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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení přátelé, milí příznivci, 

po roce se opět setkáváme nad řádky naší výroční zprávy, ve které se vám budeme snažit 

přiblížit uplynulý rok. Rok 2016 byl pro nás rokem řady změn, novinek a aktivit. Krom 

provozu sociální služby MIKASA denního stacionáře se nám podařilo od září roku 2016 

zprovoznit novou a ojedinělou službu v Ostravě – Sociální rehabilitaci MIKASA pro děti, 

mladé lidi a dospělé s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem. 

 

Kromě provozu sociálních služeb jsme opět úspěšně realizovali množství projektů, z nichž je 

třeba vyzdvihnout pořádání konference k Mezinárodnímu dni porozumění autismu a 

informační kampaně, klienti denního stacionáře strávili dva dny v podhůří Beskyd s intenzivní 

canisterapií, pořádali jsme vzdělávací akce a podporovali jak odborníky, tak samotné 

pečující. 

 

Konec roku 2016 byl ve znamení Adventních koncertů České televize, kdy jsme byli vybráni 

jako jedna ze čtyř organizací v České republice pro prezentaci v rámci těchto koncertů a pro 

rozdělení zisku finančních prostředků z výtěžku. Všem dárcům tímto velice děkujeme, jelikož 

i přes to, že jsme získali první adventní koncert, výtěžek byl velmi vysoký. 

 

Dalším významným krokem bylo získání projektu z Evropského sociálního fondu, 

Operačního programu Zaměstnanost na podporu integrace osob s autismem 

v Moravskoslezském kraji ve věku od 16 let a podání finalizované podoby evropského 

projektu na Domov pro osoby se zdravotním postižením se zaměřením na specifickou 

cílovou skupinu osob s mentálním postižením, autismem a problémovým chováním. 

 

Věřím, že realizované služby a aktivity vedou ke spokojenosti jejich příjemců, ať už to jsou 

klienti služeb, účastníci aktivit nebo vzdělávání či naši partneři. 

 

Závěrem dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na aktivitách, sociálních službách a 

dalších činnostech podíleli, děkuji také všem, kteří nás podporují, využívají našich služeb 

anebo s námi spolupracují. Děkuji. 

 

 

 

PhDr. Michal Panáček, PhD. 

Zástupce předsedkyně MIKASA z.s. 
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MIKASA Z.S. 

Zapsaný spolek MIKASA (MIKASA z.s.) je nestátní neziskovou organizací, spolkem 

fyzických, které sdružuje zájem o aktivizaci a rozvoj dětí a mladých lidí s kombinovaným 

postižením a poruchami autistického spektra (PAS, autismus) v Ostravském regionu a 

Moravskoslezském kraji. 

 

Základní údaje o zapsaném spolku 

Název:   MIKASA z. s.  

Sídlo:    Lumírova 28, 700 30 Ostrava 

Statutární zástupce:  Mgr. Kateřina Coufalová – předsedkyně spolku 

Telefon:   722 238 871 

E-mail:   predseda@mikasa-detem.cz 

Zástupce předsedy:  PhDr. Michal Panáček, PhD. – zástupce předsedkyně 

E-mail:   zastupce.predsedy@mikasa-detem.cz 

IČO:    22832386 

Právní forma:  evidovaná právnická osoba 

Registrace:   13. 10. 2009 u MV ČR 

 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna, Ostrava 

Číslo účtu:     3702747399/0800 

Bankovní spojení (dary):   Česká spořitelna, Ostrava 

Číslo účtu:     3924299309/0800 

Bankovní spojení (sbírkový účet):  Česká spořitelna, Ostrava 

Číslo účtu:     4309593359/0800 

 

Složení valné hromady: 

 Mgr. Kateřina Coufalová – předsedkyně sdružení 

 PhDr. Michal Panáček, PhD. – zástupce předsedkyně sdružení 

 Mgr. Pavla Solnická – revizorka sdružení 

 
 

Organizační struktura 
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Vize spolku MIKASA 

Vizí spolku MIKASA je poskytovat ucelený komplex služeb pro osoby se středně těžkým a 

těžkým mentálním postižením, více vadami, autismem a problémovým chováním, ať už se 

jedná o klienty s těžším postižením nebo vysokofunkčním autismem a Aspergerovým 

syndromem. Kromě toho bychom rádi přispívali ke zvyšování kvality života lidí s postižením a 

autismem prostřednictvím vzdělávacích aktivit, informačních kampaní a podporou pečujících 

osob i odborné veřejnosti. 

