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NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

TÝKAJÍCÍ SE PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Co je to autismus?

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI
Vážení přátelé,
rok 2015 byl pro nás patnáctým rokem činnosti. Pokračovali jsme v poskytování třech registrovaných sociálních
služeb – osobní asistence, odlehčovací služby i sociální
rehabilitace. V uplynulém roce naši službu využilo 30 uživatelů a bylo jim poskytnuto 10 500 hodin v přímé péči.
S pomocí projektů podpořených norskými fondy se nám
podařilo lépe uspokojit rostoucí potřebu odlehčovací
služby.
Nadále usilovně pracujeme na tom, abychom všechny
služby poskytovali v potřebném rozsahu a kvalitě. Uvědomujeme si nárůst potřebnosti ze strany stávajících
i budoucích uživatelů.
Potěšující událostí roku 2015 bylo také zřízení relaxační
snoezelen místnosti, kterou jsme mohli s pomocí nadací
a firem vybavit a nabídnout uživatelům. Blíže se s touto
terapií můžete seznámit na následujících stránkách.
Ráda bych, jako každý rok, na tomto místě poděkovala
Vám všem, kteří naši činnost podporujete. Věřím, že Vaši
důvěru nezklameme.
Poděkování patří také zaměstnancům za jejich profesionální přístup a radost, kterou ve službě přinášejí a trpělivost, se kterou zvládají nárůst administrativy.

„Být autistický neznamená nemít lidskou duši. Ale určitě to znamená být odcizený. Znamená to, že co je normální pro ostatní,
není normální pro mne, a co je normální pro mne, není normální pro ostatní. V určitém směru jsem velmi špatně vybaven pro
přežití v tomto světě, jako mimozemšťan, který přistál bez orientačního manuálu. Ale moje osobnost je nedotčená, moje já, je
nepoškozené. Život má pro mne velkou cenu a nacházím v něm
smysl a nechci, abych byl zbaven možnosti být sám sebou…
Poskytněte mi důstojnost tím, že se setkáme ve světě pro mne
srozumitelném… uvědomte si, že jsme si odcizeni navzájem, že
můj způsob života není pouze poškozená verze toho vašeho.
Zvažte své domněnky. Definujte své podmínky. Spojte se se mou
ke stavbě mostů mezi námi.“
Jim Sinclair

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského men-

tálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě.
Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí,
slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu
narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.1

Pod diagnózu poruchy autistického spektra spadají:
• Dětský autismus
• Atypický autismus
• Aspergerův syndrom
• Dezintegrační porucha
• Rettův syndrom
• Jiná pervazivní vývojová porucha
• Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná2

Věra Nedomová,
ředitelka

1 http://www.praha.apla.cz/o-autismu.html
2 THOROVÁ, K., Poruchy autistického spektra, Portál, Praha, 2006
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Jaká je příčina autismu?
Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus
vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě
syndrom, 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 vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné
potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální
dovednosti.3

Může autismus provázet ještě nějaká jiná nemoc?
Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy psychického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové
poruchy, geneticky podmíněné vady atd.). Často se přidružuje problematické chování rozdílné intenzity. Někteří lidé s autismem mají pouze mírné problémy (např. nemají rádi změny), u druhých pozorujeme agresivní
nebo sebezraňující chování. Také hyperaktivita, neschopnost soustředění
nebo výrazná pasivita se často s autismem pojí.4

Dá se autismus vyléčit? Jak lze lidem s autismem
pomoci?
„Jestliže si uvědomíme, jak složité jsou vzájemné vztahy mezi lidmi a to
i pro sociálně přizpůsobivé zdravé jedince, pak není reálné očekávat
a bylo by nevhodné slibovat, že nějaká terapie nebo nácvik naučí postižené autismem empatii, porozumění a bezpočtu dalších dovedností, které
jsou nutné pro úspěšný vztah a život v jakémkoliv společenství“ 5
Jádrové obtíže lidí s PAS nezmizí, projevy a chování se však s postupujícím
věkem mění. Mnozí lidé s autismem se rozvíjí tak, že jejich odlišné chování
či obtíže jsou mnohem méně nápadné a handicapující. V prognóze velmi
záleží na typu poruchy autistického spektra, míře symptomatiky, výši intelektu, přístupu ke vzdělání a odborné pomoci a přístupu rodičů.
S dítětem, u kterého byla diagnostikována PAS, se dá cíleně pracovat.
Speciální přístup snižuje výskyt problematického chování, zajistí efektivitu
vzdělávacího procesu, dítě se zlepšuje v samostatnosti, učí se pracovnímu
chování, spolupráci a novým dovednostem. Mnohým dětem s autismem
umožní funkční komunikaci. U některých dětí jsme zaznamenali úplný
ústup symptomatiky ( jedná se zhruba o 2% klientů), což je s největší pravděpodobností zapříčiněno faktem, že diagnóza autismu se opírá o pouhý
popis chování a není stanovena na identifikaci konkrétní nefunkční oblasti
či spojeních v mozku.
Příčiny autismu nejsou známy a symptomatika se prolíná s jinými vývojovými poruchami (těžké poruchy řeči, těžké poruchy aktivity a pozornosti, neverbální porucha učení). Z těchto důvodů nemůže být diagnóza v raném
věku nikdy stoprocentní. Také přesný vývoj poruchy se nedá přesně předpovědět. Nejsme schopni s jistotou určit, zda se objeví řeč, zda dítě, které
má těžkou formu autismu, se nedovyvine do formy lehké a naopak. Každopádně však víme, že lidé bez diagnózy se často zbytečně ocitají na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak či jsou vylučovány
ze škol, do kterých však úrovní svého intelektu patří.

3 www.praha.apla.cz/o-autismu.html
4 www.praha.apla.cz/o-autismu.html
5 JELÍNKOVÁ, M., AUTISMUS II, Problémy v sociálních vztazích u dětí s autismem,
Institut pedagogickopsychlogického poradenství, Praha 2010
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Lidé s mentální retardací (trvalé snížení rozumových schopností)
vždy budou potřebovat určitou míru asistence. Lidé s intelektem
v pásmu normy a dobrými komunikačními schopnostmi si mohou
najít samostatnou práci, založit rodinu, mít děti. Každopádně přítomnost PAS je výrazným handicapem do života a vyhlídky na běžné fungování v životě jsou výrazně omezené. Což ovšem neznamená, že je jejich budoucnost černá.
Mnozí lidé s autismem žijí velmi šťastný a spokojený život. Důležité je,
abychom jim umožnili využít plně jejich potenciál. Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem pomoci dětem s autismem je speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie. Pokud dítěti svým speciálním přístupem
umožníme porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji metodiku
strukturovaného učení, která za prioritu považuje nácvik funkční
komunikace a individuální přístup v psychoedukaci. Vizualizace
a strukturalizace jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s autismem.6

Prevalence poruch
autistického spektra
Odhadovaná prevalence poruch
autistického spektra podle údajů
z roku 2014 je 2,24 % (Zablotsky et
al., 2015)7.
Epidemiologické studie uvádějí
1–2 případy poruch autistického
spektra na 100 osob (podle šířky
diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v České republice
100 000–200 000 osob s poruchou
autistického spektra, každý rok se
narodí v České republice okolo 500
dětí s PAS.8

6 www.praha.apla.cz/o-autismu.html
7 Zablotsky, B., Black, L. I., Maenner, M.J., Blumberg, S.J. & Schieve, L.A. (2015). Estimated Prevalence of
Autism and Other Developmental Disabilities Following Questionnaire Changes in the 2014, National Health
Interview Survey. National Health Statistics Reports, č. 87, November, 2015
8 www.praha.apla.cz/o-autismu.html
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POSLÁNÍ A CÍLE
DĚTSKÉHO KLÍČE

Dětský klíč je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje
sociální služby osobní asistence, odlehčovací služby a služby sociální rehabilitace osobám s kombinovaným postižením a mentálním postižením, zejména osobám s poruchou autistického spektra
(PAS). Hlavním cílem Dětského klíče je zvýšit kvalitu života dětí,
dospívajících i dospělých osob s poruchami autistického spektra
(PAS), pomoci jim zapojit se do aktivit běžné populace, které jsou
jim vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné a poskytnout
možnost odpočinku a regenerace sil rodičům, pečujícím celodenně
o děti a mladé dospělé s PAS.
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
sociální začleňování klientů a jejich rodin do společnosti. Klienti
organizace mohou být ve věku od 3 do 64 let.

Našim společným cílem je dosáhnout, v rámci poskytování

HISTORIE V DATECH
Rok 2000

– organizace Dětský klíč byla založena na základě potřeby pomoci handicapovaným dětem – zejména s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodinám. Působnost neziskové organizace byla od počátku směrována
na geograficky znevýhodněný region Šumperka, Zábřehu a Hanušovic, kde
zcela chyběly sociální služby zaměřené na tuto cílovou skupinu uživatelů. Činnost společnosti byla zahájena v úzké spolupráci se Speciální základní a mateřskou školou pro žáky s více vadami v Šumperku, kde byla zřízena první auti
třída s pěti dětmi s PAS. S dětmi odborně pracovali proškolení speciální pedagogové, byl využíván speciální vzdělávací program s prvky tzv. TEACCH programu9.
Sociální služba byla založena na základě společného úsilí rodičů dětí s autismem
a pedagogů školy. Prvotním úkolem bylo odborně materiálně vybavit třídu, což s sebou neslo značnou finanční zátěž. První tři roky existence organizace Dětský klíč byly
veškeré získané finanční prostředky použity na zakoupení didaktických pomůcek pro
zkvalitnění výuky dětí.

Rok 2001 – organizace realizuje první projekty, získává dárce z řad firem a jednotlivců,
finanční prostředky putují na podporu speciální SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk. Ve spolupráci
se školou pořádá první ročník benefiční akce – ,,Módní přehlídka“. Díky postupnému
získávání finančních prostředků od velkých sponzorů a drobných dárců mohli být
dále odborně proškoleni speciální pedagogové pracující s dětmi.

sociálních služeb, co nejvyšší míru soběstačnosti klientů, schopnosti pečovat o vlastní osobu, být samostatný. Usilujeme o získání
a prohloubení sociálních a pracovních dovedností klientů, poskytujeme pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů,
pomáháme při obstarávání osobních záležitostí. Jsme prostředníky
kontaktů se společenským prostředím.

Rok 2002 – organizace zaměstnává koordinátora projektů, realizují se první odborné

Veřejnost seznamujeme s úskalími života postižených dětí, mladistvých a dospělých, zvláště s poruchami autistického spektra.

