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 Dodnes si pamatuji 

babiččinu vůni. Kolem krku nosi-

la řetízky. Byla hebká a vrásčitá, 

nosila pletené věci, kterými jsem 

mohla prostrkávat prstíčky, měla 

chraptivý rozesmátý hlas a voněla 

kafrem. Brávala jsem kafr z polic 

v samoobsluhách a ještě o dvacet 

let později jsem si kupovala jednu 

lahvičku eukalyptového oleje za 

druhou a roztírala ho po pokoji, 

do každého rohu, abych zapu-

dila všechno ostatní kromě toho 

příjemného pocitu vyvolaného 

kafrovou vůní. Sbírala jsem různé

pletené a háčkované vzorečky a

prostrkovala jsem jimi prsty, abych

tak bezpečně usnula. Pro mě totiž 

ty lidi, které jsem měla ráda, ztě-

lesňovaly jejich věci a tyto věci 

(anebo věci jim podobné) mě chrá-

nily proti věcem, které jsem ráda 

neměla – proti jiným lidem,“ napsala mladá 

žena s autismem ve své autobiografi cké knize 

„Nikdo nikde“ (Williams, 2009).

1 WILLIAMS, D., Nikdo nikde, Praha: Portál, 2009, 225 s.

 „Čím víc jsem si uvědomovala svět 

kolem sebe, tím víc jsem se bála. Ostatní lidé 

byli moji nepřátelé a snaha o kontakt se mnou 

byla jejich zbraní. Existovalo jen několik výji-

mek – dědeček s babičkou, tatínek a teta Lin-

da.
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Vážení přátelé, 

předkládáme Vám výroční zprávu Dětského klíče Šumperk za rok 2011. V prů-

běhu roku jsme uskutečnili aktivity, které ve svých důsledcích přispějí ke zvýšení 

úrovně poskytovaných služeb a současně přispěly k prezentaci problematiky lidí 

s poruchami autistického spektra ve společnosti. 

  

Podařilo se nám připravit a vybavit nové prostory pro zázemí organizace, klubov-

nu a odlehčovací byt. S potěšením jej můžeme nabídnout k využití rodinám dětí 

s autismem, které jeho otevření netrpělivě očekávaly. Věříme, že nyní budeme 

moci lépe uspokojit naléhavou potřebu po pobytové odlehčovací službě. 

  

Již stálou a důležitou činností je každoroční pořádání seminářů nejen pro za-

městnance, ale i pro rodiče. Podpora rodičů je jedním z našich hlavních cílů již 

od začátku fungování organizace. Víme, že pro rodiče je velmi důležitá výměna 

zkušeností, vzájemný kontakt a podpora. Proto jsme velmi rádi, že se podařilo 

v roce 2011 uskutečnit dvoudenní seminář se zaměřením na protistresové a rela-

xační techniky a proti syndromu vyhoření. Po oba dny bylo zajištěno hlídání dětí 

a byl pro ně zajištěn zajímavý program. Akce měla velký úspěch, chtěli bychom 

proto vytvořit tradici a pokusíme se podobnou akci pravidelně opakovat. 

Rok 2011 byl rokem úspěšným, který vytvořil předpoklady dalšího rozvoje naší 

organizace. Dík za úspěšný rok patří zaměstnancům Dětského klíče, všem spolu-

pracovníkům a také sponzorům a příznivcům, kteří nám pomáhali. 

 

Věra Nedomová

ředitelka 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Autismus se řadí k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. 

Postižený člověk nerozumí dobře tomu co vidí, slyší, prožívá. Duševní vývoj je 

narušen zejména v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

Lidé s poruchou autistického spektra jsou jiní. Kvůli svému handicapu jiným způ-

sobem vnímají a chápou svět, který je obklopuje. Jejich chování je odlišné a mnoh-

dy obtížně pochopitelné. Člověk s autismem se nedokáže orientovat v prostoru 

a v čase, velký problém jim činí dát věcem smysl. 

Porucha autistického spektra ovlivní fungování dítěte a později dospělého člověka 

v mnoha ohledech. Nejvíce komplikací způsobuje narušení komunikačních a soci-

álních dovedností a to zejména v kontaktu s rodinou, s vrstevníky, při vzdělávání 

a v běžném denním životě.

Příčiny vzniku poruchy autistického spektra se již téměř padesát let snaží odhalit 

různé vědecké studie. V současné době se vědci nejvíce přiklání k pojímání autis-

mu jako důsledku geneticky podmíněných změn v mozkovém vývoji, které jsou 

považovány za vrozené. Autismus je zařazen mezi neurovývojové poruchy na neu-

robiologickém základě. Specifi cké projevy nejsou způsobeny chybným výchov-

ným vedením 2(Thorová, 2006).

AUTISMUS



THOROVÁ, K., Poruchy autistického 

spektra. Praha: Portál, 2006, 453 s

Četnost výskytu autismu, epidemiologické studie:

V minulosti bylo provedeno okolo 30 epidemiologických studí, které zjistily, že 

autismus se vyskytuje ve většině zemí a kultur. Dnes již neplatí, že autismus patří 

mezi řídce se vyskytující se poruchy. Porucha autistického spektra se vyskytuje u dě-

tí frekventovaněji než Downův syndrom, rakovina, cukrovka nebo rozštěp páteře.

Odhad výskytu pervazivních vývojových poruch v České republice 
dle MUDr. Thorové:

- Dětský autismus - 135 narozených dětí ročně na 15 000 osob žijících v ČR

- Atypický autismus – 270 narozených dětí ročně na 30 000 osob žijících v ČR

- Rettův syndrom – 9 narozených dívek ročně na 1 000 osob žijících v ČR

- Jiná dezintegrační porucha v dětství – 0,9 narozených dětí ročně

  na 100 osob žijících v ČR

- Aspergerův syndrom – 135 narozených dětí ročně na 15 000 osob 

 žijících v ČR

- PAS – 540 narozených dětí ročně na 60 000 osob žijících v ČR.

