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 SLOVO ÚVODEM 

 

 

Rok 2021 lze v Za sklem o. s. označit rokem bilancování 

a dalšího rozvoje. V únoru jsme si připomněli 10. výročí 

založení organizace.   I přes pokračující pandemii Cov-

19 a související omezení, jsme zaznamenali meziroční 

nárůst poskytnutých intervencí. Srovnatelný s rokem 

2020 byl i vyšší podíl terénní práce a distanční formy 

poradenských služeb prostřednictvím internetových 

platforem Zoom, Google Meet a dalších.  

 

V průběhu uplynulého roku jsme se však také intenzivně věnovali přípravě pracovišť 

v Brně, Olomouci, Praze a Zlíně k registraci nových sociálních služeb. A to 

vytvářením nových, či rozšiřováním původních prostor, vybavováním potřebnými 

pomůckami, avšak v první řadě posilováním stávajících týmů o pracovníky různých 

odborností a specializací, pro které je práce s lidmi na spektru nejen prací, ale také 

srdeční záležitostí. 

 

Děkuji na tomto místě všem zaměstnancům za spolupráci. Díky vám jsme dokázali 

být našim rodinám oporou i v době přetrvávajících nejistot, která přinesla všem, 

obzvláště však lidem na spektru autismu zvýšenou míru stresu.  

 

Poděkování patří také všem donátorům, partnerům, větším i drobným dárcům a 

přispěvatelům.  

Vážíme si vaší důvěry a podpory, děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.  

 

 

                                                                                              Marta Pečeňová 

předsedkyně Za sklem o.s. 
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PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS) 

 
Poruchy autistického spektra (PAS) řadíme do skupiny pervazivních (všepronikajících) 

vývojových poruch. Ovlivňují celou osobnost a silně narušují vývoj jedince ve více směrech. 

Vrozené postižení některých mozkových funkcí se projevuje obtížemi v zásadních oblastech 

autistické triády, kterými jsou KOMUNIKACE, PŘEDSTAVIVOST a SOCIÁLNÍ INTERAKCE.  

 

Lidé na spektru autismu vnímají, zpracovávají podněty a reagují na ně jinak než jejich okolí. 

Narušená je schopnost představivosti, která se projevuje neobvyklými či omezenými, 

mnohdy stereotypními aktivitami nebo zájmy. Mívají potíže ve vývoji řeči a ve vztazích. 

Obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. Uvedené limity ovlivňují jejich někdy až výrazně 

odlišné chování, které jim v životě přináší řadu komplikací například v rodinném soužití, v 

kontaktu s vrstevníky a dalšími lidmi, při vzdělávání, uplatnění na trhu práce a  v navazování 

sociálních kontaktů včetně hledání životního partnera/partnerky. 

 

Včasná diagnostika, odborná péče a individualizovaná podpora zvyšují šanci dítěte 
s autismem na samostatný život v dospělosti. 

 

 
PREVALENCE  

Organizace WHO uvádí průměrný celosvětový 

výskyt PAS u 1 z 270 osob. Upozorňuje však, 

že tento údaj je průměrným odhadem a 

některé studie jsou mnohem přesnější, ale 

také připomíná, že v některých chudých 

státech není prevalence známa. 2. 4. 2021 
https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/autism-spectrum-disorders  

 

Autoři Hotez, Hotez, Rosenau a Kuo ve své práci zmiňují prevalenci PAS u 1 z 54 dětí  

a 1 ze 45 dospělých osob. 5. 2. 2021 
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00029-8/fulltext  
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ORGANIZACE ZA SKLEM O. S. 
 

„Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti“. Tomáš Baťa 
 

Nestátní nezisková organizace Za sklem o. s. byla založena v roce 2011. Jejímu vzniku 

předcházela od roku 2006 občanská iniciativa PAS klub – skupina maminek dětí s autismem, 

které cítily potřebu změnit situaci v oblasti péče o své děti. Narůstající počet členů a 

rozšiřování aktivit vedlo na jaře roku 2011 k rozhodnutí přeměnit neformální iniciativu v 

občanské sdružení Za sklem o. s. (od roku 2016 právní forma spolek).  

Posláním organizace je nabízet lidem s PAS takovou podporu, aby mohli žít, vzdělávat se a 

pracovat v běžném prostředí. Cílovou skupinou jsou prioritně lidé s poruchou autistického 

spektra a jejich rodiny. Hlavním nástrojem pro naplnění poslání spolku jsou sociální služby, k 

jejichž registraci došlo v září 2014 ve Zlíně. Za sklem o. s. je  od roku 2014 členskou 

organizací NRZP.  Od roku 2016 je organizace Za sklem o. s.  registrována jako zapsaný 

spolek.  

K datu 31. 12. 2021 nabízí tři registrované sociální služby:  Odborné sociální poradenství 

(OSP), Sociálně aktivizační službu (SAS)  a  Sociální rehabilitaci (SORE). V průběhu roku 

poskytla 17 998  intervencí. 

