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Slovo úvodem
Akademie nadání (ANA) vznikla jako zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí
a pracují  s  „hendikepem“  nadání.  Zvláštní  pozornost  je  věnována  rodinám  dětí  tzv.  dvakrát
výjimečných  –  tzn.  nadaných  dětí  s  určitým  hendikepem  (specifické  poruchy  učení,  porucha
pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.). Jejím cílem
je zajistit těmto dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. Tyto děti jsou často kvůli svým
hendikepům/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.
Za bezmála 10 let aktivní činnosti ANA prošlo touto organizací stovky dětí zejména z Plzeňského
kraje. Po celý rok ANA nabízí široké spektrum aktivit, jako jsou:
- zájmové a pohybové kroužky
- herní kluby
- nácviky sociálních dovedností
- víkendové akce
- prázdninové a víkendové pobyty
- příměstské tábory
- přednášky, semináře a kurzy

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 hendikep 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 hendikepy
v kombinaci  s  nadáním  („dvakrát  výjimečným“  dětem).  Péče  o  takto  hendikepované  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 psychologická péče, dlouhodobé vedení a poradenství jak
dětem, tak jejich blízkým. Dále je vyvíjena osvětová činnost o této specifické problematice pro
zkvalitnění informovanosti rodin, odborné a laické veřejnosti.
Cílem je spokojené, rozvíjející se dítě ve spokojené rodině.
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Historie ANA
Akademie  nadání,  z.s.  (dříve  Akademie  nadání  o.  s.) byla  jako  občanské  sdružení  registrována
Ministerstvem vnitra  ČR dne  21.12.2009 a  nyní  je  jako  spolek  zapsána ve  spolkovém rejstříku
vedeném u     Krajského soudu v Plzni  .

Na 7. valné hromadě členů ANA byla schválena změna názvu spolku, do spolkového rejstříku byla
předmětná změna názvu zapsána dne 22.1.2016.

Následně na 8. valné hromadě členů ANA byla schválena změna stanov spolku pro jejich uvedení
do souladu  s novým občanským zákoníkem.  Příslušný  soud vyhověl návrhu  a související změny
zapsal k datu 3.1.2017.

Od roku 2016 je ANA aktivním členem Plzeňské krajské rady dětí a mládeže z. s.

Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru sociálních věcí    ze    dne 17.9.2015  , jehož
platnost  byla  následně  prodloužena  rozhodnutím téhož  úřadu  ze  dne  10.  9.  2018,  bylo  ANA
uděleno  pověření  k  výkonu  sociálně  právní  ochrany  dětí ve  smyslu  ustanovení §  48  zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Současnost ANA
ANA vykonává svou činnost v souladu s jejím účelem ve smyslu článku II stanov:

„Posláním ANA je setkávání nadaných a dvakrát výjimečných dětí i dospělých a jejich začlenění do
společnosti.  Zvláštní  pozornost  je  věnována  podpoře  rodin  mimořádně  nadaných  dětí  a  dětí
tzv. dvakrát výjimečných,  tj.  nadaných dětí s určitým hendikepem, které považujeme za nejvíce
ohroženou skupinu.
Účelem spolku  je  umožnit  všem dětem,  dospívajícím i  dospělým s  hendikepem,  jejich  rodinám
a všem  zúčastněným  osobám  společné  setkávání,  vzájemnou  komunikaci  a  výměnu  zkušeností
a informací. Dále zprostředkovat této skupině lidí péči a podporu, aby se mohli osobnostně rozvíjet
a vzdělávat adekvátně individuálním schopnostem, potřebám i omezením.“

K datu 1.1.2020 bylo členy spolku celkem 42 osob.

Rada spolku
Podle článku   VI   odstavce 1 stanov ANA je   Rada nejvyšším a výkonným orgánem spolku.  
Rada ANA má celkem 4 členy:
Mgr. et Mgr. Ivana Smítková  (předsedkyně)
Mgr. Stanislav Smítka  (místopředseda)
JUDr. Marta Nedvědová
Eva Járová Honsová
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Statutární orgány spolku
Podle článku VII  odstavc  e   3 stanov    ANA p  ředseda nebo místopředseda jednají jménem spolku,  
zastupují  jej  navenek  a  rozhodují  v     záležitostech  fungování  spolku,    přičemž  k  aždý  z     nich  je  
oprávněn jednat samostatně.

