
SENs, z.s.
Centrum péče o děti s vývojovou poruchou 

oficiálně byl Spolek založen v srpnu 2015, péči o děti ale sdílí rodiče i odborníci již od září 2011!



SENs z.s. Centrum péče o děti s vývojovou poruchou 
je neziskovou organizací - spolek 

sdružuje odborníky a rodiče dětí s vývojovou 
poruchou - nejč. autismem

sídlo organizace: Doudlevecká 666/36 Plzeň 
www.sensautismus.cz, e-mail: vyvojoveporuchy@seznam.cz 

číslo účtu: 2700845441/2010 

http://www.sensautismus.cz
mailto:vyvojoveporuchy@seznam.cz


spolek / kontakty: 

předsedkyně, statutární zástupce:  
Mgr. Hana Marková, markova@sensautismus.cz 

tel.: 605 572 499 
místopředsedkyně, statutární zástupce: 

MUDr. Eva Mayerová, mayerova@sensautismus.cz 
tel.: 602 193 313 

člen Rady: Bc. Simona Pěnkavová, penkavova@sensautismus.cz 
sociální pracovnice: Mgr. Dana Zelenková, zelenkova@sensautismus.cz 

administrativa, koordinace provozu:  
p. Michaela Zajíčková, zajickova@sensautismuscz 

mailto:markova@sensautismus.cz
mailto:mayerova@sensautismus.cz
mailto:penkavova@sensautismus.cz
mailto:zelenkova@sensautismus.cz


….. jak to všechno bylo?
“nahlédnutí do našeho spolku”



2011 - 2015 = spolupráce v rámci “jiné” neziskové organizace 
2015, červen = rozhodnutí pro “změnu” 

2015, srpen = oficiální založení spolku, předsedkyně Mgr. Hana Marková  
2015, podzim = projekt Plzeňského kraje a projekt Výboru dobré vůle 

2016, leden = místopředsedkyně spolku MUDr. Eva Mayerová 
2016, duben, prezentace poznatků z praxe na konferenci pedopsychiatrů 

2016, květem - červen = schválení třech projektů! (aktivity pro děti!) 
projekt ve spolupráci s Plzeňským krajem (provozní náklady!) 

2016, srpen = výpůjčka prostorů města v Rokycanech, potřebnost služeb! 
2016, říjen, příspěvek na kazuistické konferenci NAUTIS, Hana Marková 

2016, listopad = SENs je poskytovatelem sociálních služeb!  
2017, březen, projekt Plzeňského kraje (provozní nákl.) a další tři projekty! 



Modrá je barva porozumění a komunikace!

robotický vysavač “Bertík” se 
stal naším symbolem, protože 
kresba plně vystihuje specifika 
myšlení dětí s autismem…. 

nic není jednoznačné!  

nic není nenormální! 

jen někdo to ale chápe!



nezbytné 
technické úpravy 
ambulance Plzeň 

Doudlevecká 
srpen 2015



ambulance v Plzni je v provozu od léta 2015 
prostor je malý, vybavený s ohledem na potřeby dětí 

máme relaxační bazének - děti ho milují! 
máme terapuetický kinetický písek - je úplně vsude! 

máme instrumentárium na terapii hru - hodně všem poháhá!







“zprávy o ambulanci” se rychle rozšířily - klienti stále přicházeli…. 
v dubnu 2016 spolek navštěvuje 50 dětí! 

zahajujeme jednání s městem Rokycany…. 
v srpnu 2016 - diky podpoře města Rokycany jsme je dostali 

do výpujčky krásné prostory! 
provozní náklady můžeme hradit jen díky veliké podpoře 

Plzeňského kraje! Děkujeme! 



…. co vlastně děláme?



