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1. ÚVOD

SNOEZELEN MÍSTNOST

WEBINÁŘE

SNOEZELEN
TERAPIE

POSKYTOVÁNÍ
PORADENSTVÍ

Nezisková organizace Kouzelen, zapsaný spolek, 
se sídlem Na Loučkách 1214/15, 66434 Kuřim 
vznikla dne 18. května 2020 a byla zapsána do 
spolkového rejstříku Krajského soudu v Brně  
v oddílu L a složce č. 26953.

“
”

Spolek Kouzelen vznikl jako výsledek 
několikaleté práce s rodiči dětí  
s vývojovými poruchami a také jako 
odpověď na nedostatek možností 
speciálně pedagogické podpory.



2. PŘEHLED ČINNOSTÍ 
PROVOZOVANÝCH V  
KALENDÁŘNÍM ROCE 2020
Hlavní činnosti spolku Kouzelen jsou: 

Podpora a osvěta v oblasti multismyslové/
Snoezelen terapie 

• Pořádá workshopy a webináře na téma 
zpracování smyslových vjemů a jejich využití  

• Podílí se na vzdělávacích aktivitách dalších 
subjektů formou příspěvků a vstupů na 
konferencích a sympoziích 

• Informuje veřejnost o možnostech Snoezelen 
konceptu prostřednictvím sociálních sítí  

 
Vzdělávání, volnočasové aktivity a terapie 
s využitím poznatků a technik multismyslového 
přístupu při péči o osoby s poruchami 
autistického spektra (PAS), poruchami 
pozornosti (ADD, ADHD), chování  
a specifickými poruchami učení (SPU)

• Umožňuje a poskytuje terapie ve Snoezelen 
prostředí  

• Doučuje klienty se specifickými poruchami 
učení  

• Pomáhá rodičům zvládat školní obtíže  
 
Poskytování služeb a poradenství pečujícím 
o osoby s poruchami autistického spektra, 
poruchami pozornosti, chování a se specifickými 
poruchami učení

• Pomáhá rodičům dětí s vývojovými vadami 
upravit pracovní prostředí tak, aby odpovídalo 
jejich specifickým potřebám  

• Poskytuje poradenství v oblasti smyslového 
přetížení u dětí s vývojovými poruchami, 
v souvislosti se školní docházkou  

• Otevírá bezpečný prostor pro setkávání 
a sdílení zkušeností   

Vzdělávání pečujících osob, pedagogů, asistentů 
a rodičů 

• Pořádá webináře a workshopy v organizacích 
pečující o děti s vývojovými poruchami  

• Poskytuje poradenství v oblasti výběru 
pomůcek a strategií  

• Pořádá setkání rodičů dětí se specifickými 
potřebami  

• Pořádá online webináře pro odborníky, 
terapeuty, pedagogické i nepedagogické 
pracovníky na téma smyslové přetížení  

 
Příprava a realizace vzdělávácích akcí 
(přednášky, semináře, workshopy) 

• Poskytuje prostor pro vyzkoušení technik  
a pomůcek  

• Pořádá školení a semináře na daná témata 

• Zve přednášející ze souvisejících oborů 



DOUČOVÁNÍ

Na doučování měl Kouzelen v měsících září až 
prosinec 4 stálé klienty, kteří dochází pravidelně 
několikrát týdně na výuku s Mgr. Beránkovou 
Novotnou.
 
V rámci činnosti spolku došlo ke dvěma setkáním 
rodičů dětí se specifickými poruchami učení, kde 
si předávali zkušenosti a inspiraci na práci s dětmi, 
které to ve škole nemají úplně lehké. Jedno 
setkání proběhlo v srpnu a druhé v měsící říjnu. 
Vzhledem k situaci se uskutečnilo třetí setkání 
rodičů pouze formou online video konference. 

Začátek aktivní činnosti spolku Kouzelen byl nuceně posunutý z jara až 
do podzimního období roku 2020. Původně plánovaný rozsah činností 
musel být z důvodu omezení nařízených vládou ČR v souvislosti s šířením 
nákazy virem COVID-19 do značné míry zredukován a upraven. 

Spolek v průběhu roku 2020 teprve začíná, přesto se nám za pár měsíců 
podařilo pomoci tam, kde to bylo nejvíce potřeba.  

