
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
Občanské sdružení pro přátele, rodiče a děti  s poruchou autistického spektra, Plzeň, Plzeňský kraj

www.autismusprocit.cz

Vážení podporovatelé, kolegové, přátelé ProCitu, předsta-
vujeme vám výroční zprávu našeho spolku za rok 2020.

Úvodem bychom rádi zmínili, že navzdory těžkému roku 
jsme s velkou radostí zrealizovali mnoho projektů. Za spo-
lupráci na nich děkujeme:

Magistrátu města Plzně, odboru sociálních služeb, odbor 
sportu, Plzeňskému kraji, ÚMO 3, ÚMO 1, Nadaci 700 let 
města Plzně, Nadaci ČEZ, Nadaci Rudolfa Löwyho (Židov-
ská obec), MMP OŠMT, Díky dětem 

Moc děkujeme rovněž všem donátorům, firmám a fyzic-
kým osobám, které stojí po boku ProCitu od jeho založení 
před 10ti lety. Velmi si jejich přízně a podpory ceníme. Díky 
vám všem mohly rodiny s dětmi s poruchou autistického 
spektra (PAS) z celého Plzeňského kraje již popáté vyces-
tovat na celý týden do krásného prostředí v Rohanově  
a prožít Vzdělávací a sportovně-relaxační pobyt s kama-
rády a celou rodinou. Již posedmé se podařilo i oblíbené 
„Léto s Procitem“, kdy během letních prázdnin probíhal 
pro děti s PAS a jejich sourozence celodenní program ve 
dvou týdnech.  Na základě vládního omezení jsme přizpů-
sobili péči o naše malé i velké klienty. Individuální terapie 
probíhaly tak, jak jsou naši klienti v ProCitu zvyklí. Skupi-
nové terapie a aktivity jsme přizpůsobili a probíhaly on-li-
ne či ve venkovním prostředí. 

Covid - 19 a dodržování epidemiologických opatření posu-
nulo naše společné cvičení a sportování do nové dimenze. 
Většinou tedy ven ve finále v režimu „jeden na jednoho“. 
Dozrál čas věnovat se věcem, které jsme vždy chtěli vy-
zkoušet, ale nebyl na to čas. Jednalo se například pohybo-
vé terapie jeden na jednoho. Díky spolupráci s Pedagogic-
kou fakultou Západočeské univerzity, a to zejména s Mgr. 
Věrou Knappovou, Ph.D., děti mohly pravidelně navštěvo-
vat individuální lekce fyzioterapie. 

Připravili jsme mnoho online seminářů, besed a worksho-
pů nejen pro rodiče, studenty a spolupracující dobrovol-
níky, ale i pro pedagogické pracovníky i další odborníky. 
Pro naše klienty jsme připravili Corona online hru. V pra-
videlném čase se mohli spojit se svými vrstevníky, lektory 
a asistenty ProCitu, kteří pro ně připravovali spoustu her  
a úkolů. Tyto úkoly plnili v průběhu týdne. Péče o rodiče 
dětí s PAS se i v tomto nelehkém roce konala pod taktov-
kou sociální pracovnice a speciální pedagožky, které byly  
s rodiči v kontaktu přes mobilní telefon a sociální sítě. 

Ráda bych poděkovala i všem sponzorům, kteří podpořili 
kulturní akce věnované osvětové činnosti. Mezi ty patřila  
i vtipná autistická panelová výstava. 

Dva roky jsme čekali na místo v centru Plzně, kde jsme 
chtěli umístit panelovou výstavu fotografií našich dětí. 
Osvěta veřejnosti je pro nás i rodiny s dětmi s autismem 

klíčová, neboť mezi lidmi často kolují mylné představy 
o autismu a o tom, jak se porucha autistického spektra 
projevuje. Tyto zkreslené informace pak způsobují nepo-
chopení a zbytečné obavy ze strany okolí. Děti s autismem 
mívají obtíže zejména v oblasti komunikace a sociální in-
terakce, proto je pro ně náročné přiblížit se ostatním li-
dem a vysvětlit jim příčiny svého zvláštního chování.  

Na jednotlivých panelech jsme děti s autismem předsta-
vili prostřednictvím velkoformátových fotografií zachy-
cujících jejich přirozené, volnočasové a skupinové akti-
vity.  Hlavním cílem bylo ukázat, že i děti s autismem žijí 
svůj život podobně jako my ostatní a jejich jinakosti se 
není potřeba obávat.  

Naopak, odlišný způsob myšlení a prožívání lidí s auti-
smem může být pro společnost velkým přínosem a obo-
hacením. Výstava byla připravena na duben 2020. Měsíc 
duben je již tradičně věnován oslavám spojených s celo-
světovým dnem porozumění autismu.  

Nakonec, jak symbolicky k autismu, lépe to už snad naplá-
novat nešlo, byla výstava opravdu JINÁ. Jelikož probíhala  
1. vlna Covid pandemie a celé město bylo téměř vylidněno, 
náš projekt, na který jsme se připravovali tak dlouho, té-
měř nikdo neviděl. Výstava byla o samotě v centru Plzně.
  
Osmý Benefiční koncert ve Staré Synagoze se nám ale 
podařilo uskutečnit, hostem Vlaďky Bauerové byl Václav 
Noid Bárta. 

Jsme hrdí na naše lektory i dobrovolníky z řad studentů, 
kteří obdrželi cenu Anděl a Křesadlo za svoji činnost a po-
moc dětem s PAS. Bez jejich pravidelné práce plné nasa-
zení by to nešlo.

V příštím roce chytáme vydat k 10. letému výročí od zalo-
žení ProCitu publikaci PROCIT O AUTISMU. Byla by velká 
škoda nechat si pro sebe a nepodělit se s Vámi o naše zku-
šenosti s časem stráveným s dětmi s autismem a jejich ro-
dinami, ale i příběhy okem asistentů, lektorů a rodičů… 

Připravujeme další novinky, hlavně pro rodiny s dětmi  
s nízkofunkčním autismem a těšíme se na další rok plný 
zážitků.

Irena Vítovcová
předsedkyně a zakladatelka
Občanského sdružení ProCit, z.s.



Náklady a výnosy v tis. Kč r. 2020 hl. činnost celkem

Náklady celkem 3 617 3 617

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 095 1 095

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 350 350

Opravy a udržování 11 11

Náklady na cestovné 30 30

Náklady na reprezentaci 8 8

Ostatní služby 696 696

Osobní náklady 2 497 2 497

Mzdové náklady 2 125 2 125

Zákonné sociální pojištění 372 372

Daně a polatky 0 0

Ostatní náklady 25 25

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 0 0

Odpisy dlouhod. majetku 0 0

Výnosy celkem 3 537 3 537

Provozní dotace 2 938 2 938

Přijaté příspěvky (dary) 435 435

Přijaté členské příspěvky 6 6

Tržby za vlastní výkony a zboží 158 158

Výsledek hospodaření před zdaněním -80 -80

Výsledek hospodaření po zdanění -80 -80

DĚKUJEME!


