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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážené dámy, vážení pánové, 

opět se rok s rokem sešel a my balancujeme, zda uplynulý rok byl úspěšný či nikoli. 

 

S ohledem na mnoho událostí, které v roce 2017 proběhly, ať už ty dobré či zlé, 

věřím, že nás všechny posunuly kupředu. Proto mi dovolte, abych se s nadějí podíval 

do roku 2018. 

 

Troufám si tvrdit, že nás čeká jeden ze zlomových roků a to především v oblasti 

nastartování projektů, které mohou být významné v podpoře osob s handicapem, 

především mentálním postižením a autismem. 

 

Máme před sebou mnoho oblastí, které je třeba rozvíjet, a kterým bychom se rádi 

věnovali. Vše s sebou však nese mnoho proměnných. Ať už to jsou nikdy 

neopomíjené finanční prostředky, ale pro mne osobně jsou to lidé. Lidé, kteří dávají 

těm aktivitám ducha a smysl, lidé, kteří jsou v této a pro tuto profesi nepostradatelní 

– lidé s vědomostmi, zájmem, nadšením a dobrým srdcem. 

 

Proto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří pro MIKASA z.s. pracují, či s naší 

organizací spolupracují za jejich odhodlání a píli. 

 

Chtěl bych také oslovit další z Vás, ty s dobrým srdcem, kteří máte pro nás velký 

význam – jste našimi přáteli, podporujete nás, věnujete nám část svého volného 

času jako dobrovolníci, případně kus svých financí jako dárci, znalostí či známostí. 

Všem Vám patří z celého srdce dík. 

 

A pokud byste nás chtěli podpořit, neváhejte, jsme otevřeni jakékoli spolupráci!!! 

 

Společně dokážeme mnoho!!! 

 

 

 

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 osob, 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 pro rok 2018 

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; 

 úspěšně zrealizovat projekt ESF Aktivizační a motivační programy pro osoby 

s autismem; 

 realizovat konference a osvětové informační kampaně o poruchách autistického 

spektra; 

 realizovat podpůrné skupiny pro pečující osoby a rozšiřovat počet účastníků; 

 zajistit finanční prostředky na výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením 

se zaměřením na osoby s mentálním postižením, autismem a problémovým 

chováním; 

 zajistit finanční prostředky na odkup objektu a rekonstrukci prostor pro MIKASA denní 

stacionář; 

 zajistit pomoc a podporu rodinám ve chvíli, kdy se dozvědí diagnózu či před tímto 

sdělením; 

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

popřípadě podporovaného bydlení, případně připravovat realizaci odlehčovací služby; 

 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 klienti, pečující, příznivci. 
 
Mám-li shrnout loňský rok provozu MIKASA denního stacionáře v pár řádcích, není to úplně 
jednoduché. Během roku se nám povedlo uskutečnit spoustu plánů, které jsme úspěšně 
zvládli i přes drobné překážky. 
 
Začněme personálními změnami. Pro mě a určitě i pro Vás téma, které provázalo denní 
stacionář v průběhu celého roku. Nejen, že se náš tým rozrostl o nové pracovníky v přímé 
péči, ale také já osobně jsem si prošla změnou. Už nevidím MIKASU pouze z pohledu 
pracovníka v přímé péči, ale mohu jeho aktivity koordinovat z pozice sociální pracovnice. 
Nyní se dívám na práci v denním stacionáři ze dvou pohledů, ty se ale nijak zásadně 
nemění. Beru jako velké pozitivum to, že mohu být co nejvíce nápomocná svým kolegyním 
v přímé péči, jelikož znám práci i s této stránky.  
 
Těší mě a snad i vás aktivity, které s klienty realizujeme. Prostřednictvím aktivit se snažíme 
co nejvíce přiblížit klientům činnosti běžného dne. 
Stávající činnosti stále obohacujeme a začleňujeme do programu nové. Navštěvujeme 
společenské akce, poznáváme okolí kolem nás a pravidelné vaření si zpestřujeme 
návštěvami restaurace. 
 
Nebojíme se vyrazit dál a na delší dobu.  
 
