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1. Úvodní slovo 
 

Rok 2014 byl celkově "rokem velikých změn". Počátkem roku - přesněji od ledna 
2014 - se naše občanské sdružení stalo registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb - sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Naše činnost se tak stala 
oficiálně sociální službou a náš pracovní tým se rozšířil o sociální pracovnice.  

V průběhu roku 2014 jsme byli nuceni řešit nenadálý problém - výpověď z nájmu 
stávajících prostorů v Macháčkově ulici. Pod tlakem této skutečnosti se tedy dále 
vyvíjely naše plány na zajištění nových, lepších a pro klienty pohodlnějších prostorů. 
Konec roku 2014 byl tedy ve znamení "velikého stěhování ProCitu" do nového a 
"lepšího". Díky všem, kteří nás podpořili prostřednictvím veřejné sbírky, jsme 
mohli zařídit takové prostory, které si naši klienti – rodiny s dětmi s autismem - 
skutečně zaslouží!  

Díky dalším dotačním a grantovým programům se nám podařilo zřídit také 
terapeutickou místnost a můžeme klientům nabízet další odborné aktivity. V 
souvislosti s novou nabídkou služeb  nechyběly ani vzdělávací kurzy, kterých se 
zúčastnili všichni naši pracovníci.  

Díky optimismu i elánu do práce - i motivaci z nového zázemí - padlo koncem 
roku 2014 další, velice důležité rozhodnutí. Díky výborné spolupráci s MUDr. Jitkou 
Rumlovou, dětským psychiatrem, byla realizována také myšlenka nabízet klientům 
komplexní diagnostiku poruch autistického spektra.  

S počátkem roku 2015 se tak ProCit "proměnil" v profesionální centrum, které 
nabízí komplexní péči pro rodiny s dětmi s autismem, a celý náš pracovní tým, jenž 
se opět o něco rozšířil, očekává lepší a hlavně "jistější" budoucnost, která znamená i 
lepší péči o děti s autismem.  

Moc děkujeme všem dárcům, patronům, institucím a dobrovolníkům, kteří nás 
v roce 2014 podpořili! 

 

         
         Irena Vítovcová                Mgr. Hana Marková 
              předsedkyně sdružení             spec. pedagog, etoped  
 

1. Úvodní slovo

Rok 2014 byl celkově „rokem velikých změn“. Počátkem roku – přesněji od ledna 2014 
– se naše občanské sdružení stalo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb – 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Naše činnost se tak stala oficiálně sociální 
službou a náš pracovní tým se rozšířil o sociální pracovnice.

V průběhu roku 2014 jsme byli nuceni řešit nenadálý problém – výpověď z nájmu stáva-
jících prostorů v Macháčkově ulici. Pod tlakem této skutečnosti se tedy dále vyvíjely naše 
plány na zajištění nových, lepších a pro klienty pohodlnějších prostorů. Konec roku 2014 
byl tedy ve znamení „velikého stěhování ProCitu“ do nového a „lepšího“. Díky všem, kteří 
nás podpořili prostřednictvím veřejné sbírky, jsme mohli zařídit takové prostory, 
které si naši klienti – rodiny s dětmi s autismem – skutečně zaslouží!

Díky dalším dotačním a grantovým programům se nám podařilo zřídit také terapeutickou 
místnost a můžeme klientům nabízet další odborné aktivity. V souvislosti s novou nabídkou 
služeb nechyběly ani vzdělávací kurzy, kterých se zúčastnili všichni naši pracovníci.

Díky optimismu i elánu do práce – i motivaci z nového zázemí – padlo koncem roku 2014 
další, velice důležité rozhodnutí. Díky výborné spolupráci s MUDr. Jitkou Rumlovou, dět-
ským psychiatrem, byla realizována také myšlenka nabízet klientům komplexní diagnostiku 
poruch autistického spektra.

S počátkem roku 2015 se tak ProCit „proměnil“ v profesionální centrum, které nabízí 
komplexní péči pro rodiny s dětmi s autismem, a celý náš pracovní tým, jenž se opět o něco 
rozšířil, očekává lepší a hlavně „jistější“ budoucnost, která znamená i lepší péči o děti 
s autismem.

Moc děkujeme všem dárcům, patronům, institucím a dobrovolníkům, kteří nás 
v roce 2014 podpořili!

Irena Vítovcová
předsedkyně sdružení

Mgr. Hana Marková
spec. pedagog, etoped
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Autismus postihuje podle epidemiologických průzkumů každé 80. narozené dítě. 
V naší republice žije zhruba 100 000 občanů s poruchou autistického spektra. 