 

Cíle spolku MIKASA jsou v následujícím období tyto: 

 zajistit provoz sociálních služeb MIKASA denní stacionář a Sociální rehabilitace 

MIKASA; 

 zrealizovat výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením se zaměřením na 

osoby s mentálním postižením, autismem a problémovým chováním; 

 úspěšně zrealizovat projekt ESF Aktivizační a motivační programy pro osoby 

s autismem; 

 podpořit rozvoj usnadňovaného bydlení pro osoby s autismem ve formě chráněného, 

popřípadě podporovaného bydlení; 

 dále realizovat podpůrné skupiny pro pečující osoby a rozšiřovat počet účastníků; 

 realizovat konference a osvětové informační kampaně o poruchách autistického 

spektra; 

 vytvořit speciální záchytné informační místo pro pečující o osoby s autismem. 
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MIKASA DENNÍ STACIONÁŘ PRO DĚTI A MLÁDEŽ   

      S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 

MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením je registrovaná 

sociální služba Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. MIKASA denní stacionář 

disponuje pověřením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k výkonu služeb veřejně 

prospěšného zájmu. 

Provoz MIKASA denního stacionáře byl zahájen dne 1. 12. 2010. 

                        

Úvodní slovo 

Vážení přátelé, kamarádi, milé maminky, klienti, 

je před námi další kalendářní rok, tentokrát již s číslovkou 2017. Uplynulý rok uběhl jako 

voda a po vánočních a novoročních svátcích se vracíme zpět do zajetých kolejí.  

Kolotoč běžných starostí se tak zase znovu rozběhne a mně se zdá, že každý rok tento 

kolotoč zvyšuje své obrátky.  

 

Za sebe věřím, že jste si svátků vánočních, konce roku a oslav Nového roku užili, že jste si 

odpočinuli a zažili příjemné chvíle v kruhu svých rodin.  

 

Velice mne těšila vaše návštěvnost v uplynulém roce na všech našich pořádaných akcích, 

proto doufám, že i letos bude vše jako v uplynulém roce a my se vzájemně často uvidíme, 

prožijeme tak společně radosti a někdy i strasti. 

 

Můj optimismus stále vyplývá z toho, že vidím pozitivní změny i v našem stacionáři. Rádi se 

scházíme na společných akcích, na kterých se podílí stále více rodičů i klientů. Více a více 

organizujeme společenské, edukativní i zábavné kampaně, či školení, které jsou pro širokou 

veřejnost zase něčím novým.  

 

Zde je vidět, jak mnoho z vás projevuje hrdost nad naší vykonanou prací, respektive prací 

našich, mých skvělých kolegyň a pracovnic v přímé péči. To ony jsou těmi, kteří dělají 

MIKASU, tím čím je. Starají se o klienty, plní jejich přání, požadavky a individuální potřeby.  

V našem zájmu je převážně to, abychom klienta doprovázeli po dobu potřebnou jeho životem 

a připravili ho tak na další možné využití návazných služeb. 

 

Závěrem už chci jenom říci, že jsem hrdá na to, že v denním stacionáři MIKASA se opravdu 

snažíme o to, abychom všem klientům i jejich rodinám poskytli mnohostrannou podporu a 

umožnili jim tak v co možná největší míře žít běžným způsobem života. V popředí je také 

naše podpora klientů v setkávání se s vrstevníky, kamarády i ostatními lidmi. 

 

Přeji MIKASE krásný rok a splnění všech přání. 

 

Mgr. Aneta Bartková 

Sociální pracovnice a koordinátorka přímé péče 

MIKASA denní stacionář
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Základní údaje o MIKASA denním stacionáři  

Název: MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným 

postižením 

Zřizovatel: MIKASA z.s., Lumírova 28, 700 30 Ostrava 

Druh poskytované služby:  denní stacionář, § 46 zákona č. 108/2006 Sb. 

Sídlo služby:  G-Centrum Ostrava, Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Provozní doba: Po 7.00 – 16.00 

   Út  7.00 – 15.00 

   St  7.00 – 15.00 

   Čt  7.00 – 16.00 

   Pá  7.00 – 15.00 

   (provozní doba může být upravena na základě potřeb klientů) 

Kapacita:  12 klientů (v jeden okamžik) 

Manažer služby: PhDr. Michal Panáček, PhD. 

Vedoucí:  Mgr. Aneta Bartková 

Telefon: 774 498 956  E-mail: mikasa.ds@mikasa-detem.cz 

Web:   http://www.mikasa-detem.cz/denni-stacionar/ 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Ostrava 

Číslo účtu:  3702747399/0800 

 

Poslání MIKASA denního stacionáře 

Posláním MIKASA denního stacionáře v Ostravě je řešit prostřednictvím sociální služby u 

dětí, mladých lidí a dospělých od 16 let do 45 let se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením, více vadami, autismem a problémovým chováním jejich nepříznivou životní 

situaci a prostřednictvím individuální podpory a pomoci předcházet sociální izolaci, zvládat 

běžné životní činnosti a integrovat se do společnosti. 

 

Zjednodušeně řešeno posláním stacionáře je pomáhat a podporovat klienta v situaci, kdy 

opustí školu či jiné zařízení, nebo je dlouho doma s pečující osobou, ve zvládání běžných 

činností (hygiena, jídlo, pití, úklid, nákup, kultura, společnost) a pomáhat a podporovat 

klienta v setkávání se s vrstevníky, kamarády a ostatními lidmi. 

