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Úvod

Hlavním cílem a smyslem tohoto katalogu je pomoc při orientaci v nabídce služeb 
pro rodiny dětí v předškolním či mladším školním věku s poruchou autistického 
spektra (PAS) působících na Novojičínsku. Katalog má ulehčit hledání vhodných 
zdravotnických, vzdělávacích a sociálních služeb, které jsou schopny pomoci vám 
ve vaší obtížné životní situaci, popřípadě jsou schopny řešit konkrétní potřebu 
vašich dětí. 

Katalog vznikl v rámci projektu ,,Nejsme v tom sami“ podpořeného „Grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů“ a na spolufinancování 
se podílelo také město Nový Jičín.

Katalog má svoji elektronickou verzi na stránce www.autismus-kudykam-nj.cz. 

Pevně doufáme, že se pro vás katalog stane dobrým pomocníkem při řešení 
životních situací, které PAS přináší a získáte užitečný zdroj informací. 
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O projektu

Kromě tohoto katalogu měl projekt několik dalších výstupů na podporu rodin 
s dětmi s diagnózou PAS. Partner při realizaci dalších aktivit byl spolek ITY z.s. 
V období od dubna 2015 do března 2016 bylo realizováno:

1. Podpůrná rodičovská skupina 

Pravidelně se scházející uzavřená skupina rodičů dětí s PAS vedená zkušenou 
psychoterapeutkou PhDr. Sylvou Navarovou nabídla rodičům bezpečný prostor 
pro vzájemné předávání zkušeností, sdílení nejistot, únavy, stresu, ale také 
pozitivních událostí z náročného života s postiženým dítětem.
V této skupině se mohli rodiče vzájemně inspirovat, předávat užitečné informace 
a vyzkoušené dovednosti. Naučili se také základní relaxační techniky.

2. Rodinné terapie

V rámci rodinných terapií byl použit speciální léčebný přístup, který navozuje 
prospěšné změny v rodinné skupině právě psychologickými metodami.

Cílem nabízené terapie bylo:
• psychická podpora rodinného systému
• nacházení nových a vhodných řešení pro aktuální problémy i zvládání 

dlouhodobého stresu
• podpora změny přístupu z nefunkčního, ve fungující a přijatelný
• hledání zdrojů rodinného systému a jejich další podpora a zužitkování  

do budoucnosti
• společné rodinné sdílení pocitů a potřeb jednotlivých členů rodiny

3. Odborné semináře pro rodiče dětí s PAS

Tyto akce byly otevřené širší veřejnosti včetně rodičů, kteří zaznamenávají 
odlišnosti ve vývoji svého dítěte a s jeho vyšetřením stále váhají.



Témata: 
• Setkání s rodinou pečující o dítě s PAS 
• Detoxikační medicína v souvislosti s PAS 
• Možnosti podpory u osob s PAS od dětství po dospělost 
• Komunikace u osob s PAS

4. Odborné poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte s PAS

Poradenství týkající se péče a výchovy dítěte s PAS s ohledem na jeho individuální 
schopnosti a specifické potřeby. Poradenství bylo zaměřeno především na oblast 
rozvoje jemné i hrubé motoriky, sebeobslužných dovedností, alternativní 
komunikace, strukturovaného učení a denního režimu dítěte, řešení volného 
času, možnosti předcházení a řešení problémových situací. Byla nabídnuta 
pomoc s výběrem učebních pomůcek i úpravou prostředí.

K osobním konzultacím byli k dispozici speciální pedagogové s dlouholetou praxí 
v edukaci osob s PAS a mentálním postižením.

5. Podpůrný program pro děti s PAS

Program probíhal formou řízených i spontánních hravých aktivit se zaměřením 
na podporu a rozvoj rozumových schopností dítěte, podporu komunikace, rozvoj 
jemné i hrubé motoriky, schopnosti orientace, nácvik sebeobslužných dovednos-
tí, nácvik imitace pohybů a sociální interakce, rozvoj smyslů, rozvoj grafomotori-
ky, spontánní kresbu, malbu, přípravu dětí k nástupu školní docházky.

S dětmi pracoval tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob 
s PAS a mentálním postižením.

6. Prožitkové setkání s prvky muzikoterapie

Prožitková setkání nabídla rodinám dětí s PAS aktivní odpočinek, pomohla jim 
uvolnit psychické napětí, poskytla radost ze seberealizace, sebevyjádření, 
přinesla jim společný pozitivní zážitek.



Jak postupovat při podezření na PAS?

