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Ú V O D N Í  S L O V O  

 

Váţení rodiče, milí příznivci, dámy a pánové,  

dovolte mi podělit se s Vámi o shrnutí roku 2010 z pohledu 

obecně prospěšné společnosti Vítej… Tento rok byl pro nás 

důleţitý a předznamenal významné změny, ke kterým došlo 

počátkem roku 2011. 

V dubnu roku 2010 jsme zahájili rekonstrukci nového objektu 

komunitního centra chráněného bydlení pro autisty ve 

Hřebči. Celý dům prošel výraznými úpravami, mezi které 

patří například vybudování pokojů a sociálního zařízení 

v horním patře, kompletní výměna schodiště nebo úprava 

bývalé konírny na sociálně-terapeutickou dílnu. Úpravy se 

dotkly i zahrady, kde jsme vybudovali dláţděnou cestu, 

masívní pergolu a zasadili jsme několik stromů. Veškeré 

stavební práce skončily v říjnu a v listopadu úspěšně proběhla kolaudace objektu. Nákup i 

rekonstrukce objektu proběhla za finančního přispění Evropské unie z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy. 

Ve spolupráci se Zahradou, poskytovatelem sociálních sluţeb Kladno, jsme zajišťovali 

chráněné bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra. V rámci vlastních 

aktivit jsme poskytovali svým uţivatelům, autistickým osobám, osobní asistenci a dále 

zájemcům z celé České republiky poskytovali moţnost dočasného umístění autistického člena 

rodiny v našem zařízení, a to v rámci odlehčovacích sluţeb. 

V květnu jsme navštívili chráněné bydlení, které pro autistické osoby v Libčicích nad Vltavou 

provozuje APLA, asociace pomáhající lidem s autismem. Návštěvy v obdobných zařízeních 

jsou velmi cenné, neboť nám umoţňují vyměňovat si zkušenosti a rozvíjet tak dále sluţby pro 

uţivatele.  

Na podzim roku 2010 jsme navázali úzkou spolupráci s provozovatelem denního centra a 

chráněného bydlení pro autisty v Burgosu ve Španělsku. Prohlédli jsme si jejich zařízení, 

chráněné dílny i zázemí pro výtvarné a sportovní aktivity. V průběhu návštěvy jsme získali 

řadu cenných podnětů, které jsme po návratu aplikovali i v našem objektu chráněného 

bydlení.  

S koncem roku 2010 jsme ukončili několikaletou spolupráci se Zahradou, poskytovatelem 

sociálních sluţeb Kladno. Tento krok souvisel s vyvrcholením realizace projektu nového 

komunitního centra pro dospělé autisty ve Hřebči a znamená pro nás významný milník ve 

fungování naší společnosti. Plně jsme převzali provozování chráněného bydlení pro 

dospívající a dospělé autisty v Hřebči a zároveň jsme v nabídce ponechali i odlehčovací 

sluţby.  
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Ohlédnu-li se za rokem 2010, vidím za sebou úspěšné období, ve kterém se nám podařilo 

nejen udrţet naši společnost, ale i dále rozvíjet sluţby a poskytovat klientům bezpečné 

zázemí pro jejich klidný ţivot. Věřím, ţe i rok 2011 bude pro nás i uţivatele našich sluţeb 

neméně příznivý a přinese nám mnoho příleţitostí ke zkvalitňování naší práce. 

 

Děkuji Vám za pozornost a přeji mnoho štěstí. 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Klasová 

Předsedkyně správní rady 
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P O S L Á N Í  A  C Í L E  

 

V současné době nabízíme sluţby chráněného bydlení pro dospívající a dospělé osoby 

s poruchou autistického spektra a dále odlehčovací sluţby pro rodiny autistů.  

Autisté si, stejně jako my ostatní, zaslouţí důstojný ţivot, péči odpovídající jejich specifickým 

potřebám, moţnost dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti a především pochopení. Při své 

práci jsme si stanovili poslání a cíle, jejichţ naplňování je naším prvořadým úkolem. 