Neplatí, že lidé s autismem nemají emoce, naopak je mohou velmi silně prožívat. 
Bohužel je neumějí využít v rámci sociálního chování a matou tím sebe i své okolí. 

Neexistuje typická hra, která by bavila všechny děti s autismem. Záliby jsou 
obvykle stereotypní, může jít o pročítání jízdních řádů, fascinaci kulatými 
předměty, například kanály, ale stačí také běžné lego nebo korálky. Často 

postrádají schopnost kontaktu a nedokážou si hrát s jinými dětmi.

 Svět vnímají jako chaos. Aby s námi mohly zvládat běžné věci,  
potřebují přesně danou strukturu času a prostoru.
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2. Stručný pohled do historie ProCitu

Historie Občanského sdružení ProCit se datuje již od roku 2010. ProCit poskytuje od po-
čátku své existence bezpečný prostor pro setkávání rodin s dětmi s poruchou autistického 
spektra (PAS), tak i zázemí a odbornou podporu pro všechny, kdo se na sdružení obrací.

Od ledna 2014 je ProCit také registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (pro rodiny s dětmi s handicapem, s poruchou autis-
tického spektra, pro děti od 1 do 15 let věku).

ProCit nabízí jak volnočasové programy, odborně vedené kurzy pro děti s poruchou autistic-
kého spektra (PAS), tak i odbornou speciálně pedagogickou péči nebo nejrůznější vzdělávací 
programy.

Pro klienty sdružení je připravena nadstandardně vybavená terapeutická místnost (dle me-
todiky nedirektivní terapie), prostory pro práci s pískem, příjemná konzultační místnost se 
spoustou didaktických pomůcek a materiálů i veškeré sociální zázemí. Pro rodiče i přicháze-
jící odborníky je zřízena přednášková a zasedací místnost.

Děti s PAS mají pod odborným vedením možnost pracovat na interaktivní tabuli, odpočívat 
v relaxační zóně, k dispozici je ale také rozsáhlé instrumentárium pro herní terapeutickou 
péči. Rodičům se věnují sociální pracovnice v příjemné pracovně. Všechny prostory sdružení 
jsou vybaveny prvky AAK (vizualizace, piktogramy), takže se u nás všichni malí návštěvníci 
dobře orientují.
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3. Představení ProCitu

Občanské sdružení ProCit je nejen bezpečným prostorem, zázemím, zdrojem informací, cen-
trem pozitivních zážitků a volnočasových aktivit, ale také odbornou podporou pro všechny, 
kdo se na sdružení obrací. Kromě odborných konzultací, besed, kazuistiky či přednášek od-
borníků nabízí také sportovní aktivity vedené odbornými lektory, pravidelné cvičení a pla-
vání pro děti s handicapem i komplexně metodicky vedené nácviky sociálních dovedností 
u dětí s PAS.

Terapeutická místnost
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4. Nabídka a aktivity ProCitu

Občanské sdružení ProCit nabízí v rámci svých volnočasových aktivit celou řadu odborně 
vedených kurzů, aktivizačních a zážitkových programů i jednorázových víkendových pobytů. 
Velice oblíbené jsou zejména kurzy plavání a kurzy cvičení pro děti s PAS.

Oba kurzy vedou odborní lektoři a dětem jsou k dispozici také proškolení dobrovolníci – asi-
stenti. Kurzy probíhají ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni – Pedagogickou 
fakultou, katedrou TV. Cvičení je zaměřeno především na rozvoj hrubé a jemné motoriky 
dětí s PAS. Lektoři postupují podle aktuálních poznatků z oblasti fyzioterapie a sportovního 
tréninku s využitím nejrůznějších pomůcek. Sportovní aktivity probíhají v tělocvičně KTV 
Pedagogické fakulty ZČU Plzeň. Kurzy plavání probíhají díky spolupráci s Plaveckým klubem 
Slávia VŠ Plzeň, o.s. v bazénu na Slovanech a dětem opět pomáhají milí dobrovolníci.

Pro rodiče dětí s PAS jsou velice přínosné také zážitkové, aktivizační programy. Během těch-
to akcí se mohou rodiče potkávat, sdílet své zkušenosti a jejich děti se aktivně zapojují 
do přirozeného sociálního prostředí. Rodiče ale také s oblibou využívají nabídku nejrůzněj-
ších vzdělávacích akcí a pravidelně probíhají také terapeutické rodičovské skupiny.