1. Stanovení diagnózy (to je důležitý základ!)

Při podezření požádejte pediatra o vyšetření u (dětského) klinického psychologa 
nebo pedopsychiatra - nejlépe u těch, kteří s diagnózou v PAS mají zkušenost.  
Nenechte se pediatrem odbýt nebo si namluvit, že své dítě špatně vychováváte! 
Dejte na svůj instinkt. Pokud si odborník není diagnózou jist, požádejte jiného 
psychologa či dětského psychiatra či postupte další vyšetření na neurologii 
a Ústavu dědičných a metabolických vad.  

Další vyšetření, které byste měli podstoupit je genetické. 
Diagnostika je možná od 2 let. Diagnóza může být s jistotou potvrzena mezi 
3-4 rokem, kontrolní vyšetření se provádí mezi 4-5 rokem.
 
2. Kontaktování odborníků

Pokud někdo z odborníků vysloví podezření, že se jedná o poruchu autistického 
spektra, nebo se na některém z vyšetření potvrdí, vyhledejte v případě malých 
dětí Poradnu rané péče, v případě předškolních dětí a starších nejbližší SPC nebo 
pobočku APLA.
 
3. Zapojení do vzdělávacího programu

V SPC odborníci zváží stupeň postižení a zhodnotí dítě pro možnost vzdělávání 
a zapojí dítě do speciálního vzdělávacího programu (speciální školství), nebo 
do běžných MŠ  a následně ZŠ, SŠ, OU, v místě kde jsou nakloněni inkluzi těchto 
žáků. Případně požádejte o přidělení asistenta. SPC doporučí dle potřeby asisten-
ta pro vzdělávání (financování asistence je na rozhodnutí a vůli ředitele školy 
a mnohdy vytrvalosti rodiče).
 
4. Žádost o průkaz ZTP a příspěvek na péči

Po stanovení diagnózy lékařem požádat o průkaz ZTP  nebo ZTP/P na nejbližší 
pobočce Úřadu práce České republiky.
Následně si můžete požádat na nejbližší pobočce Úřad práce České republiky 
o příspěvek na péči. 
 



5. Další lékařská pomoc

Pokud je třeba, vyhledejte další potřebnou lékařskou pomoc např. logopedickou, 
rehabilitační, …
 
6. Zapojení do komunit

Vyhledejte si nejbližší organizaci, která nabízí podpůrné programy pro autistické 
děti. Zapojení do takovéto komunity podporuje předávání zkušeností, vzájemnou 
psychickou podporu, může přiblížit různé terapie, nabídnout výlety, tematické 
odpoledne, tábory, semináře, přednášky a rodičovské skupiny a další. 



Katalog služeb

Databáze služeb poskytovaných v okrese Nový Jičín a blízkém okolí zaměřené 
na předškolní a mladší školní děti a zajímavé odkazy na ostatní organizace nebo 
webové stránky zabývající se problematikou PAS. 

Obsahuje výčet zdravotnických zařízení (dětské psychiatry a psychology, 
neurology, logopedy, pedagogicko–psychologické poradny), vzdělávací zařízení 
(speciální a inkluzivní MŠ, ZŠ), sociální služby (neziskové organizace poskytující 
sociální služby v dané oblasti, poradenská zařízení). 

Jednotlivé kontakty v každé z uvedených oblastí jsou řazeny do skupin a obsahují 
i odkaz na webové stránky.

•   Sociální služby
•   Vzdělávací služby
•   Zdravotnické služby
•   Organizace na Novojičínsku
•   Zajímavé odkazy



Centrum psychologické pomoci, p.o.
Poskytuje individuální, partnerské a rodinné poradenství, telefonickou krizovou 
pomoc. Vykonává speciální činnosti v náhradní rodinné péči. Pomáhá formou 
odborného sociálního poradenství lidem, kteří pociťují svou životní situaci jako 
obtížnou.

Štefánikova 7, Nový Jičín, 741 01
556 702 265
nj@cepp.cz
www.cepp.cz

DOMINO cz, o. p. s.
Organizace přátelská dětem, mládeži a rodině nabízí poradenství, meditace, 
besedy, vzájemné setkávání a další služby.

Za Humny 167, Nový Jičín, 741 01
733 534 694
kcr.nj@idomino.eu
www.idomino.eu

Proficio, z.s.
PROFICIO, o.s. (ve spolupráci se z.s. ITY) realizuje projekt zaměřený na podporu 
rodinám, které pečují o děti s poruchou autistického spektra (PAS) v předškolním 
a mladším školním věku na území Novojičínska.
Projekt realizujeme při RC Provázek.

