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Dovolte mi úvodem pár slov. Rok 2020 byl v naší společnosti 
rokem změn. V dubnu tohoto roku jsem se zhostila nelehkého 
úkolu, převzít vedení Vítej … po paní Mgr. Jitce Klasové, 
iniciátorce projektu chráněné  bydlení, která se řadu let 
aktivně věnuje problematice práce s autistickými osobami 
a především dlouholeté ředitelce našeho komunitního centra. 
V pozici předsedy správní rady jsem s vedením Vítej ... vždy 
spolupracovala, ale  až dnes po uplynulé době na pozici 
ředitelky, dokáži plně ocenit hodnotu a výsledky její práce, za 
kterou bych touto cestou paní Klasové upřímně poděkovala.

Pandemie koronaviru, která v tomto roce ovlivnila veškeré 
dění celé společnosti nám všem nastavila zrdcadlo a ukázala 
relativitu věcí, které jsme považovali za neměnné a důležité. 
Opět se vynořily v našich životech důležité pojmy jako zdraví, 
solidarita, rodina, přátelé a kolegové. 

Snažili jsme ze všech sil chránit před nákazou Covid 19. 
Dodržovali jsme veškerá nařízení , opatření a doporučení.  
A snad  i díky tomu nákaza v tomto roce do našeho zařízení 
nepronikla.

Dalším velkým úkolem bylo minimalizovat následky sociální 
izolace našich uživatelů, kterou celosvětová epidemie přinesla. 

Ráda bych tímto poděkovala, celému pracovnímu týmu. 
Cením si jejich práce a trpělivosti,  kterou po celý rok odváděli 
i ve stížených a rizikových podmínkách „covidového roku“.

Velice také děkuji všem, kteří při nás v roce 2020 stáli a svou 
podporou nám významně pomohli. 

Ke své práci přistupuji se vší pokorou, respektem a snahou 
pokračovat v naplňování základního poslání Vítej … , každý 
den vytvářet podmínky pro důstojný a spokojený život našich 
uživatelů.

 Edita Bothová
ředitelka 

Vážení rodiče,  
milí příznivci,  
dámy a pánové,
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Vítej ... o.p.s. provozuje komunitní centrum pro osoby s poruchou autistického spektra 
(PAS). Byla založena v roce 2005 a od roku 2006 začala nepřetržitě poskytovat 
služby osobní asistence v chráněném bydlením.  V roce 2008 rozšířila svoji činnost 
o poskytování odlehčovacích služeb pro rodiny s PAS. V letech 2006-2010 byly služby 
poskytovány v úzké spolupráci s příspěvkovou organizací Středočeského kraje Zahrada 
poskytovatel sociálních služeb Kladno. Roku 2011 za finanční podpory z Regionálního 
operačního programu soudržnosti Střední Čechy (č.s. S/0085/RRSC/2009) zakoupila 
společnost Vítej …o.p.s. objekt, ve kterém již samostatně začala poskytovat sociální 
služby chráněného bydlení a odlehčovací služby pro osoby s poruchou autistického 
spektra. Během těchto let se podařilo vybudovat stabilní prostředí pro důstojný život 
našich uživatelů se zapojením do smysluplné pracovní činnosti. Komunitní centrum 
provozuje dvě sociální služby, první z nich je služba chráněné bydlení o kapacitě čtyř 
lůžek a druhou je pak služba odlehčovací pro rodiny s PAS o kapacitě dvou lůžek. Dvě 
naše lůžka jsou uznána jako lůžka pro klienty s problémovým chováním.