Důkazem toho byl podzimní pobyt, jehož cílem bylo prakticky využít dovednosti, na kterých 
jsme všichni v průběhu roku pracovali. Klienti měli možnost změnit prostředí a užít si čas se 
svými vrstevníky. V neposlední řadě jsme mohli nabídnout pečujícím osobám prostor 
k realizaci svých zájmů. 
 
Rok 2017 bych zhodnotila jako úspěšný, přesto že není vždy vše dokonalé a někdy se něco 
nepovede. Malé neúspěchy bereme jako podněty k vývoji a rozvoji organizace. 
 
Ráda bych všem poděkovala za spolupráci, otevřenost a věřím, že i letos budeme 
pokračovat ve stejném duchu. 
 

Bc. Ivana Malcharová, DiS. 

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. 

Sociální pracovník: Bc. Ivana Malcharová, DiS. 

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 řečeno 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. 

mailto:mikasa.ds@mikasa-detem.cz


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

stanovených v individuálním plánu jednotlivého klienta. 

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. 

 

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 

činnosti zařazené pod základní činnosti: 

 bazální stimulace; 

 míčkování; 

 aromaterapie; 

 muzikohraní; 

 canisterapie; 

 Snoezelenové aktivity (rozvoj 

dovedností, získávání nových 

zkušeností prostřednictvím všech 

smyslů, relaxace). 



Manažer 

MIKASA denního stacionáře 

Sociální pracovník, 
koordinátor přímé péče 

Pracovníci 
v přímé péči 

Canisterapeut 
Fyzioterapeut 

Pracovníci 
DPP Studenti 

Administrativní pracovník,  
fundraiser 

 

 

 

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. 

 Přeprava klienta 

 

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), šesti pracovníků v přímé péči, canisterapeuta a fyzioterapeuta, 

podílelo také: 

 26 praktikantů: 

o 9 studentů z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě; 

o 5 studentů z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě; 

o 1 studentka z Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě; 

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

o 4 studenti z Obchodní akademie a vyšší odborné školy sociální Ostrava; 

o 1 studentka ze Slezské univerzity v Opavě; 

o 1 studentka ze střední odborné školy waldorfské v Ostravě; 

o 1 rekvalifikantka z rekvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách; 

o počet hodin účasti praktikantů – cca 1200 hodin; 

 2 dobrovolnice, jež odpracovaly cca 30 hodin; 

 11 dobrovolníků v rámci podzimního pobytu, kteří odpracovali 550 hodin; 

 terapeut v rámci terapeutických svépomocných skupin pečujících. 

 



 

 

                   

 

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  

Drazí příznivci Sociální rehabilitace MIKASA, 

rok 2017 znamenal pro Sociální rehabilitaci mnoho změn a novinek.  Přijali jsme novou 

kolegyni, kterou jste si velmi rychle oblíbili, přestěhovali jsme se do zcela nových prostor a 

také jsme rozšířili klientskou základnu o nové členy. 

Také jsme díky Vašich námětů zrealizovali spoustu nových aktivit, jako například Nácvik 

sociálních dovedností dospívajících, Klub talentů a podnikli jsme několik výletů, v rámci 

kterých si klienti mohli zdokonalit své komunikační a sociální dovednosti. 

Ráda bych Vám všem poděkovala, že jste zmiňované změny a novinky umožnili a podpořili, 

ať už tichým souhlasem, či aktivní spoluprací. 

 

Přeji Vám, ať Vám rok 2018 přinese mnoho krásných chvil a splněných přání. 

 

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:   28. října 864/273, Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky 

Provozní doba: Po 9.00 – 19.00 

   Út  7.00 – 15.00 

   St  9.00 – 17.00 

   Čt  7.00 – 15.00 

   Pá  7.00 – 13.00 

   (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 

mailto:socialni.rehabilitace@mikasa-detem.cz


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

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Ostrava 

Číslo účtu:  3702747399/0800 

 

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 Sociální rehabilitace MIKASA 

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. 

 

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. 