Svá pracoviště má v Brně, Olomouci, Praze a Zlíně.  V rámci dalších činností spolku se 

soustředí na advokační, osvětovou a vzdělávací činnost.  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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ZAMĚSTNANCI 

 

K datu 31. 12. 2021 pracovalo v organizaci Za sklem o. s. celkem 67 zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr, z toho 56 v přímé péči. Dále 5 odborných pracovníků v přímé péči na 

základě dohod o provedení práce a 1 pracovnice na živnostenský list v oborech speciální 

pedagogika, logopedie, psychologie, dramaterapie a právo. 11 pracovníků bylo zaměstnáno 

na základě dohod o provedení práce v nepřímé péči. V roce 2021  zaměstnávalo Za sklem 

o.s.  3 pracovníky se zdravotním postižením v hlavním pracovním poměru a 4 na dohodu o 

provedení práce.  

  

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2021 
 
Zlín: 

1. Handle terapie 

2. Terapeutické přístupy zaměřené na práci s tělem 

3. Snoezelen terapie 

4. Využití tvořivých aktivit při práci s klienty 

5. BOZP + PO 

6. Problematika PAS 

 

Olomouc: 
1. První pomoc 

2. Konference Autismus v roce 2021 

3. Alternativní a augmentativní komunikace 

4. Výtvarné techniky pro aktivaci smyslového vnímání 

5. Specifika práce s lidmi s PAS 

6. Problémové chování u osob s PAS 

7. BOZP + PO 

 

Praha: 
1. Možnosti a výhody sociální práce s rodinou 

2. Úvod do teorie a praxe modelu DIRFloortime 

3. Konference Autismus v roce 2021 

4. Systémové řízení kvality sociálních služeb nemusí být sci-fi 

5. Fórum sociálních služeb 

6. Lateralita a její vliv na školní výkonnost 
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• Brno: 13 pracovníků - 10 v přímé péči 

• Olomouc: 10 pracovníků - všichni v přímé péči  

• Praha – Prosek: 13 pracovníků - 12 v přímé péči 

• Zlín: 31 pracovníků -  25 v přímé péči 
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V roce 2021 vzrostl počet intervencí ve srovnání s rokem 2020 téměř o polovinu. 

 

V roce 2021 vzrostl počet hodin přímé péče ve srovnání s rokem 2020 o třetinu. 
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619

851 850
915

2017 2018 2019 2020 2021

Celkový počet klientů
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PROSTŘEDKY 
 

Naplňovat cíle organizace se daří díky práci managementu, která spočívá v zajišťování 

finančních prostředků jednak prostřednictvím dotací a fundraisingu k dofinancování 

sociálních služeb a zajištění dalších aktivit, které pro rodiny dětí s autismem a dospělé lidi na 

spektru  pořádáme. 

 

Sociální služby byly v roce 2021 financovány z dotací MPSV prostřednictvím Programu 

podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter v 

souladu s § 104 odst. 3 písm. a) zákona 108/2006 (Zákon o sociálních službách). 

Ministerstvem zdravotnictví byly významně podpořeny pohybové aktivity. Dotacemi z 

ministerstva školství byly financovány Letní kempy.  

 

Na spolufinancování poskytovaných služeb se podílel rovněž Zlínský kraj. Peněžní 

prostředky na rozvoj sociálních služeb poskytla města: Bratřejov, Brno, Holešov, Horka nad 

Moravou, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Provodov, Trnava, Uherské Hradiště, Uherský 

Brod, Velehrad, Vizovice, Vsetín a Zlín.  Výraznou součást rozpočtu činí příspěvky od 

dalších subjektů, a to nadací a nadačních fondů: Nadační Fond Tesco, Nadace Naše dítě, 

Nadační fond Credo, Život dětem o.p.s., Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Firemní a 

individuální dárci podporují naši činnost finančně i věcně. 
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ČINNOST ORGANIZACE 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 
• Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi a dospělé osoby s PAS (OSP) 

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS) 

• Sociální rehabilitace (SORE) 

 
Odborné sociální poradenství 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 

• poradenství v oblasti vzdělávání 

• rodičovské skupiny svépomocné/vedené odborníky 

• svépomocné otcovské skupiny 

• sociálně terapeutické činnosti 

• muzikoterapie 

 
Sociálně aktivizační služby 

• individuální/skupinové činnosti 

• konzultace individuální/skupinové 

 
Sociální rehabilitace 

• individuální setkávání 

• skupinové setkávání 

 
OSTATNÍ ČINNOSTI: 

• advokační činnost 
• dobrovolníci 
• letní aktivity a pobyty 

• odborné vzdělávání 
• osvěta 
• půjčovna odborné literatury 
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PODROBNÁ NABÍDKA SLUŽEB 
 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - OSP 
Popis služby 
Ambulantní a terénní služba sociální prevence poskytovaná zdarma dle Zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.  

 

Poslání služby 
Krátkodobá podpora a pomoc (6 měsíců) lidem s PAS a jejich rodinám zorientovat se v jejich 

právech a povinnostech. Posílení jejich kompetencí v řešení nepříznivé sociální situace.  

 

Cílová skupina 
Děti a dospělí s PAS ve věku od 1 di 64 let (s uzavřenou diagnózou PAS nebo v průběhu 

jejího stanovení) a jejich rodina. 

Základní metodou poskytování odborného sociálního poradentství je rozhovor se zájemcem 

o službu, na který navazuje zhodnocení aktuální situace a nabídka sociálních služeb 

organizace. 

 

Činnosti služby OSP 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.  