Rybí 231, 742 65
725 210 052
kancelar@proficionj.cz
www.proficionj.cz 





Poradna rané péče MATANA, Slezská diakonie
Posláním je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými 
potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte 
a začlenění se do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá hlavně
v domácím prostředí rodin.

Hlubčická 9, Krnov, 794 01
731 191 868
ranapece@sdk.cz
www.ranapecematana.webnode.cz

Podané ruce – osobní asistence
Podpora integrace handicapovaných lidí a seniorů do společnosti poskytováním 
služeb osobní asistence a canisterapie.

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
595 174 112
podaneruce@podaneruce.eu
www.podaneruce.eu





ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná
Škola je zaměřena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mentálním 
postižením, kombinovanými vadami a autismem.

Křižná 782, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, 757 01
571 622 346
posta@zsamskrizna.cz
www.zsamskrizna.cz

Základní škola Studénka, Sjednocení 650, 
příspěvková organizace
Úplná základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů pro 600 žáků. Nabízí integraci v běžných třídách za přítomnosti 
asistenta pedagoga i výuku ve speciálních třídách.

Sjednocení 650, Studénka, 742 13
556 400 782
zs.sjednoceni@mnetstudenka.cz
www.zssjednoceni.cz

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, 
příspěvková organizace
Jsme střední škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. 
Státní odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů, stravovací a ubytovací 
služby, strojírenské, zahradnické a zámečnické práce a údržba.

Sokolovská  487/45 , Nový Jičín, 741 01
556  707 623
vrublova@ouaprs.com
www.ouaprs.com 





Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, 
Ostravská 658/28, příspěvková organizac
Základní škola pro 740 žáků s družinou a jídelnou. Od školního roku 2015/216 
nově zřízena specializovaná třída pro žáky s PAS.

Ostravská 658/28, Bílovec, 74301
556 410 836
fialova.tgm@hotmail.cz 
www.tgmbilovec.cz

Základní škola a Mateřská škola Bílovec Komenského 
701/3, příspěvková organizace
Základní škola pro 750 žáků s družinou, jídelnou, dvěma tělocvičnami, školním 
hřištěm a zahradou s vybavením. Nabídka rozšířené výuky sportů, volitelných 
předmětů a cizích jazyků.

Komenského 701/3, Bílovec, 743 01
556 410 837
reditel@zsbkom.cz
www.zsbkom.cz

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého 
Hodslavice, příspěvková organizace
Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou. Základní škola pro 270 žáků s družinou 
a jídelnou.

Hodslavice 300 556 750 140
reditel@zshodslavice.cz
www.zshodslavice.cz





Základní škola a Mateřská škola Mořkov okres 
Nový Jičín, příspěvková organizace
MŠ pro 95 dětí s jídelnou a ZŠ pro 300 žáků s družinou a jídelnou. 
Pořádáme zájmové kroužky, výlety, sportovní a společenské soutěže či besedy.

Sportovní 258, Mořkov, 742 72
556 759 394
zsmorkov@zsmorkov.cz
www.zsmorkov.cz

Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, 
příspěvková organizace
Základní škola pro 120 žáků s družinou.

Jeseník nad Odrou 58, 742 33
556 739 027
ZS.JeseniknO@email.cz
jeseniknadodrou.zakladni-skoly.cz

MŠ Loučky
Mateřská škola pro 255 dětí s jídelnou. Školka s dostatkem prostoru a velkými 
zahradami, uzpůsobenými pro potřeby dětí.

Loučky 233, Loučky, 742 35
556 730 700
kopeckaleona@seznam.cz
www.msloucky.webnode.cz





Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
Škola se zaměřuje na poskytování kvalitního základního vzdělávání pro všechny 
žáky s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem.

Jičínská 486, Příbor, 742 58
556 722 485
kancelar@zsjicinska.cz
www.zsjicinska.cz/new

ZŠ a MŠ Bravantice přísp. org.
Základní škola a mateřská škola Bravantice je organizována jako malotřídní 
s pěti ročníky.

Bravantice 144, 742 81
556 417 050
zsamsbravantice@post.cz
www.zsamsbravantice.webnode.cz

ZŠ a MŠ Kopřivnice
Provoz základní školy pro 750 žáků s družinou a jídelnou.

