

Autismus může být, a  často bývá, 
kombinován s  jinými poruchami či 
handicapy psychického i  fyzické-
ho rázu (mentální retardace, epile-
psie, smyslové poruchy, geneticky 

podmíněné vady atd.). Často se 
přidružuje problematické chování 
rozdílné intenzity. Někteří lidé s au-
tismem mají pouze mírné problémy 
(např. nemají rádi změny), u  dru-
hých pozorujeme agresivní nebo 
sebezraňující chování. Také hyper-
aktivita, neschopnost soustředě-
ní nebo výrazná pasivita se často 
s autismem pojí.

Třídění PAS

• Aspergerův syndrom
• Rettův syndrom
• Dezintegrační porucha
• Atypický autismus
• Dětský autismus

www.praha.apla.cz

Problémové oblasti 
společné pro PAS

Sociální vztahy 
a chování
• Potíže s  neverbálními projevy 

v různých sociálních situacích
 – postoj těla, řeč těla (např. mi-

mika, gesta), oční kontakt
• Nevytváření vztahů (nekamará-

dění se) s vrstevníky
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9• Malé nebo žádné spontánní sdí-
lení prožívání s ostatními

• Preferování činnosti o samotě

Komunikace

• Řeč má opožděný vývoj, nebo se 
nerozvíjí vůbec

• Potíže s  aktivní a  smysluplnou 
komunikací s okolím

• Užívání a  opakování vlastních 
řečových stereotypů

Představivost, zájmy, 
hra
• Děti nemají schopnost si samo-

statně hrát
• Ulpívání na specifických, ne-

funkčních rituálech a  rutinních 
činnostech

• Stereotypní a opakující se moto-
rické manýrování (např. třepání 
rukama)

• Velmi dlouho trvající zaujetí ně-
jakým předmětem

• Výrazné zaujetí pro jednu nebo 
více činností, která je výjimečná 
buď svojí intenzitou, nebo před-
mětem zájmu

www.dotyk2.cz/rana-pece 
poruchy-autistickeho-spektra

Prevalence poruch 
autistického spektra
Úřad vlády ČR – Zápis vládního 
výboru pro osoby se zdravotním 
postižením:
V září 2019 uvedl Ústav zdravotnic-
kých informací a statistiky ČR (ÚZIS 
ČR), že v roce 2018 eviduje 14 000 
osob s dg PAS, péče u lidí s PAS byla 
vykázána ve 26 000 případech. Dle 
oficiálních statistik Národního re-
gistru hrazených zdravotních slu-
žeb (NRHZS) byl v roce 2018 celko-
vý počet „pacientů s  PAS“ 24 789 
– byla u nich vykázána péče spoje-
ná s dg. PAS. Celosvětová prevalen-
ce uvádí nejčastěji 1 až 2 procenta 
lidí s PAS v populaci, aktuální údaj 
z roku 2019 vzrostl až na 2,7 %.



Poslání 
a cíle Dětského 
klíče
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11Obecně prospěšná 
společnost Dětský 
klíč Šumperk je 
nestátní neziskovou 
organizací, která 
působí v šumperském 
regionu od roku 2000.

Činnost společnosti směřuje k za-
jištění a  poskytování registrova-
ných sociálních služeb – osobní 
asistence, odlehčovací služby a so-
ciální rehabilitace osobám s poru-
chou autistického spektra (PAS).

Dětský klíč Šumperk 
svou činností přispívá 

ke zvyšování kvality 
života dětí, dospívajících 
a dospělých osob s PAS 
a pomáhá jim zapojit 
se do aktivit běžné 
populace, které jsou 
jim vzhledem k jejich 
handicapu obtížně 
dostupné.

Poskytuje také možnost odpočinku 
a regeneraci sil rodičům pečujícím 
celodenně o  děti, mladé dospělé 
a  dospělé s  PAS. Prostřednictvím 
sociální služby tak pomáhá zabra-
ňovat sociálnímu vyloučení osob 
s  PAS a  osobám o  ně pečujícím 
a umožňuje jim participovat na ka-
ždodenním životě společnosti.



Historie 
v datech
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13Rok 2000
Organizace Dětský klíč Šumperk 
byla založena na základě potře-
by pomoci handicapovaným dě-
tem – zejména s  poruchami au-
tistického spektra (PAS) a  jejich 
rodinám. Působnost neziskové or-
ganizace byla od počátku směro-
vána na region Šumperka, Zábřehu 
a Hanušovic, kde zcela chyběly so-
ciální služby zaměřené na tuto cí-
lovou skupinu uživatelů.

Rok 2001
Realizujeme první projekty, získá-
váme dárce z řad firem a  jednot-
livců. Finanční prostředky putují 
na podporu speciální SŠ, ZŠ a  MŠ 
Šumperk. Ve spolupráci se speci-
ální školou pořádáme první ročník 
benefiční akce „Módní přehlídka“.

Rok 2002
Zaměstnáváme koordinátora pro-
jektů, realizujeme první odborné 
semináře pro rodiče dětí s PAS. Za fi-
nanční podpory nadace ADRA vzni-
ká první služba osobní asistence.

Rok 2003
Realizujeme volnočasové aktivity 
s  osobní asistencí v  podobě tělo-
výchovného kroužku, kroužku jízdy 
na koních a  canisterapie. Vybavili 
jsme malou kuchyňku za účelem 
procvičování základních sociálních 

dovedností a  výtvarnou dílnu se 
zaměřením na arteterapii.

Rok 2004
Realizujeme první letní prázdnino-
vý pobyt pro děti s  PAS. Pro rodi-
če pečující o osobu s PAS, rodinné 
příslušníky a  pedagogy realizuje-
me odborné semináře zaměřené 
na problematiku PAS. Poskytujeme 
odlehčovací službu pro odlehčení 
rodině pečující o dítě s PAS.