 

Cíle MIKASA denního stacionáře 

Cílem MIKASA denního stacionáře je: 

 zachování anebo rozvoji osobnosti klienta, jeho schopností a dovedností s důrazem 

na jeho specifika z hlediska věku a postižení; 

 pomáhat a podporovat klienta v zachování, případně rozvoji jeho soběstačnosti 

směřující k nezávislosti na sociální službě; 

 pomáhat a podporovat klienta v dovednostech a schopnostech v navazování a 

udržování přirozených sociálních vztahů. 

 

Kroky k dosažení – navazování kontaktu s rodinou, nácviky – podle individuálních cílů 

stanovených v individuálním plánu jednotlivého klienta. 

mailto:mikasa.ds@mikasa-detem.cz
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Poskytované služby 

V rámci MIKASA denního stacionáře poskytujeme našim klientům následující služby: 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zaměřujeme se na rozvoj paměti, 

vědomostí, senzorických a motorických dovedností prostřednictvím her, výtvarných a 

pracovních činností a také speciálně určených pomůcek); 

 sociálně terapeutické činnosti; 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc a podpora při podávání stravy, 

přesunu na vozík atd.); 

 pomoc při osobní hygieně; 

 poskytnutí stravy; 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, doprovody na 

nákupy, výlety, kulturní akce apod.); 

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, základní sociální poradenství; 

 polohování; 

 usnadňovaná komunikace. 

 

Doplňkové činnosti 

MIKASA denní stacionář poskytuje svým klientům v rámci základních služeb také doplňkové 

činnost zařazené pod základní činnosti: 

 bazální stimulace; 

 aromaterapie; 

 muzikoterapie; 

 canisterapie; 

 Snoezelenové aktivity (rozvoj dovedností, získávání nových zkušeností 

prostřednictvím všech smyslů, relaxace). 

 

 

Fakultativní činnosti 

MIKASA denní stacionář poskytuje kromě základních činností stanovených zákonem také 

další činnosti (fakultativní), které pomáhají v naplňování cílů klientů: 

 Fyzioterapie a zdravotní cvičení. 
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Manažer 

MIKASA denního stacionáře 

Sociální pracovník, 
Koordinátor přímé péče 

Pracovníci 
v přímé péči 

Canisterapeut Fyzioterapeut 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou MIKASA denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovaným 

postižením jsou děti, mladí lidé a dospělí od 16 let do 45 let se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením, více vadami, autismem a problémovým chováním, kteří mají 

sníženou soběstačnost z důvodu daného postižení. 

 

Jako poskytovatel sociální služby MIKASA denního stacionáře můžeme odmítnout uzavření 

smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. v následujících 

případech: 

 Neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá. 

 Nemáme dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby. 

 Osobě byla vypověděna smlouva v době kratší než 6 měsíců před žádostí o 

poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

Pracovní tým MIKASA  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                  

                   

 

Na přímé práci s dětmi, mladými lidmi a dospělými se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením, více vadami, autismem a problémovým chováním se vedle pracovníků MIKASA 

denního stacionáře, tj. manažera MIKASA denního stacionáře, sociální pracovnice 

(koordinátorka přímé péče), čtyř pracovníků v přímé péči, canisterapeuta a fyzioterapeuta, 

podílelo také: 

 42 praktikantů: 

o 11 studentů z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě; 

o 14 studentů z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě; 

o 4 studenti ze Střední školy prof. Z. Matějčka Ostrava - Poruba; 

o 10 studentů z Obchodní akademie a vyšší odborné školy sociální Ostrava; 

o 1 studentka ze Slezské univerzity v Opavě; 

o 2 studentky ze Střední odborná škola AHOL, Ostrava; 

o počet hodin účasti praktikantů –  300 hodin; 

 4 dobrovolníci, jež odpracovali více než 50 hodin; 

 terapeut v rámci terapeutických svépomocných skupin pečujících. 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE MIKASA 

Sociální rehabilitace MIKASA je novou sociální službou, která vznikla v září roku 2016 na 

základě potřebnosti ve města Ostrava. Svou péči zaměřuje na děti, mladé lidi a dospělé 

s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem a těmto osobám se snaží pomoci 

překonat aktuální problémy, které prožívají. 

 

Úvodní slovo  

Při ohlédnutí za rokem 2016 mně napadne především, že „to uteklo“. Služba Sociální 

rehabilitace MIKASA vznikla k 1. 9. 2016 a za krátkou dobu své existence si již může 

pogratulovat za drobné úspěchy. Začátky jsou vždy těžké, nicméně musím uznat, že 

s nadšením a odhodláním je vše jednodušší. 

 

Především díky neutuchající píli a dobré spolupráci všech mých kolegů a velké dávce 

motivace našich klientů lze říci, že rok 2016 pro službu Sociální rehabilitace MIKASA 

znamenal úspěšný start a první krok k dosažení našich cílů v oblasti pomoci dětem, mladým 

lidem a dospělým s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem. 

