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ÚÚVVOODDNNÍÍ  SSLLOOVVOO  
 

Vážení rodiče, milí kolegové, dámy a pánové, 

v době, kdy shrnujeme informace o průběhu roku 2009 a pracujeme na této výroční 

zprávě, běží v plných obrátkách rok 2010, který přináší další změny v oblasti péče o 

lidi s autismem. Co však tomuto předcházelo a jaký byl pro nás rok 2009,  se Vám 

pokusíme  přiblížit.  

Rok 2009 pro nás znamenal zaměřování se na přítomnost a aktuálnost, ale také na 

budoucnost a další směřování organizace.  

Pokračovali jsme v činnostech osvědčených v minulosti. Spolupracovali jsme se 

Zahradou, poskytovatelem sociálních služeb Kladno, na chodu chráněného bydlení 

pro dospívající a dospělé osoby s autismem Hřebeč. Nově registrovaná odlehčovací 

služba si našla své stálé příjemce z různých koutů České republiky.       

 

Naše služby jsou zaměřené především na osoby postižené nízkofunkční formou 

autismu (autismus a střední až hluboká mentální retardace). Proto, aby naše služby 

byly na vysoké odborné úrovni, jsou pracovníci vzděláváni v kursech akreditovaných 

MPSV a účastní se odborných stáží v jiných zařízeních obdobného typu. Současně 

sledujeme nabídku odborných přednášek a naše pracovníky do nich zapojujeme. 

Využíváme rekvalifikační programy Úřadu práce Kladno. V neposlední řadě 

doplňujeme naši odbornou knihovničku o nové tituly týkající se problematiky autismu, 

mentálního postižení apod.  

Veškeré tyto kroky směřujeme především ke zkvalitnění dosavadní práce, která 

vyžaduje mimo odborné znalosti velmi vysoké pracovní nasazení, vysokou dávku 

empatie, ale i obyčejné lidské pochopení problémů nejen našich klientů, ale i jejich 

rodin v užším i širším slova smyslu. Nejsme tedy službou pouze a výlučně pro klienty 

postižené některou z forem poruch autistického spektra, ale i pro jejich rodinné 

příslušníky, kteří se na nás obracejí v mnohých případech jako na poslední instituci, 

která jim může být nápomocna. Veškeré důvěry ze strany rodičů si velmi vážíme a 

děkujeme za ní.   

Ke zvýšení informovanosti našeho blízkého okolí o problematice poruch autistického 

spektra (dále PAS) spolupracujeme s regionálním tiskem. Poskytujeme  rozhovory o 
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naší práci i o klientech a snažíme se problematiku mentálního postižení co nejvíce 

zpřístupňovat a odstraňovat mýty vzniklé často na základě strachu z neznámého a 

jiného. 

Na základě zvyšujícího se zájmu o naše služby a našeho cíle zvyšovat kvalitu 

každodenního života osob s autismem a jejich rodin jsme v roce 2008 podali žádost 

o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP Střední Čechy) Evropské Unie 

na koupi a rekonstrukci nového objektu pro chráněné bydlení a pro rozšíření nabídky 

odlehčovacích služeb. Naše žádost byla kladně vyřízena a na jaře roku 2011 bychom 

se měli s klienty přestěhovat do nové budovy a zvýšit současnou kapacitu zařízení.     

Půjde o velkou změnu a výzvu nejen pro naše klienty, ale také pro všechny, kteří se 

v organizaci angažujeme a máme svoji práci a klienty rádi. 

 

Přejeme Všem úspěšný a spokojený další rok – rok 2010. 