Rok 2003 – Dětský klíč zareagoval na poptávku ze strany rodin pro naplnění volného

Základní principy společnosti
• Podpora a nezbytná míra péče
• Zapojování uživatele do spolurozhodování
• Individualizovaná podpora uživatele
• Zamezení sociálnímu vyloučení uživatele a budování nezávislosti
uživatele na službě
• Podpora sociálního začleňování
• Vnímání osoby uživatele ve všech souvislostech, holistický přístup, úzká spolupráce s rodinou i školou
• Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb – profesionální
poskytování služeb

semináře pro rodiče handicapovaných dětí. Za finanční podpory nadace ADRA vzniká první služba osobní asistence.

času dětí s autismem. Začaly se realizovat projekty volnočasových aktivit s osobní
asistencí v podobě tělovýchovného kroužku, kroužku jízdy na koních a canisterapie.
Podařilo se vybavit malou kuchyňku za účelem procvičování základních sociálních
dovedností. Byla vybavena výtvarná dílna se zaměřením na arteterapii.

Rok 2004 – klienti organizace se mohli poprvé zúčastnit letního integračního pobytu
v atmosféře běžného dětského tábora. Organizace pořádala pro rodiče, rodinné příslušníky a pedagogy odborné semináře a seznamovala je s problematikou autismu.
V tomto roce vzniká odlehčovací služba pro rodiny klientů s PAS a kombinovaným
postižením.

Rok 2005 – Dětský klíč rozšiřuje své aktivity, zvyšuje povědomí veřejnosti o činnosti or-

ganizace. Zajišťuje odborné vzdělávání osobních asistentů. Město Šumperk oceňuje
práci organizace cenou Města Šumperka v oblasti sociálních služeb, návrh na ocenění podali obyvatelé města.

• Důraz na vytvoření prostředí důvěry, otevřenou komunikaci,
zdravé mezilidské vztahy
• Pozitivní myšlení a radost ze života

8

9 TEACCH program - (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children – péče a vzdělávání dětí s autismem a dětí s problémy v komunikaci /volně přeloženo/) je modelovým programem péče o lidi s autismem
v každém věku. Zahrnuje mimo jiné i speciální výchovně vzdělávací program, který vychází z potřeb těchto lidí a specifik
autistické poruchy. V České republice využíváme metodiku tohoto programu a mluvíme o tzv. strukturovaném učení.
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Rok 2006

Rok 2014 – v dubnu jsme poprvé uspořádali Den otevřených dveří ve všech našich

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

Rok 2015

– organizace personálně posílila o dvě pracovní síly - sociální pracovnici
a administrativní pracovnici. Stěhuje se do větších prostor, kde zahajuje novou 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 se věnuje prezentaci organizace a práci s veřejností.

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.

Rok 2008

– v průběhu tohoto roku organizace kladla důraz na odborné proškolení
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 prostor.

prostorách. Spolu s našimi přáteli a příznivci jsme se 2. dubna 2014 poprvé vyfotili
v modrém před Šumperskou radnicí a zahájili tak novou tradici. Podařilo se nám
zahájit projekt výstavby odlehčovacího bydlení v Temenici. Úspěšně jsme absolvovali
inspekci kvality poskytovaných služeb osobní asistence.

– podařilo se rozšířit spektrum nabízených služeb o snoezelenovou terapii, kterou můžeme klientům poskytovat ve speciálně vybavené místnosti (vesmírná
klubovna). S vybudováním snoezelenové místnosti nám pomáhali zaměstnanci firmy Siemens v rámci Dne dobrovolnictví firmy Siemens. Oslavili jsme 15 let založení
organizace. Personální změna na pozici sociální pracovník. Na podzim jsme zahájili spolupráci s organizací Maltézská pomoc, o.p.s. za účelem využití dobrovolnické
služby v akreditovaném programu v přímé péči s našimi klienty, do konce roku jsme
spolupracovali se dvěma dobrovolníky.

Rok 2009 – Dětský klíč registruje novou sociální službu – pobytovou odlehčovací služ-

bu, probíhá proškolení asistenta pro novou službu, úprava prostor odlehčovacího
bytu. Tato služba je v tomto období v našem regionu zcela bezkonkurenční a ojedinělá. Rok 2010 – zahájení realizace projektu „Autismus není překážkou – program pro
mladistvé 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 má možnost rozšířit objem poskytovaných služeb
mimo jiné v odlehčovací službě pobytové (odlehčovací byt). Za přínos v oblasti sociálních služeb byla organizaci udělena Cena Města Šumperka.

Rok 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 má možnost rozšířit objem poskytovaných služeb
mimo jiné v odlehčovací službě pobytové (odlehčovací byt). Za přínos v oblasti sociálních služeb byla organizaci udělena Cena Města Šumperka.

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

lečnou fotkou v modrém se zapojili do kampaně „Light It Up Blue“ (Rozsviťme se
modře). V průběhu roku dochází ke změně v personální oblasti na pozici sociální
pracovník. Koncem roku jsme zahájili přípravu prostor nového zázemí organizace
a odlehčovacího bytu.

Rok 2012 – na začátku roku 2012 jsme se přestěhovali do nových prostor v Šumperku na Kozinově ulici č. 35/5 a současně jsme zahájili provoz dalšího odlehčovacího
bytu pro naše klienty. V dubnu se nám podařilo zaregistrovat novou sociální službu
– sociální rehabilitaci, v souvislosti s realizací této služby jsme navázali spolupráci
s Charitou Šumperk.

Rok 2013

– zahájení a realizace projektu „Sociální rehabilitace“, v rámci projektu
jsme zahájili spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk, Zemědělským skanzenem „U Havlíčků“ v Rapotíně a pokračovali jsme ve spolupráci s Charitou Šumperk.
V letním období jsme přestěhovali klubovnu ze Štefánikovy ulice do nových prostor
na ul. 28. října č.1 v Šumperku.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
Název společnosti: DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Sídlo společnosti: Šumperk, Kozinova 35/5, PSČ 787 01
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
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: 28. října 1280/1, 787 01 Šumperk
Vesmírná klubovna (snoezelen) 28. října 1280/1, 787 01 Šumperk
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
SPOLEČNOSTI
Správní rada

Revizní orgán

Management

Ekonomika

Sociální pracovník

Vedoucí služby

Koordinátor
a fundraising

Pracovník v sociálních
službách

I. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

LIDÉ V DĚTSKÉM KLÍČI V ROCE 2015
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

Statutární orgán – ředitelka
Ing. Věra Nedomová
Pracovníci v nepřímé péči
Mgr. Lenka Tkadlecová
Milada Mazurková
Pavla Křetinská
Sociální pracovníci
Bc. Aneta Tkadlecová, DiS.
Bc. Jana Vomlelová
Mgr. Věra Zámečníková
Bc. Martin Málek
Bc. Aneta Svozilová, DiS.
Pracovníci v sociálních službách
pracující na základě pracovní
smlouvy a dohod
o provedení práce
Bc. Miroslava Králová
Martina Kubíčková
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI

Nela Hrachovinová
Martina Dvořáková
Ivana Macurová
Simona Králová
Vladimíra Horáková
Ilona Rychlíková
Mgr. Kateřina Hrochová
Tomáš Dittrich
Adéla Reichlová
Vladimíra Indrová
Mgr. Lenka Šilhanová
Bc. Michaela Konvičná

1. Osobní asistence – terénní
2. Odlehčovací služba – ambulantní
3. Odlehčovací služba – terénní
4. Odlehčovací služba – pobytová
5. Sociální rehabilitace

1. OSOBNÍ ASISTENCE – TERÉNNÍ

Osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná osobám,
jenž mají sníženou soběstačnost z důvodu diagnózy PAS nebo kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí
a umožňuje našim klientům žít, vzdělávat se a pracovat v obdobném
sociálním prostředí jako jejich vrstevníci. Asistenci je možné využít
k doprovodu klienta do kroužků a aktivit dle jejich přání a potřeb.
Součástí poskytovaných služeb je také asistence u lékaře.

Externí pracovníci
Ing. Naděžda Řeháková,
účetnictví
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KLIENTKA, 12 LET
Monika je dívka procházející obdobím dospívání. Je velmi citlivá, tichá, zvídavá, snaživá. Monika je spíše uzavřená, ale ve společnosti
kamarádek je veselá, komunikativní, hravá. Je pohybově nadaná,
ráda tančí. Má ráda zvířátka, ráda a pěkně mluví o své rodině.
Se zálibou sleduje pohádky o princeznách.
S Monikou jako osobní asistentka trávím čas několikrát týdně
v předmětu matematika a geometrie. Monika chodí do školy pravidelně. Ve třídě má 5 spolužáků a 1 spolužačku. Monika se lépe
cítí v kolektivu dívek, proto je ve své třídě spíše uzavřená. V tomto
pololetí se Monika s pomocí asistentky velmi zlepšila v matematice
a geometrii. Je velmi samostatná v sebeobsluze. S Monikou se nám
od začátku podařilo vytvořit kamarádský a otevřený vztah. A myslím, že i to se podepsalo na tak rychlém zlepšení se v předmětech
matematika a geometrie. Monika potřebuje více času a prostoru
na zvládnutí činností v těchto předmětech. Je velmi snaživá, učení
spolu obohacujeme matematickými vymalovánkami, hádankami,
rébusy. Používáme pomocné předměty, jako jsou kostky, peníze,
mince, elektronické hry, PC programy. Monča se v matematice učí
mechanicky, řeší tak veškeré úlohy a příklady. Paměť proto nemá
dlouhodobého trvání. Například sčítání s přechodem přes desítku,
probrané před měsícem, by Monika teď hned nespočítala. Po „naťuknutí“, tj. připomenutí ukázkou na dvou příkladech, by Monika
ostatní už spočítala bez problémů. Počítá na prstech – prstová matematika. U Moniky během tohoto pololetí pozoruji zlepšení komunikace a pozornosti při vysvětlování nové látky, je více samostatná.
Sama si řekne o pomoc, když si neví rady s úkolem. Individuální
přístup Monice prospívá. (hodnocení klíčové pracovnice Martiny)

KLIENTKA, 12 LET
Vendula chodí s Dětským klíčem do tělocvičny každý čtvrtek.
V sebeobsluze je velmi samostatná, šikovná. Zvládá se rychle
sama převléknout, svačinu si sama vytáhne, osobní věci sklidí.
Všechny určená stanoviště Vendula zvládá odcvičit, pořadí si určuje sama. Oblíbeným stanovištěm je trampolína, hod na koš
musíme ještě dále nacvičovat, stejně jako skákání přes švihadlo.
Na rotopedu cvičíme krátký vytrvalostní trénink, Vendula jej bez
problému zvládá. Během cvičení jde asi 2x odpočívat, nakonec
očekává sladkou odměnu. Jednou z částí TV je tancování „s Martinou“. Vendy má toto taneční okénko velmi ráda, vypadá šťastná.
Umí zatancovat 5–6 jednoduchých tanečních sestav. Během odpočinku musíme Vendulu hlídat, často strká drobné kousky věcí
do úst, je potřeba na ni dohlédnout. Nemá ráda novinky ani změny.
(hodnocení klíčové pracovnice Jany)