Mgr. et Mgr. Ivana Smítková
spoluzakladatelka a dlouholetá předsedkyně spolku

–  absolvovala  Západočeskou  univerzitu  v  Plzni,  Fakultu  pedagogickou  a  Univerzitu  Karlovu,
Filozofickou fakultu v Praze, kde za diplomovou práci s názvem "Dvojí výjimečnost v pedagogicko-
psychologické praxi" obdržela Cenu profesora Zdeňka Matějčka
– v letech 2005 až 2009 pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně, Plzeň jako psycholog
a krajský koordinátor péče o nadané děti
–  nyní  provozuje  vlastní  psychologickou  praxi  a  příležitostně  vede  přednášky  a  semináře  pro
studenty,  pedagogy  a výchovné  poradce  se  zaměřením  na  problematiku  nadaných  a  dvakrát
výjimečných dětí
- v roce 2019 byla za dobrovolnickou činnost nominována na cenu Křesadlo

Mgr. Stanislav Smítka
spoluzakladatel a dlouholetý místopředseda spolku

– je držitelem hlavní ceny Křesadlo za dobrovolnickou činnost, která mu byla udělena v roce 2017
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Nabídka ANA
✔ kvalitní zázemí, odborná psychologická péče, dlouhodobé vedení a poradenství, napojení na
síť dalších odborných pracovišť (psychiatrie, logopedie atd.)
✔ prostor pro setkávání dětí předškolního a školního věku a schůzky rodičů
✔ pomoc při vytváření individuálního vzdělávacího plánu (v souvislosti s nadáním i případným
hendikepem)
✔ zkvalitnění informovanosti rodin o problematice „dvojí výjimečnosti“, konzultace a podpora
✔ zkvalitnění informovanosti odborné i laické veřejnosti v mateřských, základních a středních
školách o této specifické problematice prostřednictvím individuálních konzultací i přednášek
✔ pobyty pro rodiče s dětmi – k načerpání sil a inspirace i k výměně zkušeností

Volnočasové aktivity

Herní kluby
Na klubech se hrají převážně stolní, ale i pohybové, tvořivé a jiné hry. Nejedná se však „pouze“
o herní kluby. Děti si sice přicházejí  hrát a odreagovat se, ale hra je zde spíše prostředkem pro
komunikaci.  V podstatě se jedná o jakési „terapeutické“ vedení, v jehož rámci průběžně řešíme
různé  problémy  těchto  dětí.  Značným  přínosem  je  pro  děti  zejména  možnost  setkávání
a navazování přátelských vztahů s dětmi podobných schopností i obtíží. I během relativně krátké
doby jsou pak patrné u mnoha dětí pozitivní změny v učení, chování, prožívání i sebehodnocení.
Většinou  dochází  i  ke  zklidnění  ostatních  členů  rodiny  (a  tím  i  zkvalitnění  rodinných  vztahů),
protože  pochopí  příčiny  potíží  svého  dítěte,  mají  možnost  promluvit  s  ostatními  rodiči
a pochopitelně si průběžně domluvit individuální konzultaci.

Výukové kroužky

Nápravné programy pro předškoláky
Určeno pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.  Kroužek vede speciální pedagožka
s dlouholetou praxí  a  výsledky v  této  oblasti.  Děti se  zde naučí  správnému držení  těla  a  ruky,
uvolnění  ruky,  procvičí  si  jemnou  motoriku  a  jiné  důležité  dovednosti  potřebné  ke  vstupu  do
1. třídy.

Matematický dinosaurus
Pro všechny děti, které umí číst a psát a chtějí hledat odpovědi a řešení nelehkých úkolů.  Děti se
mohou  těšit:  hádanky,  hlavolamy,  bludiště,  zakódované  obrázky,  sudoku,  tangram,  kakuro,
algebrogramy, origami, přesmyčky, optické klamy.