Poměr mezi chlapci a dívkami u poruch autistického spektra se uvádí 4:1.  

V České republice v současné době žije přibližně 60 000 lidí s PAS, v Olomouckém 

kraji 4 000 osob s PAS a v Šumperku asi 180 osob s PAS (Thorová, 2006).

Pod diagnózu poruchy autistického spektra spadají:

Dětský autismus

Dětský autismus tvoří jádro poruch autistického spektra. Jedná se o vrozenou 

vývojovou poruchu. Stupeň závažnosti poruchy se může projevit od mírných sym-

ptomů až po těžkou formu s velkým množstvím závažných symptomů. Poruchy se 

projevují ve třech základních klíčových oblastech – sociální interakce, komunikace 

a představivost. Kromě těchto oblastí mohou osoby s autismem trpět mnoha dal-

šími dysfunkcemi, projevujícími se navenek abnormálním až bizardním chováním, 

často stereotypním a rigidním chováním. Typická je značná variabilita symptomů. 

Specifi cké projevy se mění s věkem dětí a dospělých. 

- Dětský autismus

- Atypický autismus

- Aspergerův syndrom

- Dezintegrační porucha

- Pervazivní vývojová 

 porucha 

 nespecifi kovaná

- Rettův syndrom

- Jiná pervazivní 

 vývojová porucha
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Atypický autismus

Atypický autismus nemá stanoveny hranice a ani klinický obraz nebyl ještě přes-

ně defi nován. Nejsou splněna některá diagnostická kritéria pro dětský autismus, 

obvykle v určité oblasti je jedinec výrazně zdatnější, než by odpovídalo běžné 

diagnóze. 

Typické pro tuto kategorii jsou potíže v navazování vztahů s vrstevníky a neob-

vyklá přecitlivělost na specifi cké vnější podněty. Sociální dovednosti jsou méně 

narušeny, než bývá u klasického autismu (Thorová, 2006). 

Aspergerův syndrom

Lidé s Aspergerovým syndromem mívají dobré až vynikající vyjadřovací schopnos-

ti a jejich intelekt se pohybuje většinou v pásmu podprůměr až vysoký nadprů-

měr. Přesto jsou jejich sociálně komunikační dovednosti velmi omezené, objevují 

se vyhraněné, zvláštní zájmy. 

Okolím bývají vnímáni jako lidé zvláštní, introvertní, sví. Díky většinou dobrému 

intelektu získají lidé s Aspergerovým syndromem vzdělání a jsou schopni osvojit si  

sebeobslužné dovednosti, i přes to není zaručeno, že budou v dospělosti schopni 

žít samostatným životem. Převážná část jich v dospělosti žije doma s rodiči a 

nepracuje. Pouze menšina si najde práci, případně založí rodinu. 

Dětská dezintegrační porucha

Nástup symptomů autismu bývá pozdní, předchází mu minimálně dva roky zcela 

normálního vývoje. Během krátké doby však dochází ke ztrátě nabytých doved-

ností, poruchám nebo ztrátě sociálních a komunikačních schopností, změnám 

v chování a ztrátě zájmu o sociální okolí. Velká část osob postižených touto poru-

chou bývá těžce mentálně postižená. 



Rettův syndrom

„ ... očima nám říkají, že rozumí daleko víc, než si vůbec dokážeme představit.“

dr. Andreas Rett

Rettův syndrom je doprovázený těžkým neurologickým postižením, které má 

pervazivní (všepronikající) dopad na somatické, psychické a motorické funkce. 

Stěžejními symptomy jsou ztráta kognitivních schopností, porucha koordinace 

pohybů a ztrátu účelných schopností rukou. Tuto poruchu lze prokázat genetic-

kým vyšetřením. 

Jiná pervazivní vývojová porucha

U této vývojové poruchy nejsou splněna kritéria pro diagnózu poruchy autistické-

ho spektra, i když určité shodné znaky s autismem lze identifi kovat. Vývoj dítěte 

je narušen do hloubky v několika oblastech. 

Pervazivní porucha nespecifi kovaná

U dítěte se projevuje výrazně atypický vývoj, z důvodu nízkého věku nebo nízké 

vývojové úrovně nelze stanovit přesnější diagnózu.
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Poslání organizace

Posláním Dětského klíče Šumperk, o.p.s., je poskytování sociálních služeb osobám 

s mentálním postižením, především osobám s poruchami autistického spektra a 

jejich rodinám a zajištění nezbytné pomoci a podpory. 

Naším základním cílem je prostřednictvím sociální služby zabránit sociálnímu 

vyloučení osobám s poruchami autistického spektra a osobám o ně pečujícím 

a umožnit jim participaci na každodenním životě společnosti – přístup ke vzdělání, 

kulturnímu a společenskému životu, k zaměstnání. Podporovat a zajišťovat sociál-

ní začleňování klientů a jejich rodin do společnosti. Klienti organizace jsou ve věku 

od 3 do 26 let.

Hlavní cíle organizace

• V rámci poskytování sociálních služeb dosáhnout co nejvyšší míry soběstač-

nosti klientů, schopnost péče o vlastní osobu, samostatnost, získání soci-

álních a pracovních dovedností, poskytovat pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů klientů a při obstarávání osobních záležitostí klientů 

a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím.

• Zavést a využívat odlehčovací službu – odlehčovací byt pro osoby s poru-

chami autistického spektra a osoby o ně pečující. V rámci služby pracovat 

s klienty individuálně, dle jejich přání, aktuálních schopností a dovedností. 