• zprostředkování kontaktu s odbornými pracovišti a navazujícími službami 

• poradenství sociálně právního charakteru 

• poradenství v oblasti vzdělávání 

• rodinný fundraising 

 

Sociálně terapeutické činnosti 
• řešení nepříznivé sociální situace 

• individuální a skupinové konzultace 

 

Další nabídka 
Nastavení funkčního komunikačního systému 
Konzultace se speciálním pedagogem – specialistou na komunikaci. Logoped společně s 

uživatelem využívá ke komunikaci řeč, znak, VOKS nebo aplikaci podporující komunikaci za 

pomoci tabletu. Rodičům nabízíme pomoc s přípravou potřebných pomůcek. 
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Rodičovské skupiny 
Pravidelná setkání rodičů a blízkých lidí dětí a dospívajících s PAS, kteří chtějí sdílet své 

zkušenosti s ostatními rodiči. Sezení jsou tematická, vycházejí z požadavků účastníků. 

Skupinu vedou klinická psycholožka a speciální pedagožka. Odborným výkladem doplňují 

poznatky účastníků. Jedná se o otevřenou skupinu, kdokoliv má možnost v průběhu roku 

vstoupit či odejít. 

 

Svépomocné otcovské skupiny 
Cílem je umožnit sdílet pocity, vyměňovat si praktické rady s jinými otci dětí s autismem. 

Vytváří se zde prostor, v němž lze bezpečně diskutovat o speciálních potřebách dětí, vlivech 

situace na sourozence a partnerský život. Skupinu moderuje speciální pedagog, avšak 

iniciativa je ponechávána především otcům. Skupina je otevřená. Program setkání vychází z 

aktuální potřeby účastníků. 

 

Muzikoterapie 
Skupinová aktivita, při které terapeutka využívá různých hudebních prostředků k posílení 

vnímání a působení na jedince jako celek. Cílem práce je prožitek vzájemného sdílení, ke 

kterému nedochází na úrovni rozumové, ale niterné. To pomáhá lidem na spektru autismu 

lépe pochopit projevy lidského chování a uvolnit napětí. Rozvíjí komunikaci, sociální vazby, 

propojení se širším okolím.  
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI - SAS 
Popis služby 
Ambulantní a terénní služba sociální prevence poskytovaná zdarma dle Zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.  

 

Poslání služby 
Poskytnout rodinám s dětmi a mladým dospělým s PAS systematickou podporu a péči po 

dobu maximálně jednoho roku, která jim usnadní žít, vzdělávat se a pracovat v přirozeném 

prostředí. 

 

Cílová skupina 
Děti a mladí dospělí s uzavřenou diagnózou PAS nebo v průběhu jejího stanovení (2-18 let, 

v případě studenta do 26 let) a jejich rodiny.  

 

Základní činnosti 
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

• sociálně terapeutické činnosti  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 

Činnosti služby 
Individuální setkávání  
Činnosti s uživatelem vycházejí z jeho aktuální úrovně porozumění a potřeb. Nedílnou 

součástí je práce s celou rodinou uživatele. Zaměřujeme se především na nácviky sociálních 

dovedností, funkční verbální i neverbální komunikace, žádoucího chování, ale také na rozvoj 

emoční inteligence a vnímání vlastního těla. 

 

Rodinné konzultace  
Možnost řešit aktuální nepříznivou situaci v celém rodinném systému a nastavit opatření pro 

prevenci jejího opětovného vzniku.  

 

Skupinová setkávání 
Aktivity ve skupině se zaměřují na nácvik funkční komunikace a chování v sociálních 

vztazích, cílené pozornosti, adaptace na změnu, uvědomování si sebe sama i ve vztahu k 

druhým a pracovního chování metodou strukturovaného učení.  
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE – SORE 
Popis služby 
Ambulantní a terénní služba sociální prevence poskytovaná zdarma dle Zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.  

 

Poslání služby 
Poskytovat dospívajícím a dospělým lidem s poruchou autistického spektra (PAS) i jejich 

rodinám takovou podporu, aby došlo k co největšímu rozvoji jejich potenciálu, dokázali se 

sociálně začlenit a zvýšit kvalitu svého života.  

 

Cílová skupina 
Dospívající a dospělí lidé s PAS ve věku 16-64 let a jejich rodiny. 

 

Základní činnosti 
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začleňování 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

• sociálně terapeutické činnosti 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 
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Činnosti služby  
Individuální setkání 
Pravidelné schůzky s cílem rozvíjet komunikační a motorické dovednosti, kognitivní funkce, 

emoční inteligenci a sociální návyky. 

 

Skupinová setkání 
Vycházejí z potřeb uživatelů, jsou zaměřena na oblasti nácviků funkční komunikace, 

sebeobsluhy, hygienických návyků, pracovních dovedností a žádoucího chování. Vytvářejí 

prostor ke sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů v podnětném prostředí. 

