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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci, 
rok 2018, kterému je věnována tato výroční zpráva, byl v mnohém zajímavý a náročný. 
Zaměřili jsme se na vydefinování naší úlohy a pozice v rámci neziskového sektoru 
z čehož vyplynula vize naší organizace, kterou je svět, kde každý člověk s autismem, 
kombinovaným postižením i jeho okolí žije kvalitní, spokojený a běžný život ve 
společnosti. 
 
K této vizi jsme připojili také to, jakým způsobem bychom vize chtěli dosahovat. 
Konkrétně tím, že se snažíme zapojovat lidi s autismem do společnosti, zaměřujeme 
se na komplexní systém – tj. na člověka s handicapem, jeho rodinu i okolí a pracujeme 
na tom, aby lidé s autismem „nežili v klecích“. 
 
V tomto všem nám můžete také pomoci Vaší podporou jak finanční, materiální tak 
také vědomostní. Bez Vaší podpory bychom našich aktivit nemohli dosahovat. 
 
V naplňování naší vize jsme v roce 2018 udělali další krůček a to směrem k podpoře 
pečujících (rodičů, prarodičů a sourozenců) o děti s autismem. Díky podpoře 
Nadačního fondu Avast jsme rozšířili naše aktivity o Průvodcovství rodin s dětmi 
s autismem. 
 
V uplynulém roce jsme také usilovně pracovali na naší profesionalizaci, změně 
designu organizace a tvorbě nových webových stránek. 
 
Věřím, že všechny naše kroky směřují k našemu vytyčenému cíli. 
 
A tyto kroky můžete podpořit i Vy. 
 
Děkujeme, že jste s námi na cestě za štěstím. 
 
Michal Panáček 
Ředitel MIKASA z.s. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 

MIKASA Z.S. 

Zapsaný spolek Mikasa je nestátní nezisková organizace poskytující služby a aktivity 
dětem, mladým lidem a dospělým s mentálním postižením, více vadami, autismem 
a atypickým chováním. 
 
Důležitým faktorem, který ovlivňuje naši činnost, je významná finanční závislost na 
státních zdrojích financování. Tyto finance jsou pro neziskové organizace nenárokové 
a tedy i nejisté. Navíc nepokrývají všechny oblasti potřeb naší organizace. 
Proto považujeme za významné zvyšovat naše zaměření na dárce a sponzory, díky 
nimž budeme schopni pružně reagovat na potřeby našich klientů, jejich rodin i 
odborníků. 
 
Díky podpoře dárců se snažíme dosahovat naší vize, což je svět, kde každý člověk 
s autismem, kombinovaným postižením i jeho okolí žije kvalitní, spokojený a běžný 
život ve společnosti. 
Naše práce směřuje k zapojování lidí s autismem do společnosti. Zaměřujeme se 
nejen na člověka s handicapem, ale také na jeho rodinu a okolí a pracujeme na tom, 
aby lidé s autismem „nežili v klecích“. 
V tomto nám můžete pomoci i Vy. Zapojte se mezi naše dárce a pomozte nám hledat 
pro klienty cestu ke štěstí. 
 
 
Mikasa z.s. v roce 2018 provozovala dvě sociální služby a další aktivity: 
 
Registrované sociální služby: 

• Mikasa denní stacionář 
• Sociální rehabilitace Mikasa 

 
Další aktivity: 

• Průvodcovství a síťování rodin s dětmi s autismem (nový projekt) 
• Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem 
• Podpůrné terapeutické rodičovské skupiny 
• Vzdělávání, informační kampaně, konference 

 
 
Spektrum poskytovaných služeb a aktivit v tuto chvíli tvoří smysluplnou osu podpory 
pro rodiče dětí s autismem i jiným postižením a pro osoby s autismem a mentálním 
postižením samotné. 
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PRŮVODCOVSTVÍ RODIN S DĚTMI S AUTISMEM 
V srpnu 2018 započala realizace projektu Průvodcovství pro rodiny s dětmi s autismem. 
Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi jakéhokoli věku, kterým byla 
diagnostikována porucha autistického spektra, nebo na ni mají u svého dítěte podezření. 
Služby jsou poskytovány formou konzultací, jak ambulantně v budově na ul. 1. máje 
1526/66 v Ostravě, tak terénně v rámci celého Moravskoslezského kraje. Unikátnost 
projektu tkví v zaměřenosti na rodinný systém, (do kterého se diagnóza vždy nutně 
promítá), který má na kvalitu života dítěte zásadní vliv. Pracovníci nabízí konzultace i 
pedagogickým pracovníkům či jiným odborníkům, kteří mají zájem řešit nejrůznější 
situace, které u daného dítěte mohou vyskytnout. Výhodou projektu je dostupnost péče 
pro obyvatele menších měst a vesnic po celém kraji.  
 