Kroužek sociálních
dovedností

Každou středu od 14:00 do 15:00 hod.
jsme se společně věnovali „vaření“. K nácviku přípravy jednoduchých jídel a příslušející domácí práce – úklid stolu, mytí
nádobí, vaření čaje apod., jsme využívali
vybavenou kuchyň v klubovně na Masarykově ulici. Postup práce byl zpracován
do procesuálních schémat, každý dílčí
úkon byl dle posloupnosti znázorněn formou obrázků či fotografií pro co nejlepší
pochopení konkrétnímu klientovi.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
DĚTSKÉHO KLÍČE:

Tělovýchovný kroužek
Vždy dvě odpoledne v týdnu jsme měli
možnost společného sportování v prostorách tělocvičny 1. ZŠ v Šumperku.
Kroužek probíhal v průběhu školního
roku v pondělí od 14:00 do 16:00 hod.
a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hod.
Dětský klíč motivuje klienty podnětnými
pomůckami, prostor tělocvičny je strukturován na jednotlivá stanoviště, která si
každý klient podle svého plánu společně s asistentem plní. Nejvíce oblíbená
byla trampolína, hod na koš, rotoped.
Skupinka mladších dětí si vždy na konci
kroužku ráda užila své „taneční okénko“
s asistentkou Martinou.
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Muzikohrátky, autirytmy

Tento kroužek probíhal v průběhu školního roku každý
týden ve středu v době od 14:00 do 15:00 hod. v prostorách nové snoezelenové místnosti na ulici Masarykova
v Šumperku. V rámci kroužku měli klienti pod vedením
osobního asistenta možnost seznámit se s různými rytmickými hudebními nástroji, vyzkoušet si hru s nástroji – bubínky, cabasa, deštné hole, rumba apod., naučili
se zde různá jednoduchá říkadla, písně a pohybové hry.
Probíhal také nácvik relaxace a uvolnění poslechem živé
hudební produkce muzikoterapeuta.
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AUTIRYTMY

To, o co se s dětmi v kroužku snažíme, není muzikoterapie ani klasická
hudební výchova. Je to spíše hraní
si s hudbou, zvuky, říkadly… Poznáváme hudební nástroje podle zvuku,
hrajeme si na bouřku naebo cestu
vlakem, zpíváme si, říkáme říkadla,
ale také hrajeme hry spojené s rytmizací na oblíbená témata. V poslední
době je oblíbenou hrou dětí Cesta kolem světa. V té děti, s pomocí
jednoduché písničky, objevují svět.
Vybírají si státy (podle vlajek), které
by chtěly navštívit nebo které v minulosti již navštívily. Společně pátráme
po hlavních městech těchto zemí…
Snažíme se dělat i další nové činnosti, ale největší radost mám z toho, že
to děti i mne baví :-) (Iva, pracovník
v sociálních službách)

KLIENT, 10 LET
Muzikoterapie probíhá ve snoezelenové místnosti, je vedená muzikoterapeutkou s akreditovaným vzděláním. Je využívána metoda
celostní muzikoterapie Dr. Holzera. Člení se do dvou částí – aktivní
a pasivní, v aktivní části děti sami, pod vedením muzikoterapeuta,
vytvářejí svou hudební produkci, doplněnou vokalizací a zpěvem.
V této části se u Denise projevuje jemu přirozená zvídavost, radost
z nových věcí, touha vyniknout. Rád tluče dlaní do bubínků, zkouší
i ostatní nástroje, hlasitě se směje. Letmým pohledem sleduje hru
ostatních, někdy odběhne prohlédnout si něco zajímavého (např.
svíčku), ale nechá se přivézt zpět. Vokalizace a zpívání se zatím neúčastní, ostatní podporuje rytmickou hrou.
V pasivní části jsou děti vedeny k celkovému uvolnění, relaxaci spojené s hudebním prožitkem. Muzikoterapeut postupně rozeznívá
různorodé etno nástroje, sleduje reakci dětí, prostředí napomáhá
možnosti individuálních vnitřních prožitků. Denis má ve své blízkosti
asistenta, který vnímá jeho potřeby, někdy usměrní chování (nedovolí mu vstávat z lůžka), přikryje jej oblíbenou látkou, snaží se jej
udržet v klidném stavu. Denis většinou nevydrží celou dobu pasivní části muzikoterapie, stává se, že odejde o něco dříve pohrát si
do klubovny ve vedlejší místnosti. Muzikoterapeutka hodnotí účinky
u Denise kladně zejména v oblasti zklidnění hyperaktivních projevů,
postupně se prodlužuje doba, po kterou Denis zvládne relaxovat.
(hodnocení klíčového pracovníka Tomáše)

Velmi oblíbenou aktivitou byla hra
bowling v zábavním a gastronomickém centru Maják v Šumperku. Klienti, společně s osobními asistenty, měli
možnost užít si radost ze hry dvakrát
měsíčně. Touto příjemnou oddechovou činností se nám dařilo navázat užší
vzájemné sociální vazby a podporovat
vznikající přátelství.

Snoezelen

Kroužek jízdy na koních

Tato aktivita byla u klientů jednou z nejoblíbenějších. Na koních
měli možnost jezdit v krásné přírodě na Ranči Mustang v Loučné
nad Desnou v období od dubna do září. Klienti zde měli pod vedením zkušeného chovatele možnost prožít si blízký kontakt s živým
zvířetem, vždy pod dohledem osobního asistenta. Pobyt „za městem“ jsme mohli spojit s procházkou po blízké zahradě, kde pro nás
mají malé posezení. Na své si přišli také milovníci psů.
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KLIENT, 20 LET
Na bowling chodil Michal každou druhou středu, střídal jej
s muzikoterapií. S verbálním vedením byl vždy velmi samostatný,
nekonfliktní, pohodář. Epileptické záchvaty sledovány, v tomto
období, po dobu poskytování služeb osobní asistence, bez ataky.
Michal má prostředí a atmosféru bowlingu velmi rád, tleská při
úspěchu svém i ostatních, vypadá velmi spokojeně. Komunikaci
zvládá pomocí mobilního telefonu – SMS zprávy. Při pobytu zde bez
struktury. Michal si bowlingové hry užívá a má z ní radost.
(hodnocení osobní asistentky Jany)

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. zahájil v roce 2015 novou terapii napomáhající zpříjemnit život klientům svých služeb. Obyčejná třída se
proměnila v multismyslovou místnost, která je vybavena neobvyklými technickými prvky. Proškolené terapeutky, průvodkyně, využívají
jedinečné prostředí pro práci s klienty Dětského klíče, lidmi s poruchami autistického spektra. Snoezelen je záměrně vytvořené prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry.
Instalované prvky působí na všechny smysly člověka, nabízí široké
možnosti poznání, relaxace, interakce aromaterapie a muzikoterapie. Slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů. Terapie může být využita k odbourávání
nevhodných forem chování, posílení schopnosti adaptace, socializace. Terapeut prostřednictvím instalovaných prvků působí na zrak,
čich, sluch, hmat i chuť. Snoezelen-terapie je hodně závislá na pojetí
průvodce-terapeuta. Samotná terapie trvá obvykle hodinu a jejím cílem je klienta ohromit, zaujmout, fascinovat a zprostředkovat mu nevšední zážitek. Základní vybavení není ničím výjimečné, obrázkové
knihy, encyklopedie, speciální pomůcky, pastelky, barvy, stavebnice,
notebook, projektor s barevným filtrem. V Dětském klíči jsme zvolili
vesmírnou tematiku - na zdi namalované měsíční nebe, modré baldachýny, které místnost zútulnily.
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2. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA – AMBULANTNÍ

Jakou neobvyklou techniku tedy
můžeme v klubovně najít?

Na zrak působí dva prosvětlené vodní válce, které umožňují vytvořit efekt stoupajících bublinek, zrcadlová koule,
jejichž použití přináší jednouchý efekt, který promítne
po celé ploše místnosti barvu měnící roztříštěný světelný svazek. „Světelná prasátka“ je možné nechat statická,
nebo je pomocí koule nechat otáčet ve zvoleném směru. Čich stimulují příjemné vůně vybírané podle přání
klienta. K relaxaci slouží pohovka, trampolína, polohovací hadi, polštářky, látková zvířátka, loutky, molitanové
míčky, rehabilitační míče. V hodinách muzikoterapie se
využívají muziko-pomůcky – kastaněty, djambé, deštné
hole, bubínky různých velikostí.
Prostřednictvím smyslového vnímání dochází k rozvoji
psychických funkcí při rozeznávání kvality předmětů podle různých hledisek, rozlišování zvuků, soustředění se
na ně, rozlišení rytmu, hmatového vnímání, upřesnění
pojmů, co je teplé, studené, malé, velké. Snoezelenterapie plní funkce psychoterapeutické, pomáhá k odreagování napětí, k překonání únavy, zlepšování nálady
a podílí se na zvýšení koncentrace a jejich pozornosti.
Schopnost a délka ponoření se do relaxace je u všech lidí
přímo úměrná délce schopnosti soustředění, proto jsme
velmi rádi za možnost nabídnout tuto službu našim dětským i dospívajícím klientům.

Odlehčovací služba je zaměřena na podporu pečujících osob, kterým umožní potřebnou relaxaci a prostor pro regeneraci vlastních
fyzických a psychických sil. Je poskytována osobám s PAS a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, nabízí pomoc
a podporu při zvládání běžných denních sebeobslužných činností.
Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti a také sociálně terapeutické činnosti. Poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Napomáhá sociálnímu začleňování
klientů, umožňuje vykonávat aktivity běžné věkové skupině.

Pobyt uživatele v klubovně

Našim klientům jsme nabízeli možnost trávení volného času každé
úterý a pátek od 13:00 hod. do 17:00 hod. v klubovně na Kozinově a Masarykově ulici. Po domluvě jsme dobu pobytu individuálně
přizpůsobili potřebám pečujících osob. Odlehčovací službu jsme si
za pěkného počasí zpříjemnili procházkami po městě nebo za zvířaty na statek Pomněnky.
V klubovně mohli klienti pod dohledem osobních asistentů trávit
čas relaxací, hrou s hračkami nebo speciálními pomůckami na rozvoj motoriky, měli možnost se věnovat výtvarné činnosti, využívat
speciální hračky, trampolínu. Pro podporu dobré nálady zde byla
k dispozici houpačka, velké množství knih, zvukové hračky, PC
a iPady se speciálními programy pro děti s autismem, děti mají
možnost sledovat pohádky na DVD. V souladu s individuálními plány jsme přirozenou a zábavnou formou procvičovali sebeobslužné
dovednosti, realizovali jsme nácviky péče o osobní věci, hygienické
návyky, stolování. Prohlubovali jsme komunikační a sociální dovednosti klientů, podporovali jsme společnou hru, přátelství a pohodovou atmosféru.
V průběhu letních prázdnin měli rodiny našich klientů možnost využívat službu dle svých požadavků celodenně za sníženou úhradu.
Na Kozinově ulici byla dětem k dispozici malá zahrada s trampolínou, houpačkou a bazénkem.