 

Podporované zaměstnávání 
• Individuální pomoc a podpora v rámci hledání vhodného zaměstnání a s jeho 

udržením na volném či chráněném trhu práce 

• Aktivity jsou zaměřeny na pomoc v orientaci ve vlastních preferencích a 

schopnostech při výběru zaměstnání, pomoc při vypracování životopisu, motivačního 

dopisu a další potřebné dokumentace, pomoc v orientaci v nabídkách pracovních 

míst, nácvik pracovního pohovoru, pomoc při jednání se zaměstnavatelem, pomoc 

zaměstnavateli při zřizování pracovního místa, pomoc při řešení konfliktů v 

zaměstnání 
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ROZŠIŘUJÍCÍ NABÍDKA SLUŽEB 
Zooterapie 
Canisterapie 

Využíváme pozitivního vlivu přítomnosti psa na chování člověka. Při činnostech dochází ke 

zvýšené motivaci k plnění úkolů a k navození kladných emocí. Canisterapie se osvědčila jak 

pro aktivizaci, tak pro intenzivní relaxaci dětských uživatelů. Tuto metodu uplatňuje speciální 

pedagog za přítomnosti psovoda s jeho speciálně testovaným psem. 

 

Felinoterapie 

Při aktivitách využíváme přítomnosti jedné nebo více koček. V takovém prostředí se u lidí s 

PAS daří lépe rozvíjet komunikaci ve všech rovinách. Přímý kontakt s kočičí srstí pomáhá k 

zmírnění tenzí a navození klidu. Uvolnění a pozitivního naladění uživatelů lze opět využít k 

dosažení lepších výsledků intervencí. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Snoezelen 

U lidí na spektru autismu je tělesné a smyslové vnímání odlišné od běžné populace. 

Důsledkem je „jinakost“ ve zpracovávání vjemů z okolí na rozumové úrovni. Kognitivní 

funkce bývají často přetížené, což způsobuje neustálé napětí a stres. Z tohoto důvodu 

existují tyto speciální místnosti s prvky 

snoezelen, kde jsou cíleně voleny 

motorické, světelné, sluchové a čichové 

stimuly. Určitými podněty lze u lidí 

s autismem  podpořit rozvoj a zvláště  

vzájemnou interakci. Místnosti jsou 

motivačním prvkem a zároveň poskytují 

rodičům a dalším pečujícím osobám 

možnost načerpat energii. 
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OSTATNÍ ČINNOSTI 
 
Advokační činnost 
Závěrem roku 2011 proběhla první jednání s ministry resortu práce a sociálních věcí, školství 

a zdravotnictví, následně jsme se zapojili do pracovních skupin MŠMT a do připomínkových 

řízení MPSV. 

  

Podíleli jsme se na vzniku metodického materiálu popisujícího dopad sociální reformy na 

naši cílovou skupinu, se kterým byly seznámeny obě komory Parlamentu ČR. Navázali jsme 

spolupráci s Výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V roce 

2013 byly Poruchy autistického spektra včleněny do novely Zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením s účinností od 1. 1. 2014.  

Prosazujeme potřebné změny legislativy. V roce 2014 jsme zaštítili a distribuovali vládním 

činitelům, Parlamentu ČR, hejtmanům, veřejné ochránkyni práv a představitelům lidsko-

právních organizací dokument „Popis situace osob s poruchou autistického spektra a 

přístupu státu k naplňování jejich práv.“ Jeho anglický překlad byl přeložen OSN u příležitosti 

vyhodnocování naplňování Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením Českou 

republikou v roce 2015 v Ženevě. 

 

V roce 2015 byla při VVOZP ustanovena Odborná skupina pro komplexní řešení 

problematiky života osob s PAS, která prosazuje systémové změny. Díky tomuto úsilí byl 

zahájen včasný záchyt PAS, do praxe byly zavedeny Komunikační soubor a Průkaz osoby s 

PAS, pozornost MPSV se zaměřila na cílenou podporu rozvoje potřebných sociálních služeb, 

prevenci vzniku a řešení krizových situací lidí s PAS apod. 

 

Marta Pečeňová zastává funkci předsedkyně Odborné skupiny VVOZP. 

V roce 2019 byla jmenována členkou Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. 

Od roku 2021 je členkou Pacientské rady MZ. Aktivně se zasazuje o zlepšení podmínek 

života lidí na spektru autismu.  
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Dobrovolníci  
Pomoc dobrovolníků využíváme nejvíce během letních prázdnin (v roce 2021 v rámci 

projektu Letní kempy), během roku při akcích spolku a rodinných setkáních. Úzce 

spolupracujeme s vysílajícími organizacemi akreditovanými v oblasti dobrovolnické služby. 

 
Letní aktivity 
 
Výlety pro děti a dospělé na spektru autismu 
Vlivem odlišných vzorců chování u dětí a dospělých lidí s autismem je často obtížné zajistit 

odpovídající náplň času během prázdnin. Letní aktivity nabízí nejen možnost smysluplného 

využití volného času, ale také slouží k nácviku sociálních a komunikačních dovedností v 

přirozeném prostředí. Účastnici jsou vedení k samostatnému jednání a rozhodování s 

ohledem na jejich aktuální možnosti i úroveň porozumění.  

  

Sociálně aktivizační pobyty pro rodiny s dětmi s PAS  
Pobyty mají podobu vícedenních setkání, během kterých s uživateli a jejich sourozenci 

pracují odborníci v rámci nácviku dle individuálních potřeb. Rodičům nabízíme vzdělávací a 

relaxační aktivity, prostor ke sdílení společných prožitků.  

