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1. úvodní slovo: 

 

Podobně jako rok 2014 byl i rok 2015 pro naše občanské sdružení rokem významných 

proměn.  

Již v lednu 2015 nás čekala první velká změna – naše sdružení se přestěhovalo do nových 

prostor v centru Plzně. Prostřednictvím dotačních programů a výnosu veřejné sbírky se nám 

podařilo nové zázemí vybavit a zařídit novou terapeutickou místnost.   

Díky novému a lépe vybavenému prostředí tak můžeme klientům zprostředkovávat 

rozšířenou nabídku odborné péče a aktivit, jež zahrnují zejména konzultace a terapie pro 

rodiny s dětmi s PAS, nácviky sociálních dovedností, odborné besedy i semináře a široké 

spektrum volnočasových aktivit. Nedílnou a významnou součástí našich služeb je nabídka 

komplexní diagnostiky poruch autistického spektra vedená v týmové spolupráci MUDr. Jitky 

Rumlové, dětským psychiatrem a Mgr. & Mgr. Ivety Týblové, klinickým psychologem.  

Celý rok 2015 se dále nesl ve znamení profesionalizace našich služeb, které vyústilo 

v závěru roku ziskem akreditace MŠMT, včetně možnosti pořádat odborné akreditované 

kurzy pro pedagogy, psychology a další pedagogické pracovníky. V souvislosti s proměnou 

ProCitu v profesionální centrum, které nabízí komplexní péči pro rodiny s dětmi s poruchou 

autistického spektra, došlo nejen k navýšení počtu pracovníků, ale i ke zvýšení kvalifikace 

stávajících odborníků prostřednictvím vzdělávacích kurzů, seminářů a besed s odborníky. 

S ohlédnutím za úspěchy roku 2015 vstupujeme plni elánu a optimismu do nového roku 

2016. Těšíme se, že díky veřejným dotacím a podpoře, budeme moci realizovat a dále 

rozšiřovat naše služby a aktivity, které pomohou usnadnit a obohatit život rodinám s dětmi 

s poruchou autistického spektra. 

 

Všem našim příznivcům, spolupracovníkům, institucím a dárcům, kteří nás v roce 2015 

podpořili, patří náš veliký DÍK. Vaše podpora je naší motivací pro ještě lepší péči o rodiny 

s dětmi s poruchou autistického spektra v našem regionu. 

 

               

               Irena Vítovcová         Mgr. Alena Siváková 

                         předsedkyně                         speciální pedagog  
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Autismus, z řeckého slova ,,autos“, neboli „sám“, je jednou z nejzávažnějších 

poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých 

mozkových funkcí, jejíž příčina není dosud zcela objasněna. Autismus neumíme 

zatím vyléčit. Dětský autismus se řadí mezi tzv. poruchy autistického spektra, 

zkráceně PAS, které jsou klasifikovány jako pervazivní, neboli všepronikající. 

V praxi to znamená, že porucha ovlivňuje všechny psychické složky osobnosti 

člověka. Děti s autismem mívají potíže porozumět světu kolem sebe, tomu, co vidí, 

slyší, co prožívají ony i ostatní lidé. Často se ztrácejí ve spleti sociálních vztahů, 

občas nám nerozumějí a neumějí si s námi povídat. Dětí s diagnózou autismu 

přibývá a státní instituce jim z mnoha důvodů nedokáží poskytnout potřebnou 

podporu. Právě proto jsme v Plzni založili Občanské sdružení ProCit, z.s., jehož 

cílem je ulehčit situaci rodinám těchto dětí, poskytnout jim zázemí s odbornou péčí 

a pomoci jim se znovu zapojit do většinové společnosti.  
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2. stručný pohled do historie ProCitu:   

 

Občanské sdružení ProCit, z.s. bylo založeno již v roce 2010. Od samého počátku naší 

existence poskytujeme bezpečný prostor pro setkávání rodin s dětmi s poruchou 

autistického spektra (PAS). Od našich začátků jsme ušli velký kus cesty směrem 

k profesionalizaci našich služeb. V současné době tak můžeme nabídnout nejen zázemí, ale i 

odbornou podporu rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra i široké veřejnosti. 