Rok 2005
Rozšiřujeme své aktivity, zvyšuje-
me povědomí veřejnosti o činnos-
ti organizace. Zajišťujeme odbor-
né vzdělávání osobních asistentů. 
Město Šumperk oceňuje práci or-
ganizace cenou Města Šumperka 
v oblasti sociálních služeb.

Rok 2006
Personálně posilujeme o  soci-
ální a  administrativní pracovni-
ci. Stěhujeme se do větších pro-
stor, kde zahajujeme novou 
službu – Klubovna Dětského klíče. 
Realizujeme víkendové pobyty pro 
děti s PAS. Jsme zařazeni do komu-
nitního plánování sociálních slu-
žeb města Šumperka.

Rok 2007
V osobní asistenci a odlehčova-
cích službách pro osoby s PAS se 
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14 stáváme registrovaným poskytova-
telem sociálních služeb v souvis-
losti s novelizací zákona o sociál-
ních službách.

Rok 2008
Stěhujeme se do nových pro-
stor – zázemí, kancelář, klubovna. 
Vzděláváme naše zaměstnance 
v problematice PAS. V rámci vzdě-
lávání asistenti absolvují kurz pra-
covníka v sociálních službách.

Rok 2009
Registrujeme novou formu odleh-
čovací služby, a  to pobytovou. Po 
proškolení asistentů službu realizu-
jeme v novém odlehčovacím bytě.

Rok 2010
Realizujeme první projekty finan-
cované prostřednictvím EÚ a  OP 
LZZ. Za přínos v  oblasti sociál-
ních služeb přebíráme Cenu Města 
Šumperka.

Rok 2011
Poprvé se zapojujeme do kampa-
ně „Light it up blue“ (Rozsviťme se 
modře). Připravujeme nové prosto-
ry – zázemí organizace, odlehčo-
vací byt, klubovna.

Rok 2012
Stěhujeme se do nových prostor 
a pro naše klienty otevíráme druhý 

odlehčovací byt. Máme zaregis-
trovanou novou sociální službu – 
sociální rehabilitace, navazujeme 
spolupráci s Charitou Šumperk.

Rok 2013
Navazujeme novou spolupráci 
s  Městskou knihovnou Šumperk. 
Stěhujeme klubovnu do nových 
prostor.

Rok 2014
Veřejnosti zpřístupňujeme naše 
prostory během Dne otevřených 
dveří. V  rámci kampaně „Light it 
up blue“ se s  našimi přáteli a  pří-
znivci poprvé fotíme v  modrém 
a  dáváme tak vzniknout nové tra-
dici. Úspěšně absolvujeme inspek-
ci kvality poskytovaných služeb 
osobní asistence.

Rok 2015
Rozšiřujeme spektrum nabíze-
ných služeb o  snoezelen terapii. 
Realizujeme projekty financované 
z EHP fondů. Zahajujeme spoluprá-
ci s  organizací Maltézská pomoc, 
o.p.s. za účelem využití dobrovol-
nické služby.

Rok 2016
Úspěšně dokončujeme pro-
jekty financované z  EHP fon-
dů. Prezentujeme naši organiza-
ci na Veletrhu sociálních služeb 
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v Šumperku. Klubovnu a snoezelen 
stěhujeme do nových prostor.

Rok 2017
Podáváme žádost o dotaci na nový 
projekt „Asistenční dům pro osoby 
s autismem“. Začínáme poskytovat 
screeningové konzultace zaměře-
né na odhalení PAS. Rozšiřujeme 
volnočasové aktivity pro oso-
by s  PAS o  pohybově-dramatický 
kroužek.

Rok 2018
Po dalším stěhování zahajujeme 
provoz snoezelenu v  prostorách 
Městské knihovny TGM Šumperk. 
Připravujeme podklady pro zahá-
jení výstavby „Asistenčního domu 
pro osoby s autismem“.

Rok 2019
Spouštíme nové webové strán-
ky, klubovnu stěhujeme do no-
vých prostor SŠŽTS, tzv. „Zámeček“ 
na Bulharské ulici v  Šumperku. 
Zahajujeme výstavbu „Asistenčního 
domu pro osoby s  autismem“ 
v Šumperku – Horní Temenici.

Rok 2020
Dětský klíč oslavil jubilejních 20 let 
od svého založení.
Rozšiřujeme registrované sociální 
služby o  novou službu – odborné 
sociální poradenství. Byla ukonče-
na výstavba nového asistenčního 
domu pro osoby s PAS v Šumperku 
– Temenici.



Základní údaje 
společnosti
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17Základní údaje

Název společnosti
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

Sídlo společnosti
Kozinova 35/5
787 01 Šumperk

IČ: 25852957

Bankovní spojení
Česká spořitelna
Č. ú.: 5799353319/0800

Právní forma
Obecně prospěšná společnost
Datum zápisu: 18. února 2000
Výpis z rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedený 
u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl 0, vložka 111

Kontakty

detskyklic@seznam.cz
+420 583 550 118
www.detskyklic.cz

Facebook
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk

Datová schránka
5pm9rn

Pracoviště

Kancelář a klubovna
Kozinova 35/5
787 01 Šumperk

Odlehčovací byt
Kozinova 35/5
787 01 Šumperk

Jeremenkova 1784/52
787 01 Šumperk

Klubovna
Bulharská 372/8
787 01 Šumperk

Klubovna – snoezelen
28. října 1280/1
787 01 Šumperk



Organizační 
struktura 
společnosti
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Zakladatelé
Mgr. Jan Nedoma
Mgr. Jana Večeřová
Mgr. Kateřina Křenová