Programy klubovny:
Program byl operativně tvořen podle
skladby a individuálních zájmů klientů.
V souvislosti s osvětovou akcí „Modrý
duben“ jsme v rámci klubovny vyráběli modré náramky, záložky do knížek.
Na podzim jsme sušili křížaly, které jsme
balily do vlastních pytlíků ozdobených
ubrouskovou technikou. S některými dětmi jsme oslavili narozeniny, s jinými jsme
vyráběli vánoční přáníčka a štítky na dárky. Pod stromečkem našli děti a mladí lidé
spoustu krásných dárků a nových hraček.

DĚTI VYRÁBĚLY VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA
Děti s osobními asistenty v prosinci v klubovně vyráběli vánoční přáníčka pro rodiče a naše sponzory. Děti výroba
přáníček moc bavila a užili si s asistenty spoustu legrace. (čerpáno z www.detskyklic.cz)
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Prázdninový letní pobyt
pro děti a mladistvé
s autismem

3. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA – TERÉNNÍ

Výlety, cestování, kultura

Po celý rok bylo naší snahou plnit přání
klientů a jejich blízkých zprostředkováním výletů do blízkého i vzdálenějšího
okolí. Velmi oblíbenou činností bylo cestování, zejména vlakem. Společně jsme
vybírali nová zajímavá místa, doprovázeli
je na dětská hřiště, výstavy, do cukrárny
nebo kina. V roce 2015 byl nejčastějším cílem výletů Olomouc, oblíbené bylo aquacentrum, kde jsme zažili spoustu legrace.
Nevyhýbali jsme se ani nákupním střediskům (Šantovka), vánočním trhům nebo
nekuřáckým restauracím. Společně jsme
podrobněji poznávali Brno, Ostravu, Českou Třebovou, Vyškov na Moravě, Velké
Losiny, Zábřeh, Mohelnici… Jeden z klientů se vydal v doprovodu osobního asistenta dokonce až do Vídně.

Víkendový pobyt

S horkými letními dny jsme se měli možnost rozloučit v září na víkendovém pobytu v pensionu Ema v Koutech nad Desnou.
Děti a mladiství společně s osobními asistenty bydleli v příjemném prostředí rodinného typu, které bylo obklopeno krásnou
přírodou. V areálu bylo k dispozici dětské
hřiště s trampolínou, skluzavkou a houpačkami. Pro všechny byl opět připravený
bohatý program, největší kladnou odezvu
jsme získali za výlet minibusem na plavecký bazén. Klientům jsme ponechali také
dostatek prostoru na tolik potřebné „vypnutí“ a relaxaci.
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VÝLET DO PLANETÁRIA V OSTRAVĚ
V sobotu 14. března 2015 jsme si naplánovali s Petrem výlet do Planetária v Ostravě. Cestovali jsme jeho oblíbeným RegioJetem, kde si
koupil čipsy a společně jsme si povídali o „vyplých elektrikách“ a na co
se Petr těší. Po příjezdu jsme si zašli na oběd do bistra na nádraží.
Petr si objednal mexickou polévku a hranolky a moc mu to chutnalo.
Do planetária jsme jeli přes celou Ostravu asi půl hodiny tramvají
a pak ještě 3 zastávky autobusem k vysokoškolským kolejím. Odtud
jsme šli přes lesopark asi 3 kilometry lesními cestami až k planetáriu.
Docela se rozpršelo a my jsme museli přeskakovat a obcházet louže
a bláto. Do planetária jsme dorazili těsně před začátkem projekce.
Dozvěděli jsme se něco o různých hvězdách a souhvězdích. Petrovi
se nejvíce líbilo souhvězdí raka, medvěda a psa. Pak nám promítli
film o přípravě astronautů, co všechno musí umět a absolvovat, než
mohou letět do vesmíru. Moc se nám to líbilo.
A pak jsme zase museli rozbahněným lesem na zastávku autobusu.
Místo tramvaje pro nás přijel autobus, ve kterém jsme se dozvěděli,
že tramvaje nejezdí, protože jedné se utrhla trolej a opravují ji. Petr
z toho měl velkou radost. Na nádraží jsme si společně dali ještě řízek
s hranolky, Péťa měl tak velký hlad, že se nemohl dočkat, až mu jej nakrájím. Zpátky jsme jeli zase RegioJetem. Petr si koupil gumové medvídky a už jsme moc nepovídali, protože jsme byli tak unavení, že Petr
ve vlaku ze Zábřehu do Šumperka málem usnul. Ale stálo to za to,
výlet se nám moc líbil a někdy bychom se chtěli ještě do planetária
podívat, protože jsme neměli čas si prohlédnout expozice.
(hodnocení sociální pracovnice Věry)

V měsíci srpnu se nám, jako již tradičně,
podařilo uspořádat dva turnusy prázdninového pobytu na chatě ve Štědrákové
Lhotě. Chata je pro potřeby našich klientů velmi prakticky a moderně vybavena,
prostředí je útulné a komfortní, pokoje
pro nejvýše dva společně ubytované klienty a jejich asistenty, byla možnost i soukromého pokoje. V rámci „tábora“ klienti
společně s osobními asistenty podnikali
procházky po blízkém okolí, navštívili jsme místní i vzdálenější koupaliště.
Všem se velmi líbil výlet do Aquaparku
v Hranicích na Moravě. Na chatě měli klienti možnost plavat v bazénku, skotačit
na trampolíně nebo houpačce, hrát kuželky a mnoho dalších her. Jako zkušení
táborníci jsme si opekli špekáčky na ohni,
nechyběla táborová hra.

KLIENTKA, 20 LET
Motivací prázdninového pobytu byla pro Lenku plyšová hračka
(výběr s asistentkou). Přijela naprosto spokojená a v pohodě.
Radovala se od prvního dne. Procházky po krásném okolí zvládala
bez problémů, stresu či nervozity. Po celý pobyt byla nutná celodenní
pozornost asistentky – vyžaduje verbální zpětnou vazbu: „Řekni to,
řekni to rychle, opakuj …“ Projevy spokojenosti – smích, spontánní
rozběhnutí, zaujaté prohlížení knížek, tiché sledování ostatních.
Sama se rozhodovala o čase, kdy půjde spát, vstávala později ráno.
S asistentkou plánovala jídlo na celý den, těšila se na ně. Velmi si užila
koupání v bazéně, „řádí“ v něm, v Rudě nad Moravou preferovala
dětský bazén. S přehledem zvládla nové situace, odpoledne volila
trávení času s asistentkou Anetou. Odpolední aktivity – „klavírování“
(povídání si) s asistentkou, následně realizace vlastních zájmů –
prohlížení knížek, malování obrázků. Během činností sledovala
rozhovory asistentek s klienty, ostatních dětí si Lenka příliš nevšímala.
Dopomoc osobní asistentky byla nutná zejména v oblasti osobní
hygieny. Poslední den projevila nervozitu z plánovaného odjezdu
a návratu k rodině. Změna cestovního prostředku (z autobusu
na automobil) ji rozladila. Lenka zvládla celkově tábor nejlépe ze všech
posledních turnusů. Pozorujeme zlepšení v časové orientaci, celkově
klidnější ladění a pohodu. Táborových dní si naplno a spokojeně užila.
(hodnocení klíčové pracovnice Anety)

DEN DĚTÍ
V sobotu 30. května 2015 se děti s rodiči a sourozenci zúčastnili odpoledne k mezinárodnímu dni dětí na ranči v Loučné nad Desnou.
Na programu bylo opékání buřtů, jízda na koni, posezení u ohníčku a vítaným zpestřením byla akce Rallye Rejvíz. Děti dostaly hračky
a bonbóny, k občerstvení domácí buchty. Počasí nám přálo a děti
i rodiče si akci užili.
(čerpáno z www.detskyklic.cz)
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4. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA – POBYTOVÁ

Odlehčovací byt

Společnost Dětský klíč má pro své klienty
k dispozici dva odlehčovací byty. Služba
je nastavena v poměru vždy jeden asistent
na jednoho klienta, k dispozici mají prostor
celého bytu. V případě individuální poptávky (např. sourozenecká dvojice či spřátelené
děti) byl umožněn společný pobyt dvěma
klientům s asistenty. Služba byla poskytována v průběhu celého roku v pondělí až pátek
v době od 15:00 hod. do 9:30 hod. následujícího dne. Na přání rodin našich klientů
byla služba po domluvě poskytována také
o víkendových dnech. V rámci pobytu v bytě
si klienti společně s rodiči plánují odpolední aktivitu. S osobními asistenty navštěvují
různá veřejná místa – bazén, saunu, solnou
jeskyni, bowling, kino, divadlo, muzeum,
absolvují výlety do blízkého i vzdálenějšího
okolí. Za účelem příjemně stráveného odpoledne mohou využít prostory kluboven
Dětského klíče, snoezelenovou místnost
nebo spojit odlehčovací službu s využitím
nabídky volnočasových aktivit. Nácviky komunikačních, sociálních a ostatních praktických dovedností probíhaly nedirektivní
a neformální formou, podporovaly se oblasti smluvené při tvorbě individuálního plánu.