 
 
 
 
  
 

http://www.mikasa-detem.cz/socialni-rehabilitace
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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. sociálního 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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AKTIVIZAČNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY 

 PRO OSOBY S AUTISMEM 

V lednu 2017 započala realizace projektu Aktivizační a motivační programy pro osoby 

s autismem. Projekt je realizován v rámci celého Moravskoslezského kraje. V jednotlivých 

městech jsou realizovány vzdělávací a terapeutické aktivity pro dospívající a dospělé osoby 

s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem, případně přidruženou 

psychiatrickou diagnózou. Unikátnost projektu tkví v zaměřenosti na dospělé osoby a 

v dostupnosti péče pro obyvatele menších měst a vesnic po celém kraji.  

 

Úvodní slovo  

Rok 2017 představoval pro projekt velký začátek. 

Byl sestaven nový multidisciplinární tým, před kterým stálo mnoho nelehkých překážek. 

Nejen, že jsme se museli naučit pracovat společně a vytěžit co nejvíce z našich rozdílných 

povah, zkušeností, znalostí i dovedností. Začali jsme také s něčím unikátním minimálně 

v rámci kraje, což vyžaduje velkou odvahu. Na druhou stranu jsme v rámci šíření povědomí o 

našem projektu měli možnost vidět nadšené tváře hlavně rodičů, kteří s radostí vítali, že mají 

možnost podpory v jejich blízkosti a pro jejich často již dospělé děti.  

 

Začátek roku byl ve znamení informační kampaně, vytváření podkladů pro vzdělávání a 

celkově konceptu naší práce. S radostí nyní vzpomínám na první blok aktivit, který proběhl 

v Bruntále a neuvěřitelnou dávku nového optimismu, který s sebou přinesl. Celý tým měl 

velkou radost z toho, že to co jsme připravovali, uvádíme do praxe a můžeme dále naši práci 

přizpůsobovat na základě reálných zkušeností. 

Na podzim jsem již mohla sledovat, jak se naše aktivity dostávají také do Třince, Havířova 

nebo Frýdku – Místku. Viděla jsem, jak se celý tým přestává bát nových výzev a naplno 

projevuje svou kreativitu a odhodlanost pro práci. 

 

Chtěla bych velice poděkovat svým kolegyním za nasazení, se kterým pracují, protože 

viditelný zájem a láska k této práci je velkou přidanou hodnotou k jejich odborným znalostem 

a dovednostem. 

 

Velký dík také patří účastníkům projektu a jejich rodičům, kteří často s velkými obavami 

vstupují do něčeho nového, což pro ně naše aktivity jsou. Děkuji za velkou odvahu a 

nadšení, které potom můžeme sdílet.  

 

 

Mgr. Veronika Cahová 

Vedoucí realizačního týmu 

Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem 

 

 

 

 



Základní údaje o Aktivizačních a motivačních programech 

pro osoby s autismem  

Název: Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem 

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

 

Projekt realizován za podpory Evropského sociálního fondu, operačního programu 

Zaměstnanost. 

 

Sídlo:   28. října 864, 702 00 Ostrava Mariánské hory a Hulváky 

Provozní doba: provozní doba reaguje na potřeby našich klientů 

   Po – Pá 7 – 15 hodin 

Manažer aktivity: PhDr. Michal Panáček, PhD. 

Vedoucí 

sociální pracovník: Mgr. Veronika Cahová 

Telefon: 732 384 709 

E-mail: veronika.cahova@mikasa-detem.cz 

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

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Ostrava 

Číslo účtu:  3702747399/0800 

 

Poslání projektu 

Posláním projektu Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem je podporovat, 

aktivizovat a motivovat osoby s poruchou autistického spektra (PAS) od 16 let do dospělosti 

ve fungování, v jejich přirozeném prostředí, aktivně napomáhat v rozvoji jejich schopností a 

dovedností v oblastech, ve kterých jsou omezeni, podporovat je ve využívání běžných zdrojů 

a v uplatnění na chráněném či volném trhu práce. 

 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je podpořit účastníky projektu – osoby s PAS ke zvýšení jejich 

sociální integrace prostřednictvím aktivizačních a edukačně-motivačních aktivit, včetně jejich 

podpory v možnosti získat zaměstnání tak, aby se byly schopny v co nejvyšší míře podílet na 

fungování společnosti.  