 

POSLÁNÍ SLUŢEB CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ  

 

Hlavní cíle sluţeb chráněného bydlení 

… Zlepšení kvality ţivota dospělých autistů 

… Udrţování stávají úrovně sociálních a intelektových dovedností autistů 

… Maximální moţná míra zapojení autistů do ţivota společnosti  

Dlouhodobé cíle sluţeb chráněného bydlení 

Prostřednictvím námi poskytované individuální péče se snaţíme o: 

… Podporu samostatnosti v rozhodování o způsobu a stylu vlastního ţivota obyvatel 

komunitního centra (vytváření a upevňování sociálních návyků) 

… Poskytování kvalitní a bezpečné sluţby personálem s odborným vzděláním 

… Prohlubování a zdokonalování práce na uplatňování „Standardů kvality sociálních sluţeb 

v praxi“ 

Při dosahování dlouhodobých cílů důsledně uplatňujeme: 

… Individuální přístup ke kaţdému člověku 

… Pomoc při uspokojování potřeb kaţdého uţivatele 

… Podporu nezávislosti a soběstačnosti, vytváření struktury v kaţdodenním ţivotě 

… Úctu k soukromí a intimitě 

… Prohlubování mezilidských vztahů 

… Spolupráce s rodinou a nejbliţším okolím 

 

 

Poskytujeme sluţby lidem, pro které je svět skládankou, jejíţ 

části do sebe nezapadají. 
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POSLÁNÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB  

 

Hlavní cíle odlehčovacích sluţeb 

… Pomoc a podpora rodinám pečujícím o autistického člena 

… Zajištění kvalitní a odborné péče o autisty dočasně umístěné v komunitním centru 

Dlouhodobé cíle odlehčovacích sluţeb 

Odlehčovací sluţby poskytujeme se záměrem: 

… Ulehčit rodinám autistických osob tím, ţe dočasně převezmeme péči o jejich příbuzného 

… Poskytnout uţivatelům odlehčovacích sluţeb příjemné a vhodné podmínky pro jejich 

krátkodobý pobyt v našem komunitním centru 

… Maximálně přizpůsobit nabídky sluţeb poptávce ze strany rodin, které pečují o autisty 

Při poskytování odlehčovacích sluţeb klademe důraz především na: 

… Individuální přístup ke kaţdému člověku 

… Pomoc a podporu při zvládání běţných činností 

… Odbornou a profesionální péči odpovídající specifickým potřebám osob s poruchou 

autistického spektra 

… Udrţování mezilidských vztahů 

… Úzkou spolupráci s rodinou a nejbliţším okolím uţivatele sluţeb 

… Respektování individuálních potřeb kaţdého uţivatele 

 

Věříme, ţe naplněním našeho poslání 

a našich cílů umoţníme uţivatelům 

našich sluţeb důstojný ţivot 

v bezpečném a klidném zázemí.  

  

Poskytujeme rodinám pečujícím o autisty čas a prostor pro 

odpočinek a načerpání nových sil. 
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C Í L O V Á  S K U P I N A  

 

Naší cílovou skupinou jsou osoby s poruchou autistického spektra: 

… Mladí mezi 7 a 16 lety (pouze pro odlehčovací sluţby) 

… Dospívající mezi 16 a 18 lety (chráněné bydlení i odlehčovací sluţby) 

… Dospělí mezi 18 a 64 lety (chráněné bydlení i odlehčovací sluţby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chráněné bydlení ani odlehčovací sluţby nejsou určeny pro: 

… Osoby mladší 16 respektive 7 let 

… Osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy) 

… Osoby s psychiatrickým onemocněním, jehoţ projevy by ohroţovaly ţivot a zdraví 

ostatních uţivatelů a pracovníků komunitního centra Vítej… 

… Osoby s diagnózou akutního infekčního onemocnění vyţadujícího hospitalizaci nebo jinou 