Počínaje rokem 2014 se Občanské sdružení ProCit, z.s. stalo poskytovatelem sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s handicapem, zvláště pak pro děti s poruchou 

autistického spektra. Od počátku letošního roku dále došlo k rozšíření věkové kategorie dětí, 

a to od 1 roku až do dovršení 18 let věku. 

V lednu 2015 se naše sdružení přestěhovalo do nových prostor. Tato skutečnost nám 

poskytla další možnosti pro rozšíření našich služeb a aktivit.   

V současnosti Občanské sdružení ProCit, z.s. nabízí nejen volnočasové programy, 

odborně vedené kurzy pro děti s poruchou autistického spektra (PAS), ale i odbornou 

speciálně pedagogickou péči, besedy a semináře pro rodiče, pedagogy i veřejnost. 

V létě roku 2015 jsme realizovali pilotní projekt ve spolupráci s ÚMO1 pod názvem Léto 

s ProCitem. Jedná se o týdenní celodenní program pro děti s poruchou autistického spektra. 

Vzhledem k velké úspěšnosti tohoto projektu plánujeme jeho realizaci i v následujícím roce. 

Léto s ProCitem nabízí dětem strukturovaný a smysluplně trávený volný čas ve společnosti 

kamarádů a pod odborným vedením pedagogických pracovníků. Zároveň je také pro rodiče 

vítanou možností, jak během prázdnin zajistit celodenní péči o jejich děti. 

Na sklonku roku 2015 získalo naše občanské sdružení akreditaci MŠMT, včetně 

akreditace pořádat odborné vzdělávací kurzy pro pedagogy, psychology a pedagogické 

pracovníky, a to hned ve 4 vzdělávacích oblastech: „Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany 

rodiny, školy i okolí“, „Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS“, „Sportovní a pohybové 

aktivity u dětí s PAS“, „Plavání a pohybové aktivity pro děti s PAS“.  

Od roku 2016 budeme v rámci našeho občanského sdružení navštěvovat základní školy a 

pořádat odborné semináře a besedy s pedagogy a žáky základních škol na téma Integrace 

žáka s PAS na běžné základní škole. Jejich cílem je (s ohledem na narůstajícím počet žáků 

s PAS v hlavním vzdělávacím proudu) šířit povědomí o klinických projevech poruchy 

autistického spektra a o možnostech a specifických přístupech ve vzdělávání žáka s PAS. 
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3. představení ProCitu:  

  
Občanské sdružení ProCit je v první řádě poskytovatelem sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi, dále nabízíme speciálně pedagogickou diagnostiku a poradenství, 

nácviky sociálních dovedností, zajišťujeme víkendové pobyty pro rodiny s dětmi, 

organizujeme plavecké kurzy a cvičení pod vedením odborných lektorů, pořádáme besedy a 

semináře s odborníky, snažíme se zpestřit a smysluplně naplnit volný čas našich klientů.  

Občanské sdružení ProCit je tak nejen bezpečným prostorem, zázemím, zdrojem informací, 

centrem pozitivních zážitků a volnočasových aktivit, ale také odbornou podporou pro 

všechny, kdo se na sdružení obrací. 

 

4. nabídka a aktivity ProCitu: 

 

Pro klienty občanského sdružení ProCit je v našich nových prostorách připravena 

nadstandardně vybavená terapeutická místnost, konzultační místnost pro individuální práci 

s dítětem či konzultace s rodinou pod vedením speciálního pedagoga, přijímací místnost, 

kde se rodičům věnují naše sociální pracovnice, a v neposlední řadě přednášková a zasedací 

místnost umožňující pořádání besed, seminářů a kurzů. Samozřejmostí je veškeré sociální 

zázemí. 

Terapeutická místnost slouží především ke skupinové práci s klienty, jako jsou např. 

kurzy nácviků sociálních dovedností, dále je využívána i v rámci diagnostického procesu či 

individuálních konzultací. Slouží dětem i jako bezpečný herní a vzdělávací prostor během 

konání celodenních aktivit pro děti s PAS.  