Dozorčí rada
Marian Pribilinec
Mgr. Jan Nedoma
Ivo Smiešný

Správní rada
Mgr. Lenka Hošková
Mgr. Iveta Chvátalová, PhD.
Ing. Pavel Hošek

Správní rada

Management

Sociální pracovník, 
Vedoucí služby

Ostatní pracovníci 
v nepřímé péči

Koordinátor a fundraising, 
Administrativní pracovník

Pracovníci v sociálních 
službách

Revizní orgán

Ekonomika
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Lidé v Dětském klíči 
v roce 2020

Statutární orgán – ředitelka
Ing. Věra Nedomová

Pracovníci v nepřímé péči
Renata Koňariková
Milada Mazurková
Miroslav Mužík
Silvie Nováková

Sociální pracovníci
Bc. Tomáš Dittrich
Mgr. Kateřina Hrochová
Bc. Eva Maixnerová
Mgr. Pavlína Křížová
Mgr. Daniela Symerská
Bc. Lenka Šilhanová
Bc. Aneta Tkadlecová, DiS.
Silvie Turková Krystýnová, DiS.

Pracovníci v sociálních službách 
pracující na základě pracovní 
smlouvy a dohod o provedení práce
Petra Ballonová
Mgr.Pavlína Bušínová
Vladimíra Horáková
Oldřich Kalužnický
Martina Kubíčková
Karolína Lukasová
Ivana Macurová
Zdenek Novotný
Petra Novotná
Bc. Michaela Pavolová
Adéla Reichlová
Ilona Rychlíková
Vítek Starý
Jana Šafářová
Věra Teplá
Bc. Jana Vomlelová

Externí pracovníci
Ing. Naděžda Řeháková, účetní





Zpráva 
o činnosti 
společnosti
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23I. Poskytované 
sociální služby
Počet hodin poskytnutých soci-
álních služeb pro osoby s  PAS za 
uplynulé období.

1. Osobní asistence (terénní)
2. Odlehčovací služba (ambulantní, 

terénní, pobytová)
3. Sociální rehabilitace (ambulant-

ní, terénní)
4. Odborné sociální poradenství 

(ambulantní)

Rok
Počet hodin

osobní 
asistence

Počet hodin 
odlehčovací 

služby

Počet hodin 
sociální 

rehabilitace

Odborné 
sociální

poradenství 

Celkem
hodin

Rok 2010 670,00 1 080,00 – 1 750,00

Rok 2011 870,00 3 894,00 – 4 764,00

Rok 2012 906,50 6 245,50 45,00 7 197,00

Rok 2013 809,50 7 357,00 342,00 8 508,50

Rok 2014 969,50 7 936,00 470,50 9 376,00

Rok 2015 1 870,00 8 227,00 320,00 10 417,00

Rok 2016 1 394,00 8 899,08 773,75 11 066,83

Rok 2017 1 591,26 8 447,38 970,00 11 008,64

Rok 2018 1 873,65 8 543,51 907,00 11 324,16

Rok 2019 1 569,50 12 759,49 981,00 15 309,99

Rok 2020 528,00 7 666,00 1 002,00 1 220,00 10 416,00

1. Osobní asistence 
1.1 Osobní asistence – 
terénní

Osobní asistence terénní je sociál-
ní služba poskytovaná osobám, jež 

mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu diagnózy PAS nebo kombino-
vaného postižení a  jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba je poskytována v  přiroze-
ném sociálním prostředí a umožňu-
je našim uživatelům žít, vzdělávat 
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24 se a pracovat v obdobném sociál-
ním prostředí jako jejich vrstevníci.
Osobní asistence může probí-
hat u  lékaře nebo dle individuál-
ních přání a  požadavků uživatele. 
Součástí poskytovaných služeb je 
také doprovod uživatelů do krouž-
ků a  aktivit dle jejich přání. Velká 
část nabízených volnočasových 
aktivit se zaměřuje na rozvoj hrubé 
a  jemné motoriky, fyzické kondice 
a celkové obratnosti našich uživa-
telů prostřednictvím sportovních 
a  dalších činností. Věnujeme se 
i hudební oblasti, kde podporujeme 
kreativitu, smysl pro rytmus a vyjá-
dření se pomocí hudby.

V rámci smysluplného 
trávení volného času 
usilujeme o to, aby 
se naši uživatelé učili 
novému, získávali nové 
znalosti a dovednosti, 
poznávali nová místa, 
nacházeli nové kamarády.

V kontaktu s asistenty i vrstevníky 
také posilují a procvičují své soci-
ální dovednosti.

Osobní asistence podle potřeb 
uživatele
V  roce 2020 jsme doprovázeli 
naše uživatele ke kadeřníkovi, na 

trénink, kulturní program, výlet, do 
restaurace, individuálních volno-
časových aktivit, do školy apod. 

Pohybový kroužek
Pohybový kroužek probíhal do 
března roku 2020 dvakrát týd-
ně v  prostorách tělocvičny 1. ZŠ 
v Šumperku. Po společné rozcvič-
ce a  hrách s  psychomotorickým 
padákem cvičil pak každý uživatel 
s  jedním osobním asistentem na 
jednotlivých stanovištích podle vi-
zualizovaného rozvrhu.

Muzikohrátky
V rámci kroužku měli uživatelé pod 
vedením osobního asistenta opa-
kovaně možnost zahrát si na různé 
hudební a  rytmické nástroje (bub-
ny djembe, cabasa, kokiriko, dešt-
ná hůl, tibetská mísa, rumba koule, 
ajn.). Velmi oblíbené byly také růz-
né hudební hry, říkadla a písně.

Pohybově-dramatický kroužek
Pohybově-dramatický kroužek pro-
bíhal pravidelně jedenkrát týdně. 
Uživatelé společně s osobními asis-
tenty hráli na ozvučná dřívka, zpívali, 
hráli hudebně-dramatické hry a tan-
čili s barevnými hedvábnými šátky.