Pomocí této služby dosáhnout u klientů samostatnosti v rozhodování, v pé-

či o vlastní osobu, kontaktu se společenským prostředím, v uplatňování 

oprávněných práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a tím 

zajistit sociální začlenění osob s poruchami autistického spektra i osob 

pečujících.

• Poskytnout rodinám pečujícím o osoby s PAS čas potřebný k odpočinku 

a regeneraci sil a prostor pro výkon povolání.

• Aktivně napomáhat při tvorbě veřejných statků a obstarávání materiálně-

technické podpory školního prostředí a výukových programů.

• Spolupracovat s jinými organizacemi usilujícími o zlepšení kvality života 

handicapovaných občanů.

• Seznamovat laickou veřejnost s úskalími života postižených dětí a mladist-

vých, zvláště s poruchami autistického spektra.  

• Poskytovat poradenství v oblasti péče o handicapované děti a integrace 

zdravotně postižených dětí.

POSLÁNÍ A CÍLE  



2000 – Vznik organizace byl iniciován potřebou pomoci dětem a rodičům handi-

capovaných dětí – zejména s poruchami autistického spektra (PAS), a to v regionu 

Šumperk, Zábřeh a Hanušovice. V této oblasti, znevýhodněné svou geografi ckou 

polohou a velkou vzdáleností od velkých měst. Činnost společnosti byla zahájena 

v návaznosti na Speciální základní a mateřskou školu pro žáky s více vadami, kde 

byla první auti třída s pěti dětmi se zavedeným speciálním vzdělávacím progra-

mem, který využívá prvky tzv. TEACCH programu. Byla založena na základě inicia-

tivy rodičů autistických dětí a pedagogů této školy. Již od prvopočátku se ukázala 

fi nanční náročnost na materiální vybavení této třídy. Veškeré získané fi nanční pro-

středky organizace Dětský klíč první tři roky existence tedy plynuly na zakoupení 

didaktických pomůcek pro zkvalitnění výuky.

2001 -  organizace realizuje první projekty, získává dárce z řad fi rem a jednot-

livců, fi nanční prostředky putují na podporu speciální SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk. Ve 

spolupráci se školou pořádá první ročník benefi ční akce - ,,Módní přehlídka“. Díky 

postupnému získávání peněz od velkých sponzorů a drobných dárců mohli být 

odborně proškoleni speciální pedagogové.

HISTORIE
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2002 - organizace zaměstnává koordinátora projektů, realizují se první odborné 

semináře pro rodiče handicapovaných dětí. Za fi nanční podpory z nadace ADRA 

vzniká první služba osobní asistence. 

2003 - od tohoto roku společnost reagovala na poptávku ze strany rodin po 

naplnění volného času autistických dětí. Začaly se tedy realizovat projekty vol-

nočasových aktivit s osobní asistencí v podobě tělovýchovného kroužku, jízdy na 

koních, canisterapie a byla vybavena kuchyňka za účelem procvičování základních 

sociálních dovedností. Byla vybavena výtvarná dílna se zaměřením na arteterapii. 

2004 -  klienti organizace se mohli poprvé zúčastnit letního integračního poby-

tu v atmosféře běžného dětského tábora. Organizace také pořádala pro rodiče, 

rodinné příslušníky a pedagogy odborné semináře a seznamovala je s problemati-

kou autismu. V tomto roce vzniká odlehčovací služba do rodin.

2005 - Dětský klíč rozšiřuje svoje aktivity, informuje veřejnost o své činnosti. 

Zajišťuje odborné vzdělávání osobních asistentů. Město Šumperk oceňuje práci 

organizace cenou Města Šumperka v oblasti sociálních služeb, návrh na ocenění 

podali obyvatelé města.

2006 - organizace personálně posílila o dvě pracovní síly - sociální pracovnici, 

administrativní pracovnici. Stěhuje se do větších prostor, kde zahajuje novu službu 

- Klubovna Dětského klíče. Nabídka je dále rozšířena o víkendové pobyty pro děti 

s autismem. Dětský klíč je zařazen do komunitního plánování sociálních služeb 

města Šumperka, celý rok věnuje prezentaci organizace a práci s veřejností.

2007 - v souvislosti s novelizací zákona o sociálních službách dochází k registraci 

služeb Krajským úřadem Olomouckého kraje - osobní asistence a odlehčovací 

služba pro děti s handicapy především pro děti s autismem. Organizace nabízí 

volnočasové aktivity, víkendové pobyty a nově jednodenní výlety a prázdninový 

letní pobyt ve dvou po sobě jdoucích turnusech.

2008 - v průběhu tohoto roku organizace kladla důraz na odborné proškole-

ní osobních asistentů absolvováním kurzu pracovník v sociálních službách. Další 

pozitivní změnou v Dětském klíči bylo přestěhování zázemí, kanceláří a klubovny 

pro poskytování odlehčovacích služeb do nových, větších a přístupnějších pro-

stor.

2009 –  Dětský klíč registruje novou sociální službu -  pobytovou odlehčovací 

službu, probíhá proškolení asistenta pro novou službu, úprava prostor tréninko-

vého bytu.



2010 – zahájení realizace projektu „Autismus není překážkou – program pro mla-

distvé s autismem a osoby pečující o osobu blízkou“ č. CZ1.04/3.1.02/43.00002 

podpořeného Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. Dětský klíč realizuje mimo jiné také službu tréninkového 

bydlení. Za přínos v oblasti sociálních služeb byla organizaci udělena Cena Města 

Šumperka.

2011 – děti, rodiče, zaměstnanci a rodinní příslušníci zahájili novou tradici společ-

nou fotkou v modrém a zapojili se tak do kampaně „Lihgt it up blue“ (Rozsviťme 

se modře). V průběhu roku došlo ke změně v personální oblasti na pozici sociální 

pracovník. Koncem roku jsme zahájili přípravu prostor nového zázemí organizace 

a odlehčovacího bytu. 

