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Závěr

Ráda bych hned v úvodu udělala to, co jsem měla na srdci během celého roku.
Chci vám tímto nejen za sebe, ale jménem všech, kteří jsme členy sdružení (od
roku 2014 obecně prospěšné společnosti) ABC 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.

Ing. Michaela Skulinová
Předseda představenstva ABC, o.s.

Právě díky vám se nám v uplynulém roce podařilo realizovat projekty, které
mají smysl i do budoucna. Mezi ty stěžejní určitě patří Terapeutický pobyt pro
rodiny s dětmi s PAS, navázání spolupráce se sportovními oddíly a institucemi
pro možnost volnočasových aktivit rodin s dětmi s PAS, vítězství v projektu
„Spolu s Vámi“, který je prvním krokem k otevření Centra pro rodiny s dětmi
s PAS, převedení občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost
a v neposlední řadě nalezení týmu nadšených, ochotných a pozitivních lidí.
„Třináctka“ je za námi, a přesto, že v někom toto číslo může budit obavy, byl to
pro nás rok po všech stránkách velmi vydařený. Věřme, že se máme i v těch
„šťastnějších“ letech na co těšit .
Budeme rádi, když si to užijete spolu s námi.

Občanské sdružení
Poslání společnosti
Posláním organizace je poskytovat služby a podporu pro rodiny dětí
s poruchou autistického spektra a vytvářet podmínky pro začlenění
těchto dětí do společnosti.

Základní informace
Název organizace
Sídlo
IČ
Bankovní účet
Kontakty

Občanské sdružení ABC
Karola Šmidkeho 1823/9
708 00 Ostrava - Poruba
227 09 941
1130310001/2250
info@autistickedite.cz
www.autistickedite.cz

Personální složení občanského sdružení ABC
Předseda představenstva
Ing. Michaela Skulinová

Místopředseda představenstva
Mgr. Gabriela Mariánková

Hospodář
Gabriela Šnajdrová

Členové
Olga Vávrová
Gabriela Jarolim
Ing. Roman Šnajdr
Jakub Skulina
Jana Urbánková
Mgr. Ing. Radmila Baranová

Obecně prospěšná společnost
Změna právní formy
V prosinci 2013 jsme zažádali o změnu právní formy na obecně
prospěšnou společnost. Změna proběhla na počátku roku 2014.
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ABC, o. p. s.
Karola Šmidkeho 1823/9
708 00 Ostrava - Poruba
227 09 941
1130310001/2250
info@autistickedite.cz
www.autistickedite.cz

Personální složení obecně prospěšné společnosti ABC
Ředitel společnosti
Ing. Michaela Skulinová

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

Dozorčí rada
Jana Urbánková - předseda dozorčí rady
Jakub Skulina
Ing. Roman Šnajdr

Projektový manažer
Mgr. Kristina Neničková

Úspěšné projekty realizované v roce 2013,
které bychom rádi rozvíjeli i v dalších letech

Terapeutický pobyt
V květnu 2013 proběhnul v rekreačním středisku Bílá Holubice
pětidenní psychorelaxační, vzdělávací a diagnosticko-terapeutický
pobyt pro 10 rodin 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.
Jednalo se o náš první takto komplexně pojatý projekt, jehož se
účastnili odborníci a specialisté se zaměřením nejen na problematiku
PAS u dětí.

Dejme autismu košem
Basketbalové odpoledne ve spolupráci se sdružením BASKET Ostrava
(BO!) a ABC, jehož cílem bylo začlenit děti s poruchou autistického
spektra na jedno tréninkové odpoledne mezi zdravé děti sportovního
oddílu BO!.

Sportujeme – pomáháme
Návazný projekt ve spolupráci s basketbalovým oddílem BO! Ostrava,
jehož realizace proběhne začátkem roku 2014. Bližší informace jsou
na facebooku pod názvem projektu.

Pravidelné plavání
Každé poslední pondělí v měsíci od 16:00 do 17:00 hodin probíhá
v nově zrekonstruovaném krytém bazénu v areálu SŠ prof. Zdeňka
Matějčka v Ostravě - Porubě plavání pro rodiny s dětmi s PAS.
Autistické děti vodu prostě milují.

Drakiáda
Dne 13.10.2013 proběhla na kopci v Martinově za hojné účasti dětí
a rodičů 1. Drakiáda s následným opékáním špekáčků. K vidění byly
rozmanité modely draků, rozzářené oči dětí a zejména tatínků a celou
atmosféru umocnilo skvělé počasí.

Závěr roku 2013
byl ve znamení organizací dvou velkých událostí,
jejichž realizace v roce 2014 nám umožní
otevřít
Centrum pro rodiny dětí s PAS

První charitativní ples ABC
jehož výtěžek je určen na zřízení a provoz Centra pro rodiny dětí
s poruchou autistického spektra. Bližší informace o této události jsou
k dispozici na webových stránkách ABC.

Spolu s vámi
Na podzim roku 2013 jsme zvítězili v projektu „Spolu s vámi – Pro
nejdůležitější lidi na světě“, který vypsala společnost IKEA. Díky tomu
jsme získali vybavení pro Centrum (zejména hernu pro děti) od této
společnosti v hodnotě 150 000,- Kč. Realizace projektu proběhne
počátkem roku 2014. Za vítězství děkujeme všem, které neodradil ani
poměrně komplikovaný způsob hlasování. Bližší informace k Centru
budou k dispozici na nově zrekonstruovaných webových stránkách
ABC.

Výsledky hospodaření
občanského sdružení ABC v roce 2013

Rok 2013 byl pro naši společnost rokem přelomovým. Z občanského sdružení rodičů autistických dětí
se stala nezisková organizace s pevnou strukturou a novými plány do budoucna . Aktivity realizované
v roce 2013 nám pomohly získat značnou důvěru rodičů dětí s poruchou autistického spektra i dalších
jednotlivců, skupin a organizací. S jejich podporou se nám daří rozšiřovat repertoár služeb a aktivit pro děti
s PAS, zapojovat jejich zdravé sourozence, nejbližší i širší rodiny a další osoby, kterých se tato problematika
jakkoliv dotýká. 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.

Srdečně děkujeme všem sponzorům a dárcům,
kteří nám v roce 2013 pomohli pomáhat.
Antakarana s. r. o.
Hadr a kyblík s. r. o.
LinuxBox.cz, s. r. o.
Město Ostrava
Nadace OKD
TOPTAX s. r. o.