Kroužek jízdy na koních
Tato aktivita se už tradičně těší 
u našich uživatelů velké oblibě. Na 
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koních měli možnost jezdit v krás-
né přírodě v  Loučné nad Desnou. 
Osobní asistenti vyzvedli uživate-
le na dohodnutém místě a společ-
ně se přepravili na Ranč Mustang 
Loučná. Jízda na koni probíhala 
za přítomnosti osobního asistenta 
a zkušeného vodiče koní.

Bowling
Radost z této hry prožívali naši uži-
vatelé v  zábavním a  gastronomic-
kém centru Maják v  Šumperku. 
Kromě potěšení ze hry přinášela tato 
aktivita uživatelům také možnost 
setkat se s kamarády, mít kontakt se 
sociálním prostředím a v neposled-
ní řadě také objednat a vychutnat si 
oblíbený teplý či studený nápoj.

Taneční kurz
Od ledna do března roku 2020 jsme 
uspořádali taneční kurz, v němž se 

naši uživatelé učili základům spo-
lečenských tanců a společenského 
chování. Vyvrcholením kurzu pak 
byla prodloužená hodina za účas-
ti rodinných příslušníků našich 
uživatelů.

2. Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je zaměře-
na na podporu pečujících osob, 
kterým umožní potřebnou relaxa-
ci a  prostor pro regeneraci vlast-
ních fyzických a psychických sil. Je 
poskytována osobám s PAS a oso-
bám s  kombinovaným postižením 
se sníženou soběstačností, kterým 
nabízí pomoc a podporu při zvládá-
ní běžných denních sebeobsluž-
ných činností.
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27Zprostředkovává kontakt 
se společenským 
prostředím, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační 
činnosti a také sociálně 
terapeutické činnosti.

Poskytuje pomoc při uplatňová-
ní práv, oprávněných zájmů a  při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Pomáhá uživatelům v jejich sociál-
ním začleňování, umožňuje vyko-
návání aktivit, jež jsou v  jejich vě-
kové skupině běžné.

2.1 Odlehčovací 
služba – ambulantní
Pobyt uživatele v klubovně
V  klubovně trávili uživatelé čas 
relaxací, hrou s  hračkami či spe-
ciálními pomůckami, věnovali se 
výtvarné činnosti. Pro podporu 
dobré nálady je k  dispozici hou-
pačka, trampolína, velké množství 
knih, zvukové hračky, PC a  iPady 
se speciálními programy pro oso-
by s  autismem a  pohádky na DVD. 
Odlehčovací službu jsme si za 
pěkného počasí zpříjemnili pro-
cházkami po městě i za město, na 
dětská hřiště nebo za zvířaty na 
statek Pomněnky. V  souladu s  in-
dividuálními plány jsme přirozenou 

a  zábavnou formou procvičova-
li sebeobslužné dovednosti, reali-
zovali jsme nácviky péče o osobní 
věci, hygienické návyky, stolová-
ní. Prohlubovali jsme komunikač-
ní a  sociální dovednosti uživatelů, 
podporovali společnou hru, přátel-
ství a pohodovou atmosféru.
Program klubovny byl operativně 
tvořen podle skladby a  individu-
álních zájmů uživatelů. Mimo jiné 
jsme vyráběli modré náramky, zdo-
bili hrnky a  misky, vytvářeli levan-
dulové pytlíčky, pohankové polš-
tářky a  batikovali trička. Někteří 
naši uživatelé s chutí tvořili barev-
né průsvity na okna, jiní vyráběli 
vánoční přáníčka nebo pekli per-
níčky. Pod vánočním stromkem pak 
našli naši uživatelé mnoho krás-
ných dárků – hraček, her, hudeb-
ních nástrojů a knih.

Klubovna – snoezelen
V  průběhu roku 2020 byl prostor 
snoezelenu využíván k  relaxaci, 
aktivizaci, smyslové stimulaci, ná-
cviku komunikačních a  sociálních 
dovedností. Uživatelé tu trávili čas 
buď skupinově (účastí na tema-
tických programech) nebo indivi-
duálně (jen v doprovodu osobního 
asistenta).
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28 2.2 Odlehčovací 
služba – terénní
Výlety, cestování, kultura
Během roku, jak to jen bylo možné, 
jsme se snažili plnit přání uživatelů 
a jejich blízkých zprostředkováním 
výletů do blízkého i  vzdálenější-
ho okolí. Velmi oblíbenou činnos-
tí bylo cestování, zejména vlakem. 
Společně jsme vybírali nová zají-
mavá místa, navštěvovali dětská 
hřiště, výstavy, cukrárny, kavárny, 
restaurace, bazény, kina, koncerty, 
solnou jeskyni a knihovnu. Velkým 
zážitkem byl pro naše uživatele 
společný výlet do Prahy spojený 
s exkurzí na Letišti Václava Havla.

Prázdninový letní pobyt pro děti 
a mladé lidi s autismem
V  roce 2020 se nám opět podaři-
lo uspořádat tři turnusy prázdnino-
vého pobytu. Ten probíhal na chatě 
ve Štědrákově Lhotě, která je vel-
mi prakticky a  moderně vybavena. 
Prostředí je útulné a komfortní, po-
koje pro nejvýše dva společně uby-
tované uživatele a  jejich asisten-
ty. V rámci „tábora“ jsme podnikali 
procházky po blízkém okolí, vyda-
li se na výlet do Zoologické zahra-
dy Olomouc a na Plovárnu Hranice. 
Na chatě měli naši uživatelé mož-
nost plavat v  bazénu, skotačit na 
trampolíně nebo houpačce, hrát 

kuželky a mnoho dalších her. Jako 
zkušení táborníci si opekli špekáč-
ky na ohni, nechyběla táborová hra 
a  Olympijské sportovní hry s  me-
dailemi. Společně s  osobními asi-
stenty si naši uživatelé také na-
batikovali tričko, užívali si večerní 
diskotéky a někteří hráli na hudeb-
ní nástroje a zpívali.