Terapeutická místnost obsahuje nejen herní, ale i didaktické a metodické prvky. Dětem je 

zde k dispozici velká škála hraček a edukačních pomůcek (různé druhy stavebnic, kuchyňka, 

pomůcky pro výtvarné a tvořivé aktivity, pomůcky pro rozvoj hrubé i jemné motoriky a 

mnohé další). Dále je zde vyčleněn prostor pro práci s pískem a relaxační zóna pro možnost 

odpočinku zahrnující relaxační bazén s míčky. Terapeutická místnost je dále vybavena 

moderní interaktivní tabulí, kterou využíváme zejména k práci s edukačními programy, 

videotréninkem, ale i k prezentaci přednášek v rámci různých kurzů, besed a seminářů. 

Konzultační místnost slouží zejména pro individuální práci s dítětem a individuální 

konzultace pod vedením speciálního pedagogoga. Je příjemným prostředím pro děti i jejich 

rodiny. Stejně jako terapeutická je i konzultační místnost velmi dobře vybavena různými 

edukačními a didaktickými pomůckami. S našimi klienty v současnosti pracujeme i 

prostřednictvím nejmodernějších technologií – děti zde mohou využívat např. počítač nebo 

tablet. 

Obě místnosti jsou také nově využívány v rámci komplexní diagnostiky, která 

probíhá vždy v týmové spolupráci dětského psychiatra a klinického psychologa. 



Občanské sdružení ProCit, z.s. 

 
 7 

Veškeré aktivity našeho občanského sdružení jsou vždy přizpůsobované individuální 

potřebě dětí a jejich rodin. Samozřejmostí v naší praxi je užívání principů individualizace, 

vizualizace a strukturalizace. Děti se v našich prostorách mohou orientovat prostřednictvím 

obrázků, nápisů a piktogramů, procesy (a to od umývání rukou až třeba po obsluhu 

kávovaru) jsou vizualizované prostřednictvím procesuálních schémat, veškeré kurzy i 

individuální konzultace mají pro děti předem danou strukturu, se kterou je dítě v úvodu 

seznámeno a průběh aktivity může po celou dobu kontrolovat na vizualizovaném režimu dne 

či hodiny. Díky těmto principům a přehlednému prostředí se tak u nás děti mohou cítit 

bezpečně a plně se soustředit na nabízené aktivity. 

Naše občanské sdružení nabízí celou řadu volnočasových aktivit, odborně vedených 

kurzů a seminářů, aktivizačních a zážitkových programů i jednorázových víkendových 

pobytů.  

Mezi nejoblíbenější aktivity patří zejména kurzy plavání a cvičení pro děti s PAS. Oba 

kurzy probíhají pod vedením zkušených a kvalifikovaných lektorů za asistence proškolených 

dobrovolníků a studentů pedagogické fakulty. Tyto kurzy probíhají ve spolupráci se 

Západočeskou univerzitou v Plzni, Fakultou pedagogickou, Katedrou tělesné a sportovní 

výchovy. Lekce cvičení i plavání jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, pohybových dovedností, 

ale i zlepšení fyzické a duševní kondice. Jsou prostředkem, jak uvolnit psychické napětí, zažít 

radost a úspěch, setkávat se s kamarády, a smysluplně naplnit volný čas. Lektoři postupují 

podle aktuálních poznatků z oblasti fyzioterapie a sportovního tréninku s využitím 

nejrůznějších pomůcek a rekvizit. Sportovní aktivity se pořádají v tělocvičně Katedry tělesné 

a sportovní výchovy na půdě Pedagogické fakulty ZČU Plzeň. Kurzy plavání probíhají díky 

spolupráci s Plaveckým klubem Slávia VŠ Plzeň, o.s. v bazénu na Slovanech. 

Každý měsíc pořádáme různé zážitkové a aktivizační programy, které poskytují 

příležitost pro vzájemné setkávání rodin dětí s PAS a sdílení osobních zkušeností. Děti se tak 

nenásilnou formou stávají součástí přirozeného sociálního prostředí a zapojují se do aktivit 

ve skupině svých vrstevníků. Rodiče dále s oblibou využívají nabídku různých vzdělávacích 

akcí.  