 

Úvodní slovo  

Vážení klienti, zájemci o službu, příznivci MIKASY, 
v roce 2018 se mezi všemi službami organizace MIKASA objevil zcela nový projekt, 
který představoval velký zlom v dosud nabízených aktivitách MIKASY. Jsme 
s kolegyněmi moc rády, že jsme jeho součástí a mohly jsme sledovat vývoj od našich 
prvních společných očekávání po současné příznivé reakce klientů, kteří nás krátce 
nebo pravidelně navštěvují. 
 
Na začátku projektu jsme navštívily mnoho měst našeho kraje v rámci komunitních 
plánování nebo dnů sociálních služeb, navštívily jsme také několik speciálních škol, 
školek i organizací a šířily povědomí o nové službě a zároveň získávaly celkovou 
představu o celém systému, abychom rodičům mohly poskytnout co nejpřesnější 
informace. Velmi rychle se na nás začaly obracet rodiny s menšími i dospívajícími 
dětmi, pro které do té doby v podstatě neexistovala dlouhodobá forma podpory. 
Jelikož našimi klienty v rámci nabídky podpory odborníkům jsou rovněž učitelé, 
asistenti pedagoga, sociální pracovníci aj., mohli jsme na prezentacích o projektu 
uvést nejen příklady z praxe v rodinách, ale rovněž motivovat příchozí o možnosti 
oslovit nás a reflektovat svou práci s dětmi s autismem z jejich pracovních pozic. 
 
K radosti všech nyní můžeme říci, že projekt je v současné době dobře zakotvený, 
fungující a dokonce rozšířený o nového člena týmu, díky němuž se rozšiřuje i kapacita 
služby. Moc rády bychom poděkovaly rodičům, prarodičům, pedagogickým 
pracovníkům i jiným odborníkům, všem, kteří v sobě našli a stále nacházejí odvahu 
řešit záležitosti, které mnohdy nejsou jednoduché a které mnohdy říkají nahlas úplně 
poprvé. Svou odvahou pouštět se do řešení svých potíží, které jsou pro někoho, kdo se 
s autismem nikdy nesetkal, mnohdy nepředstavitelné, jsou pro nás, průvodkyně, 
každodenní inspirací. Největší odměnou pro nás je pocit, že můžeme být pro rodiny 
prostředníkem změny k větší jistotě. 
 
Tereza Šimečková a Sandra Štěpánková 
Průvodkyně v projektu Průvodcovství rodinám s dětmi s autismem 
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Poslání projektu 

Posláním projektu Průvodcovství rodin s dětmi s autismem je poskytovat pomoc, 
podporu a průvodcovství rodinám v těžkých situacích způsobených podezřením na 
poruchu autistického spektra či diagnostikování PAS u jejich dítěte. Pomáháme 
rodinám zorientovat se v dané situaci, směřujeme rodiny k podpoře jak v jejich 
rodinném okolí, tak v rámci dostupných služeb. 
 

Cíle projektu 

Cíle projektu jsou následující: 
• nasměrování na odborníky a další aktivity, které mohou rodiče i děti využít 
• zklidnění, zmírnění pocitu strachu, obav, obviňování, celková podpora 
• provázení nepříznivou životní situací 
• najít způsob, jak žít život s dítětem s odlišnými potřebami a vnímáním světa 
• podpořit komunikaci s dítětem 
• podpořit komunikaci s učitelem, asistentem pedagoga, lékařem apod. 

 

Cílová skupina projektu 

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a rodiče dětí v situacích, které jsou pro ně 
zátěžové z jakéhokoli důvodu způsobeného zjištěním podezření nebo diagnózou 
handicapu, především v oblasti poruch autistického spektra. Jde o rodiny subjektivně 
prožívající krize z důvodu zjištění podezření v oblasti odlišnosti jejich dítěte anebo 
diagnózy poruchy autistického spektra. 
Cílovou skupinou projektu jsou tedy celé rodiny i rodiče dětí do 18 let, případně výše v 
rámci kontinuální podpory, kteří potřebují pomoc či podporu ve zvládání krize, kterou 
prožívají.  
Okrajovou skupinou projektu jsou také odborníci pracující s dětmi s autismem. 
 

