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Vážení rodiče a přátelé lidí s autismem, 
vážení partneři, podporovatelé a příznivci,  

i ve  třetím roce existence našeho spolku jsme zaměřili svou pozornost a síly na
to, co je smylem naší práce - být co nejvíce prospěšní lidem, kterým autismus v
jakékoli podobě vstoupil do života. 

První polovina roku byla ještě poznamenána situací kolem COVIDu 19, možnost 
 osobních setkání či společných akcí byla výrazně omezená.
Využili jsme proto zkušenosti s on-line aktivitami a zájemcům o vzdělávání i
našim zaměstnancům jsme zprostředkovali řadu webinářů, přednášek a kurzů,
především z nabídky Národního ústavu pro autismus.

Od června byla již omezující opatření ve velké míře uvolněna a prostor se otevřel
vzájemnému potkávání, ať už při individuálních schůzkách s rodiči v našem
Centru LÍP A SPOLU, vzdělávacích akcích, tvořivých workshopech, víkendových
pobytech rodin s dětmi  či letních příměstských a pobytovém táboře pro děti s
neurovývojvým hendikepem.
Vše se mohlo dít díky pokračující realizaci projektů SPOLU NEJSME AUT a
Příměstské tábory Líp a spolu z Evropských sociálních fondů. Významná byla i
podpora z nadačního fondu AutTalk, NF Preciosa, rozpočtu měst Česká Lípa,
Mimoň a dalších darů. 

Novinkou v naší činnosti  se v tomto roce stalo zahájení realizace projektu
Homesharing,  do kterého jsme byli vybráni a finančně podpořeni Abakusem,
nadačním fondem zakladatelů Avastu.

Po celý náročný rok se všichni aktivní členové spolku, někteří sami pečující o
člena rodiny s autismem či jiným hendikepem, snažili pracovat nad rámec
povinností placeného pracovníka a jejich činnost byla z velké části
dobrovolnická. 
Patří jim poděkování a uznání.

 

Úvodní slovo 

Radka Ondrušková 
 



Spolek LÍP A SPOLU, z.s. vznikl v roce 2019 z neformální skupiny
rodičů a prarodičů dětí s autismem v České Lípě.

Působí především v Libereckém kraji a nabízí ucelené služby
rodinám dětí s autismem a dalšími neurovývojovými
odlišnostmi.i 

Vším, co děláme, chceme přispět k tomu,
aby se lidem s autismem a jejich blízkým
dostalo pochopení, respektu, zájmu a
podpory tak, jak je potřebují. 

Chceme, aby svůj život mohli prožívat
naplno a užívat si ho jako všichni lidé.

O nás

individuální poradenství  
rodičovská skupina
vzdělávání
HOMESHARING
dětské tábory - příměstské i
pobytové
rodinné víkendové pobyty  
tvořivé workshopy
půjčovna literatury

Video 
LÍP A SPOLU

"Kdo jsme a co
děláme"



Vytváříme klidné, bezpečné a lidské prostředí pro vzdělávání a osobní rozvoj
lidí s poruchami autistického spektra, jejich příbuzných a přátel.

Vytváříme prostor k odlehčení rodičům a rodinám s dítětem s poruchou
autistického spektra.

Sdílíme. Někdy pomůže jen slyšet, že v tom nejsme sami, někdy jsou
předány velmi důležité tipy, postupy a zkušenosti. Svépomocné skupiny
rodičů, tvořivé workshopy pro rodiče s dětmi, odpočinkové víkendy pro
rodiny vytváří místní komunitu sdílení.

Propojujeme svět pedagogů a škol s rodinami se znevýhodněnými dětmi,
inspirujeme a motivujeme příklady dobré praxe, školíme pedagogy v
oblasti poruch autistického spektra.

Pracujeme především v regionech Českolipsko, Šluknovsko, Liberecko.
Hájíme zájmy rodin se členy s PAS, účastníme se pracovních skupin
inkluzivního vzdělávání Libereckého kraje, regionu Českolipsko,
spolupracujeme s městy i veřejnou správou.