Mluvím, mluvíš, mluvíme
Kroužek zaměřený na rozvoj motoriky, vyjadřování, komunikaci, poznávání i hru. Vhodné pro děti od
4 let po předškoláky. Jednoduše a zábavnou formou je procvičováno vše, co by dítě v daném věku
mělo zvládat. Kroužek vedou lektoři s osvědčením „asistent logopeda“.

Dračí doupě

Soboty s Dračím doupětem
Umožňujeme pravidelně nebo nárazově strávit celou sobotu hrou Dračího doupěte. Úroveň hry je
přizpůsobována  potřebám  aktuálních  hráčů  (začátečníkům  i  pokročilým)  i  ve  více  skupinách
současně.
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Dračí doupě
Na okamžik se staň čarodějem a hýbej světem pomocí magie. Že to není možné? S námi můžeš být
kýmkoliv od šlechtice po chudinu, od dobrého paladina po krvelačného barbara. Ve světě Dračího
doupěte se stáváš jen tím, čím chceš být. Fantazie se stává realitou.  Setkávání s touto fantazijní
hrou probíhá pod vedením  zkušeného lektora a „tvůrce" hry, který se jejím hraním dlouhodobě
zabývá. Hra je vhodná pro děti od cca 9 let.

Technické kroužky

Elektron
Kroužek elektrotechniky ,,Elektron" je určen pro všechny děti a mladistvé. Pod vedením zkušeného
lektora se děti učí potřebnou teorii včetně základů programování, číst schémata, pájet, propojovat
obvody a časem si i postaví svého malého robota. Pracují s běžnými elektrosoučástkami, ale i 3D
tiskárnou a stavebnicemi Arduino a systémem Lego Mindstorms.

Robotika

Na kroužku děti pracují zejména se stavebnicí Arduino.

Legoboti

Na  kroužku  děti  pracují  se  systémem  Lego  Mindstorms. Samy  staví  a  ovládají roboty,  které
i naprogramují.

Kreativní kroužky

Tvořivé ruce
Pro všechny holky a kluky, kteří rádi tvoří. Kroužek je zaměřen na různé techniky jako je leptání skla,
fusing, cínovaný šperk, vinuté perle, ubrousková technika, sítotisk, vypalování do dřeva, plstění,
práce s FIMO hmotou a výroba dárků jako svíčky, vánoční ozdoby, šperky aj.

Šikulové
Pro všechny děti, které rády tvoří.  Naučí se základní jednoduché techniky, které zvládnou i menší
děti.

Kroužek fotografie
Poznejte nové a netušené taje úžasného vyjadřovacího prostředku, jakým je fotografie. Lektorem
kroužku je fotograf Petr Jiras - absolvent Pražské fotografické školy. Cílem je seznámit účastníky
(děti i dospělé) tvůrčí formou se základními i pokročilejšími technikami fotografie.

Šachy

Šachový kroužek
Pod vedením zkušeného lektora a mistra šachu se děti naučí  pravidla hry.  Věková hranice není
omezena - kdo rád šachy hraje, nebo se je chce naučit hrát, je vítán.

Doučování

V ANA lze domluvit i doučování, a to buď pravidelné nebo nárazové - např. na různé testy, přijímací
zkoušky,  při  nezvládání  určitého  učiva  apod.  Nabízíme doučování  anglického a  českého jazyka
a matematiky, ale není problém po domluvě zajistit i další předměty.
Čas, způsob a délku výuky lze přizpůsobit individuálním potřebám každého zájemce.
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Logopedická prevence

Vhodné zvláště pro děti, které odmítají doma s rodiči spolupracovat a nechtějí trénovat. Jedná se
o individuální procvičování řeči s lektorem za použití materiálů ANA nebo podle úkolů zadaných od
logopeda.

Pohybové kroužky

Jóga pro děti i dospělé
Jóga má velice dobrý vliv na správné držení těla a je vhodná pro každého. Cvičení jógy je spojeno
s určitým druhem relaxace, která vede k psychické rovnováze. Lektorka pracuje jak s dospělými, tak
s dětmi, u kterých má zkušenost s pozitivními účinky v případě některých diagnóz a poruch.