Poskytované aktivity 

1. Poradenství 
2. Průvodcovství 
3. Síťování formální a neformální podpory 
4. Podpora prostřednictvím případových konferencí 
5. Podpora osob pracujících s dítětem s PAS a jeho rodinou 
6. Webové stránky s diskusním panelem 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE MIKASA 
Sociální rehabilitace MIKASA je sociální službou, která vznikla v září roku 2016 na základě 
potřebnosti osob s autismem ve městě 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, 
loňský rok byl pro Sociální rehabilitaci opět rokem mnoha výzev a úkolů, které si 
troufám tvrdit, že se nám podařilo uspokojivě zdolat a naplnit. 
Na počátku roku jsme se museli poprat s administrativní a byrokratickou výzvou 
v podobě nových smluv pro klienty a úpravy vnitřních pravidel a cílů služby. Následně 
jsme se soustředili na propagaci služby a jednání se školami, které mělo za účel 
rozšíření klientské základny. Novým i stávajícím klientům jsme nabídli řadu 
inovovaných skupinových aktivit. A již tradičně jsme se účastnili několika 
propagačních aktivit v Ostravě, Havířově či Krnově. 
Během letních měsíců jsme organizovali celodenní nácviky dovedností, které výrazně 
přispěly k rozvoji dovedností klientů, ale také si je klienti velmi oblíbili. V půlce 
prázdnin jsme se pak přestěhovali do nových prostor, na které si snad již klienti zvykli. 
Začátek podzimu se opět nesl ve znamení organizačních změn, které vyústily 
v ukončení některých skupinových aktivit a zavedení aktivit nových. 
Na sklonku roku jsme se pak usilovně snažili o propagaci u regionálních odborníků 
z oblasti psychologie a psychiatrie za účelem rozšíření povědomí o službě. 
 
Celkově si troufám hodnotit rok 2018 Sociální rehabilitace MIKASA jako hektický, ale 
v podstatě úspěšný a do značné míry obohacující. Mohu si jen přát, aby se další roky 
nesly v podobném duchu. 
 
Vám, drazí příznivci bych chtěla poděkovat za veškerou projevenou podporu a důvěru 
a přeji Vám mnoho úspěchů a radosti v následujícím roce.  
 
Klára Lichovníková 
Sociální pracovník Sociální rehabilitace MIKASA 
 
 

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. 
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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 největší míry samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. 
• Cíle: 
• Podporujeme klienta v dosažení maximální míry soběstačnosti, samostatnosti a 

nezávislosti. 
• Podporujeme klienta v navazování a zkvalitňování vztahů. 
• Podporujeme rozvoj sebedůvěry a pozitivního sebehodnocení klienta.  
• 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. 
 
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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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 

Drazí příznivci MIKASA denního stacionáře, 
v roce 2017 jsem měla myšlenku pokračovat dále v činnostech, které se ukázaly pro naše 
klienty jako důležité a prospěšné do budoucna. Myslím si, že se nám práce v tomto duchu 
daří a navíc ji stále více obohacujeme o nové aktivity.  
 
Začali jsme více poznávat okolní svět a v přirozeném prostředí trénovat nové dovednosti. 
Klienti získávají více zkušeností a jsou si stále jistější v situacích, které vyžadují navazování 
sociálních kontaktů. Více se orientují v nakupování, objednávání v restauraci či kavárně, učí 
se cestovat hromadnou dopravou a trénují komunikaci. Vyjíždíme často a velmi rádi do 
společnosti. Pro  zlepšování orientace navštěvujeme i okolní města, ve kterých se dá ledaco 
naučit. Také oblíbenou činnost vaření jsme rozšířili o pravidelné pečení. Pokračujeme 
v nácvicích sebeobslužných činností a prostřednictvím ostatních aktivit se snažíme 
klientům přiblížit běžný den dospělého člověka.  
 
Díky velkému zájmu klientů i pečujících jsme rozšířili pobyt pro klienty na dva turnusy, kde 
měli možnost všichni účastníci pobytu využít vše, co během celého roku nacvičují. Pečující 
tak měli více prostoru k odpočinku a realizaci vlastních zájmů.  
 
Ráda bych poděkovala celému týmu pracovníků MIKASA denního stacionáře, který se 
během roku 2018 konečně ustálil a stabilizoval. Díky jejich odvaze, aktivitě, nápaditosti a 
trpělivosti měli klienti možnost zúčastnit se různých zajímavých aktivit a pracovat na svých 
cílech.  
 
Poděkování také patří klientům a pečujícím za jejich důvěru, spolupráci a někdy také kus 
odvahy.  
 
Přeji všem pohodový rok 2019.  
 
Bc. Ivana Malcharová, DiS. 
Sociální pracovnice a koordinátorka přímé péče MIKASA denní stacionář   
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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: 
• Pomoc a podpora klientům s osobní hygienou, jídlem, přesunem na vozík i dalšími 

úkony, které sami nezvládají. 
• Pomoc klientům rozvíjet jejich schopnosti a zvládat běžné činnosti.  
• Učení klientů nakoupit, uvařit, uklidit, nebo jezdit tramvají. Podporovat je tak 

v soběstačnosti a nezávislosti na sociálních službách. 
• Rozvíjet schopnost klientů navazovat mezilidské vztahy, předcházet jejich sociální 

izolaci a vracet je zpátky do společnosti.  
 
