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Naše Občanské sdružení ProCit se během roku 2012 dostalo do  

povědomí široké cílové skupiny. Stali jsme se „nedílnou součástí běžného                

života“ mnoha rodin dětí s poruchou autistického spektra, ale také „novými  

partnery“ pro mnoho institucí a odborníků. Společně s dobrovolníky,  

sponzory i pracovními partnery jsme pro naše klienty vytvořili širokou  

nabídku volnočasových i odborných a vzdělávacích aktivit. Děti mohou 

nově pravidelně cvičit nebo plavat pod vedením zkušeného lektora plavání  

handicapovaných a rodiče získali více příležitostí se vzdělávat, získávat  

informace, a tak i lépe pečovat o své dítě.

Dařilo se nám „předávat“ našim klientům nejnovější informace v oblasti  

odborné speciálně-pedagogické péče o děti s poruchami autistického  

spektra a jako jedni z prvních jsme začali s dětmi pracovat také s inovativní 

pomůckou – iPadem.

Jsme pyšni také na nově se rozvíjející spolupráci s organizací APLA Praha 

a věříme, že se nám podaří společně plánovat další, pro klienty přínosné 

aktivity.

Při „výčtu“ úspěchů našeho Občanského sdružení musíme ale také  

zmínit „určité zklamání“, které pro nás znamenal neúspěch našeho projektu  

v globálním grantu. I pro tento kalendářní rok – rok 2013 – bude tedy naše 

sdružení a jeho provoz záviset především na finanční podpoře Plzeňského 

kraje. 

Doufáme, že i přesto se nám podaří dále nabízet všechny služby, na které si 

naši klienti „zvykli“, a budeme mít možnost je dále rozšiřovat a zkvalitňovat, 

protože naši klienti „nás“ opravdu potřebují!!

Irena Vítovcová, předsedkyně Občanského sdružení ProCit

Mgr. Hana Marková, speciální pedagog, etoped

Úvodní slovo1.
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Dětský autismus,
poruchy autistického spektra (PAS)
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Dětský autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního  

vývoje, kterou zatím neumíme vyléčit a neznáme její  přesnou příčinu...

Ale můžeme všem „ukázat cestu“ jak s poruchou autistického spektra žít …

V důsledku autismu není dítě schopné správně vyhodnotit přijaté informace 

a dochází k odlišnostem v jeho prožívání i chování…

Ale díky vhodnému „přístupu“ a speciálním metodám - vizualizace,  

struktura - se může dítě  ve svém prostředí cítit „jistěji a spokojeněji“...

Dítě má problémy zejména v oblasti komunikace a sociálních interakcí.  

Narušené bývají také adaptační schopnosti a oblast hry a zájmů…

Ale i tady je pomoc – alternativní komunikační systémy, nácviky sociálních 

dovedností, vizualizace a procesuální schémata „nepředvídaných a nových 

situací“, nácvik řízené vrstevnické hry …

Člověk s autismem může vést téměř samostatný běžný život, ale v jiných  

případech může být také zcela odkázaný na neustálou péči a dohled další 

osoby… 

Ale i tak může vést plnohodnotný - kvalitní a uspokojivý život … když mu 

všichni „POMŮŽEME“...
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Stručný pohled do historie  
Občanského sdružení

2.

První myšlenky a plány na vytvoření bezpečného zázemí pro děti s poruchou 

autistického spektra (zkráceně PAS) a jejich blízké se zrodily již na podzim 

roku 2010. Tenkrát stálo u vzniku Občanského sdružení jen několik maminek 

dětí s PAS. Všechny je spojovala snaha zkvalitnit život dětem svým i mnohým 

dalším.

Po několika dlouhých měsících, vyplněných zajišťováním základního  

zázemí, nezbytných prostor a vybavení, se podařilo otevřít „oficiální“ prostory  

sdružení – hernu pro veřejnost. To už se psalo září 2011.

Díky finanční podpoře Plzeňského kraje a finančním prostředkům z několika 

grantů se nám  podařilo zorganizovat veliké množství aktivit, volnočasových 

programů, besed, přednášek i různorodých zážitkových programů, které 

neustále dále rozšiřujeme a zkvalitňujeme, v souladu s potřebami našich 

klientů.

Počátek dalšího kalendářního roku – tzn. roku 2012,  probíhal také  

ve znamení příprav podkladů pro registraci sociální služby Občanského  

sdružení ProCit. Vzhledem k „nejistotě“ ve vztahu k financování  

„nových sociálních služeb“ se veškerá očekávání, ale i veliké „množství  

dobrovolné práce“ několika lidí zaměřilo na přípravu globálního grantu.  

Koncem roku 2012 ale přišla záporná odpověď v „posledním kole“  

rozhodovacího procesu. Přelom roku byl tedy ve znamení těžkých chvil a 

hledání možností financování alespoň základního provozu Občanského  

sdružení.