Vítej … o.p.s., Kladenská 23, 273 45 Hřebeč

t: +420 312 240 905
m: +420 702 201 939
e: vitejops@seznam.cz
www.vitej.com
www.facebook.com/vitej
IČO: 27407969

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., číslo účtu 3936162/0800
Bankovní spojení (veřejná sbírka):
Česká spořitelna a.s., číslo účtu 6582662/0800

Primární cílová skupina: dospívající a dospělí lidé s poruchou autistického spektra
Sekundární cílová skupina: rodiny dospívajících a dospělých osob s autismem
Registrované sociální služby: chráněné bydlení (9982961), odlehčovací služby 
(5781980)

NÁŠ TÝM V ROCE 2020
Zakladatel: Ing. Jan Klas
Ředitelka: Edita Bothová 
Koordinátor: Mgr. Jitka Klasová 
Vedoucí komunitního centra pro osoby s autismem: Ing. Gabriela Rajnyšová
Správní rada: Bc. Věra Chloubová – předseda, členové – Michal Rozehnal,  
Mgr. Jiří Král 
Dozorčí rada:
Mgr. Petr Fajtl – předseda, členové – Ing. Jiří Domanský, JUDr. Zdeněk Fibich

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 7,45 (z toho 2,1 administrativní zaměstanci)

http://www.facebook.com/vitej
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POSLÁNÍ A CÍLE
Na základě registrace poskytujeme dvě sociální služby, a to 
chráněné bydlení pro osoby s poruchou autistického spektra 
a odlehčovací služby pro rodiny autistických osob.
Lidé s autismem si zaslouží důstojný život a péči odpovídající 
jejich specifickým potřebám. Tak jako pro nás, i pro ně 
je nezbytné mít možnost dále rozvíjet své schopnosti 
a dovednosti. A především potřebují pochopení svého 
okolí. S tímto vědomím jsme si stanovili poslání a cíle. Jejich 
naplňování je naším prvořadým úkolem.
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SLUŽBA  
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 
Hlavní cíle služby chráněného bydlení
l  Zlepšení kvality života dospělých osob s autismem
l  Udržování stávající úrovně sociálních a intelektových dovedností osob s autismem
l  Maximální možná míra zapojení osob s autismem do života společnosti

Poslání
Poskytujeme služby lidem, pro které je svět skládankou, jejíž dílky do sebe nezapadají.

DLOUHODOBÉ CÍLE 
SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Prostřednictvím námi poskytované individuální péče se snažíme o:
l  Podporu samostatnosti v rozhodování o způsobu a stylu vlastního života obyvatel 

komunitního centra (vytváření a upevňování sociálních návyků)
l  Poskytování kvalitní a bezpečné služby personálem s odborným vzděláním
l  Prohlubování a zdokonalování práce na uplatňování „Standardů kvality sociálních 

služeb v praxi“

Při dosahování dlouhodobých cílů důsledně uplatňujeme:
l  Individuální přístup ke každému člověku
l  Pomoc při uspokojování potřeb každého uživatele
l  Podporu nezávislosti a soběstačnosti, vytváření struktury v každodenním životě
l  Úctu k soukromí a intimitě
l  Prohlubování mezilidských vztahů
l  Spolupráci s rodinou a nejbližším okolím
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Hlavní cíle odlehčovacích služeb
l  Pomoc a podpora rodinám pečujícím o člena s poruchou autistického spektra
l  Zajištění kvalitní a odborné péče o osoby s autismem dočasně umístěné 

v komunitním centru

Poslání
Poskytujeme rodinám pečujícím o osoby s autismem čas a prostor pro odpočinek 
a načerpání nových sil