KLIENT, 14 LET
Jakub je na pobyt na bytě vždy předem připraven, program chystá s mámou a používá přenosnou strukturu. Pokoušíme se jej zaujmout vhodným programem – např. návštěva kina, interaktivní
výstava, prohlížení knížek v knihovně, individuální snoezelen-terapie – světýlka, relaxace při hudbě, solná jeskyně, klubovna Dětského klíče, apod. Jakub komunikuje velmi málo, verbálně používá
jen několik slov. Dobrou náladu dává najevo „broukáním“, občasnými „výbuchy“ smíchu. Nepohodu mu způsobuje pohyb jiných
dětí po klubovně, nebo psi malého vzrůstu ( jorkšírský teriér). Asistenti popisují toto pololetí jako bezproblémové, Jakub se věnoval
svým zálibám, v klubovně si prohlížel knížky, hrál si se zvukovými
hračkami, sledoval pohádky na DVD, hrál hry na iPadu a PC. V sebeobsluze byl veden k samostatnosti, rád uklízí, osobní věci si precizně skládá. Nákup zvládá s pomocí osobního asistenta – nezná
hodnotu peněz, na bytě pomáhal s převlékáním lůžkovin. V noci
klidně spí, odloučení od maminky zvládá, vždy se na ni moc těší.
(hodnocení klíčového pracovníka Tomáše)

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

V rámci odlehčovacího bytu sušíme křížaly a balíme
do pytlíčku zdobeného ubrouskovou technikou. Nabízíme i originální autorskou kresbu Lucky na PF nebo
Vánoční přání. K prodeji jsou i Vánoční visačky na dárky po třech nebo pěti kusech, ozdoby na stromeček
a ozdobné zápichy.
(čerpáno z www.detskyklic.cz)
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5. SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Sociální služba je poskytována formou terénní a ambulantní. Cílem
je zvýšení soběstačnosti klientů, napomáhat sociálnímu začleňování a získání základních pracovních dovedností. Podpora klientům je
poskytována na základě individuálně určených potřeb, vždy s ohledem na osobní rozvoj a konkrétní situaci. Zaměřujeme se zejména
na oblast komunikačních, sociálních a sebeobslužných dovedností
klientů. Prostřednictvím nácviků běžných denních činností pomáháme klientům od 15 let získat dovednosti nezbytné pro každodenní
život a zvyšovat tak jejich samostatnost v budoucím životě. Pomocí
nácviků jednoduchých pracovních činností (řazení knih podle abecedy, sundávání obalů knih, rukodělné práce – navlékání korálkových
náramků, malování hrníčků, apod.) se snažíme docílit vyšší pravděpodobnosti sociálního začlenění a uplatnění ve společnosti. Naším
nejvyšším cílem je každodenní radost a spokojenost dospívajících
a mladých dospělých, pocit seberealizace a v budoucnosti možné
uplatnění v chráněném pracovišti či uzpůsobeném prostředí.

KLIENT, 20 LET
Pavel v tomto období využíval sociální
rehabilitaci několikrát měsíčně. V rámci
služeb si také opakovaně naplánoval návštěvu restaurace nebo čínského bistra.
Zde si sám dokáže vybrat z nabídky jídel
i nápojů, platí s mírnou dopomocí osobního asistenta, jí většinou lžící, řízek je nutné
pokrájet a sní ho vidličkou. Pavel návštěvy restaurací zvládá velmi dobře, získal
již jistotu, užívá si je a rád si zde s asistentem povídá o svých oblíbených tématech. Pracovat do knihovny chodil Pavel
pravidelně. Pomáhal zde odbalovat staré
knihy z obalů a zařazoval vrácené knihy
do regálů. Před besedami jsme také pomáhali připravovat knihovnu. Pavla práce velmi bavila, na knihovnu se vždy těšil,
postupně se zlepšil ve všech činnostech,
měl velkou radost z pochvaly, jak práci
dobře zvládá. V rámci rehabilitace Pavel
nacvičoval cestování vlakem – zakoupení
jízdenky pomocí průkazky ZTP/P. Pavel
tyto činnosti zvládá již téměř samostatně, je klidný a zvládne za mírné verbální
dopomoci říct cílovou stanici i zaplatit
jízdenku. Aktivity si plánuje dopředu s mámou a s asistentem, ke komunikaci a domluvě využívá částečně e-mail a telefon.
(hodnocení sociální pracovnice Věry)
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Přehled realizovaných sociálních služeb za rok 2015
Služba

Kontaktů

Hodin

Osobní asistence – terénní

856

1 869,71

Odl. služba – ambulantní

561

1 667,91

Odl. služba – terénní

349

2 178,66

Odl. služba – pobytová

365

4 380

Soc. rehabilitace – terénní

147

306,25

CELKEM

2 278

10 402,53

PŘEHLED HODIN JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015

II. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
Počet uzavřených smluv v roce 2015
Počet smluv

Osobní asistence

Odlehčovací služby

Odlehčovací byt

Sociální rehabilitace

22

30

19

5

Klienti podle stupně závislosti v roce 2015
Celkem

24

Stupeň II

Stupeň III

Stupeň IV

3 klienti

9 klientů

20 klientů

Měsíc

OA – terénní

OS – terénní

OS – ambulantní

OS – pobytová

SR – terénní

Leden

140,5

100,45

72

408

27,5

Únor

193,66

66,5

38

300

30

Březen

217,75

85

43,5

444

33,5

Duben

198,15

68,15

84

384

35

Květen

211,5

70,25

62,5

384

28,5

Červen

198,8

70,96

104,75

444

23

Červenec

24,5

90,05

317,75

312

21,5

Srpen

2,5

1152

583,56

276

19,75

Září

173,95

324

62,1

312

20,5

Říjen

172

24,5

128,5

384

12,5

Listopad

222,15

62

66

372

22

Prosinec

114,25

64,8

105,25

360

32,5

CELKEM

1869,71

2178,66

1667,91

4380

306,25
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POROVNÁNÍ VYUŽITÍ SLUŽEB ROK 2014 VS. 2015
2014

STRUKTURA UŽIVATELŮ DLE ZPŮSOBU KOMUNIKACE v roce 2015

2015

OA

21 klientů

969,5 hod

OA

21 klientů

1870 hod

OS – amb.

26 klientů

1 845,5 hod

OS – amb.

24 klientů

1 668 hod

ter.

27 klientů

2286,5 hod

ter.

21 klientů

2 179 hod

pobyt

19 klientů

3804 hod

pobyt

15 klientů

4 380 hod

Soc. reh.

10 klientů

470,5 hod

Soc. reh.

5 klientů

306 hod

Celkem

32 klientů

9376 hod

Celkem

34 klientů –
2 nevyužili sl.

10403 hod

Komunikuje
neverbálně

Komunikuje
verbálně nefunkčně

Komunikuje
verbálně funkčně

12

13

7

Neverbálně – komunikuje pomocí gest, zvuků případně jednoduchých slov, nerozumí sdělenému obsahu, otázce, přání vyjadřuje
pomocí vizuální podpory – piktogramů, psaného textu, komunikuje za podpory piktogramů a procesuálních schémat
Verbálně nefunkčně – komunikuje pomocí gest, slov, jednoduchých vět, echolálií, vizuální podpory – piktogramů, psaného textu,
nerozumí sdělenému obsahu, otázce, nedokáže verbálně srozumitelně vyjádřit přání, odpovědět na složitější otázku, komunikuje
za podpory piktogramů a procesuálních schémat
Verbálně funkčně – komunikuje pomocí gest, slov, vět, rozumí sdělenému obsahu ve formě jednoduchých vět a dokáže srozumitelně
odpovědět a vyjádřit přání, otázku pomocí jednoduchých vět

VĚKOVÁ SKLADBA UŽIVATELŮ SLUŽEB V ROCE 2015
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Předškolní děti (1–6 let)

3 klienti

Mladší školní děti (7–10 let)

8 klientů

Starší školní děti (11–15 let)

12 klientů

Dorost (16–18 let)

3 klienti

Mladí dospělí (19–26 let)

6 klientů
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III. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Jednou z hlavních priorit neziskové organizace Dětský klíč Šumperk je
kontinuální a celoživotní profesní vzdělávání zaměstnanců. Každý pracovník má k tomuto účelu vyhotovený individuální vzdělávací plán na daný
kalendářní rok. V plánu zohledňuje vedoucí pracovník osobnostní zaměření, pracovní pozici a pozitivní potenciál každého zaměstnance.
V roce 2015 absolvovali pracovníci následující semináře a školení:
Náplň dne u klienta s těžkým až hlubokým mentálním postižením
Úvod do relaxačních technik v práci s klienty
Krizová intervence u obtížně zvladatelných klientů
Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS
Myšlení a chování lidí s autismem
Aplikovaná behaviorální analýza
Zvládání specifických problémů v chování u osob s PAS
Použití fyzické restrikce u klientů s PAS
IV. Výcvikový kurz KBT
V. Výcvikový kurz KBT
Ucelený přehled změn ve mzdové účtárně a personální oblasti 2016

RODIČOVSKÁ SKUPINA

IV. PODPORA RODIČŮ
Když mě práce baví  #práce #výlet
#děti #autismus ...pouze život, který
žijeme pro ostatní, stojí za to!!
Jani, díky za to, že jsi!
Jsi pro naši
rodinu to, co si nikdo, kdo tento vztah
nezná, nemůže představit!
Moc pěkně jsi to napsala. Vážím si práce
co děláš.
Děkuji Vám za lásku, kterou dáváte jiným.
(FACEBOOK 16. prosinec 2015 v 20:38)
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Organizace Dětský klíč si je plně vědoma nutnosti úzké spolupráce
s rodinami klientů našich služeb. Vybudování důvěryhodného vztahu je základním pilířem spolupráce, vedoucí ke společnému cíli –
spokojené dítě (nebo mladý dospělý či dospívající) a odpočinutý
a klidný rodič. Již od počátků našeho úsilí realizujeme za tímto účelem rodičovské skupiny, víkendové pobyty, nabízíme školení a semináře podle poptávky rodin. Jako veliký úspěch vnímáme možnost diagnostiky a rediagnostiky pracovníky NAUTIS Praha (dříve
APLA) přímo v prostorách klubovny Dětského klíče.
Rodičům je poskytována kvalifikovaná psychická podpora a pomoc. Rodiče jsou zváni na každoroční Den otevřených dveří, vánoční posezení, mají možnost osobního setkání s vedoucí osobní
asistence, sociálním pracovníkem nebo přímo s ředitelkou organizace, kdykoliv je potřeba. O průběhu poskytování služeb jsou rodiče informováni bezprostředně SMS zprávou (večerní informace
pro rodiče dětí, spících na odlehčovacím bytě s asistentem), rámcově při předání klientů a operativně vždy, když vnímají potřebu
více informací. Jsou přímými aktéry procesu individuálního plánování, podílejí se na tvorbě individuálních plánů, jejich průběžnému vyhodnocování a hodnocení na konci daného období. Jejich
podněty a spokojenost jsou pro nás důležitým zrcadlem nastavení
a fungování služeb.

Setkání rodičovské skupiny se konají v průběhu celého roku každé
dva měsíce v klubovně Dětského klíče na Kozinově ulici. Fungování
skupiny je založeno na poznatku, že osobní zkušenost je ten nejlepší
prostředek k porozumění. Rodiče, pečující o osobu s PAS, si vzájemně
poskytují podporu a pomoc a předávají jinak nesdělitelné osobní
zkušenosti. Program jednotlivých setkání je vytvářen na základě
požadavků ze strany pečujících rodičů. Společné besedování je
doplněno předáním organizačních informací ředitelkou organizace.
Rodiče se mají možnost dozvědět bližší skutečnosti týkající se
kroužků, víkendových či prázdninových pobytů, školení a jiných
aktivit. Intimita schůzek je zajištěna klidným prostředím a srdečnou
atmosférou.