17. listopadu 1225, Kopřivnice, 742 21
556 821 307
jiri.stosko@zskop17.cz
www.zskop17.cz/zs_17_new





Základní škola svaté Zdislavy
Církevní základní škola pro 250 žáků s jídelnou, družinou a školním klubem.

Štefánikova 117, Kopřivnice, 742 21
556 821 457
zdislava@zdislava.net
www.zdislava.net

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Dlouhá
Základní škola pro 216 žáků s jídelnou a družinou. Poskytujeme vzdělání dětem 
se sníženými rozumovými schopnostmi, na které navazují specifické poruchy 
učení a chování. Ve škole jsou integrováni i žáci s kombinovanými vadami 
a autismem.

Dlouhá 1995/54, Nový Jičín, 741 01
556 708 193
ss.novyjicin@quick.cz
www.zs-ms-nj-dlouha54.wz.cz

Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, 
příspěvková organizace
V naší škole jsou skupinově integrované třídy pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, mentálním postižením, kombinovanými vadami 
a autismem.

Česká 339, Fulnek, 742 45
556 741 024
zsjak@seznam.cz
www.sites.google.com/site/zirafafulnek





Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, 
příspěvková organizace
Mateřská škola Máj je největším a zároveň jediným právním subjektem, 
kde probíhá rozsáhlá integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vančurova 36, 741 01 Nový Jičín 
556 711 144
jancavrbova@seznam.cz
www.msmaj.estranky.cz

Základní škola a Mateřská škola Kunín, 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Základní škola pro 150 žáků s devíti třídami, ke které patří školní družina a školní 
jídelna a Mateřská škola pro 52 dětí. Zkušenosti s integrací autistických dětí.

Kunín 346, 742 53
556 749 714
machyckova@zskunin.cz
www.zskunin.cz

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, 
příspěvková organizace
Provozujeme základní a pomocnou školu pro 90 žáků s družinou a jídelnou.

Tyršova 1053, Frenštát p. R. 744 01
556 835 737
skola@zsfren.cz
www.zsfren.cz





Základní škola Odry, Pohořská 8, 
příspěvková organizace
Podpora rozvoje praktické výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pohořská 1010/8, Odry, 742 35
739 071 042
zspohor.odry@centrum.cz
www.zsodrypohorska.cz

ZŠ Floriána Bayera KOPŘIVNICE
Základní škola poskytuje základní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami.

Štramberská 189, Kopřivnice, 742 21
555 502 955
skola@zsbayera.cz
www.zsbayera.cz

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, 
Smetanova 1122, p. o.
Zařízení sdružuje 7 oddělení MŠ-speciální a logopedické, ZŠ speciální, 
kde jsou třídy pomocné, rehabilitační a třídy pro děti s autismem. Zářízení 
navštěvuje 115 dětí. Dětem je poskytována komplexní spec. pedagogická, 
rehabilitační a logopedická péče

Smetanova 1122/1, Kopřivnice, 742 21
556 810 242
info@detske-centrum.cz
www.detske-centrum.cz





Základní škola speciální a Mateřská škola speciální
Jako denní školské zařízení poskytuje výchovně vzdělávací péči dětem a žákům 
se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s vícečetným postižením 
a s poruchou autistického spektra ve věku od 3 do 20 let.

Komenského 64, Nový Jičín, 741 01
556 701 380
specskola.nj@specskolanj.cz
www.specskolanj.cz





Centrum pro diagnostika neurovývojových vad 
a diagnostické centrum pro autismus s působností 
pro Moravu
Moderní medicínské pracoviště, které se specializuje zvláště na vývojovou 
dětskou neurologii, vývojovou epileptologii, klinickou neurofyziologii, 
neurovývojové vady (např. vývojovou dysfázii, autismus, ADHD syndrom 
a jiné poruchy s hyperaktivitou atd.

Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dětské medicíny. 
Černopolní 9, 625 00, Brno. Pavilon G – 4. podlaží.
532 234 910
jkrajcova@fnbrno.cz
www.fnbrno.cz/detska-nemocnice/klinika-detske-neurologie/
specializovana-centra/t2642

Speciálně pedagogické centrum při Speciální škole 
pro žáky s více vadami
Speciálně pedagogické centrum je určeno handicapovaným dětem a mládeži 
s více vadami, jejich rodičům, pracovníkům škol a školských zařízení a dalším 
odborníkům, kteří se na péči o děti s postižením podílejí.