 

Děkuji všem, kdo se na tomto prvním kroku podíleli a přeji vám i všem našim příznivcům 

mnoho sil a odhodlání pro uskutečnění všech plánů a cílů pro rok 2017. 

 

Mgr. Klára Lichovníková 

Sociální pracovník 

Sociální rehabilitace MIKASA 

 

Základní údaje o Sociální rehabilitaci MIKASA  

Název: Sociální rehabilitace MIKASA 

Zřizovatel: MIKASA z.s., Lumírova 28, 700 30 Ostrava 

Druh poskytované služby:  sociální rehabilitace, § 70 zákona č. 108/2006 Sb. 

Forma poskytované služby: Služba je poskytována terénní i ambulantní formou. 

Sídlo:   Bozděchova 4, 702 00 Ostrava – Mariánské hory 

Provozní doba: Po 9.00 – 17.00 

   Út  7.00 – 15.00 

   St  9.00 – 17.00 

   Čt  7.00 – 15.00 

   Pá  7.00 – 15.00 

   (provozní doba reaguje na potřeby našich klientů) 

Kapacita:  2 klienti (v jeden okamžik) 

Manažer služby: PhDr. Michal Panáček, PhD. 

Sociální pracovník: Mgr. Klára Lichovníková 

Telefon: 730 513 405 

E-mail: socialni.rehabilitace@mikasa-detem.cz 

Web:   http://www.mikasa-detem.cz/socialni-rehabilitace 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Ostrava 

Číslo účtu:  3702747399/0800 

mailto:socialni.rehabilitace@mikasa-detem.cz
http://www.mikasa-detem.cz/socialni-rehabilitace
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Poskytované služby 

V rámci Sociální rehabilitace MIKASA poskytujeme našim klientům následující služby: 

 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění; 

 nácviky komunikačních a socializačních dovedností; 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí; 

 základní sociální poradenství. 

 

Poslání Sociální rehabilitace MIKASA 

Posláním Sociální rehabilitace MIKASA je poskytovat ambulantní a terénní sociální služby 

osobám s poruchami autistického spektra (PAS) od 7 let do dospělosti, jejichž situace 

vyžaduje pomoc a podporu. Posláním služby Sociální rehabilitace je mimo podpory nových 

klientů podporovat také klienty opouštějící sociální službu rané péče. 

 

Cíle MIKASA denního stacionáře 

Cílem poskytované služby sociální rehabilitace je podpora klientů služby ve specifických 

oblastech, ve kterých potřebují pomoc či podporu a to s cílem dosažení co nejvyšší míry 

samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. Cílem je tedy podpora a pomoc v rozvoji 

specifických schopností a dovedností, posilování a nacvičování vhodných návyků potřebných 

pro běžný samostatný život. Služba je poskytována jak v bezpečném prostředí (ambulantní 

forma), tak v přirozeném prostředí klienta (nácviky v reálném prostředí). 

 

Cílová skupina Sociální rehabilitace MIKASA 

Cílová skupina služby Sociální rehabilitace MIKASA je tvořena osobami s poruchami 

autistického spektra (ve zkratce PAS), konkrétně s vysokofunkčním autismem a 

Aspergerovým syndromem, které jsou starší 7 let a které v důsledku tohoto svého 

znevýhodnění potřebují pomoc anebo podporu služby sociální rehabilitace. Do cílové 

skupiny spadají také osoby, u nichž je podezření na některou z výše uvedených poruch.  

Služba není určena pro osoby vyžadující akutní psychiatrickou péči či požadující jiný druh 

sociální služby. 
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Manažer 

Sociální rehabilitace MIKASA 

Sociální pracovník Poradce sociální 
rehabilitace 

Pracovní tým Sociální rehabilitace MIKASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba sociální rehabilitace je otevřena vizi, aby se v budoucnosti na přímé práci s osobami 

s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem podíleli vedle pracovníků Sociální 

rehabilitace MIKASA tj. sociální pracovníka, poradce sociální rehabilitace a manažera služby 

také vysokoškolští studenti, dobrovolníci či stážisti a to ve formě volnočasových aktivit a 

skupinových aktivit. 
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AKCE A AKTIVITY V ROCE 2016 

 
MIKASA z.s. v roce 2016 zrealizovala II. ročník aktivit k Mezinárodnímu dni porozumění 

autismu, který připadá na 2. dubna. Mimo to realizovala další aktivity, především v oblasti 

vzdělávání tak, aby systematicky přispívala k zvyšování povědomí o poruchách autistického 

spektra a také ke zvyšování kvality péče o osoby s poruchou autistického spektra. 