 

Odborné vzdělávání 
 
Akreditované kurzy MPSV a MŠMT  
Jsou určeny pedagogickým pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách i široké 

veřejnosti. Náplň kurzu je zaměřena na seznámení se s projevy a specifiky osob s PAS, 

využití metody strukturovaného učení v praxi, tvorbu pomůcek a podporu rozvoje sociálně 

komunikačních dovedností a prevenci problémového chování u osob s PAS. 

 

Osvěta  
 
V roce 2016 jsme vydali český překlad knihy Temple Grandin, Ph. D. „JINÍ… Ne horší“, 

zachycující příběhy  lidí s autismem, kteří jsou ve svých životech úspěšní. V roce 2018 jsme 

pořádali putovní výstavu na téma „Žijeme na jedné planetě“. Každoročně se účastníme 

Mezinárodního dne Aspergerova syndromu (18. únor) a kampaně „Česko svítí modře“ u 

příležitosti Světového dne autismu (2. dubna). Průběžně pořádáme akce pro širokou 

odbornou i laickou veřejnost, účastníme se komunitního plánování, veletrhů, výstav s cílem 

přiblížit veřejnosti život lidí s autismem. Pravidelně oslovujeme média jako Český rozhlas, 

Českou televizi, regionální deníky, rádia a kabelové TV.   
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Simulace autismu 
V rámci akcí spolku jako výstavy a vernisáže, dny otevřených dveří, besedy, workshopy, 

semináře, kurzy a další nabízíme  odborné i laické veřejnosti možnost nahlédnout specifické 

vnímání reality lidmi s autismem prostřednictvím 3D brýlí se simulací různých sociálních 

prostředí. 

 

 

Půjčovna odborné literatury 
 

Klienti, jejich rodiny či pedagogičtí pracovníci mají v naší organizaci možnost bezplatného 

zapůjčení literatury. Nabízíme publikace vycházející z jedinečných zkušeností lidí na spektru 

či jejich blízkých a řadu odborných titulů pedagogické, sociální, speciálně pedagogické, 

psychologické či právní tématiky. Dále náměty her a činností pro volný čas nebo příručky pro 

rodiče a pedagogy s doporučeními, praktickými radami a ukázkami pomůcek. Zaměstnanci 

organizace zpracovávají recenze vybraných titulů poskytnutých Nakladatelstvím Portál, 

v roce 2021 to bylo celkem 9 recenzí.  

Spolupráce je dlouhodobá, nakladatelství nám bezplatně poskytuje literaturu s tematikou 

psychologie, osobnostní rozvoj, logopedie, metod terapeutické práce a beletrii.  

Rodiče mají největší zájem o publikace zaměřené na vzdělávání a výchovu dětí se 

specifickými potřebami.  

K novým žádaným titulům patří První pomoc pro vysoce citlivé, 1001 her s knížkou, 

Racionálně-emoční terapie, Odpustit druhým, odpustit sobě. 
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NABÍDKA POMOCI RODINÁM 
 

Potravinová banka 
 
Pracoviště Za sklem o. s. zajistily rodinám pravidelnou materiální a potravinovou pomoc ve 

čtrnáctidenní frekvenci. Primárně se jednalo o trvanlivé potraviny jako mouk, cukr, 

taěstoviny, čaj, konzervy, dětska krupice, výživy, atd.. Někdy i drogistické zboží jako zubní 

kartáčky a pasty, mýdla, prací prášky, vlhčené ubrousky, dezinfekce apod.). Před vánočními 

svátky a letními prázdninami také cukrovinky, slané pochoutky či vitamínové doplňky. 

Distribuci koordinovali klíčoví pracovníci klientů – rodin -  s ohledem na počet členů 

domácnosti, věkové složení i dietní omezení. V době covidových omezení a klientům bez 

vlastního dopravního prostředku byla rozvážena pracovníky organizace. Cíleně jsme takto 

podpořili na sto rodin. 
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PRACOVIŠTĚ  ZLÍN 
 

Za sklem o. s. – Zlín využívá dvou podlaží 64. budovy bývalého baťovského továrního 

areálu. Parkovat lze přímo před budovou 64. Vedoucí pracoviště - Mgr. Dagmar Hasíková.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytuje registrované sociální služby: 

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS); 

• Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS 

(OSP); 

• Sociální rehabilitace pro osoby s PAS (SORE). 

 

Stávající zázemí pro práci s klienty (herna, tělocvičny, Snoezelen, bezpodmětná místnost, 

nácvikový byt, místnosti pro canisterapii, felinoterapii a muzikoterapii) bylo v průběhu roku  

2021 rozšířeno o další specializované prostory: 

• Haptická místnost 
Nabízí různorodé hmatové podněty a prožitky, které vedou k podpoře vnímání 

vlastního těla a rozvoji smyslového vnímání. Rozvíjí tvorbu a manipulaci s materiály 

rozličných struktur.  

• Opičí místnost 
Umožňuje prohloubení vnímání vlastního těla v prostoru, vyzkoušet si pohyb, změnu 

a reakce vlastního těla na různé motorické aktivity.  

• Přírodní místnost 
Rozvíjí vnímání a myšlení prostřednictvím manipulace s přírodním materiálem 

(hmatové vnímání, jemnou motoriku, grafomotoriku a koordinační dovednosti). 