 

Ryšánková Gabriela 

ředitelka Vítej…o.p.s. 
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HHIISSTTOORRIIEE  
 

2005  

 založení obecně prospěšné společnosti Vítej… rodiči dětí s autismem 

2006 září  

 zaregistrována sociální služba – osobní asistence  

 otevřen denní stacionář pro dospívající a dospělé osoby s autismem ve Hřebči 
ve spolupráci se Zahradou, poskytovatelem sociálních služeb, Kladno 

2007  

 zahájení provozu chráněného bydlení pro osoby s autismem 

2008 březen  

 zaregistrována sociální služba – odlehčovací služba 

2008 listopad  
 

 podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP Střední 
Čechy) Evropské Unie na koupi a rekonstrukci nového objektu pro chráněné 
bydlení pro osoby s autismem 

 projekt nazván „Vítej…v novém komunitním centru sociální péče pro osoby 
s autismem“ 

 

2009 červen  

 obdrženo oznámení o schválení projektu k financování 

2010 duben  

 započata rekonstrukce objektu 
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PPOOSSLLÁÁNNÍÍ,,  CCÍÍLLEE  
 

Posláním Vítej…o.p.s. je usilování o zlepšení kvality života osob s PAS vytvořením 

co nejvhodnějšího prostředí, specifických podmínek a péče. Snažíme se omezovat 

sociální izolaci těchto osob a jejich rodin ve společnosti. 

Klademe si za cíl poskytovat stálou pomoc a podporu uživatelům Chráněného 

bydlení v jejich přirozeném prostředí při všech jejich každodenních činnostech a 

pomoc rodinám pečujícím o své děti s diagnózou PAS ve formě odlehčovacích 

pobytů. Dalšími cíli jsou udržení stávající úrovně sociálních i intelektových 

dovedností a jejich další rozvoj a zlepšení kvality života uživatelů podporou realizace 

jejich individuálních potřeb a zájmů dle možností organizace. 
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CCÍÍLLOOVVÁÁ  SSKKUUPPIINNAA  
osoby s poruchou autistického spektra 

 

 poskytujeme osobní asistenci dospívajícím a dospělým lidem s PAS, kteří žijí 

v Chráněném bydlení ve Hřebči, tzn. od 15 let.  V roce 2009 byla kapacita 5 

uživatelů. 

Vítej…o.p.s. zařízení vytvořila, vybavila a v současné době se podílí (společně 

se Zahradou, poskytovatelem sociálních služeb, Kladno) na nepřetržitém 

provozu této sociální služby. Vítej…o.p.s. se podílí finančně, personálním 

zabezpečením osobními asistenty, výcvikem všech pracovníků a zajišťuje 

celkovou koncepci tohoto zařízení. 

 poskytujeme rodinám pečujícím o osoby s PAS odlehčovací službu – 

ambulantní a pobytovou pro děti od 7 let, dospívající a dospělé. V roce 2009 

byla kapacita služby využita formou ambulantní (29 pobytů), pobytovou (9 

víkendových, 10 týdenních pobytů) (vždy 1 uživatel na konkrétní odlehčovací 

pobyt).  

 

PPOOSSKKYYTTOOVVAANNÉÉ  SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ  SSLLUUŽŽBBYY  
 

Veškeré aktivity realizované v chráněném bydlení pro osoby s autismem v Hřebči se 

dají shrnout do dvou základních registrovaných sociálních služeb – osobní asistence, 

odlehčovací služby.  

V přístupu ke klientům je uplatňována stálá podpora a individuální práce s každým 

klientem. Námi zvolený přístup vycházející z osvědčeného programu TEACCH 

přináší účinnější nácvik dovedností při činnostech, které jsou jasně strukturovány 

(sebeobsluha, oblékání, hygiena, stolování, příprava jednoduchých jídel, péče o 

oblečení, o domácnost, nakupování), rozvoj komunikace, přiměřených sociálních 

interakcí apod. Přímé povzbuzování a podpora dodávají uživatelům pocity bezpečí a 

jistoty ve známém prostředí se známými lidmi, je navozen pocit důvěry, kterého je 

posléze možno pozitivně využít při nácviku nových situací mimo Chráněné bydlení 
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(výlety, nácvik cestování dopravními prostředky, návštěvy kulturních, sportovních 

akcí). 