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. 
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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); 
• pobyt ve Snoezelenové místnosti; 
• sociálně-terapeutické činnosti; 
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc a podpora při podávání stravy, osobní 

hygieně, přesunu na vozík atd.); 
• polohování; 
• poskytnutí stravy; 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, nákupy, výlety do 

přírody, návštěvy kulturních akcí a jiných společenských míst apod.); 
• možnost dopravit ráno klienta do denního stacionáře a odpoledne zase domů; 
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, základní sociální poradenství; 
• 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; 
• 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: 
• Přeprava klienta 
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AKTIVIZAČNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY      
      PRO OSOBY S AUTISMEM 

 
V roce 2018 pokračovala 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  

Milí čtenáři,  
druhý rok existence projektu utekl jako voda a je teď na mně, abych se pokusila krátce 
shrnout vše podstatné.  
 
V uplynulém roce se nám povedlo dostat projekt do povědomí širší veřejnosti, a začali se 
tak na nás obracet zájemci o spolupráci, z nichž většina se nakonec našeho projektu 
zúčastnila. Všechny přitom spojovala společná motivace pracovat na sobě, zlepšit svůj život, 
své vztahy, své uplatnění ve společnosti, a velká chuť do práce. Každý z našich klientů nám 
je v tomto velkou inspirací.  
 
V roce 2018 jsme kromě skupinových aktivit v různých městech kraje realizovali také 2 
úspěšné aktivizačně motivační pobyty, kde klienti zvýšili svou soběstačnost a nezávislost na 
rodině, zlepšili své komunikační dovednosti, a ověřili si, že to, co se během aktivit naučili, 
umějí využít i v neznámém prostředí. Na základě podzimního pobytu se také začali jeho 
účastníci jednou měsíčně neformálně scházet v kavárně či restauraci, kde si spolu povídají 
nebo hrají deskové hry.  
 
Za sebe i za celý realizační tým děkuji všem klientům a jejich blízkým za důvěru, kterou do 
nás a naší práce vkládají, za všechny krásné zpětné vazby, a také za práci, kterou odvádějí.  
 
Stejně tak děkuji všem našich příznivcům a těm, kdo fungování projektu umožňují.  
 
Speciální poděkování pak patří celému realizačnímu týmu, který prošel v uplynulém roce 
mnoha změnami, a přesto dál funguje jako skutečný tým, a všem kolegyním z týmu za to, 
s jakým nasazením, a zároveň pokorou a respektem po celý rok pracovaly.  
 
Věřím, že také následující rok se nám podaří naplnit nejen prací, ale i krásnými okamžiky. 
 
 
Mgr. Soňa Tichá 
Vedoucí realizačního týmu Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem 
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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.  
 

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  
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AKCE A AKTIVITY V ROCE 2018 

 

Aktivity k Mezinárodnímu dni porozumění autismu 2018 

MIKASA z.s. ve spolupráci s dalšími neziskovými a školskými organizacemi pořádala již IV. 
ročník aktivit k Mezinárodnímu dni porozumění autismu na podporu informovanosti laické 
i odborné veřejnosti.  
 
Konference „Vývoj dítěte po základní škole a mezirezortní spolupráce“ proběhla 23. 3. 2018 
v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kde se účastnici mohli těšit jak z příjemného 
prostředí, tak z načerpání nebo rozšíření vědomostí od odborníků z řad psychiatrů, jako byli 
např. MUDr. Michal Považan (primář dětského oddělení psychiatrické nemocnice Bohnice), 
MUDr. Štěpánka Beranová (psychiatrička dětské neurologie FN Motol), psychologů, 
sociálních pracovníků a dalších odborníků z praxe. Konference se zúčastnilo více než 140 
posluchačů. 
 
Informační kampaň „Cesta za poznáním AUTISMU“ se uskutečnila o den později, 24. 3. 2018, 
od 9 do 19 hodin v OC Forum Nová Karolina. Příchozí měli možnost vyzkoušet si úkoly, které 
bývají pro osoby s autismem problematické a seznámit se s organizacemi poskytujícími 
služby osobám s autismem a také se specifiky poruchy autistického spektra. V rámci této 
akce jsme rozdali více než 230 hracích karet a jednotlivé stánky navštívilo více než 1 600 
osob (každý stánek v průměru 110 a více osob). 
 