 

Cílová skupina projektu 

Cílovou skupinu projektu Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem tvoří osoby 

s poruchami autistického spektra vysokofunkční a středněfunkční postižení) a Aspergerovým 

syndromem (PAS), případně přidruženou psychiatrickou diagnózou ve věku od 16 let. Jedná 

se o celoživotní poruchu prostupující celou osobností člověka, jenž výrazně limituje jedince 

v jeho schopnosti adaptace a komunikace s okolím.  

 

 

 

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


Poskytované aktivity 

V rámci projektu Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem, poskytujeme 

účastníkům tyto aktivity: 

 Edukačně motivační kurz v oblasti komunikace 

 Edukačně motivační kurz v právní oblasti 

 Edukačně motivační kurz v oblasti zaměstnávání 

 Edukačně motivační kurz v oblasti práce na PC 

 Aktivizačně terapeutické aktivity v oblasti komunikace, společenského chování a 

partnerského soužití 

 Podporu v běžných aktivitách 

 Podporu v zaměstnávání a dalším vzdělávání 

 Aktivizačně motivační pobyt  

 

Pracovní tým projektu 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manažer projektu 

Aktivizační a 
motivační programy 
pro soby s autismem  

Sociální pracovnice  Speciální pedagog

   
Psycholog Psycholog 

Vedoucí sociální 

pracovnice 



AKCE A AKTIVITY V ROCE 2017 

 

Aktivity k Mezinárodnímu dni porozumění autismu 2017 

Letos MIKASA z.s. realizovala již III. ročník aktivit k Mezinárodnímu dni porozumění autismu, 

připadajícího na den 2. dubna. Aktivity v roce 2017 byly směřovány ke vzdělávání v oblasti 

školního věku osob s PAS, možnosti trávení volného času a integrace do společnosti.  

 

Realizace konference k Mezinárodnímu dni porozumění autismu 

MIKASA z.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 

uspořádala dvoudenní konferenci „Každý den s autismem“ v termínu 30. – 

31. 3. 2017. Již třetí ročník konference se uskutečnil v aule Vyšší odborné 

školy sociální v Ostravě. 

Konference byla rozdělena na dvě části, první část dne 30. 3. 2017 byla 

věnována tématu „Pečující – odborníci na každodenní situace“ a druhá 

část dne 31. 3. 2017 byla věnována tématu „Školní věk, integrace a volný 

čas dětí s autismem“. 

První den konference získal záštitu pana Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana 

Moravskoslezského kraje, druhý den konference získal záštitu ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy paní Kateřiny Valachové a pana Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora 

města Ostravy. 

První den úvod konference zahájil pan Daniel Rychlík, vedoucí odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Druhý den se úvodního slova chopil PhDr. Michal 

Panáček zástupce předsedkyně Mikasa z.s. a náměstek primátora Ostravy pan Mgr. Michal 

Mariánek. 

Celou konferenci moderovala paní Jaroslava Krőmerová. Z hlavních přednášejících bychom 

zmínili např. pana doc. PhDr. Karla Pančochu, Ph.D., který je vedoucí Institutu výzkumu 

inkluzivního vzdělávání PdF MU, paní ředitelku PaedDr. Věru Čadilovou z SPC NAUTIS 

Praha, paní Mgr. Olgu Rajecovou, liečebnou pedagogičku z Autistického centra Andreas 

n.o., Bratislava a pana Mgr. Juliuse Bittmanna z Nautis Praha. Za významné aktéry však 

považujeme také pečující rodiče, kteří prokázali svou odvahu nejen péčí o dítě s autismem, 

ale také schopností prezentovat jak pozitivní tak negativní zkušenosti z péče. Akce se 

zúčastnilo 15 přednášejících a 276 posluchačů.  

 

Realizace informační kampaně k Mezinárodnímu dni autismu 

Dne 1. 4. 2017 se v OC Forum Nová Karolina uskutečnila III. Informační kampaň 

k Mezinárodnímu dni porozumění autismu s názvem „Co dokážu já a co člověk s autismem“. 

Této akce se zúčastnilo devět organizací (např. MIKASA, AlFi, ABC, Salome, Místo pro děti) 

a dobrovolníci z řad studentů.  