DLOUHODOBÉ CÍLE 
ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
Odlehčovací služby poskytujeme se záměrem:
l  Ulehčit rodinám osob s autismem tím, že dočasně převezmeme péči o jejich 

příbuzného
l  Poskytnout uživatelům odlehčovacích služeb příjemné a vhodné podmínky pro 

jejich krátkodobý pobyt v našem komunitním centru
l  Maximálně přizpůsobit nabídky služeb poptávce ze strany rodin, které pečují 

o osoby s poruchou autistického spektra

Při poskytování odlehčovacích služeb klademe důraz především na:
l  Krátkodobý pobyt v našem komunitním centru
l  Individuální přístup ke každému člověku
l  Odbornou a profesionální péči odpovídající specifickým potřebám osob s poruchou
l  Udržování mezilidských vztahů
l  Úzkou spolupráci s rodinou a nejbližším okolím uživatele služeb
l  Respektování individuálních potřeb každého uživatele
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CÍLOVÁ SKUPINA
Osoby s poruchou autistického spektra:
l  Děti mezi 7 a 15 lety (pouze pro odlehčovací služby)
l  Dospívající mezi 16 a 18 lety (pouze pro odlehčovací služby)
l  Dospělí mezi 18 a 64 lety (chráněné bydlení i odlehčovací služby)

Chráněné bydlení ani odlehčovací služby nejsou určeny pro:
l  Osoby mladší 18 respektive 7 let
l  Osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy)
l  Osoby s psychiatrickým onemocněním, jehož projevy by ohrožovaly život a zdraví 

ostatních uživatelů a pracovníků komunitního centra Vítej…
l  Osoby s diagnózou akutního infekčního onemocnění vyžadujícího hospitalizaci nebo 

jinou ústavní léčbu
l  Osoby vyžadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči
l  Osoby, jejichž fyzický nebo psychický stav vyžaduje bezbariérový prostor
l  Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální zacházení nebo musí dodržovat 

speciální dietetický program (diabetici, osoby trpící středně těžkou a těžkou 
potravinovou alergií (celiakie, intolerance laktózy, atd.), osoby vyžadující pravidelnou 
aplikaci léku injekční formou, atd.)
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  
V ROCE 2020
Chráněné bydlení v pro osoby s poruchou autistického 
spektra funguje v našem zařízení v režimu 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu, uživatelům, tak poskytujeme nepřetržitou péči.  
Službu chráněné bydlení jsme registrovali v roce 2010 
a poskytovali ji po celý rok 2020. 

V průběhu roku 2020 jsme měli v péči celkem 4 uživatele 
služby chráněné bydlení. Kapacita služby je tak plně využita. 
Za celý rok jsme poskytli 1004 dnů péče.

Vzhledem ke stupni postižení našich uživatelů je nezbytně 
nutná nepřetržitá přítomnost pracovníků přímé péče. V rámci 
každodenních aktivit udržujeme a zdokonalujeme sociální 
a sebeobslužné dovednosti klientů. Hlavní důraz při péči 
o osoby s autismem klademe na individuální přístup ke 
každému uživateli. Citlivý a profesionální přístup asistentů 
zajišťuje uživatelům pocit bezpečí a domova. Působíme tak 
preventivně proti typickým projevům autistického chování 
(agrese, sebepoškozování, nutkavého chování, apod), které 
plyne z neporozumění situace, z toho co vidí, slyší a prožívá. 
Vzhledem ke stupni svého postižení jsou naši uživatelé plně 
odkázáni na péči třetí osoby.  A to vše je důvodem pro 
omezenou kapacitu centra. Věříme, že díky omezenému počtu 
uživatelů jsme schopni zajistit kvalitní služby a přizpůsobit je 
potřebám každého uživatele.  Každý uživatel má v komunitním 
centru svůj soukromý prostor (vlastní pokoj), který posiluje 
pocit bezpečí a poskytuje dostatečné zázemí.

Naším záměrem je tedy provozovat zařízení rodinného 
typu. Uživatelé služby mají v komunitním centru svůj 
domov. Osobní asistenti jim poskytují nezbytnou podporu 
a pomoc při zvládání každodenních aktivit spojených se 
sebeobsluhou a péčí o domácnost. Zároveň u nás mají 
uživatelé možnost procvičovat a dále rozvíjet své schopnosti 
a dovednosti, a to na základě individuálního plánu, v němž si 
každý uživatel stanoví své osobní cíle. Poskytujeme prostor 
pro k různým druhům terapie – arteterapii, muzikoterapii, 
fyzioterapii, ergoterapii. Naším prvořadým zájmem je zajištění 
bezpečného zázemí všem našim uživatelům. A samozřejmostí 
je úzká spolupráce s rodinami uživatelů.
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SBĚR PAMPELIŠEK
Vítáme jaro, sbíráme pampelišky a s uživateli připravujeme 
pampeliškový med.