Konference a informační kampaň k Mezinárodnímu dni porozumění autismu byly 
realizovány za podpory Statutárního města Ostravy, Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, Vládního výboru pro zdravotně postižené a České spořitelny. 
Poděkování patří také společnostem Ondrášovka a.s., Gemalto, s.r.o., TESKO Kolovrat s.r.o., 
Window Holding a společnosti Nestlé za podporu v oblasti zabezpečení drobných 
předmětů či občerstvení. 
V neposlední řadě patří poděkování všem dobrovolníkům, přátelům a příznivcům naší 
organizace, kteří se akcí účastnili, či je podpořili. 
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Podpůrné rodičovské skupiny 

Díky nadačnímu fondu AVAST  začala 
organizace Mikasa realizovat podpůrné 
rodičovské skupiny, které probíhají každou třetí 
středu v měsíci a to pravidelně od ledna v roce 
2018 a pokračují dále. 
 
Skupiny rodičů jsou rozděleny na dvě, na 
skupinu rodičů dětí do 14 let a skupinu rodičů 
dětí nad 14 let a to z důvodu vzájemného sdílení 
zkušeností a obtíží, které jsou spojeny také 
s věkem dítěte. 
Průměrně se rodičovských podpůrných skupin účastní 17 osob a dva terapeuti, kteří 
skupinu moderují a pracují se skupinovou dynamikou. 
 
Z důvodu pohody rodičů během setkání je zajištěn také dohled a program pro jejich děti 
pomocí asistentů a pracovníka MIKASA z.s..  
S rodiči přichází na tyto skupiny průměrně 10 dětí, kterým se věnuje 5 asistentů.  
Součástí pronajatých prostor, kde podpůrné skupiny probíhají je tělocvična a tak jsou tyto 
chvíle většinou ve sportovním duchu a velmi aktivní.  
Pro všechny účastníky je vždy připraveno drobné občerstvení. 
 
V rámci této aktivity byly realizovány také skupiny zaměřené na muže, otce a jejich syny. 
Původně měly tyto skupiny probíhat jednou měsíčně, ale postupně se tato setkávání 
vyvinula v turistickou skupinu a pánové tak měli možnost strávit víkend aktivně a hlavně 
v přírodě. 
 
V návaznosti na tyto skupiny byly také realizované dva víkendové pobyty v krásném 
prostředí Beskyd. První pobyt proběhl na penzionu Sluníčko, druhý pak ve Wellness hotelu 
Energetic.  
 
Rodiče si měli možnost dopřát chvíle pohody, 
relaxace, získat nové informace a také se 
účastnit skupinových terapií.  
 
Po celou dobu pobytu byl zajištěn dohled a 
program pro děti prostřednictvím asistentů.  
 
Víkendových pobytu se celkem zúčastnilo 106 
osob, z toho 47 rodičů, 32 dětí, 4 terapeuti, 19 
asistentů a 4 pracovníci MIKASA z.s. a také dva 
přednášející, kteří zajistili odborný a vzdělávací 
program. 
  
  



 

15 

Sportovní kroužek 

Organizace Mikasa z.s ve spolupráci s Nadací Agrofert v roce 2018 nabídla dětem sportovní 
kroužek, zaměřený na všestranný rozvoj pohybových schopností. 
Kroužek probíhal pravidelně každou středu od září do prosince 2018. Tento kroužek vedli 
dva lektoři a dva asistenti, kteří se starali nejen o zábavu a také bezpečnost. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Akcelerační program FRIN 2018 

V roce 2018 jsme se zúčastnili akceleračního programu FRIN, realizovaný Českým centrem 
fundraisingu s podporou České Spořitelny. Tento program byl zaměřený především na 
testování fundraisingových kampaní za pomocí mentorů, ale také na vzdělávání a 
konzultace s odborníky.  
Mikasa z.s. testovala během FRINU zajímavost tématu autismu a možností podpory, 
podařilo se nám zpracovat vize, mise a strategické cíle organizace, vytvořili jsme video pro 
osvětu a testování zajímavosti a začali jsme tvořit databázi. 
 
 

Akce a aktivity Průvodcovství 

Prezentace na komunitních plánováních v městech MSK 
Za účelem rozšíření povědomí o nově vzniklém projektu jsme představily naše služby na 
setkání komunitních plánování v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné, Havířově, Českém Těšíně, 
Opavě, Hlučíně, Novém Jičíně, Frenštátu p. Radhoštěm, Krnově, Kopřivnici, Třinci, Bruntálu, 
atd. Vždy se jednalo o prezentaci a následnou diskuzi. Vnímaly jsme, že je projekt ve všech 
městech velmi vítaný a že si svým zaměřením na rodiče, pečující nebo odborníky získá své 
místo mezi zavedenými službami. 
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Prezentace pro rodiče 
Ve spolupráci s MŠ a ZŠ Logopedickou v Ostravě-Hrabové a Centru pro rodinu a sociální 
péči v Třinci jsme uspořádali besedu pro rodiče a pracovníky.  
 