 

Realizace konference k Mezinárodnímu dni porozumění autismu 

Konference se konala 1. 4. 2016 v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 

která nám aulu zapůjčila. Konference se zúčastnilo více než 170 osob (z původně 

přihlášených 220), které si vyslechly zajímavé příspěvky předních místních i republikových 

odborníků na autismus. Za hlavní osobnosti tohoto ročníku konference můžeme považovat 

dr. Pavla Humpolíčka z Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 

dr. Kateřinu Thorovou z NAUTISu Praha a prim. MUDr. Havlovicovou z Ústavu biologie a 

lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol. 

 

Informační kampaň k Mezinárodnímu dni porozumění autismu 

Informační kampaň se uskutečnila k celosvětovému dni porozumění autismu a to jako II. 

ročník této akce opět ve spolupráci s OC FORUM NOVÁ KAROLÍNA, dne 2. 4. 2016. 

Kampaň jsme letos rozšířili pro větší spektrum návštěvníků a za pomoci všech 

spolupracujících neziskových organizací (tj. MIKASA, AlFi, ABC, Salome, Místo pro děti, 

Slezská Diakonie, MŠ Exillu a dobrovolníků a studentů) jsme v tento den poskytovali nejen 

informace, předávali letáčky a brožury všem návštěvníkům, ale také jsme si letos pro 

návštěvníky připravili „Hru – Poznej autistu“. 

V rámci připravených workshopů, stánků, her a zábavy se nám podařilo zase o něco více 

přiblížit návštěvníkům, co je to autismus, jak je možné s ním pracovat a jaké jsou možnosti. 

Tuto naši akci navštívilo více než 1 200 osob a bylo rozdáno přes 1000 informačních letáků.  

Všechny akce se nesly opět v podtónu modré barvy. 

„Protože modrá je barva naděje pro autisty“. 

 

Otevření Sociální rehabilitace MIKASA 

MIKASA z.s. otevřela novou a ojedinělou službu v Ostravě a to Sociální rehabilitaci MIKASA. 

Provoz započal 1. 9. 2016. Služba byla registrována Krajským úřadem Moravskoslezského 

kraje a zařazena do Krajské sítě sociálních služeb téhož kraje. 

Služba reaguje na potřebnost v oblast podpory dětí, mladých lidí a dospělých 

s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem.  

 

Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem 

Projekt podpořený z rozpočtu Evropského sociálního fondu, Operačního programu 

zaměstnanost, se zaměřuje na zvýšení sociální integrace osob s autismem a Aspergerovým 

syndromem od 15 let do společnosti. 

Cílem projektu je podpořit děti, mladé lidi a dospělé ve zvládání běžných situací, podpořit je 

školením a vzděláváním a pomoci jim, aby byli schopni se více účastnit na životě ve 

společnosti. 

Projekt Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem je tříletý, a bude realizován 

od 1. 1. 2017 na území Moravskoslezského kraje.  
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Adventní koncerty ČT 

Konec roku se nesl ve znamení příchodu Vánoc, a něčeho nového. Letos poprvé jsme se 

zúčastnili, respektive byli jsme vybráni, jako jedna ze čtyř organizací pro Adventní koncerty v 

České televizi.  

Patronkou naší organizace se stala Bára Černošková, moderátorka sportovních zpráv. 

Naší organizaci patřil hned první Adventní koncert, dne 27. 11. 2016, v nádherném prostředí 

Břevnovského kláštera v Praze. 

I přes náročnost této akce na přípravu, dlouhodobost a vypětí z přímého přenosu, se tento 

večer velice povedl a my jsme rádi, že jsme mohli být součástí něčeho tak úžasného a 

výjimečného. 

Nejen setkání, s našim průvodcem, skvělým hercem Janem Potměšilem, ale také přímý 

přenos s Ester Janečkou, celý úžasným štábem ČT a v neposlední řadě naši patronkou – 

Bárou Černoškovou byl nezapomenutelný. 

Podpořit nás zde přijeli i naši přátelé, kamarádi z denního stacionáře v doprovodu svých 

skvělých maminek a další nám blízcí. Tohoto jsme si velice vážili a jsme rádi, že jsme jako 

první mohli odstartovat tak úžasnou dobročinnou akci, jako jsou právě Adventní koncerty v 

ČT. Nyní se těšíme, jak velký výtěžek z Adventních koncertů obdržíme. 

Z výtěžku dofinancujeme nákup a bezbariérovou úpravu automobilu Ford Transit pro 

přepravu klientů MIKASA denního stacionáře. 

 

Účast na akci „Advent plný křídlení“ 

Za naši organizaci MIKASA z.s. se akce „Advent plný křídlení“ zúčastnila naše nová služba 

Sociální rehabilitace MIKASA. Při této příležitosti jsme v multifunkční hale Gong prezentovali 

naši službu prostřednictvím letáčků a ukázkou výrobků našich klientů. 