 
Být jiný je normální

Čas pro sebe potřebuje každý

Spolu to zvládáme lépe

Respekt k jinakosti a inkluze dětí a lidí s hendikepem

Spolupráce napříč místní komunitou

 
 
 
 

Vize spolku 



Zprostředkováváme znevýhodněným dětem zážitky, k nimž se bohužel
zatím nesnadno dostávají.
·Vytváříme klidné ohleduplné a bezpečné prostředí pro vzdělávání a
rozvoj dítěte.
Rozvíjíme děti bez ohledu na jejich hendikep.
Nikoho do ničeho nenutíme, respektujeme tempo jednotlivce.
·Poskytujeme asistenci všem, kteří ji potřebují.

Jsme původně rodičovská skupina, chápeme, 

Umožníme rodičům a všem pečovatelům, 

Radíme rodičům, jak sladit pracovní život 

Vzděláváme rodiče pomocí odborníků 

Učíme rodinu včetně sourozenců 

Poskytujeme homesharing - službu sdíleného domova. 

Pomáháme bořit bariéry strachu z jinakosti ve školách. Chceme, aby
vzdělávání bylo pro všechny a děti se mohly učit od sebe navzájem,
respektovat své odlišnosti, uměly spolupracovat a vzájemně si pomáhat.
Školíme pedagogy i asistenty.

Jsme neziskovým partnerem města Česká Lípa i Libereckého kraje, který
pomáhá řešit problémy našich klientů. Účastníme se poradních skupin a
kulatých stolů, hájíme zájmy lidí s poruchou autistického spektra.

S

 
 

Dítě

Rodič

       jak je náročné vychovávat dítě s hendikepem, 
       chceme tyto zkušenosti dalším rodičům předat.

       aby si odpočinuli a věděli, že jejich dítě je 
       v bezpečném a svobodném prostředí.

       s hendikepem jejich dítěte. 

       a specializovaných kurzů.

       hendikepovaného dítěte relaxovat 
       a rozvíjet se spolu na rodinných pobytech.

Učitel

Veřejná správa 

 

Naše mise



Respektování přirozené důstojnosti
Nediskriminace jednotlivce ani členů jeho rodiny
Respektování odlišností a přijetí osob se zdravotním
postižením jako součásti lidské rozmanitosti a
lidskosti
Rovnost příležitostí 
Radost ze života
Otevřenost
Hravost
Spolupráce 
Sdílení
Vzájemná pomoc a vzájemný rozvoj
Autonomie jednotlivce
Inkluze

S

 

 

 
 
 
 

Hodnoty 



Aktivity v roce 2021 

Přinášet informace a zprostředkovat další vzdělávání v oblastech
souvisejících s problematikou autismu je už tradičně jednou z našich
důležitých aktivit. 
Pro rodiče dětí s PAS, další rodinné příslušníky a pečující, pedagogické
pracovníky vydělávající děti s autismem, pracovníky v sociálních
službách, dobrovolníky vybíráme zajímavá témata přednášek, kurzů
seminářů, workshopů a zkušené lektory, nejlépe s vlastní praxí.
Vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 56 osob.

 

 

 
 
 
 

Vzdělávání 

20.5.2021  Klidná bříška, Renata Daubnerová
22.7.2021  Psychická a fyzická imunita z pohledu aromaterapie, Ing. Šárka Patrná
10.8.2021  Prevence konfliktů a jejich řešení, Mgr. Blanka Ježková
30.8.2021  Podpůrná opatření při vzdělávání žáků s PAS, Mgr. Petra Schindlerová 
30.9.2021  Konopí pro zdraví, Pavel Čermák, DiS.
26.10.2021 Práce úzkostmi,  rituály a dalšími poruchami u lidí s PAS, Mgr. J.Bittmann 
4.11.2021    Hranice a práce s limity, Mgr. Blanka Ježková