10——
11

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

Sídlo společnosti: , 
Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk

IČ: 258 52 957

Bankovní spojení: 
277260083/0300

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

E-mail: detskyklic@seznam.cz

Tel.: +420 583 550 118

www: www.detskyklic.cz

Kancelář a klubovna: 
Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoby
Ing. Věra Nedomová, ředitelka o.p.s. 

tel. 774868631, DKnedomova@seznam.cz 

Bc. Aneta Tkadlecová, DiS., 

vedoucí osobní asistence

tel. 608784226, DKtkadlecova@seznam.cz

Milada Mazurková, koordinátorka

tel. 776868612, DKmazurkova@seznam.cz

Věra Zámečníková, 

pracovník v sociálních službách

tel. 737014637, DKzamecnikova@seznam.cz

Jana Vomlelová, 

pracovník v sociálních službách

tel. 725987322,DKvomlelova@seznam.cz
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Věra Zámečníková
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Externí pracovníci
Ing. Naděžda Řeháková, účetnictví

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI



1. Osobní asistence

Služba osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sní-

ženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje 

v přirozeném sociálním prostředí a umožňuje našim klientům účastnit se aktivit, 

které by jim z důvodu jejich handicapu byly nedostupné. V rámci služby klienti 

v doprovodu osobního asistenta navštěvují v průběhu školního roku tělovýchovný 

kroužek, kroužek sociálních dovedností, autirytmy a kroužek jízdy na koních. 

Služby jsou poskytovány dětem a mladistvým s diagnostikou poruchy 
autistického spektra, pokud není naplněna kapacita kroužku, mohou ji 
využívat také děti s dětskou mozkovou obrnou, lehkými mozkovými dys-
funkcemi či jinými typy postižení, které způsobují nerovnoměrný či opo-
žděný vývoj osobnosti dítěte.

Tělovýchovný kroužek – probíhá 

v průběhu školního roku v pondělí a ve 

čtvrtek od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

v prostorách tělocvičny ZŠ Šumperk, 

Dr. E. Beneše. Asistent přebírá klienta 

po skončení školního vyučování a násled-

ně po kroužku předává zákonnému 

zástupci. V tělocvičně klienti cvičí podle 

struktury a pomocí speciálních pomůcek 

procvičují jemnou i hrubou motoriku, 

zvyšují svou fyzickou kondici a koordi-

naci. 

Kroužek sociálních dovednos-
tí – probíhá v průběhu školního roku 

každý týden ve středu v době od 14.00 

do 15.00 hod. v prostorách kuchyňky 

a auti-třídy SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, ul. 

Třebízského. Klienti zde podle procesu-

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

I. POSKYTOVANÉ 

SOCIÁLNÍ SUŽBY

12——
13



álních schémat nacvičují pod vedením 

osobního asistenta základní dovednosti 

spojené s přípravou stravy a prací spoje-

ných s vedením domácnosti. 

Autirytmy – tento kroužek probíhá 

v průběhu školního roku každý týden ve 

středu v době od 13.30 do 14.30 hod. 

v prostorách auti-třídy SŠ, ZŠ a MŠ Šum-

perk, ul. Třebízského. V rámci kroužku 

klienti pod vedením osobního asistenta 

mají možnost seznámit se s různými ryt-

mickými hudebními nástroji, vyzkoušet si 

hru s nástroji – bubínky, cabasa, deštné 

hole, rumba a pod., naučí se zde různá 

jednoduchá říkadla, písně a pohybové 

hry.

Kroužek jízdy na koních – probíhá 

od dubna do září na zemědělské used-

losti Na dobré cestě o.p.s. v Novém Malí-

ně. Klienti pod dohledem osobního asi-

stenta a pracovníka organizace absolvují 

20 minut jízdy na koních a po absolvování 

jízdy mají možnost trávit čas na přilehlé 

zahradě, kde mají k dispozici pískoviště, 

houpačky, trampolínu, hračky, prolézač-

ky a chatku pro případ špatného počasí. 

2. Odlehčovací služby

Odlehčovací služba je poskytována for-

mou ambulantní, pobytovou a terénní 

osobám, které mají sníženou soběstač-

nost z důvodu věku, chronického one-

mocnění nebo zdravotního postižení, 

o které je jinak pečováno v jejich přiroze-

ném sociálním prostředí. Cílem služby je 

umožnit pečující fyzické osobě nezbytný 

odpočinek. 



Odlehčovací služba je poskytována našim klientům ve formě - klubovna, víkendo-

vé pobyty,  odlehčovací byt, letní pobyt,  individuální výlety,  individuální odleh-

čovací služba uživatele dle požadavku osoby pečující.

Služby jsou poskytovány dětem a mladistvým s diagnostikou   
poruchy autistického spektra, pokud není naplněna kapacita, 
mohou ji využívat také děti s   dětskou mozkovou obrnou, lehký-
mi mozkovými dysfunkcemi či jinými typy postižení, které způso-
bují nerovnoměrný či opožděný vývoj osobnosti dítěte.

Klubovna – nabízí možnost trávení volného času našim klientům každé úterý 

a pátek od 13.00 hod. do 16.00 hod. formou procházek, nácviků sociálních 

dovedností dle individuálních plánů uživatelů a pobytu v klubovně. Zde pod 

dohledem osobních asistentů mohou klienti trávit čas relaxací, hrou s hračkami 

nebo speciálními pomůckami na rozvoj motoriky. Klientům je zde také k dispozici 

houpačka, velké množství knih, PC se speciálními programy pro děti s autismem, 

děti zde mají možnost sledovat pohádky na DVD. V rámci klubovny také s klienty 

probíhá nácvik sebeobslužných dovedností, péče o osobní věci, příprava stravy, 

komunikace a nakupování. 