 

 



 
 

23 
 

• Sociální koutky  

Prostředí pro individuální i skupinové nácviky sebeobslužných, sociálních a 

komunikačních dovedností. Aktivity vyplývají z přirozené herní situace a děti zde 

nacvičují péči o domácnost, nakupování, přípravu jídla a stolování. Koutky jsou 

místem pro učení se samostatnosti při jednoduchých pracovních činnostech a 

poskytují příležitost k sociální interakci mezi dětmi. 

• Vodní místnost 
Slouží zejména k individuálnímu setkávání zaměřenému na zlepšování jemné 

motoriky, podněcování přirozené hry a rozvoje dětské fantazie. Využíváme prvky 

hydroterapie (stékáním, poléváním a působením teplé vody dochází k uvolňování 

spasmatických kloubů a svalů horních končetin).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Při práci s klienty využíváme různé postupy a metody: 
 
Práce s tělem - Unikátní metoda kognitivně plastický pohyb 
Autorkou této teatroterapie je psycholožka, divadelní režisérka a ředitelka inkluzivního 

divadla Krug v Moskvě – Natalia Timofejevna Popova.   
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HANDLE přístup – Holistický přístup k neuro-vývoji a efektivitě učení 

Celostní flexibilní přístup pomáhá organizovat nepravidelnosti a odchylky nervového 

systému. Využívá pohybové aktivity a kompenzační strategie ke zlepšení kvality života, 

pochopení světa kolem sebe, omezení stresu a schopnosti učit se novým dovednostem. Je 

vhodný pro klienty jakéhokoliv věku či aktuálně stanovené diagnózy. V rámci pracoviště je 

proškoleno několik pracovníků ve stupni 1. a 2., působí u nás také jediný certifikovaný 

HANDLE screener ve Zlínském kraji.  

 

3D brýle – virtuální realita 
Aplikace simuluje vnímání lidí na spektru autismu. Klientské rodiny a široká veřejnost má 

možnost zažít simulaci autismu ve třech různých prostředích – škola, kavárna, tramvaj.  

 

Spolupráce s divadelním spolkem Tyátr ModroDiv 
Spolek Tyátr ModroDiv provozuje stejnojmenné inkluzivní divadlo, které pracuje na základě 

plasticko-kognitivního pohybu. Metoda je zvlášť vhodná pro lidi na spektru autismu. 

Divadelní soubor tvoří odborníci z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, dramaterapie, 

teatroterapie, muzikoterapie, herci s Aspergerovým syndromem a bývalí žáci ZUŠ Zlín, kteří 

s danou metodou již v minulosti intenzivně pracovali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu roku  2021 jsme se také věnovali přípravě podmínek (prostory, vybavení a další) 

k registraci nové sociální služby  Centrum denních služeb pro osoby s PAS (CDS).   
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PRACOVIŠTĚ OLOMOUC 

 

Za sklem o. s. – Olomouc se koncem března 2021 přestěhovalo z okrajové části města do 

jeho centra na adresu 1. Máje 832/16 a získalo tak větší prostory. Parkovat lze 2 minuty od 

budovy. Vedoucí pracoviště  - Mgr. Jan Nykl.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Poskytujeme: 

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS). 

 

Zázemí pro práci s klienty tvoří konzultační místnost, prostor pro individuální práci, 

tělocvična, haptická místnost, nácvikový byt, Snoezeleny, výtvarná dílna a nácviková 

kavárna. 

 

Při práci s klienty využíváme také potenciálu výtvarných technik 
 
Výtvarná dílna 
 
Specificky vybavená místnost pro tvoření s klienty v rámci skupinové nebo individuální práce 

rozšiřuje nabídku podnětů k jejich celkovému rozvoji. Věnujeme se zde výtvarným a 

artefiletickým činnostem zaměřeným na procvičování jemné motoriky a komunikace 

prostřednictvím práce s barvami, hlínou a dalším výtvarným materiálem.  
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Výtvarný projev a společné tvoření používáme často k navázání vztahu a sociální interakci. 

Dílna je vybavena také keramickou pecí.  

Každé pondělí mají naše klientské rodiny možnost zúčastnit  se výtvarných aktivit pod 

vedením speciálního pedagoga a arteterapeuta. Tato nabídka je hojně využívána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2021 jsme se věnovali také vytvoření podmínek pro registraci nových sociálních 

služeb v rámci našeho pracoviště, a to:  

• Centrum denních služeb pro osoby s PAS (CDS); 

• Sociální rehabilitace pro osoby s PAS (SORE). 
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PRACOVIŠTĚ PRAHA 

 

Za sklem o. s. – Praha sídlí v klidné oblasti Prahy 9, v městské části Prosek, v těsné blízkosti 

Prosecké vyhlídky a přírodní památky Proseckých skal, na adrese U Prosecké školy 832/2g. 

V dobré dostupnosti je stanice metra Prosek C. Parkovat lze přímo před domem.  

Vedoucí pracoviště  -  PhDr. Jana Zapletalová.  

 

 

 

 
 
 
 
 
Poskytujeme: 

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS). 

 

Zázemí pro práci s klienty tvoří kanceláře odborných pracovníků, Snoezelen, relaxační 

místnost, herna, centrální místnost domu pro setkávání s klienty a terapeutické činnosti,  

kočičí místnost a zahrada. 