Kouzelen má aktuálně tři hlavní oblasti činnosti:

• Doučování dětí se specifickými poruchami učení  
• Snoezelen terapie a volnočasová činnost dětí  

s vývojovými poruchami  
• Snoezelen poradenství zaměřené na činnosti  

a vybavení v domácím prostředí

UČENÍ HROU

MULTISMYSLOVÝ
PŘÍSTUP

KREATIVNÍ DIDAKTICKÉ 
POMŮCKY



PROSTORY

Již od srpna jsme se snažili pronajmout nebo 
koupit vhodné prostory, kde by činnost mohla 
probíhat ve větším rozsahu. Vzhledem k těžké 
situaci na realitním trhu se vedení rozhodlo 
pronajmout prozatím byt v Brně.  

Konec roku se nesl ve znamení příprav na 
stěhování do nových prostor a přípravě potřebné 
infrastruktury jako například webových stránek s 
rezervačním systémem. Spousta času a energie 
byla vynaložena i na zabezpečení dotací a finanční 
podpory od donátorů tak, aby největší břemeno 
nemuseli nést sami rodiče, kteří toho už tak mají 
v současné situaci hodně. 

SNOEZELEN TERAPIE

Od poloviny prosince tým spolku pracuje na 
přípravě dvou místností pro Snoezelen terapie  
a doučování a reedukaci specifických poruch 
učení na adrese Húskova 45, Brno. 

Kouzelen se v současné době intenzivně věnuje 
i osvětové činnosti na sociálních sítích, jakožto 
prostřednictvím informačních letáků v oblasti 
specifických poruch učení a specifik spojených 
s poruchou autistického spektra, ADHD, ADD  
a poruch chování a emocí. Stále se snažíme získat 
finanční podporu z různých zdrojů na pokrytí 
provozních a mzdových nákladů centra. 

SNOEZELEN MÍSTNOST



3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
V prvním roce činnosti spolku má Kouzelen ve svých řadách:

Mgr. Marcela Beránková 
Novotná – speciální pedagog 
(zaměstnankyně)  

Věnuje se především doučování 
dětí se specifickými poruchami 

učení v rozsahu 25 hodin týdně. 
V současné době, ovlivněné vládními nařízeními, 
provozuje svoji činnost částečně ve svých 
vlastních prostorách a částečně distanční formou 
online. Jako přidruženou činnost připravuje 
výukové plány a pracovní listy pro doučované žáky. 

Bc. Denisa Bodečková – 
speciální pedagog
(dobrovolnice). 

V současné době se ve 
spolku naplno věnuje zejména 

propagační a prezentační činnosti. 
Má na starosti propojení spolku s partnery  
a donátory. Má velký podíl na prezentaci činnosti 
spolku na sociálních sítích. Bc. Bodečková se 
v rámci své specializace zapojuje i do přípravy 
výukových materiálů a pomůcek. Je velkou 
podporou pro administrativu spolku.  

Dagmar Jurišová – Snoezelen 
terapeut (dobrovolnice) 

Dobrovolně poskytuje 
poradenství v oblasti Snoezelen 
terapie a volnočasových aktivit 

pro rodiče dětí s vývojovými 
vadami. Poradenství probíhá 

jak u klientů, tak distanční formou online. Paní 
Jurišová je studentkou 2. ročníku MUNI v Brně, 
obor speciální pedagogika. V průběhu roku 2020 
navíc absolvovala dvě důležitá školení pro rozšíření 
kvalifikace: Handle přístup - rozšiřující kurz 
opravňující k terapeutické činnosti Specializační 
kurz na práci s dětmi s ADHD ve Snoezelen 
prostředí 

Petra Bláhová – Grafička (dobrovolnice) 

Má na starosti grafický dizajn všech 
výukových a prezentačních 

materiálu v tištěné i online 
formě. Paní Bláhová je také 
autorkou a správkyní webových 
stránek spolku Kouzelen. 



Roční účetní závěrka byla zpracována jako samostatná příloha 
Výroční zprávy za rok 2020. 

Účetní závěrka byla zpracována v souladu s platými právními 
předpisy, a to zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetníctví, 
v aktuální znění, a vyhláškou číslo 504/2002 Sb., v platném znění 
a ostatními souvisejícími právními předpisy. 

Účetní závěrka byla zpracována za předpokladu nepřetržitého 
trvání účetní jednotky. 

4. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  
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Valná hromada neurčila žádná další data pro zveřejnění ve  
Výroční zprávě za rok 2020.

Výroční zprávu zpracovala:
Dagmar Jurišová – předsedkyně spolku

Valná hromada v zastoupení:
Ing. Erik Juriš

V Kuřimi dne 25. ledna 2021