VÍKENDOVÝ POBYT PRO RODIČE
V druhé polovině září se podařilo realizovat Víkendový pobyt pro rodiče
v příjemném
prostředí horské osady Malá Morava-Vysoká. Pobyt byl doplněn seminářem
PhDr. Hynka Jůna, Ph.D., z APLA Praha na téma „Psychohygiena rodičů –
prevence proti stresu.
Rodiče se shodli na tom, že semináře
pana Jůna, který přijíždí do Šumperka
pravidelně, vždy nalijí nový elán do žil.
Díky semináři bylo možné si uvědomit,
jak důležitý je náhled na svou osobu
a péče o sebe sama. Bonusem akce
bylo krásné podzimní počasí, vycházka do okolí s nezapomenutelnými výhledy do krajiny.
(čerpáno z www.detskyklic.cz)
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V. DALŠÍ AKTIVITY ORGANIZACE
V roce 2015 se podařilo vybudovat snoezelenovou místnost, odborně proškolit pracovníky
a zahájit poskytování terapií a relaxačních procedur. Obdobně, jako v předešlých letech,
jsme se zapojili do osvětové kampaně „Modrý duben“, při této příležitosti jsme společně se
zastupiteli města Šumperk a našimi příznivci oslavili výročí 15 let založení organizace Dětský
klíč. V červnu jsme prezentovali svoji činnost na Dni otevřených dveří.

FOCENÍ V MODRÉM SE ZÁSTUPCI
RADNICE V ŠUMPERKU

Dne 18. března 2015 podpořili zástupci
šumperské radnice naši osvětovou kampaň
„Rozsviťme se modře“ a vyfotili se s námi
v modrém. Měli jsme jedinečnou možnost
prohlédnout si prostory radnice, kancelář
pana starosty a místostarostů, pokochat se
pohledem na město z radniční věže. Mile
nás překvapilo pozvání pana místostarosty
RNDr. Jana Přichystala a Ing. Heleny Miterkové na malé občerstvení a popovídání si.
(čerpáno z www.detskyklic.cz)

OSVĚTOVÁ KAMPAŇ MODRÝ
DUBEN PODPOŘENÁ
STUDENTY ŠUMPERSKÉHO
GYMNÁZIA

30. března 2015 se do kampaně Modrý
duben zapojilo 5 studentů Šumperského gymnázia. V ulicích města Šumperk
seznamovali veřejnost s problematikou
autismu, se sociálními službami, které Dětský klíč poskytuje osobám s poruchami autistického spektra, a zvali
k účasti na kampani Modrý duben.
Studentům moc děkujeme za pomoc
a zapojení se do kampaně.
(čerpáno z www.detskyklic.cz)
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FOTO V MODRÉM – 1. DUBEN 2015

1. dubna 2015 se všichni příznivci a přátelé Dětského
klíče sešli, aby svou účastí na společném focení v modrém podpořili celosvětovou kampaň "Light It Up Blue".
I když nám počasí příliš nepřálo, akce se zúčastnili
žáci, studenti, pedagogové a osobní asistenti ze SŠ,
ZŠ a MŠ z Hanácké a Třebízského ulice, děti a pedagogové ze Základní školy Sluneční, rodiče dětí, přátelé
a zaměstnanci Dětského klíče. Všem moc děkujeme
za podporu!!!
K akci "Light It Up Blue" se připojili další přátelé a příznivci a zaslali nám na podporu svá fota v modrém:
Firma SHM, s.r.o., Šumperk, skupina o5 a Radeček,
třída 4.A ze Základní školy Sluneční v Šumperku, Pontis Šumperk, o.p.s., žáci a pedagogové SOŠ Šumperk,
Zemědělská 3. Děkujeme!!!
(čerpáno z www.detskyklic.cz)
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VI. HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI
UŽIVATELŮ S POSKYTOVANOU
SOCIÁLNÍ SLUŽBOU
Začátkem roku 2016 jsme v souvislosti s hodnocením kvality poskytovaných služeb
provedli anonymní dotazníkové šetření zaměřené na rodinné příslušníky našich klientů. Osobní asistenti dostali za úkol vypracovat dokument Záznamový arch spokojenosti,
ve kterém jsme zjišťovali spokojenost se službami přímo u klientů.

ŠUMPERSKÉ DIVADLO PODPOŘILO AKCI MODRÝ
DUBEN

Šumperské divadlo se v roce 2015 zapojilo do kampaně „Modrý
duben“ a „Rozsviťme se modře“ několika aktivitami. V prostorách
divadla byla dne 28. března 2015 zahájena výstava o autismu a výstava výtvarných prací slečny Lucie, dívky s autismem. Herci šumperského divadla se připojili ke kampani „Rozsviťme se modře“
a vyfotili se v modrém. Divadlo Šumperk se rozhodlo, že věnuje
výtěžek ze vstupenek představení divadelní hry „Slepice“, uvedené
dne 25. 4. 2015, na podporu činnosti Dětského klíče.
Pro herce vyrobila slečna Lucie tzv. „zlomvazky“, které osobně
předala na generálce všem protagonistům hry „Slepice“. Hercům
a všem zaměstnancům šumperského divadla patří náš velký dík
za podporu kampaně a naší činnosti!!!
(čerpáno z www.detskyklic.cz)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V tomto roce jsme Den otevřených dveří uskutečnili dne 26. června
2015. Naším záměrem byla zejména prezentace nově vybudované
„Vesmírné klubovny“, na ul. 28. října 1, v Šumperku. V nových
prostorách nabízíme našim klientům snoezelenové terapie,
muzikoterapie a relaxační pobyty. Pravděpodobně z důvodu
organizace blížících se prázdnin přišlo návštěvníků méně, než
jsme očekávaly. Rodičům nabízíme fotografie z terapií a osobní
prohlídku opět za rok, při příležitosti dalšího Dne otevřených dveří.
(průvodkyně Aneta a Jana)

Hodnocení anonymního minidotazníku pro rodiče:
Dostali jsme mnoho pochval a poděkování, v komentáři
a slovním hodnocení se neobjevila žádná negativní informace ani výtka, jeden z rodičů napsal požadavek na zajištění služby „příměstský tábor“.
Z celkového hodnocení dotazníků vyplývá, že většina rodičů je spokojená s úrovní poskytovaných sociálních služeb
Dětským klíčem Šumperk, o.p.s., nízkou návratnost vyplněných dotazníků si vysvětlujeme časovou vytížeností rodičů
a také skutečností, že veškeré aktuální problémy řešíme
operativně v průběhu poskytování služeb.
Kriticky vyznělo jedenkrát hodnocení prostor muzikoterapie (známka 4), což by mohlo být zapříčiněno prostorami
bývalé střední školy, které se budou rekonstruovat a prostředí se tedy změní. V dalším období se zaměříme na zvyšování odbornosti přístupu (vzdělávání zaměstnanců), komunikační dovednosti a informovanost. Časová dostupnost
byla jedenkrát hodnocena známkou 3, konkrétní požadavky rodin se pokusíme zjistit a uspokojit na základě osobního
jednání.
Finanční náročnosti poskytovaných služeb je dána nastavením asistence v poměru jeden asistent na jednoho klienta, jsme stále pod horní hranicí sazeb určených vyhláškou
505/2006 Sb. Sociálně znevýhodněné rodiny našich klientů podporujeme pomocí individuálních projektů, v nabídce
služeb je také sociální rehabilitace, která jako služba sociální prevence je poskytována klientům bez úhrady.
Za kladné slovní hodnocení činnosti organizace jsme velmi
vděčni, je pro nás motivací pro další rozvoj a pokračování
v práci.

NOC DIVADEL

V sobotu 21. 11. 2015 jsme dostali příležitost prezentovat naše
„Vánoční tvoření“ na akci Noc divadel. Moc děkujeme za pozvání
Šumperskému divadlu. (čerpáno z www.detskyklic.cz)
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Hodnocení „Záznamového archu spokojenosti“ (ZAS)

Co mně poskytovaná sociální služba přináší:
1. Odpočinek, vydechnutí, že je syn s dobrými lidmi, kteří svou práci
berou s přirozenou zodpovědností a osobní láskou k Honzíkovi.
2. Pro rodiče poskytují volný čas jen pro sebe, dle požadavků
trénuje s klientem to, co mu nejde.
3. Sociální služby poskytované Dětským klíčem jsou pro naši
rodinu obrovským přínosem, protože víme, že je náš syn spokojený
a šťastný i mimo domov a že je vždy v doprovodu profesionálního
asistenta, který je mu velkou oporou.
4. Mám asistentku pouze do školy, pro moji dceru a jsem naprosto
spokojená s přístupem a prací paní Dvořákové.
5. Ulehčuje mi práci a pomáhá při výchově mého syna.
6. Pocit „normálního“ života.
7. Rozhodně pozitivní stav pro matku i mou dceru!!!
8. Sociální služba nejen mně, ale i mé rodině přináší velikou úlevu.
Můžeme načerpat sílu, energii, ale hlavně můžeme se věnovat sobě.
9. Rozšíření zájmů a aktivit, sociální interakce, ze strany rodičů –
velká pomoc v tom, že dítě může smysluplně trávit čas i s někým
jiným (a ještě ho to těší!)
10. Že děti nejsou jenom se mnou, učí se samostatnosti.

Komentáře, námitky, připomínky či názory:
1. Děkuji!
2. Děkuji za energii, kterou do práce vkládáte.
3. Líbil by se nám např. 3–5 denní příměstský tábor (od 16–18 hod)
s tím, že by děti byly mimo prostory klubovny s připraveným
programem. Velice si vaší práce vážíme.