Další aktivity 
Setkání okolo dítěte – případové konference – zapojili jsme se v několika případech do 
jednání případové konference multidisciplinárního týmu o dítěti s PAS. 
Nákup knih a zavedení bezplatné knihovny pro rodiče (knihy o autismu, Aspergerově 
syndromu, životopisy, dětské pohádkové knížky s piktogramy, Obrázkové slovníky 
sociálních nácviků, knihy pro sourozence, knihy speciální pedagogiky – situace ve škole pro 
pedagogy a rodiče dětí s PAS aj.). 
Účast na odborných školeních, stážích a konferencích – pravidelně se vzděláváme 
v problematice poruch autistického spektra. 
 

Aktivity a akce v Sociální rehabilitaci MIKASA 

Dívčí skupina 
Začátkem roku 2018 jsme na popud klientů začali realizovat nácvikovou skupinu, která byla 
určena výhradně dívkám. Důvodem byla především potřeba klientek hovořit o tématech, 
která se týkají více či pouze ženské části populace a vyjádření klientek, že tuto problematiku 
chtějí řešit. Skupina se sestávala z klientek ve věku 12-15 let, které samy určily témata, o 
kterých chtějí hovořit a počtem témat vymezily také předpokládanou dobu trvání této 
skupinové aktivity. V rámci aktivity si mohly klientky především v bezpečném prostředí 
sdělovat zkušenosti a názory v problematice randění, dospívání, trávení volného času či 
vztahů s opačným pohlavím. V rámci aktivity si mohly také nácvikovou formou vyzkoušet 
dovednosti, ke kterým se dosud neodhodlaly, či neměly možnost si ji vyzkoušet. 
Po vyčerpání témat byla skupinová aktivita ukončena s vizí, že budou mít klientky možnost 
dále navštěvovat jiné aktivity. 
 
Nácviky sociálních dovedností 
V roce 2018 probíhaly pravidelné skupinové nácviky sociálních dovedností ve třech 
kategoriích.  
Klienti, kteří navštěvovali Nácvik sociálních dovedností dětí, se v sociálních dovednostech 
zdokonalovali především prostřednictvím her, zábavných úkolů a nácviků, za které byli 
odměňováni. V rámci této skupinové aktivity jsme se věnovali například nácviku 
nakupování v obchodě, přípravy pizzy, čekání, řešení konfliktů, rozpoznávání a regulace 
emocí. Skupinová aktivita Nácvik sociální dovedností dětí byla realizována až do června 
2018.  
 
Skupina dospívajících klientů se v rámci aktivity nácviků sociálních dovedností 
zdokonalovala především v řešení konfliktů (s rodiči, vrstevníky), spolupráci či sdílení 
zkušeností s problémy, které se v období dospívání objevují. Současně pro ně v rámci této 
aktivity vznikl prostor pro vytváření nových vztahů a sdílení názorů, obav a očekávání od 



 

17 

společnosti, která se právě v období dospívání objevují, a kterým potřebují porozumět či 
čelit. 
 
Skupina dospělých klientů při nácvicích řeší problémy každodenního života, se kterými se 
potýkají. Témata si klienti volí sami dle svých aktuálních potřeb. Věnovali jsme se tématům 
jako práce, organizace dne, hospodaření s penězi, sebepojetí, samostatnost, zdraví, emoce 
a jejich regulace, já a PAS. Skupinová aktivita Nácvik sociálních dovedností dospělých 
probíhá také v přirozeném prostředí, např.: v restauracích a čajovnách, kde si klienti mohli 
vyzkoušet nácvik objednání pití či jídla, komunikaci s obsluhou, placení a vedení rozhovoru 
mezi sebou. Klienti si také vyzkoušeli únikovou hru, během které spolu komunikovali a 
spolupracovali, bowling a jiné. V roce 2018 jsme ve skupinové aktivitě přivítali dva nové 
klienty. 
 
Velikonoční tvoření v SR MIKASA 
Již tradičně jsme v období před Velikonocemi uspořádali tvořivé odpoledne, na kterém si 
klienti mohli vytvořit nejrůznější velikonoční dekorace a ozdoby a současně trávit čas 
s ostatními klienty. V rámci této aktivity si klienti mohli vyzkoušet různé kreativní techniky 
a zároveň si ověřit, zda jsou schopni postupovat dle návodů a pokynů. V rámci aktivity klienti 
trénovali také komunikaci s ostatními a aktivní naslouchání při prezentaci ostatních. 
 
Předvánoční tvoření v SR MIKASA 
Klienti se mohli již před Vánocemi naladit na vánoční atmosféru v Sociální rehabilitaci 
MIKASA, kdy si v rámci akce Předvánoční tvoření mohli vyrobit vánoční dekorace, dárečky 
pro sebe či své blízké a zároveň trénovat s ostatními komunikaci. 
 