Komenského 64, Nový Jičín, 741 01
556 706 262
spc.nj@specskolanj.cz
www.specskolanj.cz/?sekce=spc&id=3





Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, 
pracoviště Valašské Meziříčí
Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství i preventivní služby 
dětem, rodičům a pedagogickým pracovníkům škol i školským zařízením. 
Zhodnocení a pomoc, pokud je podezření na PAS.

Křižná 782 (vchod z ulice Vodní), Valašské Meziříčí, 757 01
571 621 643
pppvm@poradnazl.cz
www.poradnazl.cz 

Mgr. Daniela Kvasničková
Provoz ordinace klinické psychologie se zaměřením na psychodiagnostiku 
dětí i dospělých a psychoterapii.

Jičínská 14, Příbor,  742 58
775 717 709

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, 
příspěvková organizace
Poskytování služeb souvisejících především se zdravým psychickým a školním 
vývojem dětí a mládeže od 3 do 19 let.

Žižkova 3, Nový Jičín, 741 01
556 771 144
info@pppnj.cz
www.pppnj.cz

Hana Graňáková
Provoz neurologické ordinace.

Purkyňova 22, Nový Jičín, 741 01
556 701 672





MUDr. Taťána Kopalová
Provoz ordinace dětského lékařství a psychiatrie.

Na Náspech 78, Hranice I-Město, 753 01
603 551 474, 581 604 144

Mgr. Emilie Poláková
Provozuje logopedickou ordinaci. Provádí diagnostiku a terapii poruch 
komunikace dětí a dospělých. Zabývá se reedukací řeči u dětí, nácvikem 
správné výslovnosti, stimulací řeči, terapií neobratnosti mluvidel a další.

Tyršova 1621/21, Nový Jičín, 741 01
556 709 487
emilie.polakova@seznam.cz

Ambulance klinické logopedie - Mgr. Petra Jurečková
Logopedie.

Rožnovská č.p. 240, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
723 271 813
jureckovapetra@seznam.cz

Mgr. Žaneta Wirthová
Diagnostika a terapie řečových vad a poruch. Léčba poruch výslovnosti, 
koktavosti, breptavosti, afázie, vývojových poruch řeči a jazyka.

U Nemocnice 918/9, Valašské Meziříčí, 757 01
606 681 193
zaneta.wirthova@seznam.cz





Mgr. Monika Kelarová
Logopedie.

Sokolovská 827/10, Nový Jičín, 741 01
737 234 451
logopedienj@seznam.cz

Marcela Kvardová
Dětská klinická a klinická psychologie je ambulance zaměřená na péči o děti.

Hlavní třída 1196, Ostrava Poruba, 708 00
608 024 976
psycho.ambulance@gmail.com
www.psychologie-ostrava.info

MUDr. Martina Lichnovská
Psychiatr.

Bezručova 413/2, Nový Jičín, 741 01
556 701 659
m.lichnovska@centrum.cz

Vnitřní mír s.r.o., Mgr. David Teichman
Ordinace klinické psychologie a psychoterapie pro děti i dospělé, rodinná terapie. 

Purkyňova 1317/22, Nový Jičín, 741 01
733 730 596
david.teichman@email.cz





Mgr. Petra Sztuchlíková, klinická logopedie
Komplexní služby v oblasti klinické logopedie pro děti i dospělé se zaměřením 
na poruchy komunikace u dětí a dospělých s autismem, s poruchou rozumění 
řeči, elektivního mutismu, stavy po CMP, polytraumatech, také nápravy hlásek, 
vývojové dysfázie atd

Záhumenní 1477, Kopřivnice, 742 21
733 52 62 27
p.sztuchlikova@centrum.cz
www.logopedie-sztuchlikova.webnode.cz

Nemocnice Nový Jičín a.s., 
logoped Mgr. Jana Roubínková
Diagnostika a terapie poruch řeči u dětí i dospělých a dále vyšetření u zájemců 
o studium na střední nebo vysoké škole.

Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, 741 01
556 773 697
sekretariat@nnj.agel.cz
nemocnicenovyjicin.agel.cz/pracoviste/oddeleni/neurologicke
-oddeleni.html

Mgr. Jana Malovaná
Nabízíme komplexní služby v oblasti klinické logopedie pro děti i dospělé, 
především se zaměřením na poruchy komunikace u dětí a dospělých s autismem, 
s poruchou rozumění řeči, elektivního mutismu, stavy po CMP, polytraumatech, 
ale i nápravy hlásek,

Smetanova 746/9, Bílovec, 743 01
556 403 026
janamalovana@seznam.cz





Logopedie s.r.o., 
Mgr. Jana Roubínková, Mgr. Michaela Bohatá
Klinická logopedie, náprava poruch komunikace u dětí a dospělých. Zabýváme 
se poruchami výslovnosti a komunikace u dětí a dospělých, reedukací poruch 
výslovnosti a komunikace s využitím výukových programů na PC.