Klíčoví pracovníci organizace Dětský klíč, o.p.s. vypracovali spolu
s klienty dokument záznamový arch spokojenosti. K zadání úkolu
došlo na začátku roku 2016, naším záměrem byl průzkum spokojenosti klientů s poskytovanými sociálními službami v roce 2015.
Výsledné hodnocení by mělo vézt k vyšší kvalitě poskytovaných
služeb, zejména v oblasti nastavení poskytování služeb takovým
způsobem, který by vedl k co možná nejvyšší spokojenosti klientů.
Klíčoví pracovníci dostali k dispozici obrázkovou verzi záznamového archu, vypracovanou s ohledem na přirozený komunikační
způsob cílové skupiny klientů (piktogramy). K dotazování docházelo v prostředí klubovny Dětského klíče, o.p.s. v klidné atmosféře,
přesto se u některých klientů z důvodu hendikepu nepodařilo data
shromáždit. Někteří z našich klientů využívají služby pouze v určité období (letní prázdniny), nebo jsou v tomto období v jiném
místě a služby se jim aktuálně neposkytují. V roce 2015 aktivně využívalo služeb Dětského klíče, o.p.s. 32 klientů, hodnocení ZAS se
podařilo získat od 15ti z nich. 10 klientů uvedlo identifikační údaje ( jméno), 5 klientů si přálo zůstat v anonymitě. Dokument byl
rozdělen do 18 oblastí, u kterých byla možnost variant líbí/nelíbí
a poznámka PROČ. Na konci byl ponechán prostor k vlastnímu
vyjádření. Na všechny sledované oblasti se klienti vyjadřovali nejvíce kladně (usměvavý smajlík). Nejvíce kladných odpovědí (12)
bylo na klubovnu v „Kozince“, dále 11 na klubovnu v Masarykově
ulici. 10 „smajlíků“ bylo na „byteček“, letní pobyt, nákupy a výlety.
Všechny aktivity souhrnně hodnotilo kladně 9 z 15 dotazovaných.
Objevily se pouze dvě negativní odpovědi (zamračený smajlík) a to
na dopomoc asistenta při hygieně a stravování. Žádný z asistentů
nebyl negativně hodnocen.
Výsledek šetření vyznívá celkově velmi příznivě, na základě úzké
spolupráce s rodinami klientů nespatřujeme žádný aktuální problém, všechna úskalí služeb pečlivě „dolaďujeme“ v průběhu poskytování. Kroužek TV, muzikoterapie a snoezelen budeme dále
rozvíjet, pokusíme se o poutavější obsah. V dalším období se zaměříme na individuální nastavení dotazníků se záměrem pokrýt širší
spektrum uživatelů.

„Chtěla jsem ti jen napsat a hlavně poděkovat, že jsem moc ráda za to, že se
ve vašem týmu objevila další moc šikovná asistentka, Martinka Kubíčková.
Martinka mívá teď byty s Marečkem,
a kdyby to mohl napsat sám, tak by ti
určitě sdělil, že je mu s ní moc dobře, že
se na ni moc těší a že se mu ještě nestalo, že by mu nevyšla vstříc s něčím, co si
přeje dělat, nebo kam si přeje jít.
Za sebe můžu říct, že spolupráce s Martinkou je naprosto v pořádku, když se
spolu domlouváme na programu, když
mi pak píše, jaký byl den a v jaké náladě
je Marek a jak si to užil. Jsem naprosto
v klidu, a i když je tak mladinká, má moji
plnou důvěru a je pro mne velkým přínosem to, že si odpočinu a vím, že Marek je
v nejlepších rukách. Ještě jednou děkuji
za takovou možnost a za to, že s Markem může být další tak srdečný a poctivý
člověk.“
(e-mailové poděkování adresované paní
ředitelce)

4. Děkujeme za vaši práci, jste pro nás jediná „rodina“.
5. Připomínky nemám.
6. Jsem vděčná, že jste a že mé rodině, mne i Jarečkovi pomáháte.
Bez vás by to vůbec nešlo. Jste naše druhá rodina. Díky.
7. Námitky žádné, maximální spokojenost – především se všemi,
kdo k „Dětskému klíči“ patří. Počítaje těmi, kdo tomu „velí“, až po ty,
co jsou „podřízení“. Nebýt vás všech, měli bychom ten život ještě
o dost těžší. Velké díky!
8. S bytečkem jsem naprosto spokojená, asistenti jsou super, vymyslí
super program, co by mě ani nenapadlo.
34
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VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY
RODINA A AUTISMUS
Sub-projekt je zaměřen na komplexní podporu osob pečujících
o osoby s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS) v domácím prostředí. Aktivitami sub-projektu se snažíme předcházet fyzickému i psychickému vyčerpání pečujících osob, přispět
k prevenci syndromu vyhoření pečujících osob a eliminovat tak
umístění osob s PAS do ústavní péče. Hlavním cílem projektu je
zajistit, aby osoby s PAS vyrůstali v přirozeném prostředí fungující
vlastní rodiny, v komunitě.

VII. DOBROVOLNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ
DOBROVOLNICKÝ DEN
Několik pracovníků Siemens Mohelnice
odvedli dne 15. 5. 2015 velký kus práce
v místnosti sloužící pro snoezelen-terapii
v rámci Mezinárodního dobrovolnického
dne firmy Siemens. Velmi si vážíme jejich
pomoci a pracovního nasazení, kreativity
a nadšení. Velký dík patří všem pracovníkům, kteří se akce zúčastnili!!!
(čerpáno z www.detskyklic.cz)
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Dobrovolnická služba je v organizaci Dětský klíč realizována v akreditovaném i neakreditovaném programu. V neakreditovaném programu využíváme pomoci dobrovolníků v činnostech nezahrnujících přímou péči o naše klienty. Máme velmi dobrou spolupráci
s firemním dobrovolnictvím a se studenty-dobrovolníky, kteří nám
tradičně pomáhají se zajištěním osvětové akce Modrý duben.
V měsíci říjnu 2015 jsme uzavřeli smlouvu s organizací Maltézská
pomoc, o.p.s., která k nám přivádí dobrovolníky v akreditovaném
programu. Dobrovolníci mají možnost, po projití výběrovým řízením a odborném zaškolení, pracovat v přímé péči s našimi klienty. V roce 2015 jsme spolupracovali s dvěmi dobrovolníky, celkem
jsme vykázali 18 hodin dobrovolnické služby.

ROZVOJ DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ S AUTISMEM
Základním cílem projektu bylo zapojení dětí a mládeže s handicapem, především s PAS do zájmového a neformálního vzdělávání, které probíhalo mimo školu. Dílčím cílem projektu byla snaha dále rozvíjet a prohlubovat klíčové schopnosti dětí a mládeže
s PAS, získat nové zkušenosti a osvojit si důležité životní dovednosti. Projekt byl rozdělen do jednotlivých částí - klíčových aktivit
z oblasti každodenního života. Aktivity se adaptovaly na aktuální
potřeby dětí a mládeže s handicapem a také na prostředí, ve kterém probíhaly. Zájmové a neformální vzdělávání probíhalo prostřednictvím her, které jsou nezbytným prostředkem pro rozvoj
dítěte s PAS. Zájmové a neformální vzdělávání pro cílovou skupinu děti a mládež s poruchami autistického spektra skýtá významnou příležitost pro navázání sociálních vztahů, pravidelnost činností, možnost vybrat si činnost podle svého přání.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce
2015 byla Dětskému klíči poskytnuta účelová dotace z prostředků
účelové státní dotace. Dotace byla poskytnuta na 50 běžné výdaje
související s poskytováním základních druhů a forem sociálních
služeb. Jedná se o osobní asistenci, odlehčovací službu a sociální
rehabilitaci. Na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2015 nám z finančních prostředků Olomouckého
kraje byla poskytnuta dotace na běžné výdaje související s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Finanční
prostředky byly poskytnuty na odlehčovací službu.
MĚSTO šumperk
V roce 2015 jsme na činnost Dětského klíče obdrželi dotaci
od města Šumperka. Projekt byl zaměřen k zajišťování a poskytování služby osobní asistence a odlehčovací služby a také k organizaci volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi s poruchami
autistického spektra. Finanční příspěvek byl použit na pomůcky a hračky pro děti a částečně na úhradu provozních nákladů.
Na zajištění poskytování sociálních služeb Dětského klíče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsme
od Města Šumperk obdrželi také dotaci na osobní asistenci a odlehčovací služby.
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Město Zábřeh
Město Zábřeh poskytlo Dětskému klíči neinvestiční dotaci na rok 2015
na úhradu výdajů souvisejících s celoroční činností organizace pro
klienta z města Zábřehu.
Obec Vikýřovice
Obcí Vikýřovice nám byla poskytnuta dotace na úhradu výdajů
spojených s činností organizace, jejíž činnost má přínos pro obyvatele
na území obce Vikýřovice.
Obec Rapotín
Cílem projektu bylo zapojení dětí a mladistvých s autismem, především
z obce Rapotín, do volnočasových aktivit. V roce 2015 bylo klientovi
z obce Rapotín poskytnuto 87 hodin osobní asistence.
Obec Paseka
Obec Paseka poskytla Dětskému klíči dotaci na zajištění činnosti
společnosti v roce 2015. Dotace byla využita na úhradu pronájmu
tělocvičny pro volnočasové aktivity.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Službu sociální rehabilitace poskytoval Dětský klíč Šumperk,
o.p.s. v rámci projektu Olomouckého kraje „Zajištění vybraných
služeb sociální prevence v Olomouckém kraji“, registrační číslo:
CZ.1.04/3.1.00/05.00085 v období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015.
Hlavním cílem projektu je zajištění poskytování sociálních služeb
osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením
na celém území Olomouckého kraje. Sociální rehabilitace byla
poskytována formou ambulantních a terénních služeb. Cílovou
skupinou byly osoby z regionu Šumperk se zdravotním postižením
zejména s diagnózou poruchy autistického spektra ve věku 15–64 let.
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
V rámci národního individuálního projektu „Podpora odborného
vzdělávání zaměstnanců“ reg. č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 jsme
proškolili 6 zaměstnanců v rozsahu 14,5 hod. s cílem podpořit jejich
odborný rozvoj. Poskytnutý příspěvek byl použit na úhradu lektora
a mzdových nákladů zaměstnavatele.
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PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO DĚTI A MLADISTVÉ S AUTISMEM
Cílem projektu bylo uskutečnit pobyt pro děti s poruchami autistického
spektra, které se z důvodu svého postižení a kvůli problémovému
chování nemohly zúčastnit jiných pobytů a táborů. Děti s PAS se
zúčastnily letního pobytu ve Štědrákově Lhotě. Letní pobyt proběhl
ve dvou 5denních navazujících turnusech v době od 8. 8. do 16. 8.
2015. Pobyt vedla vedoucí osobní asistence, tým doplňovali osobní
asistenti. Asistenti se spolu s vedoucím týmu podíleli na zajištění
programu pobytů, pracovali s uživateli na rozvoji sebeobsluhy,
komunikace a sociálních dovedností a celodenně o uživatele pečovali.
Rodiny pečující o dítě s PAS tak získali čas k odpočinku, regeneraci sil
a možnost vykonávat jiné činnosti, než je jen péče o dítě s postižením.
AUTISMUS A RODINA
Projekt je zaměřen na komplexní zlepšení kvality života dětí
a mladistvých do 18 let se zdravotním a sociálním znevýhodněním
a jejich rodiny. Aktivity projektu jsou rozděleny do částí, které jsou
vzájemně propojeny. První část je zaměřena na zvýšení dostupnosti
a rozšíření kapacity odlehčovacích služeb pro děti a mladistvé s PAS.
Dále pak na rozvoj dovedností a samostatnosti dětí/mladistvých
s PAS. Druhá část se zaměřuje na podporu rodičovských kompetencí
rodin s dětmi a mladistvými se specifickými potřebami – PAS. Projekt
je realizován od 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016.
OSOBNÍ ASISTENCE PRO DĚTI S AUTISMEM
Cílem projektu bylo umožnit dětem s PAS aktivně a smysluplně
trávit volný čas. Dílčím cílem projektu bylo posílení schopností soběstačnosti, sebeobsluhy, rozvoj motorických dovedností, rozvoj
sociální komunikace. Projekt zároveň napomáhal zapojit děti s autismem do zájmových kroužků za podpory osobních asistentů. Aktivity projektu byly zaměřeny na rozvoj dětí a na minimalizaci dopadu
zdravotního postižení na vývoj dítěte. Finanční příspěvek byl použit
na mzdové náklady, nákup pomůcek a hraček pro děti a částečnou
úhradu pronájmu tělocvičny a stáje. Projekt byl podpořen z prostředků sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA PRO DVOJČATA S AUTISMEM
Projekt reagoval na obtížnou situaci v rodině s dvojčaty s autismem.
Cílem projektu bylo odlehčení rodině v náročné péči o chlapce - dvojčata s autismem, umožnit matce odpočinek a možnost soustředit se
na péči o nejmladší dítě. V rámci projektu rodina využívala odlehčovací službu - aktivity v klubovně a pobyt v odlehčovacím bytě. Jednalo
se o krátkodobé pobyty dětí (na 1 noc), pobyt mimo vlastní domov
s osobním asistentem. Finanční příspěvek byl použit na mzdové náklady osobních asistentů.
Projekt byl podpořen z prostředků sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.
PODPORA DĚTÍ S AUTISMEM
Projekt usiluje o vytvoření nabídky každodenních cílených aktivit, které mají komplexně podpořit rozvoj schopností dětí s diagnózou PAS
v oblasti vnímání, motoriky, sociální komunikace a samostatnosti.
Cílem poskytovaných aktivit není jen rozvoj a získání nových dovedností, ale také relaxace a zábava. Při aktivitách děti s PAS doprovází
osobní asistenti.
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VÍKENDOVÉ POBYTY PRO DĚTI S AUTISMEM
Nadace DUHA podpořila projekt Dětského klíče. Cílem projektu bylo
uspořádat víkendové pobyty pro děti a mladistvé s PAS. Program na víkend byl přizpůsoben složení dětí/mladistvých – jejich věku, zálibám,
ale také omezením vyplývajícím z jejich handicapu.
Finanční příspěvek byl využit na úhradu vstupů do bazénu pro děti
s PAS a na úhradu dopravy na pobyt a na aktivity v rámci pobytů.
OSOBNÍ ASISTENCE
Nadace poskytla individuální finanční příspěvek na osobní asistenci
do školy pro chlapce s autismem. Asistentka pomáhala chlapci zorientovat se v novém prostředí, s přípravou pomůcek na vyučování. Podporovala ho v rozvoji jeho schopností, dovedností a soběstačnosti v rámci
vzdělávacích aktivit, pomáhala se začleněním do kolektivu třídy.