 

 

Akce a aktivity v Denním stacionáři MIKASA za rok 2016 

Zakoupení nového vybavení k relaxaci klientů MIKASA denního 
stacionáře 

V rámci roku 2016 se nám podařilo získat peníze na dovybavení relaxační části MIKASA 

denního stacionáře. Zakoupili jsme několik dalších pomůcek, které slouží k relaxaci a 

odpočinku našich klientů. Vaky ve tvaru „kuřátek“ slouží převážně k relaxaci a napolohování 

klientů menšího vzrůstu, kterých nám přibylo. Vaky jsou nejen úžasně barevné a příjemné, 

ale také velmi pohodlné. V neposlední řadě jsme zakoupili polohovací hnízda, takže při 

relaxaci mohou odpočívat opravdu všichni klienti, kteří jsou v daný okamžik ve stacionáři. Je 

totiž perfektní mít pro každého jedno místo, jeho „odpočinkové teritorium“. 

 

Canisterapie  

„Léčba duše psí láskou“, neboli terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví 

člověka je u nás významnou terapií, kterou se snažíme našim klientům poskytovat v co 

největší míře dle jejich individuální potřeby. Snažíme se o to, aby docházka „psích 

kamarádů“ byla velice častá, jelikož je potřebná. Všeobecně vnímáme, že u osob s těžkým 

kombinovaným postižením a autismem, jako jsou naši klienti, samotná terapie podporuje 

nácvik a rozvoj jak jemné a hrubé motoriky, tak uvolňování spasmů (při polohování se 
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psem), získávání nových zkušeností a učení se novým dovednostem prostřednictvím právě 

her, které jsou častým základem využití času se psy ve stacionáři.  

Canisterapie je u nás zajišťována externím pracovníkem, paní Lenkou Chalupovou a jejími 

psími kamarádkami Eli a Ritou. Spolupráce si velmi ceníme. 

 

První canisterapeutistický pobyt na horách 

Jsem ráda, že se nám v roce 2016, respektive v červnu tohoto roku podařilo uskutečnit první 

pobyt klientů na horách, v nádherném prostředí Malenovic právě díky canisterapii. Tento 

pobyt byl pro všechny klienty něčím novým, zvláštním a nezapomenutelným. Přeci jen, být 3 

dny na horách, kde svítí sluníčko, mít vedle sebe své kamarády, maminky a dva psy, kteří 

pobyt zpříjemňují, bylo fantastické. Zažili jsme společně tolik zábavy, úsměvů a her, že to ani 

spočítat nejde. Psí kamarádky Eli a Rita byly úžasnými společníky na tomto pobytu. S klienty 

jsme využívali skvělého prostředí, dobrého počasí a her, které si canisterapeutka spolu s  

pracovníky MIKASA denního stacionáře pro všechny připravili. Myslím, že o soutěžení, 

dobrou náladu a neustálé úsměvy na tvářích našich klientů opravdu nouze nebyla. 

 

Ano šéfe – aneb vaření v MIKASE 

Asi byste ani neřekli, že naši klienti jsou tak skvělí kuchaři a pomocníci. Ale opravdu tomu tak 

je. Opět jsme se snažili o to, abychom v pravidelných intervalech vařili a klienty zase něco 

nového naučili. Myslím si, že každý z nich, kdo si něco umí zapamatovat, je rád, že si mohl 

vyzkoušet různé recepty, různé přípravy a získal tak nevšední zážitky.  

Protože vidět naše klienty, jak za pomoci pracovníků škrábou brambory, váží mouku, cukr, či 

jiné přísady, nebo krájí zeleninu či ovoce je prostě úžasný zážitek. A samotný Pohlreich z 

„Ano, šéfe“ by jen žasl, jak jsou skvělí a šikovní.  

 

 

Aktivity a akce v Sociální rehabilitaci MIKASA za rok 2016 

Kreativní hodinka 

Protože víme, že v každém člověku dřímá duše umělce, realizujeme v rámci služby Sociální 

rehabilitace MIKASA aktivitu zaměřenou na tuto oblast lidského života. 

Aktivitu navštěvuji klienti, kteří rádi tvoří, malují či vybarvují a přitom relaxují při příjemné 

hudbě. Lektoři podporují kreativitu klientů, jejich sebevědomí něco vytvořit, ale také 

schopnost spolupracovat. Kreativní hodinku navštěvují klienti všech věkových kategorií, což 

se ukázalo jako prospěšné. Starší klienti pomáhají těm mladším a ti jim naopak dodávají 

odvahu využít svou fantazii 

Klienti si své výrobky mohou odnést domů nebo je nechat u nás, čímž pomalu vzniká 

originální výzdoba prostor Sociální rehabilitace MIKASA. Výrobky, které vznikly během této 

aktivity, jsme také použily pro výzdobu našeho stánku na akci Advent plný křídel 

v multifunkční hale Gong. 

 

Filmový klub 

Aktivita je určena pro všechny filmové nadšence, ale také pro ty, kteří jen chtějí strávit 

příjemné odpoledne při sledování filmů. Filmy jsou vybírány dle přání klientů, také proto jsou 

všichni účastníci starší 15 let, abychom byli schopni vybrat film, který bude zajímat každého 
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z nich. Kromě sledování filmů se klienti v rámci aktivity seznamují třeba s filmovou recenzí, 

kterou si také zkusili napsat třeba na film Pád třetí říše nebo Pád Bílého domu. 