Podle individuálních potřeb rodičů, například v období prázdnin, je možné využít 

službu i dopoledne.

Odlehčovací byt – tato služba je rea-

lizována v počtu jeden uživatel – jeden 

asistent v průběhu celého roku vždy 

v pondělí až pátek v době  od 15.00 hod 

do 8.00 hod. následujícího dne. V přípa-

dě potřeby je tato služba poskytována i 

o víkendech. Pobyt v bytě probíhá pomo-

cí předem připravené struktury – pik-

togramů - a na základě individuálního 

plánu klienta, jeho přání a zájmů.

Pobyty v bytě jsou zaměřeny na nácvik 

odloučení klientů od rodiny, nácvik sebe-

obslužných a sociálních dovedností, 

nácvik pracovních dovedností a pracov-

ního chování potřebných pro každodenní 

život, a to zejména v oblasti komunika-
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ce, sebeobsluhy, péče o domácnost, sociální oblasti, používání obecních zdrojů, 

zdokonalování fyzické kondice, motoriky a koordinace a trávení volného času dle 

individuálních přání klientů. 

Letní prázdninový pobyt – v roce 2011 proběhly dva po sobě následující 

turnusy, každý v délce 5 dní. Pobytu se zúčastnilo celkem 12 klientů ve věku od 

5 do 18 let. Děti s osobními asistenty byli ubytovaní v soukromém domku ve 

Štědrákově Lhotě, kde měli k dispozici zahradu, trampolínu a bazén. Pobyt byl 

pro děti strukturován denním harmonogramem pomocí piktogramů a individuál-

ní asistence. V rámci prázdninového pobytu navštívily děti zoologickou zahradu 

v Olomouci Na Kopečku a aquapark v Hranicích na Moravě. 

Víkendové pobyty – v minulém roce ve dnech 9.12. – 10.12.2011 uspořádal 

Dětský klíč Šumperk, o.p.s., víkendový pobyt pro děti s  PAS. Děti prožily předvá-

noční víkend v krásném prostředí lázní Velké Losiny, s osobními asistenty navštívili 

v rámci pobytu také termální bazén v lázních Velké Losiny. 

Individuální odlehčovací služba a individuální výlety - tato služba 

reaguje na individuální poptávku a potřeby rodin. V loňském roce proběhlo něko-

lik individuálních výletů podle přání klientů a rodin klientů. Služba je realizována 

jeden klient – jeden asistent. Byly uskutečněny výlety do Uherského Hradiště, 

Loučné nad Desnou, Vyškova, Přerova a několik výletů do Olomouce.



Přehled realizovaných sociálních služeb za rok 2011

Měsíc

rok 2011

Osobní asistence Odlehčovací služby
Odlehčovací 

byt
Počet 

klientů
hodin kontaktů hodin kontaktů kontaktů

Leden 108 68 92 49 15 15

Únor 87 55 84,5 39 14 15

Březen 27 27 182,5 83 17 17

Duben 83 53 121 60 19 17

Květen 133 73,5 77 58 18 17

Červen 71 46 97 51 21 19

Červenec 6 4 149,5 48 13 19

Srpen 4,5 3 158,5 40 13 19

Září 70,5 38 92,5 45 21 19

Říjen 129 78 122 59 22 20

Listopad 102 65 104,5 49 23 20

Prosinec 49 32 69 37 16 21

Celkem 870 542,5 1350 618 212 21

Počet klientů v roce 2011

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Měsíce

Po
če

t k
lie

nt
ů

Počet klientů 

II. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
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Autismus není překážkou

Projekt vznikl v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, číslo 

projektu CZ1.04/3.1.02/43.00002. Projekt je zaměřen na podporu začleňování 

osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti a na trh práce. Hlavním 

cílem projektu je postupné odstraňování bariér, které brání mladistvým s diagnos-

tikovanou poruchou autistického spektra v přístupu ke vzdělání a zaměstnání. 

Druhotným cílem je umožnit sociální začleňování osob pečujících o osobu blízkou 

(rodiče dětí s autismem) a podpořit je v návratu na trh práce.

V rámci projektu probíhají následující aktivity:

• nácvik sebeobslužných a sociálních dovedností,

• nácvik pracovních dovedností a pracovního chování,

• tréninkové bydlení,

• aktivizace zdrojů osob pečujících,

• klub rodičů.

Osobní asistence a odlehčovací služby pro děti 
a mladé lidi s autismem

Nadace Naše dítě podpořila projekt zaměřený na zajišťování a poskytování služby 

osobní asistence a odlehčovací služby. Cílem projektu je zkvalitnit život dětem a 

mladým lidem s poruchou autistického spektra. V rámci služby osobní asistence 

provozujeme volnočasové aktivity, dětem s autismem tak nabízíme trávit určitý 

čas se svými vrstevníky. Rodiče mohou využít asistentů k doprovodu dítěte ze ško-

ly, na mimoškolní aktivity, a to během celého školního roku. V rámci odlehčovací 

služby je projekt zaměřen na poskytování pobytové odlehčovací služby rodinám 

dětí s autismem.

Osobní asistence pro děti s autismem

Nadace OKD nám podpořila projekt „Osobní asistence 

pro děti s autismem“ v rámci programu Pro zdraví. Projekt je zaměřen na zkvalit-

nění života dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a vyplnění jejich volného 

času smysluplnými aktivitami. V rámci projektu nabízíme dětem a mladým lidem 

s PAS volnočasové aktivity. Ty představují ideální prostor, kde se může dítě reali-
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zovat, testovat svoje dovednosti, učit se novým věcem a být neustále v kontaktu 

s dalšími dětmi a asistenty. Děti navštěvují kroužek tělovýchovný, kroužek jízdy 

na koních, kroužek sociálních dovedností, autirytmy a klubovnu. Doprovod do 

kroužků a během kroužků zajišťují osobní asistentky.

