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Zpráva o činnosti za rok 2014
Akademie nadání o. s. (dále jen „ANA“) byla jako občanské sdružení registrována Ministerstvem
vnitra ČR dne 21.12.2009 pod č.j. VS/1-1/78058/09-R a nyní je jako spolek zapsána ve spolkovém
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. L 5540.

Slovo úvodem
Občanské sdružení (nyní spolek) Akademie nadání (ANA) vzniklo jako zastřešující organizace
spojující rodiče a odborníky, kteří žijí a pracují s „handicapem“ nadání. Zvláštní pozornost je
věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných – tzn. nadaných dětí s určitým handicapem
(specifické poruchy učení, porucha pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy,
smyslové poruchy apod.). Jeho cílem je zajistit těmto dětem a jejich rodinám odbornou péči
a podporu. Tyto děti jsou často kvůli svým handicapům/výjimečnosti vyčleňovány z kolektivu
vrstevníků. Spolek usiluje o to, aby se i tyto děti mohly vzdělávat a osobnostně rozvíjet adekvátně
jejich individuálním schopnostem, potřebám i omezením.

Idea a důvod existence
Problematika mimořádně nadaných dětí teprve začíná být akceptována jako oblast, jíž by měla být
věnována zvýšená péče. Podle názorů mnohých laiků i odborníků je péče o nadané prestižní
záležitostí, která podporuje elitářství. Skutečností ovšem je, že tyto děti jsou mnohem ohroženější
v psychickém vývoji a v sebeprosazení v dospělosti než děti průměrné či dokonce podprůměrné.
Vysoké nadání bývá totiž spojeno s extrémností v různých aspektech prožívání a chování. Většina
těchto dětí i jejich rodin pociťuje nadání spíše jako handicap než jako výhodu.
Spojení vysokého nadání s deficitem v některé oblasti je pro mnoho lidí nepochopitelné. Možná
proto dvakrát výjimečné děti zůstávají tak často skryté a jejich potenciál nevyužitý. Zbytečně se
tak stávají jakýmisi „ztracenými poklady“ naší společnosti.
V celém Plzeňském kraji není podobná organizace věnující se dětem s popsanými handicapy
v kombinaci s nadáním („dvakrát výjimečným“ dětem). Péče o takto handicapované děti je velmi
nedostupná. Je nutné umožnit i nadaným dětem kreativně a plnohodnotně trávit volný čas
v prostředí, kde budou přijaty a kde bude podpořena jejich snaha zapojit se do společnosti.
Hlavním posláním spolku ANA je umožnit nadaným dětem, jejich rodinám a všem zúčastněným
osobám společné setkávání, vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností a informací. Zároveň je
poskytováno kvalitní zázemí, odborná diagnostika a péče, dlouhodobé vedení a poradenství jak
dětem, tak jejich blízkým. Dále je vyvíjena osvětová činnost pro zkvalitnění informovanosti rodin,
odborné i laické veřejnosti o této specifické problematice.
Cílem je spokojené, rozvíjející se dítě ve spokojené rodině.

„Děti jsou křídla lidstva.“
(arabské přísloví)
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Činnost ANA v roce 2014
Zájmové kroužky a herní kluby: (6.1. - 13.6, 15.9. - 19.12.)
Angličtina, Dračí doupě, Dramatický kroužek, Pohybově taneční kroužek „Žížalky“, Tvořivé ruce,
Stavíme s LaQ, Kroužek fyziky jinak, Matematický dinosaurus, Nápravné programy pro předškoláky,
Kouzelnický kroužek „Rumburak“, Rehabilitační pilates pro děti i dospělé, Cvičení pro dospělé.
Zájmové kroužky jsou určeny pro všechny děti, které mají zájem a chuť navštěvovat daný kroužek.
Probíhají každý týden, popř. 1x za 14 dní.
Na herních klubech pro „dvakrát výjimečné“ děti se hrají převážně stolní, ale i pohybové, tvořivé
a jiné hry. Děti si sice přicházejí hrát a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro
komunikaci. Jedná se zejména o možnost setkávání a navazování přátelských vztahů s dětmi
podobných schopností i obtíží. Kluby probíhají pravidelně po celý školní rok s výjimkou prázdnin.
Každý týden se konají 3-4 herní kluby, každý trvá 1,5 hodiny.
Kluby rodičů (29.1., 26.2., 23.4., 21.5, 18.6., 24.9, 22.10., 26.11., 17.12.)
Pravidelná setkávání a popovídání rodičů, kteří jsou členy ANA, konaná obvykle poslední středu
v měsíci.
Nácviky sociálních dovedností (od 29.3. a 1.4., 20.5. a 24.5., 14.10. a 17.10., 2.12. a 5.12.)
Jedná se o skupinové nácviky sociálních dovedností určené pro děti s Aspergerovým syndromem
od 6 let věku výše. Nácviky probíhají vždy po naplnění dané skupiny 1x za týden odpoledne
v uceleném tematickém celku 6 lekcí.
Sociální dovednosti lze definovat jako dovednosti, které jsou používané v mezilidských vztazích,
umožňují nám přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech
a brát při tom ohled na potřeby druhých lidí. Problémové chování je často pouze sekundárním
jevem obtíží v komunikaci se svým okolím.
Prázdninový pobyt na Javorníku (29.6. – 5.7.) – Pravidelně pořádaný pobyt určený pro rodiče
s dětmi – k načerpání sil a inspirace i k výměně zkušeností.
Prázdninové herní dny a týdny:
Jarní příměstský tábor (3.3. – 6.3.) – celodenní hra Dračí doupě, tvoření (pletení z papíru,
smaltování, velikonoční dekorace), stolní deskové hry; návštěva planetária s workshopem.
Letní příměstské tábory (30.6. – 1.8.) – program 5 běhů příměstských táborů mimo jiné zahrnoval
herní a tvořivé dny, logopedii, fantasy hru Dračí doupě, ZOO Plzeň, Farmu Moulisových Milínov,
Motýlí dům Žírovice, rezervaci SOOS u Františkových Lázní, hrad Vildštejn ve Skalné, svíčkárnu
RODAS Plzeň, Fantasy golf Plasy, Stezku v korunách stromů v NP Bavorský les, prohlídku plzeňského
pivovaru a Pivovarského muzea, 3D Planetárium a Techmanii, ČD Muzeum Lužná u Rakovníka,
letiště Hosín u Českých Budějovic, Muzeum loutek Plzeň, lanovku Kleť, Observatoř Kleť, Otáčivé
hlediště Český Krumlov. Výlety jsou určeny nejen pro účastníky tábora, ale i celé rodiny a širokou
veřejnost.
Podzimní příměstský tábor (27.10. a 29.10.) – celodenní hra Dračí doupě, hraní deskových stolních
her, tvořivé kurzy (vinuté perly a vypalování do dřeva).
Jednorázové akce pořádané o víkendech:
Koncert skupiny Lokálka (18.10.)
„Andělská nadílka“ (5.12. a 6.12.)
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Tvořivé kurzy:
Velikonoční kurzy tvoření (22.3.)
Vánoční tvořivé kurzy (12.12. až 14.12.)
Přednášky:
Prezentace kurzu „Zkušeností k respektování“ (26.2.)
Přednáška pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (26.11.)
Přednáška „Autismus jako fenomén“ (10.12.)