ústavní léčbu 

… Osoby vyţadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči 

… Osoby, jejichţ fyzický nebo psychický stav vyţaduje bezbariérový prostor 

… Osoby, jejichţ zdravotní stav vyţaduje speciální zacházení nebo musí dodrţovat speciální 

dietetický program (diabetici, osoby trpící středně těţkou a těţkou potravinovou alergií 

(celiakie, intolerance laktózy, atd.), osoby vyţadující pravidelnou aplikaci léku injekční 

formou, atd.)  
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P O S K Y T O V A N É  S O C I Á L N Í  

S L U Ţ B Y  

 

V loňském roce jsme našim uţivatelům poskytovali dvě základní registrované sociální sluţby: 

… Osobní asistenci 

… Odlehčovací sluţby 

 

Komunitní centrum Vítej… jsme záměrně budovali jako malé, rodinného typu. Autisté ţijící 

v naší komunitě zde nalezli svůj domov se stálou péčí odpovídající jejich specifickým 

potřebám. 

Kaţdý autista je jiný. Proto má kaţdý obyvatel komunitního centra stanoven svůj individuální 

plán, na jehoţ základě rozvíjí své schopnosti a dovednosti. Veškeré aktivity pak vedou k větší 

samostatnosti uţivatelů sluţeb a k přiblíţení jejich ţivota k běţnému ţivotu lidí bez postiţení. 

Při své práci důsledně aplikujeme 

pedagogické vedení dle programu 

TEACCH. Tento výchovně-

vzdělávací program byl speciálně 

vyvinut pro práci a vzdělávání 

autistických osob. Je postaven na 

vizualizaci a strukturované činnosti. 

Aplikace programu mimo jiné 

znamená i účinnou prevenci 

problematického chování autistů 

(zejména se jedná o záchvaty 

vzteku, sebepoškozování, agrese, 

apod.). 

Autisté ţijící v naší komunitě úspěšně rozvíjí své schopnosti a dovednosti, získávají sociální a 

pracovní návyky a dosahují viditelného zlepšení svých schopností. Naši uţivatelé se podílí na 

běţných denních činnostech a za podpory osobních asistentů vyuţívají veškerou vybavenost 

obce a nejbliţšího okolí. 
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OSOBNÍ ASISTENCE V  ROCE  2010 

V průběhu roku 2010 jsme měli v péči 4 uţivatele sluţeb osobní asistence a za celý rok jsme 

jim poskytli celkem 25 320 hodin péče, kterou představuje především pomoc při zvládání 

kaţdodenních činností, podpora při sebeobsluze a rozvoji dovedností i při volnočasových 

aktivitách. Vzhledem k povaze a úrovni postiţení vyţadují naši uţivatelé trvalou, tedy 24 

hodinovou péči.  

Samozřejmostí pro nás je důsledné 

respektování individuality kaţdého 

uţivatele, úcta k jeho/její osobnosti a 

pochopení pro jeho/její odlišnosti. Po 

celou dobu poskytování sluţeb se 

maximálně snaţíme přizpůsobit péči 

kaţdému našemu uţivateli. To 

znamená úprava prostředí, denního 

reţimu i aktivit, které společně 

s našimi uţivateli podnikáme, tak aby 

vše odpovídalo jejich potřebám. 

Zároveň je třeba mít neustále na 

zřeteli nutnost bezpečného a příjemného souţití všech uţivatelů našich sluţeb. 

Abychom toto mohli zajistit, je pro nás důleţité udrţovat stabilní a malou komunitu autistů, 

kteří spolu dlouhodobě ţijí. Proto také věnujeme velký díl péče nejen potřebám našich 

uţivatelů, ale i předcházení potenciálně konfliktním situacím i potenciálně problematickému 

chování (například agresivita, sebepoškozování, atd.). Obojí je klíčové pro udrţení 

bezpečného a klidného prostředí. 

Jsme velice potěšeni, ţe obyvatelé vnímají komunitní centrum jako svůj domov. Místo, kde 

mohou trvale ţít a věnovat se svým oblíbeným aktivitám. Místo, kde se cítí bezpečně a kde 

se jim dostává péče, kterou si zaslouţí. 