Příměstské tábory

• tábory jsou určeny pro děti od 5 let výše
• preferujeme maximálně 5 dětí na jednoho lektora
• vždy je přítomna psycholožka - proto můžeme zohlednit i případné specifické potřeby dětí
(např. hyperaktivitu, poruchy učení, Aspergerův syndrom apod.)
• využít můžete celý tábor nebo jednotlivé dny dle vašeho výběru
• v ceně tábora je  zahrnuto pojištění  dětí,  oběd,  svačina,  pitný režim po celý den,  veškeré
vstupy i doprava a materiál na tvoření
• střídáme  tvoření  (procvičení  jemné  motoriky,  trpělivosti,  rozvoj  představivosti)  s  hraním
deskových her (soustředění, procvičování paměti, schopnosti porozumění, spolupráce) a s výlety,
které jsou zaměřeny na pohyb, poznávání i získávání informací, které jistě uplatní i ve škole
• specialitou našich táborů jsou výlety pro účastníky tábora i celé rodiny a širší veřejnost

Jarní příměstský tábor
Podzimní příměstský tábor
Letní příměstské tábory
Jedná se o pravidelně
konané akce.
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Prázdninové pobyty

• v ceně pobytů je zahrnuto ubytování s plnou penzí včetně nákladů na organizaci
• doprava je individuální
• program  pobytů  je  částečně  organizován,  všechny  nabízené  aktivity  jsou  dobrovolné
a přizpůsobují se počasí a potřebám dětí
• program zahrnuje výlety i místnost plnou her

Prázdninový pobyt aneb "Javorník"
Jde o pravidelně pořádané pobyty určené pro rodiče s dětmi, které slouží k  načerpání sil a inspirace
i k výměně zkušeností.

Nácviky sociálních dovedností

Jedná se o skupinové  nácviky  sociálních  dovedností pro
klienty  s  Aspergerovým  syndromem,  vysoce  funkčním
autismem, ADHD. Tyto nácviky jsou určeny dětem od 6 let
věku výše.
„Sociální dovednosti můžeme 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.  Celkově  pak  vedou  k  posílení  od
druhých  lidí  a  zpětně  k  nárůstu  sebedůvěry.“
(www.autismus.cz)
Problémové chování  je  často pouze sekundárním jevem
obtíží v komunikaci se svým okolím.

• Před začátkem nácviků probíhají vstupní pohovory,
na jejichž základě je dítě zařazeno do vhodné skupiny, a to
mimo jiné podle věku a podle oblastí, které dítě potřebuje
rozvíjet.

Doprovázení pěstounských rodin

• Poskytujeme podporu a pomoc, doprovázení rodiny, odborné služby, poradenství, vzdělávání,
odlehčovací  služby  a  volnočasové  aktivity  včetně  víkendových  pobytů  a  příměstských  táborů.
(Nabízené služby a aktivity si rodiny vybírají podle svých potřeb a možností.)

Na základě dlouhodobých zkušeností a pozitivních výsledků se chceme i v oblasti pěstounské péče
zaměřovat  především  na  rodiny  dětí  tzv.  dvakrát  výjimečných  –  tzn.  nadaných  dětí  s  určitým
hendikepem.
Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí bylo ANA uděleno rozhodnutím vydaným Krajským
úřadem Plzeňského kraje, Odborem sociálních věcí pod č.j. SV/3769/15 dne 17. 9. 2015, ve znění
rozhodnutí téhož úřadu čj. PK-SV/6750/18 ze dne 10. 9. 2018.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli stát pěstouny a pomáhají tak dětem v jejich nelehké cestě
životem - máte náš obdiv a podporu.
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COVID-19