Jak účastníci z jednotlivých organizací, tak studenti byli k dispozici návštěvníkům, kteří 

dorazili do nákupního centra nejen za naší akcí, podávali informace o autismu, podporovali 

nejen děti, ale i dospělé k využití aktivit na jednotlivých stáncích. Každá z organizací měla 

nachystaný zajímavý program, který přibližoval návštěvníkům život osob s autismem. 

Všichni zúčastnění si mohli vyzkoušet slalom na vozíku se zavřenýma očima, byla zde 

canisterapie (terapeutičtí psi). Dále si mohli návštěvníci prohlédnout Snoezelen místnost – 

její terapeutické využití a relaxaci. Pro ty nejmenší nechyběl také stánek arteterapie 

s Velikonoční výrobou a tematický fotokoutek v barvách autismu. Akce se zúčastnilo celkem 

1 109 osob. 

 



Zařazení automobilů do provozu v rámci sociálních služeb a aktivit MIKASA z.s. 

V roce 2017 se nám povedlo zařadit do provozu 2 nové automobily pro přepravu klientů. 

Jedná se o automobily Ford Transit (tento vůz jsme získali již na konci roku 2016 i díky 

Adventním koncertům České televize), který máme upravený pro přepravu 4 klientů na 

invalidním vozíku, vybavený mechanickou plošinou, a Ford Tourneo Custom pro mobilní 

klienty, který jsme získali díky Nadaci Konta Bariéry a Globusu v rámci projektu „Auta bez 

bariér“. Automobily pravidelně používáme na přepravu klientů do míst těžko dostupných 

hromadnou dopravou, či v situacích, kdy je doprava městskou hromadnou přepravou díky 

přepravním podmínkám omezena. Díky těmto výjezdům můžeme provádět nácviky 

začlenění do společnosti, poznávání nových míst a orientace na těchto místech. Automobily 

našim klientům také umožňují využívat dovednosti, které se naučili v prostorách 

poskytovaných služeb v přirozeném prostředí. Klienti si tyto příležitosti cestování velice 

oblíbili, což vede nejen k rozvoji komunikace a představivosti, kdy přicházejí sami s návrhy 

na nová místa, která by rádi navštívili., ale také k rozvoji samostatnosti a integraci do 

společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v rámci adventních akcí 

V  prosinci se naše organizace MIKASA z.s. 

zúčastnila několika akcí za účelem bližšího 

seznámení veřejnosti s našimi službami. 

Jednalo se o akce Advent plný křídlení 2017, 

který se uskutečnil 7. 12. 2017 v Dolní oblasti 

Vítkovic – Gongu, o týden později 14. 12. 2017 

proběhla akce s názvem Vánoce ve Steelu a 

22. 12. 2017 jsme se zúčastnili Adventních trhů 

na Masarykově náměstí v Ostravě.  Naši 

organizaci jsme prezentovali prostřednictvím 

letáčků a ukázkou výrobků, které připravili naši 

klienti.  

 

 

 

 



Akce a aktivity v Denním stacionáři MIKASA za rok 2017 

Podzimní pobyt 
 
MIKASA denní stacionář na podzim roku 2017 zorganizoval třídenní pobyt pro klienty. Pobyt 

se konal ve dnech 13. – 15. 11. 2017 v obci Dívčí hrad, kde jsme byli ubytováni ve 

vytápěných srubech, pronajatých od Integračního centra Stonožka. 

Cílem pobytu bylo využít dovednosti a schopnosti získané díky nácvikům v oblasti 

sebeobsluhy, komunikace, orientace v novém prostředí, vaření v novém, neznámém 

prostředí. Neméně důležitým cílem bylo pro klienty také změnit prostředí, strávit čas 

s vrstevníky a odlehčit pečujícím v jejich každodenní péči. K dosažení všech těchto cílů nám 

pomohli dobrovolníci z řad studentů, díky kterým byla zajištěna individuální péče o každého 

klienta. První večer se nesl v seznamovacím duchu, během něhož mohli klienti blíže poznat 

svého dobrovolníka i naopak. Během pobytu se klienti aktivně účastnili přípravy snídaní, 

svačin, večeří, podíleli se na vaření obědů a opékání párků, přípravě večírku a následně i 

úklidu prostor a pokojů. V rámci začleňování do společnosti jsme zavítali i k místní kulturní 

památce, zdejšímu hradu, poznali jsme prostředí vesnice a doplnili chybějící zásoby 

v místním obchodě.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cestování, poznávání nových míst, nákupy 
 

Vzhledem k zájmu klientů, jsme začali častěji realizovat aktivity 

mimo stacionář. Díky stále probíhajícímu pravidelnému vaření a 

pečení, se klienti zapojují do běžných nákupů potravin, které 

k činnosti potřebují. Často cestujeme MHD po městě Ostrava, 

navštěvujeme akce pořádané městem, chodíme do restaurací, 

kaváren, obchodních center, muzeí, divadel, parků a podobně. 