Na Luhách 656/7, Kopřivnice, 742 21
607 858 138, 737 313 817
adamusova.logopedie@seznam.cz, michaelabohata@seznam.cz
www.logopedie-sro.cz





ITY
Podpora osob s poruchou autistického spektra, s orgánovým, mentálním 
či tělesným handicapem, rodičů pečujících o tyto děti a osoby a podporu rodin 
a osob pečujících o děti v pěstounské péči.

Starý Jičín 34, 742 31
605 918 230
ity@centrum.cz 
www.ity-os.cz

Purpura. o.s. ČAJ O PÁTÉ (klub pro rodiče a děti)
Klubová činnost pro rodiče a děti s autismem a jiným zdravotním postižením.

Klub seniorů, Sokolovská 393, Kopřivnice, 742 21
774 956 824
holubova@purpura21.cz
www.purpura21.cz/caj-o-pate

Purpura. o.s.
Neformální služby / dobrovolné služby poskytované dětem a dospělým osobám 
se zdravotním postižením s účastí rodinných příslušníků a blízkých osob 
(„přátelé Purpury“).

Měrkovice 782, Kozlovice, 782 47
774 956 824
info@purpura21.cz
www.purpura21.cz





RAIN MAN – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem 
(spolek)
Sdružování rodičů s dětmi postiženými autismem. Klubovna pro rodiče s dětmi 
každý 2. pátek v měsíci v Ostravě. Pravidelná setkání členů sdružení v Ostravě. 
Volnočasové akce pro rodiny dětí s autismem. Účast na odborných konferencích 
a seminářích.

Tichá 718/11, Ostrava-Svinov, 721 00
723 564 399
info@rain-man.cz
www.rain-man.cz





Občanské sdružení ProCit, z.s.
Sociální i vzdělávací služby.

Kaznějovská 1517/51, Bolevec, Plzeň, 323 00 
777 700 766 
procit@centrum.cz 
www.autismusprocit.cz

Poradna pro Aspergerův syndrom, terapii a sportovní 
masáž

Žitná 13 Praha 1, 110 00 
734 335 800 
dvacetjedna21@email.cz 
www.petraskala.cz

RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace
Podpora v nácviku a rozvoji dovedností, které vedou k větší samostatnosti 
a soběstačnosti a lepšímu využití příležitostí tak, aby jejich život získával 
na kvalitě a vedl k sociálnímu začlenění, včetně začlenění na trh práce.

Sokolovská 9, Nový Jičín, 741 01 
734 366 561 
g.lhotska@sdk.cz 
www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-dusevnim-onemocnenim/strediska-
-pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/centrum144





KARMEL Tichá
Denní stacionář a domov pro osoby s postižením. Poskytuje pomoc pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením. K dispozici je místnost pro muziko-
terapii a snoezelen, dále keramická dílna, koupelna s vířivou vanou a sprchami, 
kotelna, šatny atd.

Tichá 295, 742 74 
733 142 413 
ticha@sdk.cz 
www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi
-s-handicapem/centrum14

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny
Provoz chráněných dílen. Pomáháme rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti 
a zajišťujeme nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu. Pořádáme 
různé přednášky a exkurze a poskytujeme duchovní podporu.

U Jičínky 25 a Pod Lipami 19, Nový Jičín, 741 01 
734 416 302 
std.nj@sdk.cz 
www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi
-s-handicapem/centrum37

Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s.
Pomáháme rodičům porozumět situaci, ve které se ocitli a pomáháme jim nalézt 
srozumitelné a dosažitelné záchytné body v budoucnosti.

Vyšehradská 320, Praha – Nové Město, 128 00 
607 985 492 
info@cta.cz 
www.cta.cz





Základní škola praktická
Speciální základní škola pro 110 žáků s družinou pro 20 dětí a jídelnou. 
Na škole je přípravná třída pro vstup do základní školy s kapacitou 10 dětí. 
Nabízíme keramický, sportovní, ekologický a počítačový kroužek. Vyučujeme 
hru na flétnu atd.