Víkendové pobyty
S ohledem na epidemiologickou 
situaci musely být zrušeny pláno-
vané jarní víkendové odlehčovací 
pobyty a uskutečnily se pouze dva 
pobyty v době podzimní. Uživatelé 
se společně s  osobními asisten-
ty vydali do Koutů nad Desnou do 
penzionu Ema. Bydleli zde v  pří-
jemném prostředí rodinného typu 
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29obklopeném krásnou přírodou. 
V  areálu bylo k  dispozici dětské 
hřiště s  trampolínou, skluzavkou 
a  houpačkami. Pro všechny byl 
opět připravený bohatý program 
(hry, opékání špekáčků, procház-
ka přírodou, jízda na koních a bow-
ling). Uživatelům jsme rovněž po-
nechali dostatek prostoru na tolik 
potřebné „vypnutí“ a relaxaci.

2.3 Odlehčovací 
služba – pobytová
Odlehčovací byt
Společnost Dětský Klíč Šumperk, 
o.p.s měla v  roce 2020 k  dispo-
zici dva odlehčovací byty. Služba 
v  odlehčovacích bytech probíha-
la vždy v  poměru jeden asistent 
k  jednomu uživateli. V  rámci po-
bytu v bytě si uživatelé, společně 
s  rodiči a osobními asistenty, plá-
novali odpolední aktivitu. S osob-
ními asistenty pak navštěvova-
li různá veřejná místa – bazén, 
saunu, solnou jeskyni, knihov-
nu, bowling, kino, divadlo, muze-
um, absolvovali výlety do blízkého 
i  vzdálenějšího okolí. Za účelem 
příjemně stráveného odpoled-
ne mohli uživatelé využít prosto-
ry kluboven Dětského klíče nebo 
spojit odlehčovací službu s využi-
tím nabídky volnočasových aktivit. 

Nácviky komunikačních, sociál-
ních a  ostatních praktických do-
vedností probíhaly nedirektivní 
a  neformální formou, podporovaly 
se oblasti smluvené při tvorbě in-
dividuálního plánu.

3. Sociální 
rehabilitace
Sociální rehabilitace je služba ur-
čená pro uživatele starší patnácti 
let a jejím hlavním cílem je přispět 
k dosažení co nejvyšší míry samo-
statnosti, nezávislosti a soběstač-
nosti uživatelů. V  roce 2020 byly 
služby sociální rehabilitace po-
skytovány v rámci aktivit Dětského 
klíče, dále také ve spolupráci 
s  Charitou Šumperk a  Městskou 
knihovnou T. G. Masaryka Šumperk.

3.1 Sociální 
rehabilitace – 
ambulantní

Tato sociální služba probíhala v klu-
bovnách organizace. V  roce 2020 
měli uživatelé možnost připojit se 
k programům Dětského klíče (mu-
zikohrátky, pohybově-dramatic-
ký kroužek), péct perníčky, vyrá-
bět náramky, levandulové pytlíčky, 
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pohankové polštářky a  také zdo-
bit hrnky a misky. Výtvarné činnosti 
byly zaměřeny na nácviky pracov-
ního chování, kdy odměnou bylo 
vždy něco dobrého a  velká po-
chvala s poděkováním.

3.2 Sociální 
rehabilitace – terénní
V  rámci terénní sociální rehabili-
tace docházelo ke zprostředko-
vání kontaktu se společenským 
prostředím (volnočasové aktivi-
ty, bowling, výlety) a  k nácviku 
sebeobslužných, komunikačních 
a  sociálních dovedností (nakupo-
vání, samostatný výběr, objedná-
ní a placení jídla v  restauraci, po-
užívání průkazu ZTP/P, orientace 
ve vnitřním a venkovním prostoru, 
cestování hromadnými dopravními 
prostředky).

Zpočátku roku 2020 byl také pro-
váděn pravidelný nácvik pracov-
ního chování a  jednoduchých pra-
covních dovedností (odbalování 
a  čištění knih, pečetění pokladni-
ček na Tříkrálovou sbírku).

4.1 Odborné sociální 
poradenství – 
ambulantní

Posláním odborného sociálního po-
radenství Dětského klíče Šumperk, 
o.p.s. je podpora osob s  kombino-
vaným postižením a  podpora rodin 
s  dítětem/dětmi s  kombinovaným 
postižením. Cílem služby je nabíd-
nout těmto osobám bezplatné, ne-
stranné a diskrétních rady či infor-
mace, které by vedly k předcházení, 
zlepšení či vyřešení jejich součas-
né nepříznivé životní situace.
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31II. Základní statistické 
údaje
Přehled realizovaných 
sociálních služeb 
v roce 2020

Rozdělení klientů 
podle stupně 
závislosti v roce 2020

Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV

Celkem 1 1 5 24

Služba Počet klientů Počet hodin

Osobní asistence terénní 20 528

Odlehčovací služba terénní 20 2 161

Odlehčovací služba ambulantní 22 1 860

Odlehčovací služba pobytová 14 3 645

Sociální rehabilitace terénní 8 819

Sociální rehabilitace ambulantní 8 183

Odborné sociální poradenství ambulantní 18 1 220
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Mladší školní 
věk (7–10 let)

3,2%

Starší školní věk 
(11–15 let)

35,5%
Dorost (16–18 let)

22,6%

Mladí dospělí 
(19–26 let)

22,6%

Dospělí (27 a více let)

16,1%

Věková skladba 
uživatelů služeb 
Dětského klíče v roce 
2020

V roce 2020 využívalo služeb 31 
uživatelů s PAS ve věku od 9 do 30 
let.
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33Rozdělení uživatelů 
podle jejich 
komunikačních 
dovedností v roce 2020

Neverbálně

29%

Verbálně 
nefunkčně

42%

Verbálně 
funkčně

29%

Neverbálně
Komunikuje pomocí gest, zvuků 
případně jednoduchých slov; ne-
rozumí sdělenému obsahu, otáz-
ce; přání vyjadřuje pomocí vizuál-
ní podpory – piktogramů, psaného 
textu; komunikuje za podpory pik-
togramů a procesuálních schémat.