Díky provozu nových dvou automobilů, z nichž jedno slouží 

k bezbariérové přepravě, můžeme vyrazit i do míst, která nejsou jednoduše přístupná 

veřejnou dopravou. Mezi oblíbená místa našich klientů, patří například přehrada Olešná, 

Hlučínská přehrada či jiná okolní města. Za největší cestovní úspěch považujeme podzimní 

pobyt, o kterém jste se mohli dozvědět výše.  

 

 
 

 



Aktivity a akce v Sociální rehabilitaci MIKASA za rok 2017 

Klub talentů 
Začátkem školního roku 2017/2018 jsme na popud klientů začali realizovat dramatický 

kroužek s názvem Klub talentů. Klienti si přáli mít prostor pro rozvíjení a předvádění svých 

dovedností a pro možnost naučit se něčemu novému jeden od druhého. Náplň aktivity je 

částečně na volbě klientů, kteří volí témata jednotlivých setkání, částečně podpora a rozvoj 

sociálních dovedností jakou je například vystupovat před ostatními, přijmout pozitivní a 

negativní kritiku, či připravit a vysvětlit aktivitu druhým. 

Součástí aktivity je také hraní krátkých scének, které píše sám život. Skrze hraní rolí si klienti 

mohou v bezpečném prostředí vyzkoušet řešení různých situací, které sami zažili, či se jim 

zatím kvůli svým obavám vyhýbají. 

Cílem aktivity je podpořit klienty v rozvíjení dovedností a rozvoj pozitivního sebehodnocení. 

  

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 
V roce 2017 probíhaly pravidelné skupinové nácviky sociálních dovedností ve třech 

věkových kategoriích. Nejmladší skupina se rozrostla o několik klientů, kteří se v sociálních 

dovednostech zlepšují především pomocí her a zábavných úkolů, které jsou odměňovány. 

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 dospívajících klientů se v rámci aktivity nácviků sociálních dovedností zdokonaluje 

především v řešení konfliktů (s rodiči, vrstevníky), spolupráci či sdílení zkušeností 

s problémy, které se v období dospívání objevují. 

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

potýkají, jako je například problematika hospodaření s penězi, organizace času, schopnost 

dávat a přijímat kritiku, vztahy s rodinou, vrstevníky, partnery. 

 

Velikonoční tvoření v SR MIKASA 
Velikonoční atmosféru mohli klienti nasát se 

SR díky tvoření velikonočních věnců, zdobení 

vajíček, malování kuřátek či luštění křížovek a 

kvízu s velikonoční tématikou. Klienti, kteří se 

účastnili kvízu, byli rozděleni do dvou týmů, 

které proti sobě soutěžili o vítězství spojené 

s odměnou. V každém týmu spolu museli 

klienti komunikovat a spolupracovat, aby se 

dohodli na správné odpovědi.  



Výlety 
S klienty jsme podnikli několik zajímavých výletů, prostřednictvím kterých si mohli vyzkoušet 

nácvik cestování, kupování jízdného a vstupenek, plánování trasy, orientaci v terénu, 

nakupování občerstvení a spoustu dalšího. V průběhu výletů plnili klienti různé úkoly 

zaměřené především na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností. Navštívili jsme ZOO 

Ostrava, Muzeum hraček, Planetárium a Miniuni. 

                      

 
Vánoce v SR MIKASA 
Klienti měli možnost nasát předvánoční atmosféru během akce Pečení perníčků. Cukroví se 

následně prodávalo na akci Advent plný křídlení. Také jsme uspořádali akci Výroba dárků na 

poslední chvíli, v rámci které měli klienti možnost vyrobit svým blízkým dárečky k Vánocům. 