Tyršovo nábřeží 649, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 
571 654 165 
reditel@zsproznov.cz 
www.zsproznov.cz

Základní škola, Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, 
příspěvková organizace
Nabízí speciální třídy i praktickou výuku pro žáky s kombinací postižení, 
odbornou rehabilitační péči, speciální péči o děti s vývojovými poruchami učení.

Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava–Zábřeh, 700 30 
596 768 131 
spc.vajdy.ostrava@seznam.cz 
www.zskptvajdy.cz

Mateřská škola logopedická Ostrava
Mateřská škola pro 60 dětí zaměřená na péči o děti s vadami řeči a integraci dětí 
s kombinovanými vadami a autismem.

Na Robinsonce 1646, Ostrava–Poruba, 708 00 
739 343 437 
info@robinsonka.cz 
www.robinsonka.cz





Lidová konzervatoř a Múzická škola, 
příspěvková organizace
Unikátním způsobem pečuje o osobnostní a umělecký rozvoj žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami s cílem hledat, integrovat a nalézat pestrý program 
pro zlepšení jejich života.

Nabízí výuku v základních uměleckých žánrech: divadlo, hudba, tanec, kresba, 
malba a uměleckou terapii v oborech: arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, 
zpěvoterapie, dramaterapie, psychoterapie, funkční zdravotní cvičení ad.

Nivnická 9, Ostrava–Mariánské Hory, 709 00 
596 626 891 
sekretariat@muzickaskola.cz 
www.lko.cz

ADAM - autistické děti a my, z.s.
ADAM organizuje pro rodiny s PAS různé druhy terapií, jednodenní výlety s rodiči 
i bez rodičů a s asistenci, tématické odpoledne či pobyty, tábory, semináře, 
přednášky a rodičovské skupiny.

Mozartova 1092/2, Havířov, 736 01 
608 853 940 
info@adam-pas.cz 
www.adam-pas.cz

MIKASA z.s.
Poskytuje volnočasové a aktivizační činnosti pro děti a mladé lidi se středně 
těžkým a těžkým kombinovaným postižením. Denní stacionář pro děti a mládež 
s kombinovaným postižením.

Čujkovova 40a, Ostrava–Zábřeh, 700 30 
774 498 956 
info@mikasa-detem.cz 
www.mikasa-detem.cz





ABC o.p.s.
Nestátní nezisková organizace poskytující služby pro děti s PAS. Provozuje hernu 
pro tyto děti na Nábřeží SPB 455 V Ostravě-Porubě, kde nabízí volnočasové 
aktivity, různé druhy terapií, semináře, přednášky a podpůrné rodičovské 
skupiny. Pořádá tábory.

Karola Šmidkého 1823/9, Ostrava–Poruba, 708 00 
info@abc-ops.cz 
www.autistickedite.cz

Za sklem o.s.
Posláním sdružení je poskytovat osobám s Poruchou Autistického Spektra (PAS) 
takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí.

Pardubská 293, Vizovice, 763 12 
604 105 186 
info@zasklem.com 
www.zasklem.com

AUT - Centrum o.p.s.
Centrum terapeutické péče o děti s autismem a poruchami chování.

Pod Brentovou 6/555, Praha 5, 150 00 
605 111 616 
kontakt@aut-centrum.cz 
www.aut-centrum.cz





Autismus
Portál o poruchách autistického spektra.
www.autismus.cz 

Autismus a my
E-shop pro děti se specálními vzdělávacími potřebami. 
www.autismus-a-my.cz

Naděje pro autismus
Platforma ve smyslu prostoru pro sdílení, objevování, nacházení a vytváření 
podmínek pro důstojný život osob s Autismem v České republice. 
www.nadejeproautismus.cz

Vzdělávání a autismus
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem 
v hlavním vzdělávacím proudu.
www.vzdelavaniaautismus.cz

Můj autismus
Stránka určená zejména rodičům dětí s autismem, lidem, kteří s ním žijí a těm, 
kteří je provázejí na jejich cestě.
www.mujautismus.cz

Modrá beruška
Modrá beruška je internetový portál poskytující aktuální informace 
o problematice PAS - poruchy autistického spektra nejen pro BRNO 
a Jihomoravský region.
www.modraberuska.cz





Modré srdce, o.s.
Pořádání seminářů a školení a to jak pro rodiče a pedagogy, tak i pro laickou 
veřejnost. Zajišťování osvěty veřejnosti o poruchách autistického spektra. 
Zajišťování setkání rodičů za účelem předávání osobních zkušeností, 
poskytování poradenství.