 

 
 
 
 



Námořnický pobytový tábor 

 5.7. - 9.7. 2021 příměstský tábor v České Lípě, ZŠ speciální 
12.7. - 16.7. 2021 příměstský tábor v ZŠ Dubá
19.7 - 23.7. 2021 příměstský tábor Mimoňové v ZŠ Kuřívody
 9.8. - 13.8. 2021 Indiánský příměstský tábor Polevsko

 
  

Aktivity v roce 2021 

Příměstské tábory 

26.7.- 31.8. 2021, penzion U Janouškovců, Kytlice

. 

 

 

 
 
 
 

 
Tábora se zůčastnilo 12 dětí s
neurovývojovou odlišností, o které se
staral tým šesti zkušených pedagogů a
asistentů. Program tábora
přizpůsobený možnostem táborníků
zahrnovat procházky a hry v okolních
lesích, i výlet na zříceninu hradu
Tolštejn, ukázku výcviku psů a
samozřejmě koupání v blízkém
přírodním koupališti. Konání tábora
bylo podpořeno dotací z rozpočtu
města Česká Lípa.
. 

 

Na čtyřech pětidenních příměstských táborech se během letních
prázdnin vystřídalo 45 dětí se zdravotním znevýhodněním i bez.
Kolektivy vedoucích byly složeny převážně ze zkušených pedagogů a
asistentů a děti si užily spoustu zábavy, her, výletů a dobrodružství.
  



Na tvořivých dílnách se sešli rodiče i děti, aby zapojili svou fantazii i
šikovné ruce a kromě vlastního výrobku si odnesli domů fajn pocit
z tvorby a vzájemné spolupráce. 
Užít tvoření si přišlo 18 dětí a rodičů. 

5.6.2021    Malování na obličej a výroba plstěných šperků
6.6.2021    Vyrábíme přírodní mýdlo
2.7.2021    Navlékáme korálky
25.9.2021  Vytvoř si svou masku 
26.9.2021  Vyrábíme šperky
21.10.2021  Dýňování
9.12.2021   Muzikohrátky

 

 

 
 
 
 

Aktivity v roce 2021 

Tvořivé workshopy 



Díky podpoře z AutTalku, nadačního fondu Kateřiny Sokolové,
jsme mohli nabídnout rodinám s dětmi s PAS dva velmi žádané
víkendové pobyty v Domě rodin ve Smečně, kde jsou vždy
připraveni přivítat děti i dospělé s různými specifickými
potřebami. 9 rodin si tak mohlo užít netradiční víkend.

O děti se část pobytu postaraly zkušené asistentky a rodiče měli čas na tak
potřebný odpočinek. Prostor byl i na společnou hru venku i uvnitř, vycházky,
návštěvu muzea vojenské techniky či večerní grilování.

 

 

 
 
 
 

Aktivity v roce 2021 

Víkendové pobyty pro rodiny 



V červnu se nám podařilo získat podporu Nadačního fondu Abakus
(dříve Nadační fond Avast) v projektu Homesharing 21. (1.7.2021-
31.12.2023)

Homesharing je forma odlehčovacího pobytu založená na komunitní pomoci.
Umožňuje pravidelný pobyt člověka se zdravotním znevýhodněním  v
domácnosti tzv. hostitele.   
 
S dalšími pěti podpořenými organizacemi se náš homesharingový tým školil u
mentorů projektu a autorů metodiky "Začínáme s homesharingem", 
 organizací Naděje pro děti úplňku z Prahy a Rodinné integrační centrum
Pardubice, v principech a metodách zprostředkování homesharingu rodinám
dětí s autismem a mentálním hendikepem. 
V následujících letech budeme vyhledávat zájemce o hostitelství, kteří projdou
odbornou přípravou a párovat je s dětmi a rodinami, které o tuto službu projeví
zájem. 