Nově naše sdružení zprostředkovává možnost relaxačně-vzdělávacích víkendových 

pobytů, jichž se spolu s týmem ProCitu účastní celé rodiny sociálně aktivizační služby. 

Významnou součástí péče o rodiny a děti s PAS jsou odborné programy a péče 

speciálního pedagoga. Rodiče tak získávají odbornou podporu zejména v oblasti možností 

výchovy a vzdělávání dětí, prostřednictvím níž se seznamují se specifickými přístupy v péči o 

děti s PAS, speciální pedagog se věnuje různým tématům dle individuální zakázky klienta. 

Nejčastěji se jedná o poradenství pro rodiče v oblasti osobního rozvoje dítěte, 

problémového chování, motivace, nastavení strukturovaného režimu, zvládání afektivních 

stavů, rozvoj sebeobsluhy, podpora rodiny ve vzdělávacím procesu včetně přípravy podkladů 

pro tvorbu IVP, možnosti integrace, uplatňování principů TEACCH programu a prvků AAK.  

Přímá práce s dítětem nejčastěji zahrnuje nácviky sociálních dovedností, cvičení týkající se 

sebepoznání a seberegulace, nácviky sebeobslužných dovedností a pracovního chování, 



Občanské sdružení ProCit, z.s. 

 
 8 

popřípadě rozvoj dalších problematických oblastí (např. jemné motoriky, grafomotoriky, 

koordinace oko-ruka, rozvoj paměťových a pozornostních funkcí apod.). Součástí práce 

speciálního pedagoga je také podpora klientů v terénu – může se jednat o návštěvu klienta 

v rodinném prostředí, ve školním zařízení, popř. o spolupráci s jinými institucemi a 

odborníky. Speciální pedagog s dětmi pracuje jak individuálně, tak formou skupinové práce. 

Rodiči i dětmi oblíbenými a vyhledávanými jsou zejména kurzy skupinových nácviků 

sociálních dovedností. 

V naší nabídce od roku 2015 dále přibyla možnost účastnit se týdenního letního 

celodenního programu. Léto s ProCitem představuje dva prázdninové týdny (jeden 

v červenci a druhý v srpnu), kdy se děti mohou zapojit do pestré škály aktivit pod vedením 

zkušených pedagogických pracovníků a asistentů. Děti tak např. mají možnost navštívit 

zoologickou zahradu, seznámit se s památkami města Plzně, nacvičovat jízdu městskou 

hromadnou dopravou, zkusit samostatné nakupování, účastnit se programu v Muzeu loutek, 

spojit výlet k Boleveckému rybníku s příjemným koupáním a mnoho dalšího. Pestrý program 

je pro děti připraven i přímo v prostorách občanského sdružení – děti se zapojují do různých 

skupinových her, hudebních a výtvarných aktivit, nechybí ani důraz na rozvoj hrubé a jemné 

motoriky, děti mají možnost pracovat s interaktivní tabulí, odpočinout si v relaxačním 

koutku. Nedílnou součástí nabídky Léta s ProCitem je i podpora a vedení speciálního 

pedagoga, včetně individuální a skupinové práce s dětmi zahrnující např. nácviky sociálních 

dovedností, relaxační techniky, arteterapeutické techniky apod. Vzhledem k velkému zájmu 

a spokojenosti rodičů již v současnosti připravujeme nové programy na léto roku 2016. 

 

Jako akreditovaná organizace nabízí Občanské sdružení ProCit, z.s. od listopadu 2015 

ojedinělé akreditované kurzy pro pedagogy, psychology a pedagogické pracovníky, a to ve 

čtyřech vzdělávacích oblastech: 

1. Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí 

2. Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS 

3. Sportovní a pohybové aktivity u dětí s poruchou autistického spektra (PAS) 

4. Plavání a pohybové aktivity ve vodě pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) 

Kurzy jsou zaštítěny a vedeny odbornými lektory:  

MUDr. Jitka Rumlová, dětský psychiatr, Mgr. Alena Siváková, speciální pedagog a Mgr. Věra 

Knappová, Ph.D., odborný lektor v oblasti tělovýchovy a sportu.  