OOssoobbnníí  aassiisstteennccee  

Je první službou, která byla v našem zařízení realizovaná a to již od počátku vzniku 

Chráněného bydlení. Je poskytována osobám, které vyžadují pomoc jiné fyzické 

osoby. Spočívá v tom, že několik osob s autismem bydlí společně v chráněném 

bydlení, které má povahu společné domácnosti - domova. Asistenti  zde poskytují 

klientům vzhledem k závažnosti jejich postižení stálou pomoc téměř ve všech 

úkonech i aktivitách, kterými zde klient během dne prochází. Udržují jejich získané 

návyky sebeobsluhy, rozvíjejí další schopnosti sebeobslužných činností a vedou je 

tak k samostatnějšímu životu, který vnáší do jejich světa jistotu. Mimo činnosti a 

aktivity spojené s běžným chodem domácnosti se zde klienti rozvíjejí osobnostně dle 

svých individuálních plánů, které jsou připravované každému klientovi zcela odlišně, 

dle dosavadní úrovně jeho přání a potřeb, dovedností a návyků.  

 

Počet klientů: 5 

Hlavní cíle: 

- poskytovat stálou pomoc a podporu uživatelům Chráněného bydlení v jejich 

přirozeném prostředí při všech jejich každodenních činnostech 

- udržení stávající úrovně sociálních dovedností a jejich další rozvoj 

- zlepšení kvality života uživatelů podporou realizace jejich individuálních potřeb 

a zájmů a dle možností organizace. 

 

Principy poskytované služby: 

- individuální přístup k uživatelům (každý uživatel má ve spolupráci s rodinou, 

odborníky a pracovníky Chráněného bydlení stanoven individuální plán 

nácviku dovedností, jsou respektovány jeho zájmy, záliby, individuální 

specifika) 

- pružnost (služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů dle možností 

zařízení a ve stálé spolupráci s rodinou uživatele, pracovníci zapisují každý 



9 

den svá pozorování, jednou měsíčně se scházejí k  poradám, aby 

v součinnosti měnili nabídku služeb podle potřeb klientů) 

- úcta k soukromí a intimitě (každý uživatel má možnost svobodně rozhodovat o 

uspokojení potřeby soukromí v rámci současného zajištění jeho bezpečnosti, 

má právo na vlastní důstojnost a dobrou pověst, př. myje se v přítomnosti 

pouze jednoho asistenta, večer jsou zatažené žaluzie, má právo zavřít se ve 

svém pokoji apod.) 

- podpora soběstačnosti a nezávislosti (je prováděna vytvářením struktury 

v každodenním životě uživatelů, která jim dává současně pocity jistoty a 

bezpečí) 

- podpora sociální interakce - uživatelé jsou součástí malé komunity ostatních 

obyvatel (pravidelnými cílenými aktivitami při nácviku komunikace jsou 

posilovány jejich sociální dovednosti), pravidelně odjíždějí ke svým rodinám 

(aktivní a otevřená komunikace rodiny a pracovníků, častá zpětná vazba). 
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OOddlleehhččoovvaaccíí  sslluužžbbyy  

Jsou druhou službou, která v našich podmínkách zdomácněla, neboť se ukázal 

poměrně značný zájem rodičů o tyto služby. Důvod je zcela zřejmý. Tato služba je 

poskytována rodině s cílem odlehčit rodině, umožnit všem členům rodiny i 

sourozencům dětí s autismem prožít určitou dobu jinak než výhradně péčí o 

postiženého člověka. Často tuto službu využívají v době, kdy chtějí odjet na 

dovolenou, kdy si potřebují na čas odpočinout, vyřešit osobní záležitosti apod. 

Odlehčovací služba může trvat kratší dobu - méně než 24 hodin, kdy zpravidla rodič 

přiváží své dítě do našeho zařízení ráno a v odpoledních hodinách si jej vyzvedává. 

Častější jsou však pobyty delší. Klient se pak zde zapojuje do činností s ostatními 

klienty, probíhají zde předem připravené programy, ale samozřejmě vycházíme 

zejména z jeho individuálních potřeb a zájmů. Služba je využívána klienty z celé 

České republiky, nejen ze Středočeského kraje. Stále totiž zařízení poskytující  

odlehčující péči pro natolik specifickou skupinu klientů, jakými bezesporu osoby 

s autismem jsou, chybí, a proto jsou rodiče ochotní dojet za naší službou i poměrně 

dalekou cestu. Zájem nás velmi těší. Současně si velmi vážíme klientů, kteří se 

k nám vracejí, neboť to vnímáme jako důkaz spokojenosti s naší prací, kterou se 

snažíme splnit rodičům to, co od našeho zařízení očekávali.  