 

Jak pracujeme 
Nácvik sociálních dovedností 
Rozvoj sociálních dovedností nezbytných pro začlenění do skupiny vrstevníků a rodinného 

systému. Pomáháme klientovi najít cestu, jak srozumitelně vyjádřit své potřeby, pocity, přání. 

Uvědomování si sebe sama ve vztahu k druhým. Zabýváme se sociálními kompetencemi, 

chováním v sociálních situacích a důsledky určitého chování. Zvláštní pozornost věnujeme 

sociálnímu vnímání, schopnosti prosadit se, sociální orientaci a komunikační zdatnosti. 

Věnujeme se nácviku: 
• funkční komunikace – nácvik verbálních a neverbálních komunikačních dovedností, 

rozvoj a posílení dovednosti funkčně komunikovat s okolním světem. 

• předškolních a školních dovedností – za pomoci různých metod podporujeme a 

rozvíjíme předškolní a akademické dovednosti (čtení, psaní, počítání) v kontextu 

sociálního přizpůsobení se. Věnujeme se jemné a hrubé motorice, kvalitě pozornosti, 

schopnosti správně mluvit, nácviku záměrné pozornosti. Připravujeme dítě/žáka na 

nároky, které jsou na něj v mateřské nebo základní škole kladeny. 
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• adaptace na změnu – za pomoci nácviků u klienta posilujeme schopnost reagovat a 

pochopit novou situaci a přizpůsobit se danému prostředí. 

• sebeobsluhy – podporujeme a rozvíjíme samostatnost v běžných každodenních 

činnostech, sebeobslužných dovedností. 

• školních dovedností - rozvoj jemné motoriky, hrubé motoriky, grafomotoriky, 

motorická koordinace prostřednictvím speciálně pedagogické podpory. 

• sociálních dovedností – vedeme klienty k nácviku interakce ve skupině tak, aby se 

naučili vyjadřovat své potřeby, pocity, přání s ohledem a respektem k druhým. 

• funkční komunikace v sociálních vztazích – klienti si za pomoci skupinových aktivit 

osvojují a rozvíjí verbální a neverbální komunikaci. Cílem je podporovat klienty v 

dovednosti komunikovat s okolním světem. 

• žádoucího chování – prostřednictvím nejrůznějších metod vedeme klienty k nácviku 

vhodného chování při interakci s ostatními lidmi, k ohleduplnosti a respektování 

ostatních lidí. Součástí skupinové práce je i sdílení zájmů mezi členy skupiny, přijetí 

jinakosti. 

• adaptace na změnu – skupina přináší mnoho podnětů k nácviku adaptace na nově 

vyvstalé situace, adaptaci ne změny v rodinném i školním prostředí. 

• spolupráce – v rámci skupinových aktivit rozvíjíme schopnost spolupracovat mezi 

jedinci a pomáhat ostatním.  

S dětmi s Aspergerovým syndromem pracujeme ve skupinách Lišáci, Brumíci, Albertovci 

(mladší a starší děti).  

 

Na pracovišti vznikly metodické dokumenty pro zákonné zástupce  „Postupy práce s dětmi s 

ADHD“, „Jak učit dítě správně psát“, „Desatero stravovacích návyků pro děti s PAS“, 

„Desatero internetové bezpečnosti“, Vedení dokumentace, Kariérové poradenství, „Práce s 

nadanými klienty“ a další.  
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PRACOVIŠTĚ BRNO 
 

Za sklem o. s. - Brno sídlí na adrese Moravské náměstí 13/754, Brno – střed,   v budově 

„MORAVÁK“. Nachází se v samotném centru krajského města s dobrou dostupností MHD i 

vlakového nebo autobusového nádraží. Parkovat lze v blízkém „Parkovacím domě 

Rozmarýn“ na Kounicové. Vedoucí pracoviště -  Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociální služby: 
 
V roce 2021 probíhala příprava podmínek k registraci sociálních služeb: 

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS); 

• Sociální rehabilitace pro osoby s PAS (SORE). 

•  

Rok 2021 byl pro nově vznikající pracoviště především ve znamení stavebních úprav a 

zařizování prostor. Během roku se podařilo vybudovat špičkové zázemí na evropské úrovni 

pro poskytování sociálních služeb lidem s autismem různého věku, které disponuje 

konzultačními místnostmi, hernami, tělocvičnami, Snoezeleny, nácvikovou kavárnu, 

sochařským a výtvarným ateliérem, specifickou místností pro nácvik ošetření u zubaře, 

místností pro felinoterapii, nácvikovými byty.  Otevření pracoviště proběhlo 6. října 2021. 

 

Při práci s klienty využíváme také potenciálu výtvarných technik. 
 
Ateliér ATRIUM 
 
Slouží dětským i dospělým klientům na spektru autismu a jejich rodinám. V rámci SAS se 

nabízí široká škála postupů a tvůrčích technik, pomocí kterých lze detekovat jak nedostatky v 

grafomotorice, tak silné stránky a možnosti rozvoje tvůrčích schopností dítěte, s postupným 
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rozšiřováním jeho potenciálu. Prostřednictvím artefiletiky lze posílit vzájemnou důvěru a 

spolupráci v rámci rodiny, nabídnout nové pohledy a možnosti pro budoucí uplatnění klientů.  