Celodenní nácviky dovedností 
Během letních měsíců jsme měli možnost naplánovat celodenní nácviky dovedností, které 
měli za cíl zprostředkovat klientům intenzivní zkušenost se zvládáním samostatnosti a 
komunikace. Nácviku komunikace se zúčastnilo dohromady 10 klientů, kteří si v rámci 
aktivity vyzkoušeli seznamování, zahájení, vedení a ukončení rozhovoru, nácvik telefonování 
a komunikaci o konkrétním tématu. Klienti se v jednotlivých aktivitách podporovali a 
navzájem si radili, čímž si navzájem pomáhali ve zvládnutí dané dovednosti. 
V rámci Nácviku samostatnosti si pak klienti museli sami vybrat restauraci, do které 
půjdeme a kde si jídlo sami objednají a zaplatí. Klienti společně naplánovali cestu a trasu 
do vybrané restaurace a následně na dané místo samostatně docestovat. Klienti si v rámci 
tohoto nácviku vyzkoušeli také samostatný nákup v obchodě. 
 

Aktivity a akce v projektu Aktivizační a motivační programy 
pro osoby s autismem        

Aktivizačně motivační pobyty 
V roce 2018 proběhly v rámci projektu dva čtyřdenní aktivizačně motivační pobyty. První 
pobyt se konal začátkem března v Kopřivnici a zúčastnilo se ho 9 klientů, se kterými jsme 
v rámci edukačně-motivačních a aktivizačně-terapeutických skupinových aktivit pracovali 
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v Třinci, Havířově a Bruntálu. Pro druhý pobyt jsme pak zvolili prostředí Jeseníků – konkrétně 
Velké Losiny, a tohoto pobytu se zúčastnilo 10 klientů, se kterými jsme pracovali v Ostravě 
a Frýdku-Místku.  
 
Oba pobyty umožnily jejich účastníkům ověřit si, že znalosti a dovednosti, které si osvojili 
během práce na aktivitách v jednotlivých městech, dovedou použít také v neznámém 
prostředí a mezi novými lidmi. Kromě toho je zde velký prostor pro intenzivní nácvik 
komunikačních situací, vzájemné seznamování se a navazování vztahů s druhými lidmi, ale 
také podporování účastníků v běžných aktivitách života, jako je plánování a organizování 
času, samostatné cestování, nakupování, návštěva kavárny a podobně.  
Pobyty se vždy setkaly s velmi pozitivními ohlasy jak ze strany účastníků, tak jejich blízkých. 
Také pracovníci projektu sledovali u většiny účastníků viditelné změny, zejména v oblasti 
samostatnosti, ale také například zvýšení jistoty v některých komunikačních situacích nebo 
situacích běžného života (např. nákupy, cestování).  
 

Akce a aktivity v Denním stacionáři MIKASA 

Podzimní pobyt 
V roce 2018 jsme díky předchozí zkušenosti o 
velký zájem klientů i pečujících zrealizovali dva 
turnusy pobytů pro klienty MIKASA denního 
stacionáře. Strávili jsme dvakrát tři dny 
v malebném městě Rožnova pod Radhoštěm.  
 
Klienti měli možnost strávit čas se svými 
vrstevníky a pečující chvíli odpočinku a 
věnování se vlastním zájmům. Neméně 
důležité bylo pro klienty využít dovednosti a 
schopnosti, které si osvojili v průběhu celého 
roku nácviku v denním stacionáři. Například vaření, sebeobslužné činnosti, orientace 
v novém prostředí, komunikace v restauraci a jiné.  
 
Příprava na advent 
Klienti byli v tomto roce pilní pro přípravy na adventní období. Rozjeli jsme voňavou výrobu 
vosků do svíček a mýdel. V rámci výroby jsme měli možnost navštívit i svíčkárnu a zapojit 
se do profesionální výroby. Kreativní a trpěliví z nás se pustili do výroby náramků. Ke všem 
těmto aktivitám je potřeba dostatku trpělivosti, pozornosti, cvičení jemné motoriky a 
spousty dalších dovedností. Díky těmto hezkým výrobkům jsme mohli prezentovat naši 
organizaci na adventních akcích jako je Advent plný křídlení v Gongu a nebo vánoční trhy 
na Masarykově náměstí.  
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Restaurace, kavárny, nákupy 
V roce 2018 jsme s klienty velmi často navštěvovali v rámci 
nácviku orientace v prostředí a situacích různé restaurace, 
kavárny či cukrárny. V těchto zařízeních si klienti mohli 
zkusit nácvik objednání – výběr jídla a také nácvik placení. 
Tyto aktivity nejprve natrénovali v denním stacionáři s 
pracovnicemi a poté si je zkusili přímo v reálné situaci. 
Klienti, kteří komunikovali pomocí alternativní 
komunikace, používali při nácviku komunikátor nebo 
piktogramy. Jelikož každý týden pravidelně vaříme a pečeme tak mezi naše oblíbené 
aktivity patřil rovněž nácvik nakupování v obchodě. Těmito aktivitami se klienti začleňovali 
nejen do běžné společnosti, ale rovněž měli za aktivity hezký zážitek.  
 