Cílem těchto kurzů je zvýšit profesní kvalifikaci odborníků a pedagogických pracovníků 

přicházejících při své pracovní činnosti do přímého kontaktu s dětmi s PAS. 

Občanské sdružení ProCit nabízí mnoho výhod pro naše členy. Členové našeho 

sdružení se mohou přednostně účastnit všech nabízených aktivit, kurzů a pobytů, je jim 

k dispozici knihovna odborné literatury týkající se nejen problematiky poruch autistického 

spektra, ale i dalších souvisejících témat zejména z oblasti výchovy a vzdělávání, psychologie, 

sociální práce, využití volného času apod. Naši členové mají dále možnost využít volný vstup 

do Zoologické a botanické zahrady města Plzně a do Muzea loutek. 
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Občanské sdružení ProCit díky své stále se rozšiřující nabídce zajišťuje odbornou 

poradenskou a diagnostickou péči ve spolupráci s různými odborníky, organizuje 

volnočasové a vzdělávací programy, pořádá víkendové pobyty a letní týdenní celodenní 

programy,  a tímto vším se stává 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 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“ 

únor 2013: finanční příspěvek na realizaci projektu „Společně to dokážeme“ – Výbor 

dobré 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 

Havlových 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 Plzeňského krajského úřadu 

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 

leden 2015: rozhodnutí o přidělení dotace na provoz od Plzeňského krajského úřadu 

únor 2015: finanční příspěvek na projekt: “Terapie hrou pro děti s PAS” - Nadace fond 

Vodafone 

duben – listopad 2015 realizujeme projekt: „Komplexní podpora rodin s dětmi s PAS“ – 

Sociální služby MP 

Přidělení dotace na provoz sociální služby - Sociální služby MP 

červenec  - srpen 2015: realizujeme „Léto s ProCitem“, celodenní letní program pro děti 

s PAS a jejich sourozence – ÚMO1 

květen – říjen 2015 realizujeme projekt: „Společně to dokážeme“ – ÚMO1 

 duben 2015: Den otevřených dveří – ÚMO3 

září 2015: Benefiční koncert ve Staré synagoze – ÚMO3 

prosinec 2015: Vernisáž putovní benefiční výstavy obrázků dětí s PAS – ÚMO1 

Spolupráce s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s. 

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, katedrou TV v Plzni
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6. zpráva o hospodaření rok 2015, pohled do budoucnosti: 

Za rok 2015 vykazuje Občanské sdružení ProCit, z.s. ve vedlejších ekonomických činnostech i 
v hlavní činnosti, kterou jsou nácviky sociálních dovedností, zisk. 
Tohoto výsledku se podařilo dosáhnout díky dotacím získaným na tuto činnost. 
 
Celkový zisk je v hodnotě 108 195,01 Kč. 

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 Občanské sdružení ProCit, z.s. zařizovalo nové prostory 

odloučeného pracoviště na adrese Smetanovy sady 15, Plzeň, čerpalo se z veřejné sbírky 

208 026,40 Kč. 

Z členských příspěvků se hradila odborná literatura, právní služby, mobilní služby a 

prodloužení web domény. 

 

Výnosy Náklady zisk 
 

Dotace Plzeňského kraje 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč -   Kč 
 Dotace Statutární město 

Plzeň 713 500,00 Kč 713 500,00 Kč -   Kč 
 

Dotace celkem 813 500,00 Kč 813 500,00 Kč -   Kč 
 

     
Členské příspěvky 15 600,00 Kč 15 600,00 Kč -   Kč 

 
Dary 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč -   Kč 

 
Veřejná sbírka 97 491,00 Kč 66 184,57 Kč -   Kč 

 
Úroky z banky 20,33 Kč -   Kč 20,33 Kč 

 