Mohli si vybrat, zda vyrobit svíčku, záložku do knihy, mýdlo či vánoční ozdobu. Mnoho klientů 

si poprvé vyzkoušelo balení dárků do balicího papíru a psaní vánočního přáníčka. Při výrobě 

a balení dárečků měli klienti možnost diskutovat o tom, pro koho dárečky vyrábějí, 

ochutnávat cukroví a popíjet nealkoholický ovocný punč. 

 

Zpátky do školy se SR MIKASA 
Zpátky do školy byla společná akce pro klienty, jejich rodiče a sourozence. V rámci této akce 

proběhla první rodičovská skupina, která měla dobré ohlasy. Klienty a jejich sourozence 

čekal zajímavý program spojený se sportovními aktivitami a hledáním pokladu. Na závěr 

jsme si společně opekli na ohni špekáčky či se posilnili jinými dobrotami. 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁNY NA ROK 2018 

Na rok 2018 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 

  finalizovat přípravu projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením se 

zaměřením na osoby s autismem a atypickým chováním a odevzdat žádost o finanční 

podporu tohoto projektu;  

 zajistit prostory pro rozvoj MIKASA denního stacionáře; 

 připravit a realizovat strategii terapeutické pomoci pro osoby s autismem a 

multidisciplinární spolupráci; 

 připravovat prostředí pro nové služby pro osoby s autismem a Aspergerovým 

syndromem (např. odlehčovací služby, chráněné a podporované bydlení, provázení 

rodin atd.); 

 zrealizovat IV. ročník aktivit k Mezinárodnímu dni porozumění autismu; 

 postupně obnovovat vybavení jednotlivých služeb; 

 rozvíjet oblast fundraisingu; 

 připravit strategii sociálního podnikání a fundraisingových aktivit pro zajištění podpory 

provozu služeb MIKASA z.s. a snížení závislosti na veřejných zdrojích. 

 

MIKASA denní stacionář 

 zrealizovat rekonstrukci prostor pro MIKASA denní stacionář; 

 přesunout MIKASA denní stacionář do nových prostor; 

 navýšit kapacitu na 15 až 18 klientů v jeden okamžik dle možnosti nových prostor a 

handicapu klientů; 

 zrealizovat dva pobyty pro klienty MIKASA denního stacionáře; 

 realizovat častěji aktivity mimo stacionář – nákupy, orientace v novém prostředí pro 

vyšší sociální integraci klientů; 

 podporovat klienty a posunout je k nižší míře podpory než poskytuje MIKASA denní 

stacionář. 

 

Sociální rehabilitace MIKASA 

 realizovat skupinu nácviků sociálních dovedností pro dívky; 

 rozšířit klientskou základnu o dospělé klienty; 

 realizovat krátkodobé výlety s nácviky sociálních dovedností pro klienty; 

 realizovat sportovní kroužek pro klienty; 

 realizovat aktivitu Hravé odpoledne; 

 vybudovat zázemí pro Sportovní kroužek. 

 

 

 

 

 



MIKASA z.s. 
Lumírova 523/28 
Ostrava, 70030 

 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 

 

 

 

 

Výkaz zisku a ztráty 2017 

 
 



 
 

 



 

Rozvaha 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

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: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – financování sociálních služeb z kapitoly 313 MPSV 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Nadace Agrofert 

Statutární město Ostrava 

Městský obvod Ostrava – Jih 

Nadace České spořitelny 

Česká spořitelna a.s. 

Charta 77 

Vládní výbor pro zdravotně postižené Úřadu vlády ČR 

Nadace AVAST 

Nadace J&T 

Nadace Tesco 

Drobní dárci a přispěvatelé 

 

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost 

 

 

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. 

Centrum Áčko, Zlínský kraj 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Forum Nová Karolina 

 

 

MIKASA denní stacionář je financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava, 

Moravskoslezského kraje, dotace Úřadu městského obvodu Ostrava Jih a dalších dotací a 

grantů. 

 

Sociální rehabilitace MIKASA je realizována z projektu „Podpora sociální prevence 2“ 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za financování Evropské unie, Evropského 

sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