 

ODLEHČOVACÍ  SLUŢBY  V ROCE  2010 

V průběhu roku 2010 jsme poskytovali odlehčovací sluţby 6 uţivatelům. Za celý rok 2010 to 

znamenalo 2 688 hodin, po které jsme pečovali o autistické osoby dočasně umístěné 

v našem centru. Stejně jako uţivatelé asistenčních sluţeb, vyţadují i uţivatelé odlehčovacích 

sluţeb trvalou péči plně přizpůsobenou specifikům jejich postiţení. 

Uţivatelé odlehčovacích sluţeb se k nám pravidelně vrací, a proto je počítáme mezi členy 

naší komunity. Jsme velice potěšeni, pokud se uţivatelům odlehčovacích sluţeb u nás líbí a 

jejich rodiny vyuţívají našich sluţeb opakovaně. 
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Po celou dobu pobytu dodrţují 

uţivatelé odlehčovacích sluţeb reţim, 

na který jsou zvyklí z domova. 

V rámci moţností se plně zapojují do 

aktivit centra, avšak záleţí především 

na jejich přání a potřebách, zda se 

zúčastní běţných činností. Naším 

záměrem je umoţnit rodinám autistů 

prostor a čas na jejich zaslouţený 

odpočinek a dále jim poskytnout 

vědomí, ţe je o jejich autistického 

člena rodiny dobře a profesionálně 

postaráno. Respektujeme tedy veškeré osobní potřeby a přání, s nimiţ uţivatelé na svůj 

krátkodobý pobyt do centra přichází. Předcházíme tím problematickým situacím a také 

narušení běţného chodu komunitního centra. 

Bohuţel, vzhledem k velmi omezené kapacitě domu, ve kterém jsme v roce 2010 sluţby 

poskytovali, jsme nemohli uspokojit všechny zájemce o odlehčovací sluţby. Stejně tak jsme 

si byli vědomi jistých omezení vzhledem k moţnostem různých aktivit (např. volnočasové 

aktivity, sportovní vyţití, atd.) a nabídce programu pro uţivatele odlehčovacích sluţeb. A dále 

jsme bohuţel vzhledem k prostorovým moţnostem komunitního centra nebyli schopni zajistit 

takový standard sluţeb, jaký bychom si pro naše uţivatele představovali. Zejména šlo o 

poskytnutí soukromí a moţnosti ubytování v odděleném pokoji. 

Všechny tyto okolnosti se nám podařilo vyřešit v rámci změny sídla komunitního centra. Jiţ 

při jeho rekonstrukci jsme měli na paměti nutnost zřízení pokoje výhradně určeného pro 

potřeby odlehčovacích sluţeb. Jsme rádi, ţe v současnosti jiţ můţeme nabídnout sluţby, 

které svojí kvalitou plně odpovídají tomu, co si naši uţivatelé zaslouţí. Zároveň jsme díky 

novým prostorám zvýšili kapacitu odlehčovacích sluţeb, coţ oceňují především rodiny našich 

uţivatelů. 
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D A L Š Í  A K T I V I T Y   

 

Kromě uvedených registrovaných sociálních sluţeb vyvíjíme další aktivity a činnosti směřující 

k osobám s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a zájemcům o problematiku 

autismu. Věříme, ţe i díky tomu napomůţeme zkvalitnění ţivota postiţených spoluobčanů a 

jejich integraci do ţivota většinové společnosti. 

 

SPOLUPRÁCE  S  JINÝMI ZAŘÍZENÍMI  

Za jednu z klíčových oblastí pak povaţujeme spolupráci s různými organizacemi a sdruţeními, 

které svoji činnost obrací směrem k autistickým osobám. Z tohoto důvodu jsme i v roce 2010 

udrţovali těsnou spolupráci s řadou organizací (např. APLA Praha a Střední Čechy, Autistik, 

Zahrada Nebuţely, Speciální škola Korálek v Kladně, Speciální škola Rooseveltova v Praze a 

dalšími). Při této spolupráci dochází k vzájemné výměně informací, zkušeností a doporučení 

pro práci s autisty. Významnou formou takové spolupráce jsou pak krátkodobé stáţe 

pracovníků v jiných zařízeních. Při těchto stáţích mají osobní asistenti moţnost sdílet své 

znalosti a praktické dovednosti získané při práci s postiţenými osobami. 