 

 

 
 
 
 

Aktivity v roce 2021 

Homesharing 



Aktivity v roce 2021 

Rodičovská skupina 

Další aktivity 

Otevřená skupina (nejen) rodičů dětí i
dospělých s autismem, kam může přijít
kdokoli se zájem o problematiku autismu
sdílet své zkušenosti, starosti i radosti a
kde může očekávat pochopení,
povzbuzení a podporu i cennou inspiraci,
radu, kontakt, dobrou zkušenost od lidí s
podobným osudem.  

Setkání rodičovské skupiny se konala třikrát v
druhé polovině roku a zúčastnilo se jich 12
rodičů a prarodičů dětí s neurovývojovou
odlišností.

 

 
 
 
 Po celý rok jsme také byli členy

Pracovní skupiny pro rovné příležitosti
v rámci realizace Místního akčního
plánu Českolipsko-Novoborskol II a
krajské Pracovní skupiny pro rovné
příležitosti ve vzdělávání, Sociálního
výboru města Česká Lípa a Pracovní
skupiny pro komunitní plánování
města Česká Lípa.

Pokračovala spolupráce se školami,
DDM, školskými poradenskými
zařízeními i sociálními organizacemi. 

 

 

 



Evropské sociální fondy - čerpání dotace zajišťující pokračování
projektů SPOLU NEJSME AUT a Příměstské tábory Líp a spolu.
Ministerstvo zdravotnictví ČR - dotace projektu Zajištění
dlouhodobého provozu Centra LÍP A SPOLU.
Abakus, nadační fond zakladatelů Avastu - podpora projektu
Homesharig 2021 
Město Česká Lípa - finanční podpora celoročního činnosti spolku,
příměstského a pobytového tábora pro děti s PAS
Město Mimoň -  podpora dětských táborů
AutTalk, nadační fond Kateřiny Sokolové - dar umožňující setkávání
rodičovské skupiny a víkendového pobytu pro rodiny s dětmi
Nadační fond Preciosa - dar posloužil pro nákup pomůcek pro práci
s dětmi
Město Mový Bor - dar přispěl na celoroční činnost spolku

Děkujeme všem, kdo náš spolek jakýmkoli způsobem 
podporují a umožňují naši práci.

V roce 2021 to byly především:

Děkujeme za nefinanční dar GetBizDone, s.r.o., podporu a spolupráci
dalších organizací i jednotlivců.

 
 
 

Podporovatelé 
a dárci 



Organizační struktura

Ing. Radka Ondrušková

LÍP A SPOLU, z.s.
Organizační strukturu spolku tvoří výbor a revizor. 
Statutárním orgánem je výbor spolku, statutárním zástupcem je předseda výboru spolku.

předseda výboru spolku, statutární zástupce

koordinátor projektu SPOLU NEJSME AUT
koordinátor provozu Centra LÍP A SPOLU 
koordinátor Homesharingu 

JUDr. Jana Zejdová
koordinátor projektu                                                          
 Příměstské tábory Líp a spolu 
organizátor dětských táborů 
právní poradce

místopředseda výboru spolku 

Mgr. Petra Schindlerová Ing. Milena Nováková

Soňa Štrbáňová

člen výboru spolku revizor 

poradce ve vzdělávání  
Homesharing - odborník na práci s dětmi 
 a rodinami, adaptační průvodce 

účetní                                             
projektový a finanční manager 

asistent pro práci s dětmi a rodinami    
koordinátor dobrovolníků 

Mgr. Jana Glaserová
Homesharing - odborník na práci s
hostiteli, adaptační průvodce  

 



Spolek LÍP A SPOLU, z.s. v roce 2021 hospodařil v rámci své hlavní činnosti s
dotačními prostředky místní samosprávy i ústředních orgánů včetně
Evropských fondů, a také s finančními příspěvky nadací, které jeho činnost
podporují.

Úhrn čistého ročního obratu spolku činil v roce 2021 celkem 1 908 970 Kč
s výsledkem hospodaření ve ztrátě 1 145 kč. 
Jedná se tedy z celkového pohledu o velmi vyrovnané hospodaření.