Komentář situace ANA
Stejně  jako  mnoho  dalších  subjektů  musíme  i  my  dodržovat  opatření  nařízená  v  souvislosti
s epidemií koronaviru. Pro ANA to v praxi znamenalo v řadě již druhé pozastavení veškeré činnosti
spojené s osobním setkáváním s klienty, které tvoří 95 % jejích aktivit. Zatímco naše příjmy se tak
znovu skoro zastavily, výdaje spojené zejména s nájmem prostor, zálohami na energie apod. trvají.
ANA se tím opakovaně dostávala do existenčního ohrožení a obávali jsme se o její další osud.
Na jaře roku 2020 jsme se snažili využít řešení, které nabízel stát v podobě dotačního programu
COVID – Nájemné. Oprávněným žadatelem jsou však pouze podnikatelé, tj. fyzické nebo právnické
osoby podnikající  podle  živnostenského zákona nebo obdobným způsobem.  ANA jako nestátní
nezisková  organizace  samozřejmě  živnostenským  oprávněním  nedisponuje,  resp.  nevykonává
žádnou podnikatelskou činnost. Dále jsme se obrátili s prosbou o pomoc na město Plzeň, které pod
názvem „Plzeňská 12“  připravilo  balíček  opatření  pro zmírnění  negativního dopadu nouzového
stavu. Bohužel nespadáme pod žádný z bodů podpory – ANA není sociální služba, sportovní klub
ani kulturní organizace. Pro představu, ze strany města byla v rámci těchto opatření poskytnuta
sleva  na  nájemném  ve  výši  100  %  po  celou  dobu  trvání  zákazu  provozu  a  50  %  po  dobu
následujících 3 měsíců od otevření. My jsme oproti tomu platili po celou dobu nájem v plné výši,
aniž bychom měli možnost si na něj vydělat.
ANA dlouhodobě pomáhá začleňovat do společnosti takzvaně dvakrát výjimečné děti – nadané děti
s určitým hendikepem (poruchami učení, poruchou pozornosti a aktivity, poruchami autistického
spektra  včetně  Aspergerova  syndromu,  emočními  poruchami,  smyslovými  a  pohybovými
poruchami apod.). Účelem spolku je umožnit těmto dětem a jejich rodinám společné setkávání,
vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností i informací.
V celém Plzeňském kraji neexistuje žádná další organizace, která by se systematicky věnovala
dětem  s  popsanými  hendikepy  v  kombinaci  s  nadáním.  Z  celospolečenského  hlediska
považujeme za velmi nešťastné, kdyby činnost ANA musela být po více než 10 letech z finančních
důvodů, za něž neneseme vinu, ukončena. I s Vaší pomocí se tak nestalo.
Děkujeme všem za podporu ANA  v této pro všechny obtížné době - vážíme si důvěry ve smysl
našeho společného úsilí.

Pro dárce

Vaše dary ANA jako neziskové organizaci mohou pomoci i Vám samotným. Zaslané příspěvky si
jednoduše můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání. Potřebné potvrzení o daru Vám
obratem zašleme po jeho obdržení.
Na základě novely zákona o daních z příjmů mohou dárci z řad fyzických i právnických osob uplatnit
za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 15 % (resp. 10 %) na 30 %.

Bankovní spojení
2501423967/2010
Na toto číslo účtu můžete zasílat finanční dary určené k podpoře činnosti i běžného provozu ANA.
Bez pokrytí nezbytných základních provozních nákladů se naše činnost a poslání uskutečňovat nedá.
Předem děkujeme.
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Činnost ANA v roce 2020
Zájmové kroužky a herní kluby
Dračí  doupě;  Tvořivé  ruce;  Šikulové,  Elektron; Robotika;  Legoboti;  Matematický  dinosaurus;
Nápravné programy pro předškoláky; Šachový kroužek; Jóga pro děti i dospělé; Mluvím, mluvíš,
mluvíme; Kroužek fotografie; Doučování
Zájmové kroužky jsou určeny pro všechny děti, které mají zájem a chuť navštěvovat daný kroužek.
Probíhají každý týden, popř. 1x za 14 dní.
Herní 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.)
Pravidelná setkávání a popovídání rodičů, kteří jsou členy ANA, konaná obvykle poslední středu
v měsíci.

Nácviky sociálních dovedností a „povídací skupiny“
Celková organizace nácviků závisí na počtu a věku zájemců. Nácviky probíhají vždy až po naplnění
dané skupiny 1x  za týden 1,5  hodiny v  uceleném tématickém celku 6  lekcí  vždy v  úterý nebo
v pátek odpoledne.
V případě skupin se jedná o navazující aktivitu po ukončení nácviků sociálních dovedností, kam lze
docházet  samozřejmě  i  nezávisle  na  jejich  absolvování.  Skupiny  probíhají  v  ustálené  sestavě
pravidelně 1x za 14 dní 90 minut po celý školní rok, přistoupit lze kdykoliv.