IX. FINANČNÍ ZPRÁVA VÝSLEDOVKA

Náklady
I.

v tis. Kč

Spotřebované nákupy celkem

333

Spotřeba materiálu

313

Spotřeba energie

20

Prodané zboží

DARUJ HRAČKU
Dětský klíč se zapojil do celorepublikové akce „Daruj hračku“ ve prospěch dětí s různými handicapy. „Daruj hračku“ je autorským projektem Tanga, Havlíčkův Brod, v.o.s. – manažerů na vozíčcích. Cílem bylo
splnit malovaná přání dětem. Díky jejich značnému úsilí se podařilo
splnit vánoční přání i klientům Dětského klíče.
BOARDMAKER
Charitativní projekt Siemens Fond pomoci podpořil Dětský klíč finančním příspěvkem ve výši 15 000,- Kč. Za tento příspěvek byl nakoupen
PC program pro zhotovování a tisk komunikačních obrázků (piktogramů) pro děti s PAS.

II.

Služby celkem
Opravy a udržování

24

Cestovné

23

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III.

497

1
449

Osobní náklady celkem

2 769

Mzdové náklady

2 138

Zákonné sociální pojištění

623

Ostatní sociální náklady

IV.

Zákonné sociální náklady

8

Daně a poplatky celkem

2

Daň z nemovitostí

V.

Ostatní daně a poplatky

2

Ostatní náklady celkem

22

Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Jiné ostatní náklady
VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

161

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

161

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

VII.

Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

40

22

3 784

41

ROZVAHA
Výnosy
I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby za vlastní výrobky

v tis. Kč
1 028
2

Tržby z prodeje služeb

997

Tržby za prodané zboží

29

Aktiva
A. Dlouhodobý majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Pozemky

III.

Aktivace celkem

Stavby

IV.

Ostatní výnosy celkem

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

8

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

Platby za odepsané pohledávky

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Přijaté příspěvky celkem

VII.

2 514

3 359

3 359

2 863

2 863

496

496

-684

-845

-684

-845

3 182

5 513

308

387

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
2 144

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)

2 675

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

8

Jiné ostatní výnosy

VI.

v tis. Kč

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní pokuty a penále

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
celkem

v tis. Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

V.

Stav k poslednímu
dni účetního období

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Úroky

Stav k prvnímu dni
účetního období

2 144

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
I.

Zásoby celkem

II. Pohledávky celkem

Přijaté členské příspěvky

Odběratelé

75

85

Provozní dotace celkem

2 790

Poskytnuté provozní zálohy

47

66

Výnosy celkem

5 970

Ostatní pohledávky

186

196

Výsledek hospodaření za účetní období

2 187

Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Dohadné účty aktivní
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna

40
2 874

5 126

24

62

2 915

5 129

-65

-65

Ceniny
Bankovní účty
Peníze na cestě
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

4
4

Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

42

5 861

8 027

43

Stav k prvnímu dni
účetního období

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem

Stav k poslednímu
dni účetního období

v tis. Kč v tis. Kč
5 461

7 662

I. Jmění celkem

4 046

4 060

Vlastní jmění

24

24

4 022

4 036

1 415

3 602

1 432

2 187

Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
Účet hospodářského výsledku
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem

1 432
-17

-17

233

365

233

365

5

10

112

182

0

3

64

94

I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé bankovní úvěry
Závazky z pronájmu
Dohadné účty pasivní
III. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy

2

Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění
Daň z příjmu
Ostatní přímé daně

25

Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

18

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
samosprávních celků
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Dohadné účty pasivní
IV. Jiná pasiva celkem

34

49

167

31

Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

44

167

31

5 861

8 027
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PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM A SPONZORŮM
V roce 2015 podpořili naši činnost:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Olomoucký kraj
Město Šumperk
Město Zábřeh
Obec Vikýřovice
Obec Rapotín
Obec Paseka
Úřad práce ČR, pracoviště Šumperk
Nadace Naše dítě
Nadace Preciosa, Jablonec nad Nisou
Nadace Vigo Foudation
NROS ze sbírky Pomozte dětem!
NROS – Fond pro nestátní neziskové organizace
Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené
mozkovou obrnou, Trutnov
ADA COPY SERVIS, s.r.o., Šumperk
Auto Kubíček s.r.o., Šumperk
AutoMoto centrum - Jiří Urbánek, Šumperk
ASD Software, s.r.o., Šumperk
DELACON Biotechnik ČR, spol. s r.o., Šumperk

Divadlo Šumperk, s.r.o.
EVERSTAR s.r.o., Šumperk
HEXER s.r.o., Nový Malín
Lékárna AVE, s.r.o., Šumperk
Maják Šumperk
Městská knihovna Šumperk
MK Fruit s.r.o., Šumperk
Mgr. Jan Nedoma, Nový Malín
Netsimple Conspiracy, s.r.o., Šumperk
Pramet Tools, s.r.o., Šumperk
SART - stavby a rekonstrukce a.s., Šumperk
SATEZA a.s., Šumperk
SEFRAN s.r.o., Šumperk
SELECT SYSTEM Šumperk
SHM, s.r.o., Šumperk
Siemens, s.r.o., Praha, odštěpný závod Mohelnice
Mgr. Kamila Šeligová, Šumperk
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Jarmila Šustková, Šumperk
TILAK, a.s., Šumperk
UVAX, s.r.o., Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Všem dárcům a sponzorům upřímně DĚKUJEME.

JAK POMOCI
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., je poskytovatelem
sociálních služeb, který pomáhá a poskytuje podporu
osobám s poruchami autistického spektra a osobám
s kombinovaným postižením a pečujícím rodinám.
Financování služby je vícezdrojové, finanční prostředky na naši činnost získáváme od institucí státní
správy i samosprávy, z projektů, grantů, od nadací,
firem a jednotlivých dárců.
Možné způsoby podpory:
· finanční podpora formou jednorázového
finančního daru,
· pravidelná finanční podpora formou trvalého
příkazu z bankovního účtu,
· koupí trička, tašky, výrobku,
· materiální podporou,
· dobrovolnictvím – poskytnutím bezplatné služby,
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

PRODEJ TRIČEK
Obrázky na tričku namaloval mladý muž s autismem. Tomáš se zabývá kresbou letadel a automobilů. Obrázky pávů a slepiček na trička
a tašky nakreslila slečna Lucie. Nakreslila také
obrázky postavičky večerníčka na potisk (nejen)
dětského trika. Panelák na tričko nakreslil Daneček, chlapec s autismem.
CENA JEDNOHO TRIČKA ČINÍ 200,- Kč
za dámské či pánské triko v různých barevných
provedeních
DĚTSKÉ TRIČKO prodáváme za 120,- Kč.
PRODEJ DALŠÍCH VÝROBKŮ
Zakoupením předmětu podpoříte činnost obecně prospěšné společnosti Dětský klíč Šumperk
Nabízené předměty vyrobily děti a mladí dospělí s poruchou autistického spektra:
nákupní ekologická taška s obrázkem slepiček
a páva v modré a červené barvě, pytlík zdobený
obrázkovou technikou s ručně sušenými křížalami, ručně malovaný hrneček, modré korálkové
náramky v dětské velikosti i pro dospělé.

Děkujeme všem, kteří koupí výrobku podporují
naši práci. Získané finanční prostředky využijeme na zakoupení pomůcek, hraček a odměn
pro děti. Váš příspěvek napomůže k realizaci
výletů, víkendových a letních pobytů pro děti
a mladé lidi s autismem.
Bližší informace získáte na www.detskyklic.cz
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Obecně prospěšná společnost DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk
zapsána v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl O, vložka 111
Sídlo: Kozinova č. 35/5, 787 01 Šumperk
tel.: 583 550 118
e-mail: detskyklic@seznam.cz
web: www.detskyklic.cz
facebook: Dětský klíč Šumperk
č. účtu: ČSOB 277260083/0300
IČO: 25852957