 

Velmi podnětnou pro nás byla návštěva 

ve společnosti provozující chráněné 

bydlení a denní centrum ve španělském 

Burgosu. Toto zařízení funguje jiţ řadu 

let a nabízí sluţby, které plně respektují 

specifika autistického postiţení. 

V průběhu návštěvy jsme získali řadu 

cenných informací a inspirací, a to nejen 

v oblasti péče o autistické osoby, ale i o 

moţnostech dalšího rozvoje jejich 

schopností a dovedností a jejich 

smysluplného vyuţití.  

Po návratu jsme řadu podnětů aplikovali do naší kaţdodenní praxe. Relativně malým, avšak 

značně přínosným počinem bylo například zavedení systému důsledné vizualizace a 

barevného rozlišení aplikované v celých prostorách komunitního centra. Tento systém 

výrazně ulehčuje samostatnou orientaci autistů v domě. Další zkušenosti jsme vyuţili při 

budování sociálně-terapeutické dílny, kterou jsme otevřeli v první polovině roku 2011. 
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REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU KOMUNITNÍHO CENTRA  

Významnou aktivitou roku 2010 byla rekonstrukce 

nového objektu komunitního centra. Dům jsme 

zakoupili a následně zrekonstruovali za finančního 

přispění Evropské unie z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního 

operačního programu Střední Čechy.  

Rekonstrukce probíhala v měsících dubnu aţ říjnu 

roku 2010 a zahrnovala interiéry domu i terénní 

úpravy na zahradě. Interiéry domu byly upraveny 

tak, aby plně vyhovovaly potřebám komunitního 

centra – zejména došlo k přestavbě vnitřního schodiště, vybudování pokojů pro uţivatele (v 

podkroví objektu), rekonstrukce a vybavení kuchyně, vybudování sociálních zařízení a 

adaptace prostoru bývalé konírny na sociálně-terapeutickou dílnu. Na zahradě jsme 

vybudovali dláţděnou cestu, venkovní altán, zasadili jsme okrasné stromy a keře a zaloţili 

bylinkovou zahrádku. 

V novém domě mají naši uţivatelé vyšší 

komfort. Kaţdý má svůj samostatný pokoj, 

kde je obklopen svými věcmi. Jeden pokoj je 

vyhrazen pro potřeby odlehčovacích sluţeb. 

Oproti předešlému objektu máme k dispozici 

samostatnou místnost pro individuální činnost 

uţivatelů, velkou jídelnu, místnost pro osobní 

asistenty a prostory pro volnočasové aktivity. 

Dům tak splnil naše očekávání a poskytuje 

nám kvalitní zázemí. 

Dům byl zkolaudován v listopadu roku 2010 a nastěhovali jsme se v lednu roku 2011. 

  



 
 

 

12 

L I D É  V E  V Í T E J …  

 

SPRÁVNÍ RADA V ROCE  2010 

Mgr. Jitka Klasová – předsedkyně správní rady 

Iniciátorka projektu chráněného bydlení Vítej…, matka dospělé autistické dcery. 

Mgr. Klasová má dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním autistických osob, podílela 

se na budování jedné z prvních autistických tříd v České republice ve speciální škole Korálek 

v Kladně, zúčastnila se řady zahraničních stáţí a řadu let se aktivně věnuje problematice 

práce s autistickými osobami. 

Edita Bothová – členka správní rady 

Matka dospělé autistické dcery. Paní Bothová má mnohaleté zkušenosti s péčí o autistické 

osoby, aktivně se zajímá o problematiku práce s autisty. 

Ladislav Čermák – člen správní rady 

Metodik letového provozu. Pan Čermák pracuje od roku 2006 jako dobrovolník v obecně 

prospěšné společnosti Vítej… Členem správní rady je od ledna 2007. 