Prázdninový pobyt na Javorníku (5.7. – 11.7.)
Pravidelně pořádaný pobyt určený pro rodiče s dětmi – konaný již po desáté na nedaleké Šumavě.

Příměstské tábory:

Pololetní příměstský tábor (31.1.) – Dračí doupě jako celodenní fantazijní hra
Jarní příměstský tábor (5.3. – 6.3.) – fantazijní hra Dračí doupě
Letní příměstské tábory (1.7. – 28.8.) – program 9 běhů příměstských táborů mimo jiné zahrnoval
herní a tvořivé dny, možnost doučování, fantazijní hru Dračí doupě, trampolínové centrum JUMP
Plzeň, cvičení v Move(F)it Gym v Plzni, Ždíreckou ZOO, návštěvu na farmě Čapí hnízdo, Film Legends
Museum, Mořský svět, a Golden Pacific Café v Praze.
Výlety jsou určeny nejen pro účastníky tábora, ale i celé rodiny a širokou veřejnost. Zvláštností
táborů je pobyt "Putování po Čechách" v délce 3 dnů. Jeho součástí byla i návštěva návštěva zámku
Červená  lhota,  Provaznického  muzea  a  Leteckého  muzea  Deštná,  Houbového  parku  v  Roseči,
prohlídka Muzea veteránů v Nové Bystřici, exkurze do soukromé zubní laboratoře a různé aktivity
v Jindřichově  Hradci,  návštěva  Zooparku  Na  Hrádečku  u  Horní  Pěny,  procházka  expozicí  Hravé
peklo  v  Bernarticích  a  prohlídka  soukromého  Muzea  historických  vozidel  a  staré  zemědělské
techniky v Pořežanech.
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Jednorázové akce:

Seminář „Medikace dětí v psychiatrii“ (10.2.)
 seminář byl  zaměřen na klady a zápory  medikace dětí v  psychiatrické praxi,  druhy medikace,
kompetence psychiatra, jak probíhá vyšetření dětí; prostor byl vyhrazen i pro dotazy účastníků

Seminář „Případová konference - nástroj, jak se spolu domluvit, v zájmu dětí se SVP“ (11.3.)
-  seminář byl  určen  k upevnění  komunikační  dovednosti  v pracovním  i osobním  životě;  co  je
případová konference a co od ní čekat; v jakých situacích a jak lze případovou konferenci využít;
inspirace z praxe; co je potřeba, aby případová konference byla efektivní.

Seminář „Grafomotorika prakticky“ (18.5.)
(akreditace MŠMT)
- cílem kurzu bylo poznání vlivu, jaký mají pohybové dovednosti na psaní;
praktické tipy a rady, jak uvolnit tělo a ruku, jak se zaměřit na psychickou
pohodu a radost dětí; názorné ukázky a možnost vyzkoušení pomůcek

Seminář „Neklidné díte v MŠ, ZŠ“ (19.5.)
(akreditace MŠMT)
- tématem kurzu byla specifika chování u dětí v předškolním a mladším
školním  věku  z pohledu  moderních  trendů;  konkrétní  příklady  z  praxe
a možnost vyzkoušení nejnovějších herních zařízení na práci s pozorností

Seminář „Zvládání náročných situací
v komunikaci“ (10. a 11.10.)
(akreditace MPSV)
-  kurz  byl  zaměřen  na  zvládání  komunikačně
náročných  situací,  jako  jsou  konflikty,  emočně
vypjaté situace, manipulativní jednání, či nezájem;
identifikace  komunikačního  stylu  a  jeho  vliv  na
komunikaci  s ostatními,  nalezení silných stránek,
zlepšení dovedností pomocí praktického nácviku