 

Počet klientů: 12 

 

Počet pobytů:  ambulantní 29 

                        víkendové    7 

              týdenní      10 

Hlavní cíle: 

- odlehčit rodinám v jejich každodenní náročné péči o osoby s poruchou 

autistického spektra (PAS) 

- poskytovat rodinám pečujícím o osoby s PAS prostor pro běžné životní aktivity 

(možnost věnovat svůj čas dalším členům rodiny, svým zálibám, zájmům 

apod.) 

- zmírňovat sociální izolaci těchto rodin i samotných osob s PAS 

- poskytovat uživatelům prostředí a program, které respektují specifika 

autistického postižení 
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Principy poskytované sociální služby: 

- spolupráce a partnerství (rodiny, které ve většině případů zastupují osoby 

s PAS, spolupracují na individuálním programu odlehčovacího pobytu, jsou 

respektovány jejich požadavky, svobodně volí a rozhodují o množství a 

intenzitě poskytovaných služeb) 

- individuální přístup k uživatelům (dle možností zařízení a ve spolupráci 

s rodinou je pobyt zabezpečen pomůckami, potřebami tak, aby byla 

respektována specifika postižení, osobnosti atd., na 1 uživatele je zajištěn 

vždy 1 osobní asistent po celou dobu jeho pobytu) 

- flexibilita (během pobytu je nepřetržitě zjišťována spokojenost uživatele na 

základě jeho verbálních či častěji neverbálních projevů, které jsou rychle 

vyhodnocovány, a podmínky přímé péče jsou v rámci možností rychle 

přizpůsobovány potřebám uživatele, př. změna v denním programu. 
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PPŘŘEEHHLLEEDD  ČČIINNNNOOSSTTII  SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ  

V roce 2009 jsme pokračovali ve všech činnostech roku 2008. Spolupracovali jsme 

se Zahradou, poskytovatelem sociálních služeb, Kladno na každodenním chodu 

chráněného bydlení ve Hřebči. Zde byla naplněna maximální kapacita zařízení. 

Rodiče dětí a dospělých s PAS z celé České republiky využívali odlehčovacích 

služeb, protože stále některým krajům chybí organizace, které by poskytovaly tento 

typ služby. Odlehčovací služby pomáhají rodinám lidí s autismem podělit se o 

každodenní náročnou, nekončící péči, kterou svým dětem věnují. 

Probíhala pravidelná spolupráce s organizacemi (Apla, Autistik, Základní škola 

speciální Korálek Kladno, Základní škola speciální Rooseveltova v Praze, Občanské 

sdružení Zahrada – chráněné bydlení v Nebuželích a další) v oblastech předávání 

zkušeností, vzdělávání, informací, přípravy společných projektů, přímé podpory osob 

s PAS a jejich rodin. 

I v roce 2009 byla využívána pravidelná supervize pod odborným vedením, probíhala 

spolupráce s psycholožkou Zahrady, poskytovatele sociálních služeb, Kladno. Také 

jsme umožnili několika studentkám poznat chod chráněného bydlení v rámci 

odborných stáží, na základě kterých bylo napsáno několik závěrečných prací. 

 

Spolupracovali jsme s Obecním úřadem Hřebeč. Stali jsme se součástí komunity a 

lidé ve Hřebči získali možnost nás poznat blíže (klienti se potkávají s lidmi žijícími 

v obci, regionu na svých vycházkách, výletech, pohybových aktivitách, na druhé 

straně lidé žijící v obci přinášejí našim klientům vypěstované ovoce, někteří pomáhají 

finančně nebo stačí „pouze“ to, že neodvrací pohled, když se s námi potkají). 