Verbálně nefunkčně
Komunikuje pomocí gest, slov, jed-
noduchých vět, echolálií, vizuál-
ní podpory – piktogramů, psané-
ho textu; nerozumí sdělenému 
obsahu, otázce; nedokáže ver-
bálně srozumitelně vyjádřit přání, 

odpovědět na složitější otázku; ko-
munikuje za podpory piktogramů 
a procesuálních schémat.

Verbálně funkčně
Komunikuje pomocí gest, slov, vět; 
rozumí sdělenému obsahu ve for-
mě jednoduchých vět a  dokáže 
srozumitelně odpovědět a  vyjád-
řit přání, otázku pomocí jednodu-
chých vět.
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Nízkofunkční

71%

Vysocefunkční

3%

Středněfunkční

26%

Rozdělení uživatelů 
podle úrovně 
adaptability (funkčnosti) 
v roce 2020
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III. Screeningové 
konzultace
Rodiny s dětmi využívaly screenin-
gové konzultace zaměřené na od-
halení poruchy autistického spekt-
ra. Konzultace vedla naše zkušená 
speciální pedagožka odborně pro-
školená v NAUTIS, z.ú. Praha.

IV. Vzdělávání 
zaměstnanců
Jednou z hlavních priorit nezisko-
vé organizace Dětský klíč Šumperk 
je kontinuální a  celoživotní pro-
fesní vzdělávání zaměstnanců. 
Cílem vzdělávání je zvýšit odborné 

kompetence pracovníků v  oblasti 
problematiky poruch autistického 
spektra.

V roce 2020 
absolvovali pracovníci 
následující semináře 
a školení:

• Komunikace pracovníků sociál-
ních služeb s rodinami klientů

• Práce s úzkostmi, rituály a další-
mi přidruženými poruchami u lidí 
s autismem

• Snoezelen v teorii a praxi
• Standardy kvality sociálních slu-

žeb aktuálně a v praxi
• Vyjednávání a  kontaktování so-

ciální služby
• Základy kognitivně behaviorální 

terapie v práci s klienty s úzkost-
nými, fobickými a  depresivními 
problémy

V. Podpora rodičů

Obecně prospěšná společnost 
Dětský klíč si je plně vědoma nut-
nosti úzké spolupráce s  rodinami 
našich uživatelů. Vybudování dů-
věryhodného vztahu je základ-
ním pilířem spolupráce vedoucí ke 
společnému cíli – spokojené dítě, 
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36 dospělí a odpočinutý a klidný rodič. 
O průběhu poskytování služeb jsou 
rodiče informováni bezprostředně 
SMS zprávou, rámcově při předání 
uživatelů a  operativně vždy, když 
vnímají potřebu více informací. 
Jsou přímými aktéry procesu indi-
viduálního plánování, podílejí se na 
tvorbě individuálních plánů, jejich 
průběžném vyhodnocování a hod-
nocení na konci daného období.

Jejich podněty 
a spokojenost jsou pro 
nás důležitým zrcadlem 
nastavení a fungování 
služeb.

VI. Podpora veřejnosti, 
benefiční akce a další 
aktivity organizace

Výročí 20 let organizace se pomy-
slně oslavilo výroční limitovanou 
edicí sportovních mikin ve spolu-
práci s  Vagus Team a.s. Bohužel, 
hlavní program kampaně byl zru-
šen kvůli pandemii Covid-19, ale 
povedla se alespoň částečná rea-
lizace. Proběhl běh ŠumpeRUN na 
podporu Dětského klíče a  existo-
vala všeobecná podpora v  podo-
bě respirátorů a roušek pro Dětský 
klíč, děkujeme! Na podzim jsme se 
účastnili Veletrhu sociálních slu-
žeb pro širokou veřejnost.
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38 VII. Realizované 
projekty

 
 
Sociální služby
Na zajištění sociálních služeb na 
území Olomouckého kraje v  roce 
2020 byla Dětskému klíči poskyt-
nuta účelová dotace z  prostředků 
účelové státní dotace. Dotace byla 
poskytnuta na běžné výdaje sou-
visející s poskytováním základních 
druhů a  forem sociálních služeb. 
Jedná se o osobní asistenci, odleh-
čovací službu, sociální rehabilita-
ci a odborné sociální poradenství. 
Dotace z  rozpočtu Olomouckého 
kraje byla v roce 2020 poskytnuta 
na činnost registrovaných sociál-
ních služeb.

 
 
 
Město Šumperk
Na zajištění poskytování sociál-
ních služeb Dětského klíče v sou-
ladu se zákonem č. 108/2006 Sb. 
o  sociálních službách jsme od 
Města Šumperk obdrželi dotaci 
na osobní asistenci a  odlehčova-
cí služby.

Město Zábřeh
Město Zábřeh poskytlo Dětskému 
klíči neinvestiční dotaci na rok 2020 
na úhradu výdajů souvisejících 
s celoroční činností organizace.