Další významnou součástí péče o rodiny a děti s PAS jsou odborné programy a péče spe-
ciálního pedagoga ProCit. Rodiče mají možnost získat odbornou podporu zejména v rovině 
péče o rozvoj osobnosti dítěte, pomoc při řešení problémového chování dětí jak v domácím, 
tak i ve školním prostředí. V případě potřeby je možné zařídit také spolupráci speciálního 
pedagoga s dalšími institucemi a odborníky (např. škola, dětský psychiatr) nebo poskytnout 
podporu při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a plánování podmínek integrace 
ve školním prostředí.

Veliký zájem mají klienti ProCit zejména o nácviky sociálních dovedností. Péče o děti je v této 
rovině strukturována do 5 terapeutických skupin, které jsou sestaveny dle konkrétních indi-
viduálních potřeb a možností zařazených dětí. Speciálně pedagogická péče je orientována 
jak na rodiče (konzultace), tak na samotné dítě (terapeutická péče, nácviky dovedností).

Nově realizuje ProCit také komplexní diagnostiku poruch autistického spektra. Kompletní 
diagnostická péče je zajištěna díky spolupráci s dětským psychiatrem s dlouholetou klinic-
kou praxí.

Pro členy sdružení je připraveno mnoho výhod, např. volný vstup do Zoologické a botanické 
zahrady města Plzně nebo do Muzea loutek či zapůjčení odborné literatury. Vybírat je možné 
přibližně z 35 titulů od publikací zabývajících se problematikou poruch autistického spektra, 
publikací z oblasti terapeutických metod a zážitkových aktivit až po knihy určené přímo 
rodičům a pedagogům pro běžnou práci či hru s dítětem.

Sdružení díky své rozsáhlé nabídce zajišťuje kompletní odbornou terapeutickou a diagnos-
tickou péči, volnočasové i vzdělávací programy a stává se tak prostorem pro komplexní 
podporu rodin s dětmi s PAS.
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5. Významné události dosavadní práce 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 na provoz od Krajského úřadu  
Plzeňského kraje

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 Plzeň-
ským krajem 

březen 2012: přidělení dotace Plzeňského kraje na projekt „Rozvoj osobnosti dětí s poru-
chou autistického spektra (PAS) 

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

únor 2013: finanční příspěvek na realizaci projektu „Společně to dokážeme“ – Výbor dob-
ré vůle – Nadace Olgy Havlové 

březen 2013: přidělení dotace na projekt „Autismus je problém“ – Plzeňský kraj 

březen 2013: přidělení dotace na projekt „My to také dokážeme“ – Plzeňský kraj 

květen 2013: finanční příspěvek na nákup videokamery – Nadace Dagmar a Václava Havlo-
vých VIZE 97 

červen 2013: přidělení dotace na projekt „Budeme spolu“ – MMP, soc. sl. 

červenec 2013: přidělení dotace na projekt Sportovní dny včetně přednášek pro rodiče 
dětí s PAS – ÚMO1 

leden 2014: rozhodnutí o přidělení dotace na provoz od Krajského úřadu Plzeňského kraje

květen 2014: přidělení dotace Plzeňského kraje na poskytování sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

květen 2014: přidělení dotace na činnost sdružení – ÚMO1 

červenec 2014: přidělení dotace na projekt „Budeme spolu II.“ – MMP, soc. sl. 
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srpen 2014: přidělení dotace Plzeňského kraje na projekt „Nácvik sociálních dovedností 
u dětí s PAS + semináře“ 

říjen 2014: přidělení dotace na sociální začlenění dětí s PAS – kurz „Nácviky sociálních 
dovedností + kulturní akce benefiční koncert pro ProCit“ – ÚMO3 

listopad 2014: finanční příspěvek na realizaci projektu „Centrum – terapie hrou pro děti 
s PAS“ – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

prosinec 2014: finanční příspěvek na realizaci projektu „Centrum – terapie hrou pro děti 
s PAS“ – Citibank Europe plc

Spolupráce s o.s. TOTEM – regionální dobrovolnické centrum

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

Spolupráce se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně

Spolupráce s APLA Praha, semináře pro rodiče a odborníky, víkendový pobyt

Spolupráce s Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň o.s.

