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Výroční zpráva 

2014 
Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou.  

Pevně věříme, že takových je víc. 

 

 

ABC o.p.s. 
   
Telefon  720 183 128 
      

Karola Šmidkeho 1823/9 
708 00 Ostrava - Poruba 

www.autistickedite.cz 
info@abc-ops.cz 
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Úvodní slovo  
 

 

Vážení přátelé, 
 
držíte v ruce výroční zprávu ABC o.p.s. za rok 2014, která reflektuje jeden z 

nejzajímavějších roků naší činnosti. Je to nejen rok, kdy se otevřelo naše centrum 

pro děti s PAS, ale z občanského sdružení rodičů autistických dětí se stala 

nezisková organizace s pevnou strukturou a novými plány do budoucna.  Aktivity 

realizované v roce 2014 nám pomohly získat značnou důvěru rodičů dětí s PAS i 

dalších jednotlivců, skupin a organizací. S jejich podporou se nám daří rozšiřovat 

repertoár aktivit pro děti s PAS a jejich rodiny. I nadále se budeme snažit přibližovat 

k jednomu ze zásadních vytýčených cílů – přispět k integraci autistických dětí do 

společnosti a informační osvětou ovlivnit společnost, aby také autisty přijala jako 

svoji nedílnou součást. Je to běh na dlouhou trať, ale jsme přesvědčeni, že má 

smysl.  

Chci vám tímto nejen za sebe, ale jménem všech, kteří jsme členy ABC o.p.s. velmi 

poděkovat. Poděkovat vám všem, kteří jste nám projevili to nejdůležitější - svou 

důvěru. Vám, kdo jste se rozhodli být součástí naší skupiny, sdílet, obohacovat a 

realizovat naše myšlenky, vize a cíle. Všem, kteří jste nám pomohli přímou 

aktivitou, podpořili nás materiálně, finančně či morálně, Vám, kteří jste našimi 

blízkými, přáteli, partnery, dobrovolníky, profesními i lidskými vzory a všem Vám, 

kteří nám držíte pěsti, aby se nám v této činnosti dařilo i nadále. Právě díky Vám se 

nám v uplynulém roce podařilo realizovat projekty, které mají smysl i do budoucna.  

Vážení přátelé, ráda končím úvod do výroční zprávy optimistickým vyjádřením s 

tím, že rok následující bude lepší než ten předchozí. Věřím, že vzhledem k přílivu 

nových peněz se podaří v r. 2015 tuto optimistickou vizi naplnit. 

 

Gabriela Šnajdrová  
Předsedkyně správní rady ABC o.p.s. 
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Poslání společnosti 
 

ABC o.p.s. je nestátní neziskovou organizací poskytující služby pro děti s poruchou 

autistického spektra. Od svého založení se organizace snaží sdružovat rodiny,  které  

mají děti s poruchou autistického spektra. Hlavním posláním je sdružovat všechny 

jednotlivce a organizace, kteří naši činnost vítají a podporují, a nabídnout jim větší 

informovanost a účast na našich aktivitách.  

Naše cíle: 

Poskytování služeb pro děti s PAS.  

Vytvoření platformy pro společná setkávání ideově spřízněných osob.           

Rozšíření povědomí o filozofii, poslání a činnosti obecně prospěšné 

společnosti ABC.  

Zajištění pravidelných příjmů, jež pomohou udržet stabilitu programů a 

aktivit. 

Přiblížení organizace a jejích klientů veřejnosti. 
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Organizační struktura  
 

 

Ředitel společnosti 
 
Ing. Michaela Skulinová 
 
 
Zástupce ředitele a projektový manažer  
 
Mgr. Kristina Neničková  
 
 

Správní rada 
 
Gabriela Šnajdrová - předseda správní rady 
Mgr. Ing. Radmila Baranová – člen správní rady  
Olga Vávrová – člen správní rady  
 
 

Dozorčí rada 
 
Jana Urbánková -předseda dozorčí rady 
Jakub Skulina  - člen dozorčí rady  
Ing. Roman Šnajdr – člen dozorčí rady  
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Úspěšné aktivity v roce 2014  
 

 

1. charitativní ples ABC  

Dne 24. ledna 2014 proběhl za účasti cca 300 nadšených a skvěle se bavících lidí 

první charitativní ples, jehož výtěžek byl určen a použit na založení a provoz Centra 

pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra.  Jen díky vám všem se nám 

podařilo vybrat (po odečtení všech nezbytně souvisejících nákladů) cca 47 000 Kč.  

 

Světový den autismu  

Dne 2. dubna 2014, u příležitosti Světového dne autismu, se konala osvěta na 

parkovišti u obchodního domu Tesco v Ostravě – Třebovicích. Odpoledne plné 

překvapení a zábavy pro všechny kolemjdoucí. Přišli nás podpořit známí, odborníci i 

široká veřejnost s dětmi různého věku. Na místě byl k dispozici i „skákací hrad“ a 

malovaly se obrázky a vzkazy modrou barvou, hovořilo se na téma autismus, 

rozdávali se informační materiály o autismu. 

 

Dejme autismu košem  

Společný počin sdružení BASKET Ostrava a Autismus bez cenzury. Jedná se o 

společné sportovní odpoledne zdravých děti a děti s PAS.  

 

Otevření herny pro děti s PAS 

 V září se podařilo otevření herny pro děti s PAS. Herna pro děti nabízí zázemí pro 

zajištění odborné systematické záměrné a cílené pomoci a podpoře osobám s PAS, 

jejich rodinám a blízkým. Prostor pro výuku funkčních návyků a smysluplných 

aktivit. Systematizace, profesionalizace a stabilizace zázemí pro výchovné, 

vzdělávací, terapeutické, volnočasové a sociálně-poradenské aktivity. Podpora a 

propagace včasné diagnostiky, zvýšení úrovně informovanosti o PAS. Efektivnější 

spolupráce s odborníky z oboru (realizace přednášek a seminářů, odborných 

výcviků, terapií, volnočasových aktivit, výchovně vzdělávacích činností). 
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Terapeutický pobyt  

V říjnu 2014 proběhnul v rekreačním středisku Bílá Holubice psychorelaxační, 

vzdělávací a diagnosticko–terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s diagnózou 

poruchy autistického spektra (PAS). Projekt byl zaměřen na intenzivní a komplexní 

odbornou péči a terapii pro celou rodinu s důrazem na konkrétní přínos pro rozvoj 

dovedností a zvládání problémových oblastí u dětí s PAS.  
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Výsledky hospodaření  
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Kontaktní informace 
 

 

 Gabriela Šnajdrová 

 

snajdrova@abc-ops.cz 

 Mgr. Kristina Neničková 

 

Nenickova@abc-ops.cz 

    

    

 

Informace o společnosti 
 

ABC o.p.s. 

Karola Šmidkeho 1823/9 
708 00 Ostrava - Poruba 

Telefon  720 183 128 

www.autistickedite.cz 
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