Nabídka / služby / aktivity
nabízíme primárně odbornou speciálně-pedagogickou a 
terapeutickou péči o děti s vývojovou poruchou 

zajišťujeme (když máme prostor) volnočasové a zážitkové 
programy, vedené odbornými lektory (zejm. aikido) 

preferujeme individuální přístup, mezioborovou spolupráci 
a odborné vedení všech našich aktivit 



zajišťuje speciálně pedagogickou diagnostiku a terapii 
pracujeme s dětmi s vážnými poruchami komunikace 

různými formami problémového chování 
učíme děti vycházet s druhými lidmi 

nacvičujeme nejrůznější sociální dovednosti 
učíme se základní dovednosti sebeobsluhy 
cvičíme pracovní chování, samostatnost 

pomáháme rodičům i dalším lidem - porozumět! 



jak to děláme? 
koukněte se! 

(testové materiály, pracovní listy, pomůcky)

























a nějaké fotografie….. 
lekce nácviků sociálních dovedností,  

cvičení aikido atd…



























nácvik cestování… léto 2016



a návštěva oblíbené restaurace…



v rámci našich projektů realizujeme i vzdělávací semináře, 
pro rodiče i odborníky! 

(ve spolupráci s Plzeňským krajem, Magistrátem města Plzně) 











a odměna za obtížnou práci!  
(hra s instalaterským materiálem)









můj domov - pokojíček (zpracovaný v písku) 
“co mi vadí - je označené červeným křížkem”… 



od září 2016 “budujeme” 
zázemí v Rokycanech…..



dostali jsme do výpujčky prostory od města Rokycany! 
adresa:  

Rokycany J.Knihy 225, Rokycany Střed 
“spolusdílíme” 2. patro s organizací NAUTIS  

(dříve APLA) Praha 
a snažíme se zařídit zázemí - pro děti z okolí Rokycan! 

zřídili jsme veřejnou sbírku: 
2801052520/2010 
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koukněte, jak to probíhalo a probíhá… 



prostory pro “budoucí” komunitní centrum Rokycany, září 2016



ambulance musí být v provozu od 4.11.! poskytujeme sociální služby! 
všichni “montují”!



děti se moc těší… “usilovně”pomáhaly s montáží!



v listopadu už máme v ambulanci stoly a židle!





9.12.2016  
proběhlo slavnostní otevření prostorů v Rokycanech! 

děkujeme za podporu městu Rokycany!









komunitní centrum “v provozu” 







montáž interaktivní tabule!













projekty realizované v roce v roce 2015 
Plzeňský kraj (mimoprogramová dotace na provoz, aktivity pro děti) 

Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové (technické vybavení) 



projekty realizované v roce 2016: 
Plzeňský kraj (mimoprogramová dotace, provoz, aktivity pro děti) 

Město Plzeň, odb. sociálncíh služeb (aktivity pro celou rodinu) 
Městský obvod Plzeň 3, sociální oblast (aktivity pro děti, letní program) 



sponzoři a dárci: 

Mgr. Hana Marková, Tesařství Miloslav Marek - Cheznovice,  
MUDr. Eva Mayerová a MUDr. Otto Mayer - Plzeň, MUDr. Eva Mecová,  

MUDr. Jitka Rumlová,  
Mgr Zuzana Kuncová a Mgr. Oldřich Kunc - Tymákov, Ing. Jana Dvořáková,  

Mgr. Martin Tunkl - Plzeň, JUDr. Zdeněk Zítka - Plzeň,  
Bc. Simona Pěnkavová - Těně, Michaela Zajíčková - Holoubkov,  

Petra Kličková a Martin Klička - Strašice, Jarmila Tumbas a Pajo Tumbas - Třemošná, 
Mgr. Jana Palmová - Kaznějov, Aleš Vašíček, Jiří Hudec - Most, Dagmar Ksandrová,  

Ing. Miluše Sutnarová a MUDr. Alan Sutnar - Plzeň 
a další…. 



“běh času”, z pohledu 9 letého chlapce s autismem…. 
DĚKUJEME  ZA  VAŠI   POZORNOST  I   ZÁJEM!