  

V prosince jsme v rámci této aktivity navštívili s několika klienty kino. Vydali jsme se na 

krásnou Vánoční pohádku Anděl Páně 2. Většina klientů šla do kina poprvé po několika 

letech a pro všechny to byl velice pěkný zážitek. Kromě zábavy jsme se také soustředili na 

to, aby si každý z nich zkusil samostatně koupit vstupenku a najít své sedadlo ve velkém 

sále. 

 

Strastiplná cesta k zaměstnání 

Cesta za vysněným zaměstnáním může osobám s vysokofunkčním autismem či 

Aspergerovým syndromem vzhledem k specifikům jejich diagnózy přinášet mnohá příkoří 

v podobě špatné orientace na pracovním trhu, neznalosti náležitostí životopisu a motivačního 

dopisu či nepochopení a netolerance na straně zaměstnavatelů.  

Aktivita Strastiplná cesta k zaměstnání je realizována pro klienty, kteří aktuálně hledají 

zaměstnání, či chtějí zvýšit své kompetence pro pracovní pozici, kterou chtějí vykonávat. 

V rámci této aktivity se klienti mimo jiné učí například zpracovávat životopis a motivační 

dopis, zdokonalují se ve vyhledávání pracovních pozic či si zkoušejí v bezpečném prostředí 

provozovny služby pracovní pohovor s personalistou v podobě pracovníka služby 

 

Nácviky sociálních dovedností 

Ke konci roku 2016 se nám podařilo vytvořit dvě skupiny klientů, kteří budou pravidelně 

docházet na nácviky sociálních dovedností. Mladší klienti se v těchto dovednostech 

zdokonalí především prostřednictvím her a zábavných úkolů, které probíhají za podpory 

pracovníků služby. V rámci těchto nácviků si osvojují zkušenost s prohrou i výhrou, 

neúspěchem či nepřehlednými situacemi a pracovníci je směřují především k vzájemné 

spolupráci a toleranci. 

 

Skupina dospělých klientů při nácvicích řeší problémy každodenního života, se kterými se 

potýkají, jako je například problematika hospodaření s penězi či schopnost dávat a přijímat 

kritiku. 

 

Vánoční tvoření v SR MIKASA 

V předvánočním obdobím plném shonu a stresu jsme s klienty uspořádali tematické setkání, 

na kterém si klienti mohli vyzkoušet výrobu vánočních ozdob, přípravu vánočního cukroví či 

si mohli jen tak posedět v přátelském prostředí, vychutnávat atmosféru Vánoc 

prostřednictvím nealkoholického punče a sdílet své pozitivní či negativní dojmy 

z nadcházejících svátků. 
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2016 

Adventní koncerty – projekt České televize 

Dovybavení Snoezelen místnosti 

Pořízení speciálně upraveného automobilu pro přepravu klientů MIKASA denního stacionáře 

Podpora provozu bezbariérového automobilu 

Canisterapeutický pobyt klientů MIKASA denního stacionáře 

Rekonstrukce nových prostor pro MIKASA denní stacionář 

Modrá pro autismus 2016 – Konference a informační kampaň k Mezinárodnímu dni 

porozumění autismu 

Provoz sociálních služeb MIKASA z.s. – MIKASA denní stacionář a Sociální rehabilitace 

MIKASA 

Projekt Výstavba Domova pro osoby se zdravotním postižením se zaměřením na osoby 

s autismem, mentálním postižením a atypickým chováním 

Zvyšování kvality života osob s autismem 2016 – vzdělávací a podpůrné aktivity 

 

 

PLÁNY NA ROK 2017 

Na rok 2017 plánujeme následující aktivity jak za organizaci, tak za jednotlivé služby: 

MIKASA z.s.: 

 úspěšně realizovat projekt Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem 

v Moravskoslezském kraji 

 pokračovat v přípravě projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením se 

zaměřením na osoby s autismem a atypickým chováním; 

 připravovat prostředí pro nové služby pro osoby s autismem a Aspergerovým 

syndromem (např. odlehčovací služby, chráněné a podporované bydlení atd.); 

 zrealizovat III. ročník aktivit k Mezinárodnímu dni porozumění autismu; 

 postupně obnovovat PC vybavení jednotlivých služeb; 

 zajistit pracovníka pro fundraising. 

 

MIKASA denní stacionář 

 zrealizovat rekonstrukci prostor pro MIKASA denní stacionář na Lužické 4, včetně 

vybudování rampy pro bezbariérový přístup a parkovacích stání; 

 přesunout MIKASA denní stacionář do nových prostor; 

 navýšit kapacitu na 15 klientů v jeden okamžik a navýšit počet pracovníků o 1,0 

úvazek; 

 zrealizovat pro klienty MIKASA denního stacionáře další Canisterapeutický pobyt. 