  

PPrrůůbběěžžnnéé  ččiinnnnoossttii  

  

 přímá práce s klienty Chráněného bydlení: je uplatňována stálá podpora a 

individuální práce s klientem. Klient s asistentem pracuje podle individuálních 

denních programů. Metody práce vycházejí z programu TEACCH. Naším cílem je 

stále rozšiřovat a prohlubovat aktivitu klientů (nácvik nových dovedností 

nezbytných pro každodenní život, zlepšování a udržování schopností a 

dovedností již získaných, nácvik způsobů komunikace, sbližování s majoritou – 
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výlety, kulturní a sportovní aktivity; výtvarné, relaxační a jiné volnočasové 

aktivity). 

 přímá práce s klienty odlehčovací služby: tyto děti i dospělí lidé přicházející 

z rodin mají předem připravený strukturovaný program na celý pobyt. Přínosem 

je možnost zapojit se do aktivit, které jsou jim díky jejich problémovému chování 

často odepřeny, nácvik adaptace na nové prostředí a osoby, nácvik 

strukturovaného denního programu, který pak mohou rodiče využívat 

v domácím prostředí. 

 přímá práce se zaměstnanci chráněného bydlení – jejich výcvik, metodické 

vedení, pravidelné supervize, poskytování odborných konzultací, zajištění 

rozvoje jejich odborné způsobilosti ve spolupráci s organizací Apla Praha, 

Střední Čechy, zajišťování stáží v podobných zařízeních. 

 

 bezplatné poradenství rodinám, osobám pečujícím o děti s autismem z celé 

České republiky. 

 osvětová a informační činnost – články v regionálních periodikách (Kladenský 

deník, Náš region), Den otevřených dveří 

 spolupráce s organizacemi a zařízeními pracujícími s lidmi s mentálním 

postižením – výměna informací, plánování a realizace společných akcí, 

předávání zkušeností, doporučení, návštěvy (Apla Praha, Střední Čechy, 

Zahrada Kladno, Autistik, Speciální škola Korálek v Kladně, Speciální škola 

Rooseveltova v Praze, SPC Rooseveltova, Zahrada Nebužely, chráněné 

bydlení Smečno). 

 spolupráce s orgány státní a místní správy – MPSV, KÚ Středočeského 

kraje, OÚ Hřebeč, Úřad práce v Kladně,… 

 zabezpečování finančních prostředků na provoz Chráněného bydlení a 

realizaci odlehčovacích služeb (mzdové náklady na pracovníky v přímé péči, 

nákup nádobí, drobných spotřebičů, didaktických pomůcek a materiálu, odborné 

literatury, drobné úpravy, opravy apod.) – zpracování žádostí, projektů – 

nadace, firmy, orgány státní správy. 
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PPlláánnyy  nnaa  rrookk  22001100  

  

- pokračování ve všech činnostech z roku 2009 

- zaregistrování nové sociální služby – chráněné bydlení 

- zahájení rekonstrukce zakoupené budovy a části pozemku, v rámci které 

budou přizpůsobeny exteriéry i interiér budovy potřebám Chráněného bydlení 

pro dospívající a dospělé osoby s autismem a zázemí pro personál 

- rozšíření kapacity chráněného bydlení 

- rozšíření kapacity odlehčovacích pobytů 

- rozšíření možností volnočasových aktivit pro naše klienty směrovaných 

k majoritě 

- zajištění víkendového pobytu pro klienty 

- pravidelné docházení klientů chráněného bydlení do sociálně terapeutické 

dílny provozované Zahradou, poskytovatelem sociálních služeb (dílna 

výtvarná, keramická) 

- šíření povědomí o problematice PAS v komunitě (navázání pravidelné 

spolupráce s místním periodikem, Den otevřených dveří) 

- zabezpečení pravidelného vzdělávání zaměstnanců 
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LLIIDDÉÉ  VVEE  VVÍÍTTEEJJ……oo..pp..ss..  