Sobotní Dračí doupě (4.1., 25.1., 8.2., 22.2., 27.6.)
- celodenní fantazijní hra

Festival volného času (8.9.)
Jako člen PKRDM se ANA zúčastnila této přehlídky volnočasových aktivit v Plzeňském kraji, který
představuje organizace pracující s dětmi a mládeží. Její 6. ročník se nesl v havajském stylu – mnoho
prezentací,  stovky kroužků, divadlo, skákací hrad, Culinka a tancohrátky a úplně na závěr sněhová
koulovačka.  Mezi  početnými  obyvateli  ostrova  ve  Chvojkových  lomech  v  Plzni  jste  mohli  najít
i stánek ANA s její nabídkou.
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"Jiráskovo náměstí žije" aneb léto ještě nekončí (10.9.)
Odpolední  akce  plná  her  a  zábavy  pro  širokou  veřejnost,  navazující  na  předešlé  4 ročníky
stejnojmenné akce,  kterou již  organizovala  samotná  ANA.  Cílem této  akce  je  ukázat  všem,  že
prostor  náměstí  žije.  Příchozí  měli  možnost navštívit  stánek  s experimenty  týkající  se  zeleně
a dešťové vody „Zeleno-modré město“, workshop „Vyzkoušejte si parkour s Nadací Proměny“, pod
vedením profesionálního žongléra se naučit různé akrobační techniky a zhlédnout opakovaně jeho
vystoupení. Svou zručnost si děti vyzkoušely třeba na překážkové dráze, jízdě na koloběžkách, při
cvrnkání kuliček nebo skákání panáka. Procvičit  mohly i své logické uvažování a postřeh při hraní
deskových her a v rámci šachových partií. Nechybělo ani vystoupení břišních tanečnic, malování na
obličej, tvořivá dílnička a možnost zakoupit si malé občerstvení.
Akce byla pořádána ve spolupráci s MO Plzeň 2 – Slovany.

Andělská nadílka (4.12. a 5.12.)
Netradiční mikulášská  nadílka v prostorách ANA s opravdovým peklem i nebem se bohužel letos
vzhledem k epidemiologické situaci nemohla uskutečnit. Povoleno bylo chození „svaté trojice“ za
dětmi. Mikuláše, anděla a čerta tentokrát doplnil i vodník a přesto měli plné ruce práce, aby se
stihli dostavit ke všem hodným i zlobivým dětem a přinést jim balíčky s nadílkou. Čertovská kniha
byla plná vzkazů pro děti a rodiče, ale nikdo naštěstí v pekle neskončil.
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Významné události v roce 2020
Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA již po patnácté udělovala "Křesadlo – Cenu pro obyčejné
lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Tato cena slouží jako symbolické poděkování těm, kteří nezištně
věnují  svůj  čas,  dovednosti  a  energii  obecně  prospěšným  činnostem.  Slavnostní  událost  byla
nakonec zrušena,  hlavní ceny tak byly předány výhercům individuálně v prostorách DoRA Centra
v Plzni  dne 5.  11. 2020. Za svou  dlouhodobou činnost pro ANA  byly nominováni  Alžběta Holá,
Eliška Jonášová a Vít Šídlovský, kteří jako ocenění obdržely drobný dárek a certifikát.

Projekt ANA (vybavení terapeutické herny) se umístil mezi finalisty  7.  kola grantového programu
„Vy rozhodujete,  my  pomáháme!“  a  postoupil  tak  do  hlasovací  fáze.  V  tomto  ročníku  byly
příspěvky  od  Nadačního  fondu  Tesco přidělovány  3  organizacím  v  každém  z 90  stanovených
regionů.  Nejvyšší  finanční  příspěvek  obdržela ta  organizace,  která  získala největší  počet
hlasovacích žetonů od zákazníků Tesco. Tímto děkujeme všem, kteří pro nás svými žetony hlasovali
- výše zmíněný projekt ANA s počtem 6 522 hlasů se nakonec umístil na 3.místě.

V závěru roku 2019 a po celou dobu roku 2020 jsme se i přes nepříznivou situaci mohli aktivně
zapojit  do  projektu  „Inspirace  v  odlišnosti“,  jehož  hlavní  řešitelem  je  Univerzita  Palackého
v Olomouci.  Prostřednictvím projektu  je  podporováno společné vzdělávání  dětí se specifickými
vzdělávacími potřebami a dětí intaktních. V souvislosti s mapováním organizací s vhodnou cílovou
skupinou  byla  kontaktována  i  ANA. Mohli  jsme  tak  uspořádat  řadu  akcí -  rodičovskými fóry
počínaje, přes různé exkurze  a semináře  zvládání finanční gramotnosti, až po možnost stáží  na
letních táborech ANA. Dále se jednalo také o nezbytnou psychologickou a terapeutickou péči.