Osobní asistence pro volný čas

Ve 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! nám 

poskytla Nadace rozvoje občanské společnosti fi nanční pří-

spěvek na projekt „Osobní asistence pro volný čas“. Cílem projektu je zkvalitnění 

života dětí s poruchami autistického spektra a vyplnění jejich volného času smys-

luplnými aktivitami. Dílčím cílem projektu je rozvoj schopností dětí s autismem 

v oblasti vnímání, motoriky a sebeobslužných dovedností, zlepšení sociální komu-

nikace a samostatnosti. V rámci projektu děti navštěvovaly volnočasové aktivity, 

mohly se realizovat, testovat svoje dovednosti, učit se novým věcem a být neustá-

le v kontaktu s dalšími dětmi a osobními asistenty.

Volnočasové aktivity pro děti s autismem

Projekt se zaměřuje na děti s poruchami autistického spekt-

ra. Pro tyto děti realizujeme volnočasové aktivity – kroužek 

tělovýchovný, kroužek jízdy na koních, kroužek sociálních dovedností, aktivity 

v klubovně. Cílem projektu je zkvalitnění života dětí s autismem a vyplnění jejich 

volného času smysluplnými aktivitami. Dílčím cílem projektu je rozvoj schopností 

dětí s autismem v oblasti vnímání, motoriky a sebeobslužných dovedností, zlepše-

ní sociální komunikace a samostatnosti. Doprovod do kroužků a během kroužků 

zajišťují osobní asistentky.

Mája

Ve 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! jsme 

obdrželi fi nanční příspěvek na individuální projekt „MÁJA“. 

Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj dívky s Rettovým syndromem a to ve 

všech oblastech jejího vývoje. Finanční příspěvek je použit na zajištění osobní 

asistence pro Máju. Dívka v doprovodu osobní asistentky navštěvuje po skončení 

vyučování volnočasové aktivity – kroužek tělovýchovný, kroužek jízdy na koních, 

klubovnu. Mája je vhodnou hrou, která je přizpůsobena jejím potřebám a schop-

nostem motivována k rozvoji a udržení stávajících dovedností.



Prázdninový pobyt pro děti s autismem

Cílem projektu bylo uskutečnit pobyt pro děti s poru-

chami autistického spektra, které se  z důvodu svého 

postižení a kvůli problémovému chování (agrese, sebezraňování, stálý křik aj.) 

nemohly zúčastnit jiných pobytů a táborů. Děti s PAS se zúčastnily letního pobytu 

ve Štědrákově Lhotě. Letní pobyt  proběhl ve dvou navazujících turnusech v době 

od  30.7. do 3.8. a od 3.8. do 8.8.2011. Pobyt vedla vedoucí osobní asistence, tým 

doplňovali osobní asistenti. Asistenti se spolu s vedoucím týmu podíleli na zajiš-

tění programu pobytů, pracovali s uživateli na rozvoji sebeobsluhy, komunikace 

a sociálních dovedností a celodenně o uživatele pečovali. Rodiny pečující o dítě 

s PAS tak získají čas k odpočinku, regeneraci sil a možnost vykonávat jiné činnosti, 

než je jen péče o dítě s postižením.

Daneček

Cílem projektu bylo umožnit chlapci s poruchami autistického spektra pravidelně 

navštěvovat volnočasové aktivity po ukončení školního vyučování a účastnit se 

letního pobytu pro děti s autismem. Doprovod do aktivit zajišťovala osobní asis-

tentka, která se podílela na aktivitě samé, pomáhala při ostatních úkonech (sebe-

obsluha, hygiena apod.). Daneček  byl v aktivitách motivován k rozvoji schopností 

v oblasti vnímání, motoriky a sebeobslužných dovedností, komunikace a samo-

statnosti.

Osobní asistence pro chlapce s autismem

Marek je chlapec s autismem. Potřebuje neustálou péči, 

která je velmi náročná a vyčerpávající. Díky projektu  

Nadace Dětský mozek se nám podařilo získat prostřed-

ky na fi nancování odlehčovací služby. Cílem odlehčovací 

služby je krátkodobé zajištění odborné a spolehlivé péče o chlapce – doprovod 

dítěte do školy a do volnočasových aktivit. Krátkodobou péči pro Marka ve formě 

osobní asistence zajišťuje při doprovodu do školy asistentka z Charity Šumperk, 

doprovod do odpoledních volnočasových aktivit zajišťují asistentky Dětského klí-

če. Služba osobní asistence  tak alespoň částečně ulehčuje rodině její nelehký 

úkol v péči o postižené dítě,  rodina může být více pohromadě a lépe zvládá 

nesnadné denní úkoly.
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Volnočasové aktivity

Projekt „Volnočasové aktivity“ podpořilo  MŠMT z Pro-

gramu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO. 

Základním cílem projektu bylo vytváření a rozšiřování nabídky volnočasových 

aktivit pro neorganizované děti a mládež – děti s poruchami autistického spektra. 

Dílčím cílem projektu bylo přispět ke zkvalitnění života dětí a mládeže s autis-

mem, volnočasovými aktivitami podporovat jejich rozvoj, poskytnout jim přimě-

řenou podporu k dosažení co největší míry samostatnosti, rozvoji schopností, 

dovedností a vědomostí. Děti se tak ve volnočasových aktivitách mohly realizovat, 

testovat svoje dovednosti, učit se novým věcem a být neustále v kontaktu s dal-

šími dětmi.