 

ZAMĚSTNANCI  V  ROCE 2010  

Mgr. Gabriela Ryšánková – ředitelka společnosti (ve funkci do konce srpna 2010) 

Barbora Zámečníková – vedoucí chráněného bydlení (od září 2010) 

Marie Knězů – účetní 

 

Osobní asistenti (zaměstanci a pracovníci na dohodu o provedení práce): 

Mgr. Natálie Farkash, Jana Stančíková, Alena Zázvorková, Vladimíra Bajerová, 

Tereza Bakalárová, Eva Havlišová, Dana Kalousová, Jaroslav Koňařík, Jana Mrázová, 

Monika Petříková, Vlasta Popelová, Martina Šestáková 

 

Průměrný počet zaměstnanců: 6 (z toho 1 řídící zaměstnanec) 
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V Ý R O K  A U D I T O R A  
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F I N A N Č N Í  Z P R Á V A  

 

Níţe Vám předkládáme finanční výkazy za rok 2010. 

ROZVAHA (t i s .  Kč)  

AKTIVA 31. 12. 2010 

Krátkodobý finanční majetek - pokladna 47 

Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty 566 

Dlouhodobý hmotný majetek 13 413 

Nedokončený investiční majetek 100 

Pohledávky 1 

Ostatní vlastní zdroje 3 

AKTIVA CELKEM 14 130 

PASÍVA 31. 12. 2010 

Vlastní jmění 1 048 

Fondy 456 

Dlouhodobé bankovní úvěry 12 465 

Cizí zdroje 161 

PASÍVA CELKEM 14 130 

 

Poznámka: 

Dlouhodobý bankovní úvěr byl vyčerpán na financování nákupu a rekonstrukce nového 

objektu komunitního centra Vítej… Úvěr byl plně splacen v prvním pololetí roku 2011, a to po 

načerpání dotace z Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 

Regionálního operačního programu Střední Čechy. 
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT  ( t i s .  Kč)  

NÁKLADY 31. 12. 2010 

Spotřeba materiálu 111 

Spotřeba energií 5 

Ostatní sluţby – nájemné 42 

Ostatní sluţby 113 

Mzdové náklady 1 426 

Jiné ostatní náklady 16 

NÁKLADY CELKEM 1 713 

VÝNOSY 31. 12. 2010 

Trţby z odlehčovacích sluţeb 71 

Pouţití fondů 414 

Přijaté příspěvky – dary 57 

Přijaté příspěvky – nadace 130 

Státní dotace MPSV 1 040 

Výnosové úroky (běţný účet) 1 

VÝNOSY CELKEM 1 713 
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P O D P O R U J Í  N Á S  

Projekt komunitního centra Vítej… koncipujeme jako dlouhodobý. Proto je pro nás velice 

důleţitá podpora institucí, nadací, firemních i soukromých dárců. Velmi si váţíme všech 

partnerů naší společnosti. Bez nich bychom své sluţby nemohli poskytovat. 

V roce 2010 naši činnost podpořili níţe uvedené instituce a dárci. 

 