 

SPRÁVNÍ RADA  

Mgr. Jitka Klasová        předsedkyně správní rady, matka dospělé autistické 
dcery, iniciátorka a jedna z realizátorů vzniku 
autistické třídy ve speciál. škole Korálek Kladno, 
autorka a realizátorka projektu „Chráněné bydlení 
pro osoby s autismem“ 

 

Ladislav Čermák            metodik letového provozu, dobrovolnická činnost 
pro Vítej…o.p.s. od roku 2006 

                                  

Edita Bothová   matka dospělé dcery s autismem 

 

Zaměstnanci: 

 

Mgr. Gabriela Ryšánková ředitelka Vítej…o.p.s., psycholožka - speciální 
pedagožka, vedoucí vychovatelka Chráněného 
bydlení 

 

Marie Knězů účetní Vítej…o.p.s., matka postižené dcery 

 

Osobní asistenti: 

Vlasta Andělová, Tereza Bakalárová (DPP), Monika Doudová (DPP), Kateřina 
Janoutová (DPP), Jaroslav Koňařík, Jiřina Krčková, Dagmar Markupová, Šárka 
Navrátilová, Monika Petříková, Martina Šestáková (DPP), Lydie Trnková (DPP), 
Luděk Vondráček (DPP),  Petra Zajícová, Barbora Zámečníková 
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SSPPOONNZZOOŘŘII  AA  DDOONNÁÁTTOOŘŘII  VV  RROOCCEE  22000099  

Velmi si vážíme, že zde můžeme poděkovat všem, kteří nejrůznějšími způsoby 
podpořili naši činnost. Děkujeme za vaši pomoc a podporu. 

 
Finanční a materiální podpora  

 

        

         

 

 

Ifield Computer Consultancy Limited  
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota 
Bothová Edita 
JKNZ s.r.o. 
Bc. Hana Fleknová 
Ing. Markéta Škodová 
Petr Bajer 
AP a P s.r.o. 
Ing. Hana Boďová 
Jitka Roháčková 
Ing. Jan Klas 
PhDr. Iva Žáková 
Ladislav Čermák    
OÚ Hřebeč, jednotliví obyvatelé Hřebče, rodiče 
 
 

Děkujeme všem vstřícným firmám, organizacím a jednotlivcům za pomoc a podporu 
naší činnosti. 
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FFIINNAANNČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  

Aktiva v tis. (stav k 31.12.2009) 

Krátkodobý finanční majetek – pokladna ………..    14 

Krátkodobý finanční majetek – účty v bankách …         1 111 

Nedokončený investiční majetek ..........................         7 763  

Ostatní vlastní zdroje ............................................     13 

Aktiva celkem …………………………………..           8 901 

 

Pasiva v tis. (stav k 31.12.2009) 

Vlastní jmění ……….…………………………….  263 

Fondy …………………………………………….         1 004 

Dlouhodobé bankovní úvěry ……………………..     7 500  

Cizí zdroje ……………………………………….  134 

Pasiva celkem……………………………………       8 901  

 

Výkaz zisku a ztrát (stav k 31.12.2009) – hlavní činnost v tis. 

Náklady v tis.: 

Spotřeba materiálu………………………………   83  

Ostatní služby – nájem …………………………   40 

Ostatní služby…………………………………… 655 

Mzdové náklady………………………………  1 066 

Jiné ostatní náklady……………………………..   11 

Náklady celkem ………………………………1 855 

 

Výnosy v tis.: 

Tržby z odlehčovacích služeb …………………   74 

Použití fondů …………………………………..  602 

Přijaté příspěvky – dary ..……………………...   71 

Přijaté příspěvky – nadace ……………………. 407 

Státní dotace MPSV ..........................................700 

Úroky z BÚ …………. ………………………..     1 

Výnosy celkem………………………………  1 855 
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VVÝÝRROOKK  AAUUDDIITTOORRAA  
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AAKKTTUUÁÁLLNNÍÍ  KKOONNTTAAKKTTYY  

 

VÍTEJ…o.p.s. *  Jižní 456  *  273 45  Hřebeč  *  www.vitej.com 

 

 

Mgr. Jitka Klasová, tel.: 777 240 828 

Mgr. Gabriela Ryšánková, tel.: 732 724 477 

 

Chráněné bydlení pro osoby s autismem 

ul. 28. října č.18 

273 45  Hřebeč 

Tel.: 312 253 234 

E-mail: vitejops@seznam.cz 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 3936162/0800 