Osobní asistence a odlehčovací služby

Díky dotaci MPSV na poskytování sociálních služeb jsme 

mohli beze změny poskytovat služby pro naše klienty. 

Osobní asistenci jsme poskytovali dětem a mladým lidem, které z důvodu dg. 

poruchy autistického spektra, potřebují pomoc osobního asistenta. V rámci služby 

osobní asistence probíhaly volnočasové aktivity – kroužek tělovýchovný, kroužek 

jízdy na koních, kroužek sociálních dovedností a autirytmy. 

Posláním odlehčovací služby Dětského klíče bylo poskytnout na přechodnou 

dobu péči dětem s PAS, které potřebují vysokou míru podpory během celého dne 

a nemohou zůstat samy ve svém přirozeném domácím prostředí. Odlehčovací 

služby jsme poskytovali pobytové a ambulantní. V rámci služby jsme realizova-

li víkendové pobyty, výlety, děti navštěvovaly aktivity v klubovně. Podle potřeb 

rodin a našich personálních možností jsme realizovali odlehčovací pobyty různého 

rozsahu v odlehčovacím bytě pro děti s autismem.

Dětský klíč

Na činnost Dětského klíče jsme obdrželi dotaci od města Šumperka. Projekt byl 

zaměřen na zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služ-

by, a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami 

autistického spektra.
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VI. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Semináře a školení 
• Komunikace s dítětem 

 s autismem pomocí obrázků 

• Zvládání rizikových situací 

• Kurz muzikoterapie

• Odpovědnost ředitele o.p.s.

Semináře akreditované 
MPSV ČR 

• Nácvik funkční komunikace 

 a strukturovaný přístup 

• Pracovník v sociálních služ-

bách se zaměřením na přímou 

obslužnou péči pro děti od 3 

do 15 let 

• Individuální plánování 

• Kurz Osobní asistence 

V. PODPORA RODIČŮ    

Realizace semináře - Nácvik funkční komunikace a strukturovaný 
přístup – ve spolupráci s pražskou organizací APLA.

 

Motivační kurz pro osoby pečující – Moderní informační technologie –  

realizovaný v dubnu až květnu 2011 v rozsahu 28 hodin.

Motivační kurz pro osoby pečující – Psychologicko – profesní modul 
– téma syndrom vyhoření – ve dnech 9. 12. 2011 – 10. 12. 2011 proběhl 

v penzionu TRÁMKY Vikýřovice motivační kurz v rozsahu 6 hodin pro osoby 

pečující o děti, mladistvé a dospělé s poruchou autistického spektra. Součástí 

akce bylo také neformální vánoční setkání rodičů.

Zprostředkování diagnostik – vyšetření, diagnostiky a odborné konzultace 

s PhDr. Thorovou, Ph.D. z APLA Praha. 

Zprostředkování návštěv psycho-
loga v rodinách včetně řešení konkrét-

ních problémů v rodině dětí s PAS – PhDr. 

Hynek Jůn, Ph.D. z APLA Praha. 

Klub rodičů – probíhá jedenkrát mě-

síčně, rodiče zde mají možnost výměny 

zkušeností a poskytování vzájemné pod-

pory při výchově dětí s PAS.



Práce s veřejností – Dětský klíč Šumperk ve spolupráci s Městskou knihovnou 

Šumperk uskutečnil v roce 2011 projekt „Když bariéry nejsou překážkou“. 

Součástí projektu byla Výstava tvorby mladistvých s diagnózou PAS - Tomáše 

a Lucie, prezentace služeb, které jsou s péčí o děti a mladistvé s PAS spojeny a 

prezentace škol, které děti s poruchou autistického spektra navštěvují. V rámci 

vernisáže byl představen fi lm z produkce ČT o organizaci Dětský klíč Šumperk. 

Dne 31. 3. 2011proběhla v rámci projektu přednáška o autismu pro žáky středních 

škol a 28. 4. 2011 se v rámci zakončení výstavy konala Zahradní slavnost pro 

veřejnost. Program pro návštěvníky připravily děti ze šumperských škol, návštěvníci 

zahradní slavnosti se mohli svézt pohádkovým parním vláčkem Sičovy drobné 

železnice. Akce se zúčastnilo více než 400 

návštěvníků.

Úklid nových prostor - ke konci roku 

zaměstnanci Dětského klíče společně 

s rodiči našich klientů uklidili a připravili 

nové prostory v Kozinově ulici, do kterých 

se Dětský klíč Šumperk, o.p.s. přestěhoval 

na začátku roku 2012.  