V roce 2021 jsme realizovali činnosti a aktivity v souladu s hlavní činností
a to za podpory následujících dotačních, nadačních příspěvků a darů:

 

Zpráva 
o hospodaření



Spolek LÍP A SPOLU, z.s. byl registrován dne
9.2.2019 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
pod spisovou značkou L 12104  

Bratří Čapků 2870, 470 01 Česká Lípa

P.O.BOX 58, 470 01 Česká Lípa

Moskevská 82, 470 01 Česká Lípa

Ing. Radka Ondrušková
+420 733 706 309
radka.ondruskova@lipaspolu.cz

LÍP A SPOLU, z.s.
 
Rodiče a přátelé lidí s autismem nejen na
Českolipsku

Právní forma: spolek

     
Adresa sídla a fakturační adresa:
 

Poštovní adresa: 

Adresa Centra LÍP A SPOLU:
 

Kontakt:
 

Web: www.lipaspolu.cz
Fb: LÍP A SPOLU, z.s.

IČ: 07826290
 
Bankovní spojení:
Fio banka,a.s., číslo účtu 2301581426/2010
         
Logo spolku LÍP A SPOLU, z.s. 

Kontaktní údaje



(v celých tisících Kč)

IČO

07826290

LÍP A SPOLU, z.s. 
Bratří Čapků 2870
Česká Lípa 1 
470 01

A. I. 

A. III.

A. V.

B. I. 

B. II. 

B. III.

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky

1 x příslušnému finančnímu orgánu

Provozní dotace

Přijaté příspěvky 

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Spotřebované nákupy a nakupované služb

y Osobní náklady

Ostatní náklady

Předmět podnikání

Součet A.I. až A.VIII.

Součet B.I. až B.V. 

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 

ř. 18 - ř. 9

2

4

6

1

0

1

2

1

3

1

4

1

7

1

8

1

9

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Název, sídlo a právní forma účetní
  jednotky

Účetní jednotka doručí:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty 
podle Přílohy č. 2 
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Označení

06.03.2022

TEXT

sociální, vzdělávací a poradenské 
služby

Číslo
řádk
u

Hlavní
5

992
913

5
1 910 

1 436

367

106

1 909

-1

-1

Činnosti 
Hospodářská

6
Celkem
7

992
913

5
1 910 

1 436

367

106

1 909

-1

-1
C.

D

.

Náklady celkem

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před

zdaněním Výsledek hospodaření po

zdanění



Sestaveno dne:

1 x příslušnému fin. orgánu

Právní forma účetní jednotky

Jmění celkem 
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem

Dlouhodobé závazky celkem 
Krátkodobé závazky celkem

Zásoby celkem
Pohledávky celkem 
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

Předmět podnikání Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

Označení

Označení

(v celých tisících Kč)

IČO

07826290

LÍP A SPOLU, z.s. 
Bratří Čapků 2870
Česká Lípa 1 
470 01

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

a
B.

B. I. 
B. II. 
B. III. 
B. IV.

a
A.

A. I. 
A. II.
B.

B. II.
B. III.

06.03.2022

b

b

sociální, vzdělávací a poradenské 
služby

číslo Stav  k  prvnímu  dni
řádku účetního období

c 1

6373
7 8

819
9240

10 106
11 373

číslo Stav  k  prvnímu  dni
řádku účetního období

c 3

1230
1329
141

15 343
178

18 335
20 373

Stav k posled. dn
i účetního období

2

2 517
 

86
2 419
12
2 517

Stav k posled. dn
i účetního období

4

2 144
2 144

 

373
 

373
2 517

AKTIVA

PASIVA

Aktiva celkem

Pasiva celkem

Vlastní zdroje celkem

Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV.

Součet B.I. až B.IV.

Součet A. až B.

Součet A. až B.

Součet A.I. až A.II.