Na Škvárovně 520, Velké Poříčí, 549 32 
776 654 710 
alexandra.krovinova@seznam.cz 
www.modresrdce.webnode.cz

Adventor o.s.
Sdružení autistů a odborníků, společně poskytujících služby a podporu 
autistické komunitě. 

Vondroušova 1197, Praha 6, 163 00 
603 204 501 
adventor@adventor.org 
www.adventor.org

Občanského sdružení Poruchy autistického spektra
Nezisková organizace sdružující osoby s autismem a jejich rodiče a přátele. 

Kostelní č. 19, Ústí nad Orlicí 1, 562 01 
777 882 337 
aplapardubicko@seznam.cz 
www.os-pas.blog.cz





Jdeme autistům naproti – Olomouc o.s
Nabízí pomoc, podporu a poradenství lidem a rodinám s postižením 
autistického spektra.

Žilinská 26, Olomouc, 779 00 
608 366 835 
jan.olomouc.o.s@seznam.cz 
www.jan-olomouc.cz

RETT-COMMUNITY
Cílem je pomoci jednotlivým rodinám řešit jejich konkrétní potřeby, 
které vznikají při každodenní péči o dívku s RS.

Klapálkova 2238, Praha 11–Chodov, 149 00 
731 411 012 
info@rett-cz.com 
www.rett-cz.com

APLA Jižní Čechy, z.ú.
Posláním organizace je aktivně podporovat lidi s autismem a jejich rodiny 
k životu ve svém přirozeném prostředí poskytováním odborných služeb 
a předáváním speciálních metod práce.

Farského 887, Tábor, 390 02 
608 519 000 
jc@aplajc.cz 
www.aplajc.cz





Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Severní 
Čechy, o.s.
Cílem sdružení je zkvalitnění péče o osoby s poruchou autistického spektra 
v Ústeckém kraji v České republice. Sdružení hodlá všemi prostředky podporovat 
systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s PAS a jejich rodinám.

Alešova 268/1, Ústí nad Labem, 400 01 
603 490 323 
info@apla-sc.cz 
www.apla-sc.cz

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s.
Vyvíjí svou činnost především v těchto oblastech: osobní asistenční služba ve 
volném čase, dobrovolnická služba, informovanost odborné a laické veřejnosti, 
školení odborníků a rodičů, spolupráce se školskými zařízeními, zájmové 
kroužky, letní pobyty.

Fügnerova 30, Brno, 613 00 
548 220 345 
kancelar@apla-jm.cz 
www.apla-jm.cz

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.

Brunnerova 1011/3, Praha 17 Řepy, 163 00 
284 684 959 
apla@apla.cz 
www.nautis.cz





Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA
APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují 
postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané 
odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního proudu.

Na Truhlářce 24, Praha 8, 180 00 
284 684 959
apla@apla.cz 
www.apla.cz





Závěrečné poděkování

Katalog v elektronické i tištěné podobě vznikl díky společnosti Proficio z.s., 
která byla založena v roce 2008. Postupně se k ní připojila skupina lidí, 
která pro organizaci pracuje z jednoho prostého důvodu – máme potřebu, 
chuť a talent věci měnit, posunovat kupředu, dělat je jinak a hlavně 
PODPOROVAT a PROPOJOVAT DRUHÉ, PROSÍVAT A BÝT JIM UŽITEČNÍ. 

Pracujeme na veřejně prospěšných projektech tak, jak nás to baví a v tom, 
co umíme. Při tom se držíme našich hodnot – respektujeme individualitu, 
spolupráci a partnerství, smysluplnost, potřebnost změn, otevřenost 
a transparentnost. Kromě toho provozujeme Rodinné centrum Provázek 
a Coworkingové centrum COWO NOVO-prostor pro (spolu)práci.

V Novém Jičíně 1. 3. 2016

Sídlo: Proficio, z.s., Rybí 231, 742 65
Kontaktní adresa: Rodinné centrum Provázek, Bohuslava Martinů 1994/4, 
       741 01, Nový Jičín
Kontaktní osoba: Martina Paličková
Telefon: 725 210 050
E-mail: martina.palickova@proficionj.cz
Web: www.proficionj.cz
Facebook: www.facebook.com/473022156195719



Mapa služeb pro rodiny dětí 
v předškolním či mladším 
školním věku s poruchou 
autistického spektra (PAS) 
působících na Novojičínsku.
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sKatalog vznikl v rámci projektu ,,Nejsme v tom sami“ podpořeného „Grantem 

se podílelo také město Nový Jičín.
www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz


