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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: 
běžný účet 
Česká spořitelna a.s.,  
číslo účtu 3936162/0800 
 
veřejná sbírka 
Česká spořitelna a.s.,  
číslo účtu 6582662/0800 
 

Průměrný počet zaměstnanců: 
8,87 (z toho 1,7 administratia) 

 
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) 
 
Zakladatel: Ing. Jan Klas 
Ředitel/ka: Edita Bothová (od 1.1.2022 Ing. Tomáš Minařík) 
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 
 
 
 

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 prvořadý úkolem. 
 

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 
Hlavní cíle služby chráněného bydlení: 

• Zlepšení kvality života dospělých osob s autismem 
• Udržování stávající úrovně sociálních a intelektových dovedností osob s autismem 
• 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: 

• Podporu samostatnosti v rozhodování o způsobu a stylu vlastního života obyvatel 
komunitního centra (vytváření a upevňování sociálních návyků) 



 

5 

• Poskytování kvalitní a bezpečné služby personálem s odborným vzděláním 
• Prohlubování a zdokonalování práce na uplatňování „Standardů kvality sociálních 

služeb v praxi“ 
Při dosahování dlouhodobých cílů důsledně uplatňujeme: 

• Individuální přístup ke každému člověku 
• Pomoc při uspokojování potřeb každého uživatele 
• Podporu nezávislosti a soběstačnosti, vytváření struktury v každodenním životě 
• Úctu k soukromí a intimitě 
• Prohlubování mezilidských vztahů 
• Spolupráci s rodinou a nejbližším okolím 

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 
Hlavní cíle odlehčovacích služeb 

• Pomoc a podpora rodinám pečujícím o člena s poruchou autistického spektra 
• 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: 

• Ulehčit rodinám osob s autismem tím, že dočasně převezmeme péči o jejich příbuzného 
• Poskytnout uživatelům odlehčovacích služeb příjemné a vhodné podmínky pro jejich 

krátkodobý pobyt v našem komunitním centru 
• Maximálně přizpůsobit nabídky služeb poptávce ze strany rodin, které pečují o osoby s 

poruchou autistického spektra 
Při poskytování odlehčovacích služeb klademe důraz především na: 

• Krátkodobý pobyt v našem komunitním centru 
• Individuální přístup ke každému člověku 
• Odbornou a profesionální péči odpovídající specifickým potřebám osob s poruchou 
• Udržování mezilidských vztahů 
• Úzkou spolupráci s rodinou a nejbližším okolím uživatele služeb 
• Respektování individuálních potřeb každého uživatele 
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CÍLOVÁ SKUPINA 
 
Osoby s poruchou autistického spektra: 

• Děti mezi 7 a 15 lety (pouze pro odlehčovací služby) 
• Dospívající mezi 16 a 18 lety (pouze pro odlehčovací služby) 
• Dospělí mezi 18 a 64 lety (chráněné bydlení i odlehčovací služby) 

 
Chráněné bydlení ani odlehčovací služby nejsou určeny pro: 

• Osoby mladší 18 respektive 7 let 
• Osoby závislé na návykových látkách (alkohol, drogy) 
• Osoby s psychiatrickým onemocněním, jehož projevy by ohrožovaly život a zdraví 

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

jinou ústavní léčbu 
• Osoby vyžadující trvalou / celodenní zdravotnickou péči 
• Osoby, jejichž fyzický nebo psychický stav vyžaduje bezbariérový́ prostor 
• 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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PODPORUJÍ NÁS 
Projekt komunitního centra Vítej… koncipujeme jako dlouhodobý́. 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 2021 naši činnost podpořili uvedené instituce a dárci. 
OBEC 
HŘEBEČ 

PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ a DARŮ PRO VÍTEJ… O.P.S. V ROCE 2021 
 
Přijaté dotace (v tis. Kč) 3 078 

Provozní dotace MPSV  1 463 

Provozní dotace MPSV  526 

Humanitární fond Středočeského kraje 500 

Provozní dotace MPSV Covid 351 

Provozní dotace MPSV Covid 88 

Provozní dotace MPSV Covid 50 

Příspěvek Obec Hřebeč 100 

 
Přehled finančních darů (v tis. Kč) 491 

CS SOFT, a.s. 300 

ATRAK a.s. 50 

Nadace Dětský mozek 50 

EWALS CARGO CARE spol. s r.o. 20 

Bartoš Václav 36 

Fajtl Petr 24 

MAREKA SERVICES s.r.o. 10 

Drobné finanční dary 1 

 
Přehled věcných darů darů (v tis. Kč) 82 

Perfect Canteen s.r.o. 52 

Nadace Charty 77 18 

Tauer Group a.s. 12 

 
o.p.s. v roce   
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  (v tis. Kč) 31.12.2020 31.12.2021    

Náklady 5 294 5 498 

Materiál 212 214 

Energie 118 111 

Služby 332 324 

Osobní náklady 4 008 4 230 

Daně a poplatky 2 
 

Jiné ostatní náklady 49 40 

Odpisy dlouhodobého majetku 573 579    

Výnosy 5 294 5 498 

Tržby z prodeje služeb 893 902 

Úroky 3 
 

Zúčtování fondů 763 807 

Jiné ostatní výnosy 975 579 

Přijaté dary 160 132 

Provozní dotace 2 500 3 078 

  
ROZVAHA (v tis. Kč) 01.01.2021 31.12.2021  

     
 

Aktiva 13 932 13 071 

Krátkodobý finanční majetek - pokladna 5 1 

Krátkodobý finanční majetek banka 3 963 3 626 

Dlouhodobý hmotný majetek 14 361 14 361 

Oprávky k dlouhodobému majetku -4 510 -5 089 

Pohledávky 108 169 

Ostatní vlastní zdroje 5 3    

Pasiva 13 932 13 071 

Vlastní jmění 9 851 9 272 

Fondy  3 717 3 352 

Hospodářský výsledek 0 0 

Cizí zdroje 364 447 

  

ZPRÁVA AUDITORA 
 
Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem ing. Ivanem Jánským, č. osv1622 s výrokem: 
 

 --- bez výhrad --- 