 
 
 
Pobyt pro osoby s autismem
Cílem projektu bylo uskutečnit 
pobyt pro děti a mladé lidi s PAS, 
které se z důvodu svého postiže-
ní a  kvůli problémovému chová-
ní nemohli zúčastnit jiných poby-
tů a táborů. Děti a mladí lidé s PAS 
se zúčastnili letního pobytu ve 
Štědrákově Lhotě. Pobyt proběhl 
ve třech 5denních navazujících 
turnusech v době od 3. 8. do 15. 8. 
2020. Pobyt vedl vedoucí přímé 
péče, tým doplňovali osobní asi-
stenti. Asistenti se spolu s  ve-
doucím týmu podíleli na zajiš-
tění programu pobytů, pracovali 
s  uživateli na rozvoji sebeobslu-
hy, komunikace a  sociálních do-
vedností a  celodenně o  uživate-
le pečovali. Rodiny pečující o dítě 
s PAS tak získaly čas k odpočinku, 
regeneraci sil a možnost vykoná-
vat jiné činnosti, než je jen péče 
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39o dítě s postižením. Akci finančně 
podpořil Olomoucký kraj a  Město 
Šumperk.

Život s autismem
Projekt byl zaměřen na cílovou 
skupinu děti a  mladiství do 18  let. 
Aktivitami projektu byla tera-
pie snoezelen a  odlehčovací byt. 
Odlehčovací byt umožnil zabez-
pečit péči o dítě s PAS v době ne-
přítomnosti pečující osoby, mimo 
domov dítěte. Snoezelen terapie 
přinesla dětem hlavně pocit uvol-
nění, zklidnění, stimulovala jejich 
vnímání, rozvíjela představivost.
Projekt byl podpořen z prostředků 
sbírky „Pomozte dětem“ organizo-
vané Českou televizí a Nadací roz-
voje občanské společnosti.

 
 
 
Benefice 
Nadace Divoké Husy
Nadace Divoké Husy podpořila naši 
organizaci mimořádným finančním 
příspěvkem. Ten byl využit na vy-
bavení nových prostor asistenční-
ho domu.

 
 
Rozsviťme se modře – modrý 
duben v Šumperku
2. duben je uznávaný jako den po-
rozumění autismu a  lidé po celém 
světě se zapojují do osvětových 
kampaní. I přes nouzový stav z dů-
vodu coronavirové pandemie jsme 
si připomenuli Světový den poro-
zumění autismu. K podpoře se za-
pojila široká veřejnost prostřed-
nictvím sociálních sítí, která fotem 
v  modrém vyjádřila podporu lidem 
s poruchou autistického spektra.

 
 
 
Screening – PAS
V rámci realizace projektu byly usku-
tečněny screeningové konzultace 
zaměřené na odhalení poruchy au-
tistického spektra. Nabídka scree-
ningu byla adresována rodičům 
dětí s podezřením na PAS. V přípa-
dě pozitivity PAS bylo rodičům dítě-
te doporučeno podrobnější vyšet-
ření specializovaným odborníkem. 
Zároveň byli rodiče poučeni, jak 
s  dítětem vhodně pracovat, získali 
informace o  používání efektivních, 
a  přitom jednoduchých a  snadno 
pochopitelných, výchovných postu-
pů – strukturovaný program a využi-
tí náhradní komunikace.
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Automobil pro osoby s autismem 
Nadace Charty 77
Předmětem projektu bylo poříze-
ní osobního automobilu určeného 
pro pracovníky sociálních služeb 
v  přímé péči, a  to za účelem pře-
pravy za uživatelem nebo k převo-
zu uživatele. 
Díky dotaci Olomouckého kraje, daru 
Nadace Charty 77 a vlastních zdrojů 
jsme mohli pořídit nový osobní au-
tomobil. Možnost vlastní dopravy 
nabídla uživatelům nové podněty 
a aktivity do míst, do kterých by se 
bez automobilu nedostali.

Výstavba asistenčního domu pro 
osoby s autismem
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/
0.0/16_040/0002209

Cílem projektu je vybudování asis-
tenčního domu určeného pro oso-
by s  autismem. Výstavba objektu 
v Šumperku – Horní Temenici byla 
zahájena v  říjnu 2019. V  listopa-
du 2020 byla stavba zkolaudována 
a  objekt jsme začali postupně vy-
bavovat. Zahájení provozu, které je 
plánované na rok 2021, umožní na-
výšení kapacity odlehčovací služby 
pobytové a zkvalitnění poskytova-
ných služeb. | Projekt je spolufinan-
cován Evropskou unií.
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Aktiva
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období v tis. Kč 

Stav k poslední-
mu dni účetního 
období v tis. Kč

A. Dlouhodobý majetek celkem 3 858 25 623

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 5 393 27 334

 Pozemky 501 628

 Stavby 2 863 2 863

 Hmotné movité věci a jejich soubory 496 856

 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 533 22 987

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 1 535 - 1 711

 Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku

 Oprávky ke stavbám -1 535 - 1711

 Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku

 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
hmotnému majetku

IX. Finanční zpráva 

Rozvaha
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Aktiva
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období v tis. Kč 

Stav k poslední-
mu dni účetního 
období v tis. Kč

B. Krátkodobý majetek celkem 6 008 4 510

I. Zásoby celkem

II. Pohledávky celkem 451 470

 Odběratelé 114 136

 Poskytnuté provozní zálohy 72 115

 Ostatní pohledávky

 Pohledávky za zaměstnanci

 Pohledávky za institucemi sociálního zabez-
pečení a veřejného zdravotního pojištění