 

Sociální rehabilitace MIKASA 

 rozšířit klientskou základnu služby; 

 realizovat skupinové aktivity Fotografický kroužek a Dopravní kroužek; 

 vybudovat zázemí pro Sportovní kroužek. 
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 

 

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 

Výnosy (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) 
Provozní dotace 2 551    Spotřebované nákupy 1 277    

 
Provozní dotace 2 551    

 
Spotřeba materiálu, energie 513    

Přijaté příspěvky, výnosy z provozu služeb 673    
 

Opravy a udržování 11    

 
Přijaté příspěvky - dary 227    

 
Cestovné 74    

 
Příjmy z plateb za služby MIKASA DS 446    

 
Náklady na reprezentaci 8    

Tržby za vlastní výkony 130    
 

Ostatní služby 671    

 
Tržby za vlastní výkony 130    Osobní náklady 2 077    

Ostatní výnosy 1    
 

Mzdové náklady 1 513    

 
Jiné ostatní výnosy 1    

 
Zákonné sociální pojištění 353    

    
Ostatní sociální pojištění 127    

    
Zákonné sociální náklady 76    

   
Ostatní sociální náklady 8    

   
Daně a poplatky 1    

    
Daně a poplatky 1    

   
Osobní náklady 7    

    
Nákladové úroky 1    

    
Manka a škody 3    

    
Jiné ostatní náklady 3    

Výnosy celkem 3 355    Náklady celkem 3 362    
Hospodářský výsledek  -7 tis. Kč    

 

Na úhradu záporného hospodářského výsledku bude použita rezerva vytvořená v minulých letech. 

 

Přehled hospodaření jednotlivých služeb 

 MIKASA DENNÍ 
STACIONÁŘ 

SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE 

MIKASA 

DRUH NÁKLADU/VÝNOSU Částka v Kč Částka v Kč 

OSOBNÍ NÁKLADY (VČETNĚ ODVODŮ) 1 830 207 Kč 174 431 Kč 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 15 261 Kč 41 493 Kč 

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 204 267 Kč 11 488 Kč 

ENERGIE 45 913 Kč 0 Kč 

SLUŽBY 215 696 Kč 50 616 Kč 

OSTATNÍ NÁKLADY 157 595 Kč 0 Kč 

NÁKLADY CELKEM 2 468 939 Kč 278 028 Kč 

ÚHRADY UŽIVATELŮ, VČETNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 441 239 Kč 0 Kč 

ÚHRADY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 4 400 Kč 0 Kč 

DOTACE MSK (ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU) 606 000 Kč 196 000 Kč 

DOTACE MSK (OSTATNÍ) 394 000 Kč 0 Kč 

DOTACE OBCÍ CELKEM 725 000 Kč 81 000 Kč 

DARY, SBÍRKY, NADACE 216 776 Kč 0 Kč 

OSTATNÍ VÝNOSY 76 494 Kč 0 Kč 

VÝNOSY CELKEM 2 463 909 Kč 277 000 Kč 

ROZDÍL MEZI VÝNOSY A NÁKLADY -5 030 Kč -1 028 Kč 

uzivatel
Lístek s poznámkou
+ 376 000,- účetnictví - co to je - nemá se platit daň?

uzivatel
Zvýraznění
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE, DÁRCI, SPONZOŘI 

Níže uvedeným organizacím a nejen jim velmi děkujeme za podporu prostřednictvím 

finančních prostředků, poskytovaných služeb, rad a motivace pro naši činnost. 

 

Finanční podpora: 

Statutární město Ostrava 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – financování sociálních služeb z kapitoly 313 

Nadace České spořitelny 

Česká spořitelna 

Česká televize 

ČEPS 

Nadační fond Křídlení 

Nadace Agrofert 

Nadace OKD 

Vítkovice Steel 

Vládní výbor pro zdravotně postižené Úřadu vlády ČR 

Městský obvod Ostrava - Jih 

Pekařství Seval 

Anonymní dárci 

 

Podporující a spolupracující organizace: 

Komunitní plánování města Ostravy – pracovní skupina lidé s mentálním, tělesným a 

kombinovaným postižením 

NAUTIS Praha 

ABC o.p.s. 

AlFi, z.s. 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Forum Nová Karolina 

 

 

MIKASA denní stacionář a Sociální rehabilitace MIKASA jsou financovány z rozpočtu 

Statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje, dotace Úřadu městského obvodu 

Ostrava Jih a dalších dotací a grantů. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestátní neziskovou organizaci MIKASA z.s. můžete podpořit prostřednictvím zaslání jakékoli 
finanční částky na číslo účtu 3702747399/0800. 

Provoz a terapeutické aktivity MIKASA Denního stacionáře můžete podpořit prostřednictvím 
sbírkového účtu číslo 3924299309/0800. 

 

www.mikasa-detem.cz 