VÝLET DO LIDIC
V letních měsích v době rozvolnění vládních opatření proti 
koronaviru jsme podnikli výlet do Lidic
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ZAHRADA BAREV A CHUTÍ
V roce 2020 jsme nadále pokračovali v projektu Vítej v zahradě 
barev a chutí. Zahradnické práce jsou ve své podstatě 
jednoduché a osvojitelné. Každý uživatel služby se do aktivit 
spojených s péčí o zahradu zapojuje podle svých individuálních 
schopností. Vlastní výpěstky pak dále zpracováváme v kuchyni 
– buď jimi obohacujeme každodenní jídelníček, nebo je 
zavařujeme a mrazíme pro použití v zimních měsících.
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SNĚHOVÁ NADÍLKA
Máme radost ze zimy
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VÁNOČNÍ VÝROBA DEKORACÍ
Tradicí se stalo předvánoční pečení zdobených perníčků 
a adventních věnců, které jsme s radostí předali našim 
sponzorům a partnerům jako poděkování za jejich podporu. 
Uživatelé služeb se pečení aktivně účastní a to za nezbytné 
podpory osobních asistentů. Pracovní činnosti spojené 
s pečením se nám velmi osvědčují jako ergoterapie pro 
uživatele našich služeb. Jednoduché a opakující se úkony 
přesně odpovídají potřebám osob s autismem. Zároveň jsou 
vhodné pro rozfázování a trpělivý nácvik.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
se v tomto roce musela obejít bez hostů i rodičů, přesto 
si uživatelé užili vánoční pohodu, vlastnoručně vyrobené 
vánoční cukroví, chlebíčky a  hlavně radost z dárků.
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ODLEHČOVACÍ 
SLUŽBY  
V ROCE 2020
V průběhu roku 2020 jsme poskytovali odlehčovací služby 
10 uživatelům. Za celý rok 2020 jsme poskytli 108 dnů 
pobytové služby a 366 hodin ambulantních odlehčovacích 
služeb. Uživatelé odlehčovacích služeb mají v komunitním 
centru k dispozici svůj samostatný pokoj. Mají tak své vlastní 
zázemí a zároveň svým pobytem nenarušují soukromí stálých 
obyvatel centra. Uživatelé odlehčovacích služeb mají v rámci 
svého pobytu v komunitním centru možnost s jeho chodem.

Účastnit se všech aktivit spojených s jeho chodem. 
Samozřejmostí je respekt ke schopnostem, dovednostem 
a zejména přání uživatelů. Úzce spolupracujeme s rodinou 
každého klienta. Naším prvořadým zájmem je poskytovat 
péči, která posílí pocit bezpečí klienta a zmírní často 
negativní dopad změny prostředí. K naplnění tohoto zájmu 
slouží i možnost přivézt si do komunitníhocentra osobní věci 
a pomůcky. V neposlední řadě navazujeme a v maximální 
možné mire přebíráme denní režim a respektujeme rutinu 
a zvyky každého uživatele odlehčovacích služeb. Primárně 
jsou odlehčovací služby určené pro rodiny osob s poruchou 
autistického spektra. Ze zkušeností víme, že odpočinek 
a prostor pro vlastní aktivity je pro pečující příbuzné nezbytný. 
Péče o autistické osoby je psychicky i fyzicky vyčerpávající. 
Bez odpočinku nezřídka dochází k pocitu vyhoření a chronická 
únava negativně projeví v psychice lidí i dynamice celých 
rodin. Zároveň chápeme, že si příbuzní přejí zajistit kvalitní 
a spolehlivou péči, neboť pak se mohou s klidným vědomím 
uvolnit a relaxovat. Naším záměrem je tedy poskytnout 
rodinám osob s autismem služby na vysoce profesionální 
úrovni.