Přesto však vnímáme vstup do roku 2013 pozitivně, protože „v tom nejsme 

samy“, ale naše Občanské sdružení podporuje spousta rodičů, institucí  

a odborníků. 
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Občanského sdružení ProCit:

leden 2011: Registrace Občanského sdružení ProCit u Ministerstva vnitra

duben 2011: uzavření smlouvy o pronájmu prostor v areálu OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch

květen 2011: dobročinná akce „Aukce věcí pro ProCit“

červen 2011: rozhodnutí o přidělení dotace Plzeňského krajského úřadu

červen 2011: „Sportovní koutek v ProCit“, program v rámci podpory projektů   

mateřských a rodičovských center ve spolupráci s Plzeňským krajem

září 2011: otevření prostorů Občanského sdružení ProCit veřejnosti

září 2011: „Sportovní dny v ProCit“, program z grantu „Handicap“ ve spolupráci  

s Plzeňským krajem

březen 2012: přidělení dotace Plzeňského kraje na projekt „Rozvoj  

osobnosti dětí s poruchou autistického spektra (PAS)

říjen 2012: přidělení dotace na projekt „Rozvoj osobnosti dětí s PAS a jejich 

rodin“

Spolupráce s o.s. TOTEM-RDC

Spolupráce s Muzeem loutek, přednáška v prostorách Muzea loutek v Plzni

Spolupráce s APLA Praha, seminář pro rodiče a odborníky

Spolupráce s Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň o.s.

Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni
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Představení Občanského sdružení

Během roku 2012 získal stabilní pracovní tým Občanského sdružení  

ProCit, tzn. předsedkyně Irena Vítovcová a speciální pedagožka Mgr. Hana  

Marková,  nezbytnou „posilu“ z řad dobrovolníků i odborníků, kteří v rámci  

svých možností pomáhají zajistit aktivity i chod Občanského sdružení. 

Důležitým spolupracovníkem se stala Šárka Dvořáková, dobrovolnice, která 

pravidelně zajišťuje provoz herny Občanského sdružení. 

Veliký dík patří také Mgr. Věře Knappové Ph.D., Mgr. Aleně Králové, Tereze  

Vápeníkové, Ing. Tomáši Kotorovi, Mgr. Tomáši Javorskému, Bc. Petře  

Hemzáčkové a dobrovolnici Karolíně Klimperové.

Občanské sdružení ProCit tedy není jen „prostorem – hernou“  

a bezpečným zázemím, ale stává se také odbornou podporou, zdrojem 

informací a pozitivních zážitků, nabízí také „svým klientům“ mnohé další  

výhody  - například volné vstupy do Muzea loutek a nebo snížené vstupné do 

Muzea strašidel v Plzni.

3.
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Pravidelně je všem zájemcům (rodiny s dětmi s PAS, ale také rodiče s dětmi 

na rodičovské dovolené) k dispozici příjemný a bezpečný prostor (herna) 

Občanského sdružení ProCit. Malí návštěvníci mohou využít dřevěný hrad, 

skluzavku, trampolínu, ale také relaxační koutek s míčky. 

Dětem jsou k dispozici nejrůznější hračky a pomůcky podporující  

psychomotorický rozvoj (kameny pro rozvoj motoriky, obří molitanové  

kostky, sady pomůcek pro rozvoj jemné motoriky, percepčních  

schopností, pomůcky pro alternativní komunikaci a strukturování režimu  

a mnoho dalšího) i běžné oblíbené panenky, auta či kočárky.

K dispozici je v herně také TV, kterou sdružení darovali pracovníci plzeňské 

pobočky Kooperativy pojišťovny, a.s. 

K dispozici dospělým je také venkovní posezení a pískoviště nebo malá  

kuchyňka a zázemí pro pohodlné posezení u kávy. 

Pro členy Sdružení je k zapůjčení připravena odborná literatura - odborné 

publikace zabývající se problematikou Poruch autistického spektra,  

publikace z oblasti terapeutických metod a zážitkových aktivit, ale také  

publikace určené přímo rodičům a pedagogům pro běžnou práci či hru  

s dítětem. Vybírat je možné přibližně z 35 titulů. 

Jednou z oblíbených aktivit Sdružení je CANISTERAPIE - metoda pozitivního 

psychosociálního a  fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby.  

Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku  

člověka. Canisterapeut může odbornou prací se psem aktivovat myšlení  

a paměť, podnítit schopnosti učení, stimulovat rozvoj mluvené řeči  

i neverbální projevy nebo motoriku

Ve spolupráci Občanského sdružení ProCit se Západočeskou univerzitou  

v Plzni probíhá pravidelně odborně vedené CVIČENÍ pro děti s PAS.  

Sportovní aktivity probíhají v tělocvičně KTV, Pedagogické fakulty. Program je  

orientovaný zejména na rozvoj hrubé i jemné motoriky dětí s PAS. Během  

 

Nabídka a aktivity Občanského sdružení4.
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cvičení děti využívají nejrůznější pomůcky a lektoři pracují podle  

nejmodernějších poznatků z oblasti sportovního tréninku a fyzioterapie. 