INSTITUCE 
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FIREMNÍ,  NADAČNÍ A  SOUKROMÍ DÁRCI  

DÁRCE  
PENĚŢNÍ  

DARY 
VĚCNÉ  

DARY 
CELKEM 

Davelo s.r.o. 300 000 0 300 000 

Trio Havel s.r.o. 75 000 0 75 000 

Nadační fond pro vzdělávání 70 000 0 70 000 

CS Soft s.r.o. 70 000 0 70 000 

Ifield Computer Consultancy Limited 60 000 0 60 000 

Nadace O2 60 000 0 60 000 

Růţek Jiří 50 000 0 50 000 

Reno sluţby s.r.o. 25 000 0 25 000 

Fleknová Hana, Bc. 12 000 0 12 000 

Trimax a.s. 10 000 0 10 000 

Foglarová Milena 10 000 0 10 000 

Olexová Jarmila 10 000 0 10 000 

Nedoma Jiří 10 000 0 10 000 

Škodová Markéta, Ing. 8 713 0 8 713 

Zídek Miloš 7 800 0 7 800 

Čermák Ladislav 7 685 0 7 685 

Klas Jan, Ing. 7 000 0 7 000 

Číţková Olga 5 000 0 5 000 

Fajtl Petr 5 000  0 5 000 

Janoušek Martin 5 000 0 5 000 

Salanda Pavel 5 000 0 5 000 

Toscani Richard 3 300 0 3 300 

Náhončík Roman 3 000 0 3 000 

Radová Olga 3 000 0 3 000 

Tesco Stores ČR a.s. 0 2 247 2 247 

Grecová Zdeňka 2 000 0 2 000 

Hlinovský Luboš 2 000 0 2 000 

Mališová Pavla 2 000 0 2 000 

Pelikán Michal a kol. 2 000 0 2 000 

Woodard Janice 2 000 0 2 000 

Štindl Jan 1 500 0 1 500 

Wagnerová Jitka 1 063 0 1 063 

Halbich Tomáš 1 000 0 1 000 

CELKEM 836 061 2 247 838 308 
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DOBROVOLNÍCI  

Lidé, kteří nám zdarma poskytují své sluţby 

Jiří Smrčka, Petr Bajer, Ludmila Neústupná, Eva Nováková, Robert Soudek, Marek Albrecht 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS A NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ! 
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V Ý Z N A M N É  U D Á L O S T I  

P O  K O N C I  R O K U  2 0 1 0  

 

Po konci roku 2010 došlo v naší společnosti k několika významným změnám, které se přímo 

týkají rozsahu a povahy poskytovaných sluţeb. K těmto změnám došlo v souvislosti 

s ukončením projektu rekonstrukce nového komunitního centra a dále v souvislosti 

s ukončením spolupráce s poskytovatelem sociálních sluţeb Zahrada a v neposlední řadě i na 

základě poţadavků stanovených novelou zákona o obecně prospěšných společnostech 

(publikovaná ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 231/2010 Sb.).  

 

Změna registrace sociálních sluţeb - Sociální sluţby registrované od roku 2011: 

… Chráněné bydlení 

… Odlehčovací sluţby 

 

Jmenování ředitelky společnosti – nově jmenovaná ředitelka společnosti 

Mgr. Jitka Klasová (den vzniku funkce: 17. ledna 2011) 

 

Změny ve správní radě – nově jmenovaná správní rada společnosti: 

Edita Bothová – předsedkyně správní rady (den vzniku funkce: 17. ledna 2011) 

Ladislav Čermák – člen správní rady (od 1. ledna 2007) 

Vladimíra Bajerová – členka správní rady (od 6. ledna 2011) 

 

Dozorčí rada – nově jmenovaná dozorčí rada společnosti: 

Pavla Číţková – členka dozorčí rady (od 6. ledna 2011) 

Mgr. Petr Fajtl – člen dozorčí rady (od 6. ledna 2011) 

Mgr. Adam Gajdoš – člen dozorčí rady (od 6. ledna 2011) 
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D Ů L E Ţ I T É  Ú D A J E  

Níţe uvádíme aktuální údaje platné od počátku roku 2011. 

 

Víte j… o .p . s . ,  K ladenská 23,  

273 45  Hřebeč  

t: +420 312 240 905 

e: vitejops@seznam.cz 

www.vitej.com 

www.facebook.com/vitej 

IČO: 27407969 

Zaloţena: 19. prosince 2005 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 3936162/0800 

 

Zakladatel: Ing. Jan Klas 

Ředitelka: Mgr. Jitka Klasová 

Vedoucí chráněného bydlení: Barbora Zámečníková 

Primární cílová skupina: dospívající a dospělí autisté 

Sekundární cílová skupina: rodiny dospívajících a dospělých autistů 

 

Registrované sociální sluţby: chráněné bydlení, odlehčovací sluţby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitej.com/
http://www.facebook.com/vitej
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