VI. DALŠÍ AKTIVITY ORGANIZACE
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FINANČNÍ ZPRÁVA

I.    Spotřebované nákupy celkem 418

      Spotřeba materiálu 380

      Spotřeba energie 5

      Prodané zboží 33

II.   Služby celkem 521

      Opravy a udržování 30

      Cestovné 19

      Náklady na reprezentaci 1

      Ostatní služby 471

III.  Osobní náklady celkem 1 910

      Mzdové náklady 1 466

      Zákonné sociální pojištění 440

      Zákonné sociální náklady 4

IV.  Daně a poplatky celkem 2

      Ostatní daně a poplatky 2

V.   Ostatní náklady celkem 10

      Jiné ostatní náklady 10

VI.  Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných  

      položek celkem 127

      Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 127

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0

VII. Daň z příjmů celkem 0

Náklady celkem 2 988

VÝSLEDOVKA - Náklady

I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 370

    Tržby z prodeje služeb 341

    Tržby za prodané zboží 29

II. Změny stavu vnitroorganiz. zásob celkem 0

III. Aktivace celkem 0

IV. Ostatní výnosy celkem 35

      Úroky 21

      Jiné ostatní výnosy 14

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 

     položek celkem
0

VI. Přijaté příspěvky celkem 840

VII. Provozní dotace 1 660

Výnosy celkem 2 905

VÝSLEDOVKA - Výnosy

Výsledek hospodaření za účetní období    -83



ROZVAHA

A. Dlouhodobý majetek celkem 979 2 702

     I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

     II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 979 2 702

          Stavby 979 2 702

     III.  Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 0 0

     IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem 3 433 1 885

     I.   Zásoby celkem 0 0

     II.  Pohledávky celkem 143 109

          Odběratelé 7 58

          Poskytnuté provozní zálohy 136 51

     III.  Krátkodobý fi nanční majetek celkem 3 290 1 765

          Pokladna 54 33

          Bankovní účty 3 236 1 732

     IV. Jiná aktiva celkem 0 11

          Náklady příštích období 0 11

AKTIVA CELKEM 4 412 4 587

Stav k prvnímu Stav k poslednímu 

dni účetního období dni účetního období

v tis. Kč v tis. KčAktiva

Pasiva

A. Vlastní zdroje celkem 3 673 3 578

     I. Jmění celkem 108 108

        Vlastní jmění 24 24

        Fondy 84 84

    II. Výsledek hospodaření celkem 3 565 3 470

        Účet hospodářského výsledku 0 -83

        Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení         0    0

        Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta minulých let 3 565 3 553

B. Cizí zdroje celkem 739 1 009

    I.  Rezervy celkem 0 0

   II.  Dlouhodobé závazky celkem 0 0

  III.  Krátkodobé závazky celkem 607 234

        Dodavatelé 0 68

        Zaměstnanci 83 101

        Závazky k institucím soc. zabezpečení 

        a zdrav. pojištění
41 50

        Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.  

        samosprávních celků
347 15

        Dohadné účty pasivní 136 0

  IV. Jiná pasiva celkem 132 775

       Výnosy příštích období 132 775

PASIVA CELKEM 4 412 4 587

v tis. Kč v tis. Kč
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PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM 

A SPONZORŮM

MPSV ČR

MŠMT ČR

Město Šumperk

Olomoucký kraj

OPLZZ - Autismus není překážkou

Nadace ČEZ

Nadace České pojišťovny

Nadace Dětský mozek

Nadace Naše dítě

Nadace OKD

NROS ze sbírky Pomozte dětem!

ADA COPY SERVIS, s.r.o., Šumperk

ASD Software, s.r.o. 

Hana Bařicová, Šumperk

CAMPA-NET a.s., Jeseník

DAREK – Daniel Přikryl, s.r.o.

EVERSTAR s.r.o., Šumperk

CHALET-servis s.r.o., Bludov

Janda Design, Šumperk

Milan Kukula, Šumperk

Jiří Lichtenberger, Praha 6

Mandre Group s.r.o., Brno

MULTIGATE a.s., Olomouc 

Roman Mazák – NUGET

Mgr. Jan Nedoma, Nový Malín

Maják Šumperk

Netsimple Conspiracy, s.r.o., Šumperk

Marian Pribilinec, Jeseník

SHM s.r.o., Šumperk

Skoma-Lux s.r.o., Olomouc

Mgr. Tomáš Spurný, Šumperk

Helena Šebestová, Hořice

Tereziánské sklepy s.r.o.

V roce 2011 podpořili naši činnost:



JAK POMOCI

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., je poskytovatelem sociálních služeb, který pomáhá 

a poskytuje podporu dětem a mladistvým s poruchami autistického spektra a 

rodinám o ně pečujícím. Financování naší služby je vícezdrojové, získáváme fi nanční 

prostředky na naši činnost od institucí státní správy i samosprávy, z projektů, grantů, 

od nadací, fi rem a jednotlivců.

Možné způsoby podpory:
• fi nanční podpora formou jednorázového fi nančního daru,

• pravidelná fi nanční podpora formou trvalého příkazu z bankovního účtu,

• koupí trička,

• materiální podporou,

• dobrovolnictvím – poskytnutím bezplatné služby,

• veřejnou sbírkou – formou zaslání dárcovské zprávy DMS.

Tím, že nás podpoříte, získáte:
• dobrý pocit, že jste udělali správnou věc,

• darovací smlouvu pro odpis z daní,

• možnost prezentace na našich webových stránkách,

• a možnost prezentace ve výroční zprávě Dětského klíče.

Bližší informace získáte na  www.detskyklic.cz

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Veřejná sbírka DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Dne 22.11.2011 nám bylo schváleno a zasláno roz-

hodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje pod č. j. 

KUOK/132182/2011 o konání veřejné sbírky. 

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. se zapojil do projektu Daruj 

správně.  Projekt realizuje Fórum dárců.  

Jak přispět do veřejné sbírky – podrobné informace nalez-

nete na webových stránkách www.detskyklic.cz

Finanční  prostředky získané sbírkou využijeme na zakou-

pení pomůcek pro práci  s dětmi  s autismem, výlety a po-

byty pro děti s autismem, osobní asistenci a na pořízení 

hraček. 



Obrázky na tričku namaloval mladý muž 

s autismem, 21 let.

Tomáš se zabývá kresbou letadel 

a automobilů.

Obrázky pávů na tričku nakreslila slečna 

Lucie, 17 let. 

Zakoupením trička podpoříte činnost 

Dětského klíče Šumperk,o.p.s.

PRODEJ TRIČEK
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PRODEJ DALŠÍCH VÝROBKŮ

Zakoupením předmětu podpoříte činnost Dětského klíče Šumperk,o.p.s.

Nabízené předměty vyrobily děti s poruchou autistického spektra. 

...záložky, velká nebo malá taška, pytlík na bylinky, ručně malovaný hrneček... 



Obecně prospěšná 
společnost 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk

Kozinova č. 35/5
787 01 Šumperk

detskyklic@seznam.cz
www.detskyklic.cz