Velice nás těší, když se klienti odlehčovacích služeb do 
našeho centra vrací k opakovaným pobytům. Věříme, že tato 
služba dává smysl a je velmi potřebná. Jako každý rok bylo již 
tradičně období letních prázdnin nejvytíženějším obdobím 
využívání služby z celého roku. V tomto roce byl zájem 
o využívání ještě umocněn dlouhým jarním lockdownem  
celé země.
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JEDLÁ ZAHRADA
Projekt jedlé zahrady, který provozujeme již od roku 2016, navázal na minulý rok 
a provázel nás i celým rokem 2020. Zahradu využíváme celoročně – k relaxaci, 
pracovním aktivitám i pořádání různých akcí. Obnovili jsme s klienty záhony se 
zeleninou, rozšířili množství jedlých rostlin, pečovali o stromy i keře.Záměrem projektu 
Vítej v zahradě barev a chutí je nejen zapojení klientů do smysluplných aktivit, ale 
i zpestření našeho jídelníčku (spolu s dosažením částečné soběstačnosti v zásobování 
čerstvým ovocem a zeleninou). Vypěstované ovoce a zelenina jsou určené k přímé 
spotřebě i konzervování. 
Na zahradě pracujeme 
téměř celý rok s vyjímkou 
zimy. Začínáme od prvních 
jarních prací, až po podzimní 
zazimování. Uživatelé služeb 
pracují s podporou osobních 
asistentů, kteří pomáhají 
klientům s pracemi na 
zahradě a po celou sezónu 
využívají nabytých pracovních 
dovedností a nacvičují 
nové činnosti. Klienti se do 
zahradnických prací zapojují 
aktivně a s chutí. Odměnou 
nám pak bylo vlastní 
vypěstované výborné ovoce 
a zelenina a relaxace v krásně 
upravené zahradě.
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 TAKHLE SI TU

 ŽIJEME
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VEŘEJNÁ SBÍRKA,  
DÁRCOVSKÉ AKTIVITY
Po celý rok 2020 byla otevřena veřejná sbírka na nákup 
ergoterapeutických pomůcek pro naše klienty.

Významným a důležitým dárcem je hokejový klub Rytíři Kladno, 
Nadační fond Knights foundation, který nás již opakovaně 
podpořil na jarní dražbě hokejových dresů. 

Nadace ČEZ nás opakovaně podpořila a stala se tak jedním 
z našich významných donátorů. Díky jejich příspěvkům můžeme 
našim klientům dlouhodobě poskytovat klidné zázemí. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
Níže Vám předkládáme finanční výkazy: 

Přehled jmění (v tis. Kč) Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření Celkem
Stav k 1. 1. 2020  10 626 4 283  0 14 909
Dokončení investice z účelového daru 200 -200 × 0
Přijaté účelové dary do fondu 0 397 × 397
Odpisy majetku pořízeného z dotace -975   ×  -975
Čerpání fondu  ×  -763 ×  -763
Hospodářský výsledek roku 2020  0  0 0  0
Zůstatek k 31. 12. 2020 9 851 3 717  0 13 568

Přijaté dotace (v tis. Kč)     2 500
Provozní dotace MPSV    1 360
Provozní dotace MPSV     520
Provozní dotace MPSV Covid     237
- předpis nevyužité vratky     -2
Provozní dotace Středočeský kraj    195
Provozní dotace MPSV Covid    100
- předpis nevyužité vratky     -10
Příspěvek Obec Hřebeč    100