 Ostatní daně a poplatky

 Daň z příjmů 153 119

 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočtem

 Jiné pohledávky 112 100

 Dohadné účty aktivní

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 5 539 4 040

 Peněžní prostředky v pokladně 4 24

 Ceniny

 Peněžní prostředky na účtech 5 535 4 016

 Peníze na cestě

IV. Jiná aktiva celkem 18

 Náklady příštích období

 Příjmy příštích období 18

Aktiva celkem 9 866 30 133
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Pasiva
Stav k prvnímu

dni účetního 
období v tis. Kč 

Stav k poslední-
mu dni účetního 
období v tis. Kč

A. Vlastní zdroje celkem 9 257 18 757

I. Jmění celkem 3 802 13 439

 Vlastní jmění 24 24

 Fondy 3 778 13 415

II. Výsledek hospodaření celkem 5 455 5 318

 Účet výsledku hospodaření 92 -137

 Výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení

5 380 5 455

 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let

-17

B. Cizí zdroje celkem 609 11 376

I. Rezervy celkem

 Rezervy

II. Dlouhodobé závazky celkem 10 483

 Dlouhodobé bankovní úvěry 10 483

 Závazky z pronájmu

 Dohadné účty pasivní
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Pasiva
Stav k prvnímu

dni účetního 
období v tis. Kč 

Stav k poslední-
mu dni účetního 
období v tis. Kč

III. Krátkodobé závazky celkem 502 893

 Dodavatelé 14 52

 Přijaté zálohy 13 13

 Ostatní závazky

 Zaměstnanci 261 448

 Ostatní závazky vůči zaměstnancům

 Závazky k institucím soc. zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění

152 262

 Daň z příjmu

 Ostatní přímé daně 41 85

 Ostatní daně a poplatky

 Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů 
územních samosprávních celků

 Jiné závazky

 Krátkodobé bankovní úvěry

 Dohadné účty pasivní 21 33

IV. Jiná pasiva celkem 107 0

 Výdaje příštích období

 Výnosy příštích období 107 0

Pasiva celkem 9 866 30 133
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Náklady v tis. Kč 

I. Spotřebované nákupy celkem 1 723

 Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových položek 1 041

 Prodané zboží

 Opravy a udržování 34

 Náklady na cestovné 6

 Náklady na reprezentaci 2

 Ostatní služby 640

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

 Změna stavu zásob vlastní činnosti

 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

 Aktivace dlouhodobého majetku

III. Osobní náklady 5 907

 Mzdové náklady 4 531

 Zákonné sociální pojištění 1 355

 Ostatní sociální pojištění 21

 Zákonné sociální náklady

IV. Daně a poplatky 15

 Daně a poplatky 15

Výkaz zisku a ztráty
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46 Náklady v tis. Kč 

V. Ostatní náklady 235

 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 Odpis nedobytné pohledávky

 Nákladové úroky 143

 Manka a škody

 Jiné ostatní náklady 92

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 175

 Odpisy dlouhodobého majetku 175

 Tvorba a použití rezerv a opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky 

VII. Daň z příjmů 

Náklady celkem 8 055



V
Ý

R
O

Č
N

Í 
Z

P
R

Á
V

A
 2

0
2

0

47Výnosy v tis. Kč 

I. Provozní dotace 6 440

II. Přijaté příspěvky 668

 Přijaté příspěvky (dary) 668

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 798

IV. Ostatní výnosy 11

 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 Ostatní pokuty a penále

 Platby za odepsané pohledávky

 Výnosové úroky 1

 Jiné ostatní výnosy 10

V. Tržby z prodeje majetku

 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 Tržby z prodeje materiálu

 Výnosy z krátkodobého finančního majetku

 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výnosy celkem 7 917

Výsledek hospodaření za účetní období  -137
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Upřímné 
poděkování 
našim dárcům 
a sponzorům
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V roce 2020 naši 
činnost podpořili:

Město Šumperk

Město Zábřeh

MMR ČR

MPSV ČR

Olomoucký kraj

Nadace Divoké Husy

Nadace Charty 77

NROS ze sbírky Pomozte dětem! 
Praha

Mgr. Miroslav Adámek

ADDICOO GROUP s.r.o., Šumperk

Česká pojišťovna Distribuce a.s.

Ivo Daněk Šumperk

Dormer Pramet, s.r.o., Šumperk 

Generi, s.r.o. Šumperk

GIVT. cz s.r.o. Olomouc

A. Hetmánková

Ing. Pavel Hošek

Marie Hrochová, Bludov (Maják 
Šumperk) 

Mgr. Pavlína Křížová

L. Kusáková

MK Fruit s.r.o., Šumperk 

NUGET s.r.o. Šumperk

PRO LEN s.r.o. Šumperk

Mgr. Andrea Salvová, Šumperk

SELECT SYSTÉM Šumperk

Tomáš Ševčík, Vyškov 

Šumperský běžecký spolek

Jarmila Šustková, Šumperk

Tango – Daruj hračku

Termální Lázně Velké Losiny s.r.o.

VAGUS TEAM s.r.o.



Jak můžete 
pomoci vy?
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53Zasláním finančního daru na účet

5799353319/0800

Zasláním finančního daru 
prostřednictvím

www.darujspravne.cz
Dětský Klíč

Prostřednictvím GIVT – klikni 
a pomáhej
GIVT je internetový projekt, který 
umožňuje přímou podporu nezis-
kových organizací prostřednictvím 

nákupu ve vybraných e-shopech. 
Můžete Dětskému klíči přispět, 
aniž byste zaplatili o korunu navíc. 
Stačí jen nakoupit prostřednictvím 
GIVT na:

www.givt.cz

Věcným darem

Koupí našich výrobků – trička, taš-
ky, misky, hrníčky, náramky a další

Jako dobrovolník

Za Vaši podporu 
získáte:
• dobrý pocit, že jste udělali správ-

nou věc
• darovací smlouvu pro odpis 

z daní
• možnost prezentace na našich 

webových stránkách
• možnost prezentace ve výroční 

zprávě Dětského klíče

Bližší informace získáte na
www.detskyklic.cz

Za veškerou podporu a pomoc 
děkujeme.



Obecně prospěšná společnost
Dětský klíč Šumperk
Zapsána v  rejstříku ops, vedená 
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
O, vložka 111

Adresa
Kozinova 35/5
787 01 Šumperk

IČ: 25852957

+420 583 550 118
detskyklic@seznam.cz
www.detskyklic.cz

Facebook
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk

Datová schránka
5pm9rn

Bankovní spojení
Česká spořitelna
Č. ú.: 5799353319/0800
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