Významná událost
IKEA pravidelně podporuje organizace, které se snaží zlepšit život dětí. ANA byla ze strany IKEA
Česká republika vybrána do finále projektu „Pro nejdůležitější lidi na světě“ a následně získala
největší počet hlasů.
Veřejné hlasování proběhlo na stránce www.spolusvami.cz od 1. do 17.12.2014.
Organizaci, která dostala nejvíc hlasů, podpořila IKEA svým nábytkem a bytovými doplňky.
Prostředí v ANA je připraveno sice s láskou, ale určitě si zasloužilo lepší vybavení.
Děkujeme za všechny vaše hlasy, kterými jste ANA podpořili.

Pravidla hospodaření
ANA vede podvojné učetnictví, má zpracovanou finanční rozvahu a řádně podává daňové přiznání.
Pravidla hospodaření jsou upraveny stanovami spolku, konkrétně jejich článkem X „Zásady
hospodaření“ v následujícím platném znění:
„1. Občanské sdružení je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění,
neziskovou právnickou osobou. Dotace, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních
nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží ve prospěch cílů sdružení.
2. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:
a) přidělené dotace a granty,
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
c) výnosy z majetku občanského sdružení,
d) členské příspěvky,
e) další příjmy získané z vedlejších činností, kterými jsou např. pořádání seminářů, školení,
konferencí, vzdělávání, publikační činnost, poradenství.
prostředky získané z vedlejších (doplňkových) činností v souvislosti s naplňováním cílů sdružení.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření, včetně finanční závěrky.
4. Hospodaření sdružení vychází a řídí se obecně závaznými právními předpisy účinnými na území
České republiky.“
Úplné znění stanov ANA lze najít na jejích webových stránkách v sekci „Spolek“.
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Hospodaření ANA v roce 2014
hlavní činnost

vedlejší činnost

celkem

výnosy

930.604,- Kč

171.072,- Kč

1.750.004,-Kč

náklady

1.451.907,- Kč

63.569,- Kč

1.551.925,- Kč

zisk

- 521.303,- Kč

+ 107.503,- Kč

Vyrovnáno z dotace z ÚP v rámci programu „Praxe pro mladé osoby do 30 let“, kdy bylo možné
zaměstnat průběžně 5 zaměstnanců a celé mzdové náklady hradil ÚP (viz níže).
Dary
Členské příspěvky
Reprezentace
Dotace města Plzně
Dotace ÚP

26.000,- Kč
39.000,- Kč
5.959,- Kč
8.000,- Kč
575.328,- Kč (mzdové náklady celkem – 623.971,- Kč)

Hlavní činnost – zahrnuje zájmové kroužky, herní kluby, příměstské tábory, pobytové a sobotní
akce, nácviky sociálních dovedností; náklady na provoz; služby psychologa atd.
Vedlejší činnost – zahrnuje pronájem prostor, prodej výrobků, publikací, školních potřeb atp.;
pojištění, úklid

Statutární orgán
Rada spolku
Mgr. et Mgr. Ivana Smítková (předsedkyně)
Mgr. Stanislav Smítka (místopředseda)
JUDr. Marta Nedvědová
Eva Járová Honsová

Poděkování
Srdečně děkujeme a vážíme si všech našich dárců a spolupracovníků, kteří (nejen) v roce 2014
podpořili naši činnost a bez jejichž darů a práce bychom nemohli pomáhat našim „malým i velkým“
klientům.

Podpořili nás v roce 2014 :

MVDr. Stanislav Smítka
MUDr. Jana Drncová
Ing. Luděk Drnec
Ing. David Smítka
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