Přehled finančních darů (v tis. Kč)    477
Nadační fond Knights Foundation    132
Nadace ČEZ    80
ATRAK a.s.    50
Nadační fond AutTalk    45
nejmenovaný dárce    36
Beneš Josef    25
Fajtl Petr    24
EWALS CARGO CARE spol. s r.o.    20
Šmída Jaromír     14
Čápová Petra    10
Fibich Zbyněk    10
MAREKA SERVICES s.r.o.    10
TRIO HAVEL s.r.o.    10
Drobné finanční dary    11

Přehled věcných darů darů (v tis. Kč)    80
Perfect Canteen s.r.o.     80
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ROZVAHA (v tis. Kč)   1. 1. 2020   31. 12. 2020
Aktiva   15 304  13 932
Krátkodobý finanční majetek - pokladna   21   5
Krátkodobý finanční majetek banka   4 946   3 963
Dlouhodobý hmotný majetek   14 161   14 361
Oprávky k dlouhodobému majetku   -3 937   -4 510
Pohledávky   106   108
Ostatní vlastní zdroje   7   5
Pasiva   15 304   13 932
Vlastní jmění   10 626   9 851
Fondy   4 283   3 717
Hospodářský výsledek   0   0
Cizí zdroje   395   364

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT   31. 12. 2019   31. 12. 20
Náklady   4 553   5 294
Materiál   183   212
Energie   137   118
Služby   321   332
Osobní náklady   3 300   4 008
Daně a poplatky   3   2
Jiné ostatní náklady   41   49
Odpisy dlouhodobého majetku   568  5 73
Výnosy   4 553   5 294
Tržby z prodeje služeb   842   893
Úroky   6   3
Zúčtování fondů   145   763
Jiné ostatní výnosy   167   975
Přijaté dary   743   160
Provozní dotace   2 650   2 500



20

v í t e j

PODPORUJÍ NÁS
Projekt komunitního centra Vítej… koncipujeme jako 

dlouhodobý. Proto je pro nás velice důležitá podpora institucí, 
nadací, firemních i soukromých dárců. Velmi si vážíme všech 

partnerů naší společnosti. Bez nich bychom své služby 
nemohli poskytovat. V roce 2020 naši činnost podpořili 

uvedené instituce a dárci.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ PRO VÍTEJ …O.P.S. V ROCE 2020 (v tisíci Kč)   
Dárci Peněžní Věcné Celkem
Kilyaková Olga 5 000,00   5 000,00 
Nadační fond AutTalk 45 000,00   45 000,00 
Nadační fond  KNIGHTS 132 283,00   132 283,00 
Beneš Josef 25 000,00   25 000,00 
Šmída Radomír 14 248,80   14 248,80 
Čápová Petra 10 000,00   10 000,00 
Perfect Canteen s.r.o.  80 278,81  80 278,81 
Fibich Zbyněk 10 000,00   10 000,00 
EVALS CARGO CARE spol. s r.o. 20 000,00   20 000,00 
MAREKA SERVICES s.r.o. 10 000,00   10 000,00 
Atrak a.s. 50 000,00   50 000,00 
Nejmenovaný dárce 1 000,00   1 000,00 
TRIO HAVEL s.r.o. 10 000,00   10 000,00 
Mezerová Miroslava 3 000,00   3 000,00 
Mgr. Fajt Petr 24 000,00   24 000,00 
Nejmenovaný dárce 36 000,00   36 000,00 
Drobné dary bankou 1 530,00   1 530,00 
Celkem 397 061,80  80 278,81  477 340,61 

PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ  
PRO VÍTEJ …O.P.S. V ROCE 2020
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Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem ing. Ivanem Jánským, 
č. osv. 1622 s výrokem:

VÝROK AUDITORA

--- BEZ VÝHRAD ---
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komunitní centrum pro osoby s autismem

Odpovědná osoba: Edita Bothová
Grafická úprava: Bohumila Broumová

Datum vydání: 20. 5. 2021
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