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Rok 2013 byl pro naši společnost rokem přelomovým.  
Z občanského  združení rodičů autistických dětí,  se 
stala nezisková organizace s pevnou strukturou a s 
velkými plány do budoucna . Akce  realizované v roce 
2013 nám pomohly získat  značnou důvěru  rodičů s 
dětmi s postižením PAS i dalších spřízněných lidí a 
firem.  S jejich podporou se nám daří rozšiřovat  
výchovné , socializační a poradenské služby pro děti s 
PAS a jejich rodiče. A také se pomalu s blížit nejvyšší 
metě – 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  jsem přesvědčena , že 
má smysl. 
 

 

  

Slovo předsedy  
Občanského sdružení 



Základní informace 

Poslání společnosti Personální složení 

předseda představenstva:  
 Ing.Michaela Skulinová 

 

místopředseda představenstva: 
 Mgr.Gabriela Mariánková 

 

Člen: 
 Gabriela Šnajdrová - hospodář 
Člen: 
 Olga Vávrová 

Člen: 
 Gabriela Jarolim 

Člen: 
 Ing.Roman Šnajdr 
Člen: 
 Jakub Skulina 

Člen: 
 Jana Urbánková 

Občanské sdružení ABC 

 
Karola Šmidkeho 1823/9 
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ 227 09 941 

Bankovní účet: 1130310001/2250 

info@autistickedite.cz  
www.autistickedite.cz 
 

 

Posláním organizace je poskytovat 
služby pro  děti s poruchou PAS,  
poskytovat podporu rodinám dětí 
s PAS  a vytvářet podmínky pro 
začlenění  těchto dětí  do 
společnosti.  

http://www.autistickedite.cz/


Základní informace 

nové společnosti 

Změna právní formy 

 sdruženi 

Personální složení  
Nové společnosti 

Ředitel ABC o.p.s  
Ing. Michaela S k u l i n o v á 
 
Správní rada:  
Předseda správní rady:  
Gabriela Š n a j d r o v á  
 

Členové správní rady:  
Olga V á v r o v á  
Ing. Mgr. Radmila B a r a n o v á 
 

Dozorčí rada : 
Jana U r b á n k o v á 

Jakub S k u l i n a, 
Ing. Roman Š n a j d r 
 

Projektový manažer :  
Mgr. Kristina N e n i č k o v á 

 ABC o. p. s. 
 
Karola Šmidkého 1823/9 
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ 227 09 941 

Bankovní účet: 1130310001/2250 

info@autistickedite.cz  
www.autistickedite.cz 

V prosinci 2013 jsme zažádali o 
změnu právní formy na obecně 
prospěšnou společnost. Změna 
proběhla na počátku roku 2014. 

http://www.autistickedite.cz/


Terapeutický pobyt 

V květnu 2013 proběhnul pětidenní psychorelaxační, vzdělávací a diagnosticko-terapeutický 
pobyt pro 10 rodin s dětmi s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS), s intenzivní a 
komplexní odbornou péčí a terapií pro celou rodinu s důrazem na konkrétní přínos pro 
rozvoj dovedností a zvládání problémových oblastí u dětí s PAS. Byl to první takto komplexní 
projekt , za účasti erudovaných specialistů na děti s poruchami PAS . 



Pravidelné plavání  

Každé poslední pondělí v měsíci od 
16:00 do 17:00 hodin probíhá v nově 
rekonstruovaném bazénu  v Porubě 
plavání - autistické děti vodu prostě  
milují .  

Drakiáda  

Dne 13.10.2013 proběhla V 
Martinově na kopci Drakiáda. Hojná 
účast nadšených dětí a rodičů. 
rozmanité modely draků a navíc se 
počasí vydařilo .  



Herna pro děti s PAS 

Od dubna 2014 bude otevřená herna pro děti s PAS v Ostravě-Porubě. Jedná se o 
projekt jehož příprava probíhala již v průběhu roku 2013 , v rámci získání prostředků 
na toto středisko byl organizován charitativní ples  který se konal 24.1 2014. Jedná se 
o zatím největší projekt v poslední době. Slibujeme si od něj značné rozšíření služeb  
o pravidelné  odborné semináře, schůzky rodičů s dětmi. Jako centrum sociálních 
kontaktů a výměny zkušeností  při výchově dětí s PAS. 
Předpokládáme že toto místo bude  sloužit jako edukační a informační centrum rané 
péče  pro děti s PAS a rodiče, a bude v této oblasti nutně  přesahovat hranice 
regionu.        



Hospodaření sdružení 

Rozvaha sestavená k 31.12.2013

AKTIVA STAV K 1.1.2013 STAV K 31.12.2013 

Krátkodobý majetek celkem 342,09 Kč                 62 955,48 Kč           

Pohledávky celkem 100,00 Kč                 100,00 Kč               

Ostatní pohledávky 100,00 Kč                 100,00 Kč               

Krátkodobý finanční majetek celkem 242,09 Kč                 62 855,48 Kč           

Pokladna 31,00 Kč                   5 640,00 Kč            

Bankovní účty 211,09 Kč                 57 215,48 Kč           

 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41 342,09 Kč                 62 955,48 Kč           

PASIVA   STAV K 1.1.2013 STAV K 31.12.2013 

Vlastní zdroje celkem 342,09 Kč                 61 455,48 Kč           

Výsledek hospoda?ení celkem 342,09 Kč                 61 455,48 Kč           

Účet hospodáčského výsledku 342,09 Kč                 61 113,39 Kč           

Hospodáčský výsledek ve schvalovacím řízení -  Kč                      342,09 Kč               

Cizí zdroje -  Kč                      1 500,00 Kč            

Krátkodobé závazky celkem -  Kč                      1 500,00 Kč            

Dodavatelé -  Kč                      1 200,00 Kč            

Ostatní přímé danì -  Kč                      300,00 Kč               

PASIVA CELKEM 342,09 Kč                 62 955,48 Kč           



Financování sdružení 

Výkaz zisku a ztáty 

  

Spotřeba materiálu 18 942,00 Kč                      

Náklady na reprezentaci 3 146,00 Kč                        

Ostatní služby 99 977,00 Kč                      

Mzdové náklady 46 000,00 Kč                      

Ostatní daně a poplatky 100,00 Kč                           

Jiné ostatní náklady 126,00 Kč                           

Náklady celkem 168 291,00 Kč                    

Tržby z prodeje služeb 21 425,00 Kč                      

Úroky 79,00 Kč                            

Přijaté příspěvky- dary 201 350,00 Kč                    

Přijaté členské příspěvky 6 550,00 Kč                        

Výnosy celkem 229 404,00 Kč                    

Hospodářský výsledek 61 113,00 Kč                      