Dospívajícím a dospělým klientům na spektru autismu nabízí  Ateliér stabilizaci, upevnění a 

rozvoj  jejich schopností a silných stránek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



 
 

31 
 

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
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PARTNEŘI 
 

Activity promotion s.r.o. 

ALBI  Česká republika a.s. 

ARKO TECHNOLOGY, a.s.   

AVONET, s.r.o  

BALUS Innovation s.r.o   

BB DESIGN, s.r.o.   

BM plus, spol. s.r.o.   

CENTRAL PARKING OLOMOUC, s. r. o.  

CREAM Real Estate, s. r. o.   

Česká spořitelna, a.s.   

Denisa Uličná +  Ing. Aleš Kovařčík 

Divadlo Polárka 

ELMART s. r. o.  

ELSPET s.r.o.   

ENAPO OBCHODNÍ a.s.  

FAMTOYS s.r.o 

Harryservis – profesionální úklid   

Linea Nivnice, a. s.  

HELPING HOME s.r.o.  

HOLEŠOVSKÁ SPORTOVNÍ, z.s.  

HYLA s.r.o. 

Ing. Karel Doležel 

Jana Kašparová  

Koloidní stříbro s. r. o.   

LGI podlahy s.r.o.   

LINEA NIVNICE, a.s.   

LOŠÁK elektro 

Městská část Brno-střed 

Město Holešov   

Město Kroměříž   

Město Luhačovice  

Město Otrokovice   

Město Uherské Hradiště   

Město Uherský Brod  

Město Vizovice   

Město Vsetín  

M Deal s.r.o. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí   

Ministerstvo zdravotnictví   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Moravsko zemské muzeum Brno 

MP Krásno, a.s. 

Nadace Naše dítě   

Nadace Život dětem   

Nadační fond CREDO   

Nadační fond Tesco   

Nakladatelství Portál s.r.o.    

Národní divadlo Brno 

NELL PROJEKT s. r. o.  

Obec Bratřejov  

Obec Horka nad Moravou  

Obec Provodov  

Obec Trnava  

Obec Velehrad  

Olomoucký kraj   

Podravka – Lagris, a.s.  

Potravinová banka Jihomoravského kraje, 

z.s.  

Potravinová banka Zlínského kraje, z.s.   

Potravinová banka v Olomouckém kraji, 

z.s.   

Potravinová banka pro Prahu a 

Středočeský kraj, z.s.  

PS PRODUKT CZ s.r.o. 
PW interier Jaroslav Horák s.r.o. 

Rationalfans s.r.o.  

Ruční papírna Velké Losiny a.s. 
Sahm s.r.o. 
SIMACEK Facility Management Group GmbH 

Statutární město Zlín   
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Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 

SUEZ Česká republika  

Somavedic Technologies s. r. o.  

Technodat Engineering, s. r. o.  

TianDe 

TOP LASER s. r. o. 

VINCENTKA a. s.   

Vlajky.EU s.r.o.   

Vodafone Czech Republic a. s.   

VW Vachal a.s. 

  

 

S některou z poruch autistického spektra (dále jen PAS) se podle epidemiologických 

průzkumů narodí každé 68. dítě. V České republice žije tedy odhadem 200 000 lidí na 

spektru autismu (zhruba 2% populace). Autismus bývá diagnostikován častěji u chlapců, než 

u dívek  - v poměru 4:1. 

 

Porucha autistického spektra není onemocnění. PAS je pervazivní (všepronikající) vývojová 

porucha, kterou nelze vyléčit. Je to celoživotní „Jinakost“. Pro neurotypického člověka (bez 

PAS) jsou záležitosti jako cestování MHD, umět se zapojit do hry na hřišti s vrstevníky, najít 

si své věci, nebo třeba ukončit aktivitu ve vymezeném čase, zcela běžné. Pro lidi na spektru 

někdy neřešitelné. A právě v takovýchto situacích „NEPOCHOPENÍ“ jsou pak tito lidé 

vyčleňováni ze školních nebo pracovních kolektivů a stávají se terčem posměchu, nebo 

dokonce i šikany. 

 

POKUD NÁS V NAŠÍ ČINNOSTI JAKKOLIV PODPOŘÍTE, 

VĚŘTE, MÁ TO SMYSL!!! 

DĚKUJEME VÁM. 
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KONTAKTY 
 
 

Za sklem  o. s. - Zlín 
64. budova Baťova areálu – HOUSE 64 

Sedmdesátá 7055 

Zlín, 760 01 

Telefon: + 420 777 337 707  

E-mail: hasikova@zasklem.com 

 
Za sklem o. s. - Brno 
Moravské náměstí 754/13¨ 

Brno, 602 00  

Telefon: + 420 604 503 106 

Email: valachova@zasklem.com 

 

Za sklem o. s. - Olomouc 
1. máje 832/16 

Olomouc, 772 00 

Telefon: + 420 737 001 717 

E-mail: nykl@zasklem.com 

 

Za sklem o. s. - Praha 
U prosecké školy 832/2g  

Praha 9, 199 00 

Telefon: + 420 777 089 097  

E-mail: zapletalova@zasklem.com 

 

www.zasklem.com 

 

Najdete nás na Facebooku, Instagramu, LinkedInu, YouTube. 

 

IČO: 22901531 

číslo účtu: 5784191329/0800 

 