     Kurz plavání 2015 
 27 320,00 Kč 4 308,00 Kč 23 012,00 Kč 

 Cvičení s dětmi 2015 
 10 360,00 Kč 12 000,00 Kč -  1 640,00 Kč 

 Nácviky sociálních 
dovedností 2015 77 635,00 Kč 27 980,00 Kč 49 655,00 Kč 

 Komplexní podpora rodin s 
PAS 98 000,00 Kč 98 000,00 Kč -   Kč 

 Služby reklama 
 5 000,00 Kč -   Kč 5 000,00 Kč 

 
Ostatní 847,70 Kč 6,45 Kč 841,25 Kč 

 Celkem dary, příspěvky a 
kurzy 513 774,03 Kč 405 579,02 Kč 

  

     

Celkem 1 327 274,03 Kč 
1 219 079,02 

Kč 
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6. Fotogalerie ProCitu: 

 

 

 

 

 

 

Cvičení v parku Homolka – ve spolupráci se ZČU Plzeň, Pedagogická fakulta, katedra TV, 

lektorka Mgr. Věra Knappová, Ph.D. 

 

 

     
 

Adventní cvičení, Matěj se svícnem            Cvičení v tělocvičně, lekce pravidelně  

         navštěvuje spec. pedagog  Mgr. Alena Siváková 
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Mikulášské cvičení, žonglování 
 

 
 

Drumming - bubnování 
 

 
 

Sportovní odpoledne, drakiáda v Borském parku 
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Plavání pro děti s PAS ve spolupráci se ZČU Plzeň, pedagogická fakulta, katedra TV pod 
patronací 

Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň o. s. – lektorka Bc. Petra Koukolíková 
 
 

 
 

Vánoční plavání, asistentka pedagoga Lenka Říhová 
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Sportovní odpoledne v Zoologické a botanické zahradě MP, krmení lemurů, TM Martin 

Vobruba 

 

 
 

Oslava Světového dne porozumění autismu v ZOO a BZ MP, 

lektorka Mgr. Věrka Knappová, Ph.D. 
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Nácviky sociálních dovedností v Muzeu loutek 

            

 

Nácviky sociálních dovedností - Terapie - relax s plyšáky 
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Canisterapie a vánoční cvičení – cvičení s pejskem 

 

 

 

 

SAS akce - Odpolední výlet kolem rybníků - Děti na pláži (Bolevák) 
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Vzdělávací a sportovně-relaxační víkendový pobyt Biofarma Slunečná 

 

 

Návštěva Požární stanice Plzeň – Košutka 
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Benefiční koncert pro ProCit - Chantal Poullain a Irena Vítovcová 

 

Benefiční koncert pro ProCit - Vlaďka Bauerová, Chantal Poullain a Irena Vítovcová 
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Martin Stránský – host vernisáže ART WITH AUTISM, patron akce agentura SKŘIVÁNEK, 

prosinec 2015 

 

Sportovní odpoledne – cvičení pro děti s PAS ve spolupráci se ZČU, ZOO a BZ MP - podzimní 

krmení zubrů v ZOO Plzeň 
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SAS akce – Motokáry 
 

                   

                                    Nácviky sociálních dovedností, Mgr. Alena Siváková  
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"Léto s ProCitem - Společně to dokážeme", vláčkem do ZOO, projekt ÚMO1 

 

 

 

 
 

„Komplexní podpora rodin s PAS“ - Přednáška Autismus a sociální dovednosti - přednášející 

MUDr. Jitka Rumlová, projekt MMP, odbor soc. služeb 
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                                     Poděkování za podporu 
 

 

 

 

 

           
 

 

                        
 

 

 

 

                

 
                

 

 

                                                                 
 

 

                     
 

 

 

 

 

http://www.mpsv.cz/
http://www.plzen.eu/
https://www.facebook.com/rcplzenbeseda
http://www.danqua.cz/
http://www.euroverlag.cz/
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Mají nás rádi 

 

 

 

                      
  

 

 

 

          

 

 

 

                 
 

 

 

 

                             
   

http://totem-rdc.cz/
http://totem-rdc.cz/