Vzhledem  k  epidemiologické  situaci jsme  po  celou  dobu  roku  2020  měli  minimální  možnost
realizovat připravenou činnost pro děti i dospělé v rámci ANA. Přesto jsme byli schopni poskytnout
ucelenou nabídku aktivit, kterou jsme v rámci možností i uskutečnili. Děkujeme všem dárcům, jak
fyzickým tak právnickým osobám, za finanční pomoc, díky které jsme dokázali  překlenout toto
nelehké období a  současně mohli  v maximálně možném rozsahu nadále pomáhat těm, kteří to
potřebovali.
ANA se také zapojila do pomoci v boji s koronavirem. Zapůjčena byla 3D
tiskárna, která běžně slouží pro potřeby zájmových kroužků „Robotika“
a  „Elektron“,  a  to  na výrobu ochranných štítů.  Přispěli  jsme  i  šitím
roušek, které jsme následně předali ÚMO Plzeň 4 a charitě.
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Pravidla hospodaření
ANA vede podvojné učetnictví, má zpracovanou finanční rozvahu a řádně podává daňové přiznání.

Pravidla  hospodaření  jsou  upravena stanovami  spolku,  konkrétně  jejich  článkem  IX
v následujícím platném znění:

„1. Spolek není založen za účelem provozování podnikání či jiné výdělečné činnosti. Dotace, dary
a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží
ve prospěch účelu spolku.
2. Další příjmy spolek získává z vedlejších hospodářských činností, které spočívají v podpoře hlavní
činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.“

Úplné znění stanov ANA lze najít na jejích webových stránkách v sekci „Spolek“.

Hospodaření ANA v roce 2020
(údaje v celých Kč)

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2020

Rozvaha ke dni 31.12.2020 (viz následující strana)
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Podpořili nás v roce 2020 :

V roce 2020 poskytl  Plzeňský  kraj  příspěvek  v  rámci  podpory
volnočasových aktivit na „klubové dny“ ve výši 45.000,- Kč.

Na náklady související s pořádáním letních příměstských táborů
v roce 2020 přispělo  město  Plzeň poskytnutím dotace ve výši
15.000,- Kč.

Na  organizaci  letních  příměstských  táborů v  roce  2020 poskytl  dotaci MO
Plzeň 2 – Slovany ve výši 20.000,- Kč. Rovněž akce „Jiráskovo náměstí žije“ byla
pořádána ve spolupráci s ním.

Projekt  ANA  (vybavení  terapeutické  herny)  v  rámci programu
"Vy rozhodujete, my pomáháme!" získal příspěvek od Nadačního fondu
Tesco ve výši 10.000,- Kč.

Nadace  The  Kellner  Family  Foundation  soustavně  podporuje
studijně  nadané  děti  a  v  roce  2020  přispěla  na  výdaje  spojené
s provozem ANA ve výši 33.000,- Kč.

Činnost ANA v roce 2020 byla podpořena také finančním darem společnosti NET4GAS,
s.r.o.  v  rámci  programu  firemní  filantropie  "NET4GAS  Blíž  poznání".  Dar  ve  výši
60.000,- Kč byl použit k úhradě nákladů nezbytných k zajištění provozu ANA.

Děkujeme tímto hypermarketu Globus v  Chotíkově za poskytnutou materiální
podporu v rámci konání letních příměstských táborů v roce 2020.

Dále ANA podpořili četní nejmenovaní dárci z řad fyzických osob částkou v celkové výši
178.680,- Kč.

Poděkování
Srdečně děkujeme a vážíme si všech našich dárců
a  spolupracovníků,  kteří  (nejen)  v roce  2020
podpořili  naši  činnost  a bez jejichž darů a práce
bychom  nemohli  pomáhat  našim  „malým  i
velkým“ klientům.  V této souvislosti dále chceme
poděkovat všem lektorům za jejich práci a úsilí.
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