Spolupráce se Západočeskou univerzitou – Pedagogickou fakultou v Plzni

Spolupráce s ÚMO3 – semináře v prostorách úřadu pro rodiče a odborníky
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6. Zpráva o hospodaření rok 2014, pohled do budoucnosti

Výnosy Náklady zisk

Dotace Plzeňského kraje 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč - Kč

Dotace Statutární město Plzeň 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč - Kč

Dotace Plzeňského kraje Autismus 
je problém

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč - Kč

Dotace MPSV 196 000,00 Kč 196 000,00 Kč - Kč

Dotace celkem 390 000,00 Kč 390 000,00 Kč - Kč

Členské příspěvky 13 700,00 Kč 13 700,00 Kč - Kč

Dary 67 630,00 Kč 67 630,00 Kč - Kč

Dar kalendáře 25 402,74 Kč 19 471,51 Kč - Kč

Veřejná sbírka 230 946,00 Kč 128 919,76 Kč - Kč

Úroky z banky 24,84 Kč 24,84 Kč - Kč

Kurz plavání 2014 16 730,00 Kč 273,00 Kč 16 457,00 Kč

Cvičení s dětmi 2014 8 680,00 Kč 4 365,00 Kč 4 315,00 Kč

Nácviky sociálních dovedností 
2014

12 000,00 Kč 153 927,14 Kč - 141 927,14 Kč

Prodej kalendářů 28 950,00 Kč 12 744,99 Kč 16 205,01 Kč

Služby (přednáška ZČU Plzeň) 4 500,00 Kč - Kč 4 500,00 Kč

Celkem dary, příspěvky a kurzy 408 563,58 Kč 401 056,24 Kč - 100 450,13 Kč

Celkem 798 564,30 Kč 791 056,24 Kč
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Za rok 2014 vykazuje Občanské sdružení ProCit, z.s. ve vedlejších ekonomických  
činnostech zisk v řádech deseti tisíců a v hlavní ekonomické činnosti ztrátu.

Zisk vykazují činnosti jako jsou kurzy plavání, cvičení s dětmi, prodej kalendářů  
na rok 2015 a přednáška na ZČU Plzeň. Celkový zisk je v hodnotě 41 477,01 Kč.

Hlavní činností, kterou jsou nácviky sociálních dovedností, byla vytvořena ztráta  
ve výši 141 927,14  Kč.

Vzhledem k tomu, že v roce 2014 Občanské sdružení ProCit, z.s. zařizovalo nové prostory

odloučeného pracoviště na adrese Smetanovy Sady 15, Plzeň, čerpalo se z veřejné  
sbírky 128 919,76  Kč.

Z členských příspěvků se hradila odborná literatura, hudební produkce na benefiční kon-
cert, právní služby a prodloužení web domény.
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7. Fotogalerie ProCitu:

Cvičení ve spolupráci se ZČU pedagogická fakulta – katedra TV, Děti s padákem

Sabinka Protahování
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Seminář pro pediatry – prezentace ProCit, Irena Vítovcová, předsedkyně,  
Šafránkův pavilon

První zvonění s ÚMO3 – předávání daru, starosta a místostarosta s Irenu Vítovcovu, 
předsedkyní
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Sportovní odpoledne v ZOO a BZ města Plzně 
Ručkování

Děti a odměny

Věrka a děti na startovní čáře – sprint

Společné foto ve skále
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Vánoční cvičení s canisterapií - Páťa s pejskem Píšeme dopis Ježíškovi

Lektor – Mgr. Věra Knappová, Ph.D. - Míčkování
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Modré cvičení - společné foto Modré cvičení - míčky

Přednáška AUTISMUS – Nácviky soc. dovedností ve spolupráci s ÚMO3,  
přednáší Mgr. Hana Marková a MUDr. Jitka Rumlová
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Benefiční koncert pro ProCit - Laďa Kerndl a Vlaďka Bauerová

Benefiční koncert pro ProCit - křest kalendáře - patron SKŘIVÁNEK s.r.o.
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Seminář ke kurzu Nácviky soc. dovedností 
BUDEME SPOLU II.

MUDr. Jitka Rumlová a Mgr. Hana Marková

Skupina – rodiče

Nácviky sociálních dovedností – Mgr. Hana Marková 
a Erik

Nácviky soc. dovedností – Valinka a Monička Nácviky soc. dovedností – šátky
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Plavání pro děti s PAS ve spolupráci se ZČU Pedagogická fakulta, katedra TV pod patronací
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň o. s. – lektorka Bc. Petra Hemzáčková

Mokré vysvědčení – lektorka Petra a děti
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Světový den porozumění autismu 2014 – ZŠ Cheznovice

ZŠ speciální DČCE Merklín – podpora Světový den porozumění autismu 2014

13. ZŠ Modrý den – podpora Světový den porozumění autismu 2014
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Poděkování za podporu
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silné zázemí pro váš růst