V rámci další spolupráce s Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň o.s. a se  

Západočeskou univerzitou v Plzni probíhá odborně vedené PLAVÁNÍ pro děti 

s PAS. Plavání probíhá v bazénu na Slovanech.

V případě zájmu lze individuálně dojednat KONZULTACI se speciálním  

pedagogem, etopedem. Rodiče mají možnost navázat spolupráci  

a odbornou podporu zejména v oblasti péče o rozvoj osobnosti dítěte. V případě  

potřeby lze dojednat také spolupráci speciálního pedagoga s dalšími  

odborníky (zejména školami; např. při sestavování individuálního  

vzdělávacího plánu či plánování podmínek integrace).

Občanské sdružení ProCit nabízí BESEDY se speciálním pedagogem a na  

základě zájmu rodičů dětí s PAS také  tzv. „KAZUISTICKÁ SETKÁNÍ“. Cílem  

setkání je nabídnout rodičům prostor konzultovat konkrétní potřeby  

(problémy i pokroky) svého dítěte nejen s odborníkem, ale také v rámci již 

vytvořené skupiny rodičů. 

Občanské sdružení ProCit nabízí nejrůznější jednorázové (i opakované)  

volnočasové zážitkové programy. V nabídce jsou například „Sportovní dny  

v ProCit“. Tzn. sportovní dopolední program, který zahrnuje nejen  

nejrůznější sportovní aktivity, ale také dětské divadlo nebo přednášku 

pro rodiče. Dále lze jmenovat například „Mikuláškou nadílku“ (návštěva  

Mikuláše, Anděla  a čerta), společné vypouštění „Lampionků štěstí“, velké 

„Letní grilování v atriu“ nebo „Maškarní reje v ProCit“, kdy se herna zaplní 

nejrůznějšími maskami, tancem a písničkami. 

K použití je rodičům vždy připravena řada vizualizací a procesuálních  

schémat!
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Z aktivit Občanského sdružení ProCit5.

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v ProCitu
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Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v ProCitu

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v ProCitu
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Z herny a jednorázových aktivit

Z herny a jednorázových aktivit

Z herny a jednorázových aktivit
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Canisterapie
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Zážitkový víkend biofarma Slunečná
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Plavání ve spolupráci s Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň o.s. a se  
Západočeskou univerzitou v Plzni

Plavání ve spolupráci s Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň o.s. a se  
Západočeskou univerzitou v Plzni
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Přehled činnosti Občanského sdružení
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6.

návštěvy herny

speciálně pedagog.
konzultace

canisterapie

cvičení  dětí a rodičů  
(do 3 let)

cvičení ve spolupráci 
se ZČU

besedy, přednášky

kazuistiky

240 rodičů i prarodičů s dětmi

15 rodin

40 rodin/ ročně

72 rodin leden až červen  

7 rodin, vždy 2x měsíčně/ 10 měsíců

85 rodin
studentů, dobrovolníků

dalších odborníků
(pomáhajících profesí)

aktivita leden  až prosinec 2012/ období

sportovní dny 24 rodin

jednorázové akce

(zážitkové programy)
24 rodin
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Zpráva o hospodaření rok 2012, pohled  
do budoucnosti:  

7.

Dotace PK na provoz

Dotace PK na provoz

Dotace celkem

Dary

Členské příspěvky

120 000,00 Kč

60 000,00 Kč

180 000,00 Kč

107 100,00 Kč

1 600,00 Kč

Za rok 2012 Občanské sdružení ProCit vykazuje hospodářský výsledek 

ztrátu 6.805,- Kč. Oproti roku 2011, kdy hospodářský výsledek byl ztráta 

40.533,- Kč. Díky dotacím od Plzeňského kraje, darům a příspěvkům se 

finanční situace sdružení v roce 2012 znatelně zlepšila.

120 000,00 Kč

60 000,00 Kč

180 000,00 Kč

Výnosy Náklady

Dobrovolné příspěvky 9 750,00 Kč

Celkem dary               
a příspěvky 118 450,00 Kč 125 255,00 Kč

Celkem 298 450,00 Kč 305 255,00 Kč
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Fotogalerie Občanského sdružení8.
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Přenáška prof. PhDr. Hany Válkové, CSc. o sportu a Speciálních olympiádách        
u dětí s MP a poruchou autistického spektra

Přednáška Mgr. Hany Markové o Problematice PAS v Muzeu loutek
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Kurz iPad: Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní 
komunikaci a logopedii, Poděbrady

Beseda se speciálním pedagogem
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Sportovní den  a cvičení ve spolupráci se ZČU Plzeň

Sportovní den  a cvičení ve spolupráci se ZČU Plzeň

Sportovní den  a cvičení ve spolupráci se ZČU Plzeň
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Maškarní  rej

Maškarní  rej
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Poděkování za podporu ProCitu
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9.
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