Orientace v neznámém prostředí 
V loňském roce se klienti denního stacionáře zúčastnili 
několika akcí pořádaných městem.  Například výstavy, 
kde jsme se dozvěděli informace o městech, tradicích, 
seznámili se s výrobou místních specialit apod. Dále 
jsme zažili kulturní zážitky nejen z divadla Loutek 
v Ostravě, kde jsme se vzdělávali v rámci představení 
Kytice či při divadelním životopisném dokumentu. Za 
kulturou, poznáním nových míst, přírody a za 
socializací jsme stále více vyjížděli i do jiných blízkých 
měst jako je například Opava, Karviná, Havířov, Hlučín 
nebo Bílovec. Na tyto vyjížďky jsme se dopravovali auty 
nebo hromadnou dopravou, k čemuž je také důležitá 
dostatečná příprava a nácvik. Díky těmto aktivitám se 
klienti stále více začleňovali do běžného života 
společnosti. Mohli se zdokonalovat v běžných věcech 
jako je nákup, zaplacení vstupného, postup při 
objednávání a placení v restauraci či kavárně.  Vždy 
vítali změnu prostředí a možnost podívat se do nových 
míst.   
 
Podpora vlastních zájmů a péče o vlastní osobu 
U klientů podporujeme jejich vlastní zájmy, přání a péči o vlastní osobu. Snažili jsme se tedy 
navštěvovat jiná místa s ženami a jiná s muži, dle jejich vlastních preferencí. Není tedy divu, 
že jste nás mohli vidět s dívkami v drogerii zkoušet kosmetické výrobky, vybírat 
v obchodech oblečení či v kavárně popíjet kávu. S mužskou společností nás také můžete 
vidět v obchodech s pánským oblečením nebo  v restauraci s dobrým drinkem.  
 
Vaření rozšiřujeme o pečení 
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Stále držíme tradici vaření oběda ve čtvrtky. Už jsme 
se v tomto směru tolik zdokonalili, že má vaření svůj 
vlastní postup. Nejprve vaření předcházel 
komunikační kroužek, kde klienti společně 
s pracovníky vybrali jídlo, následně si rozdělili 
suroviny k nákupu a postupně obstarali vše 
potřebné. A poté hurá k samotnému vaření. 
Rozdělení do skupin pomohlo hladkému průběhu 
a každý se chopil nástrojů, které zvládá používat, 
nebo se kterými se potřebuje ještě v práci zdokonalit. A poté už probíhalo loupání, škrábání, 
krájení, sekání, míchání ingrediencí, vaření, pečení, smažení a tak dále. Ta radost a chuť nad 
hotovým pokrmem nás bavila tolik, že jsme neodolali rozšířit tuto činnost o pravidelné 
pečení sladkých a slaných pochutin či dezertů.  
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 
Druh nákladu/výnosu Mikasa 

z.s. 
Autismus Rodičovské 

skupiny 
Vzdělávání Pobyty Sportovní 

kroužek 
MIKASA 

denní 
stacionář 

MIKASA 
sociální 

rehabilitace 

Aktivizační 
a 

motivační 
programy 

Průvod
covství 

Adventní 
koncerty 

Celkem 

Spotřebované nákupy 21 182 62 653 12 076 3 630 28 019  281 672 5 409 60 046 68 317 34 868 577 872 

Energie     800  109 308 24 662 54 696 8 365  197 831 

Opravy a údržba       29 481  1 375   30 856 

Cestovné    31 653 517  42 161 926 5 939 2 175  83 371 

Reprezentace 236 2 327  3 424   6 624     12 611 

Služby 17 445 63 167 176 350 127 460 32 000 1 560 611 991 84 107 622 371 138 900 91 514 1 966 865 

Osobní náklady (včetně 
odvodů) 

 34 000 29 925 64 378 25 000 9 663 3 320 510 834 901 2 235 330 334 282  6 887 989 

Ostatní náklady 8 088    1 215  47 034 3 467 8 289 5 788 790 74 671 

Odpisy  29      213 390     213 419 

Náklady z provozní 
činnosti 

46 980 162 147 218 351 230 545 87 551 11 223 4 662 171 953 472 2 988 046 557 827 127 172 10 045 485 

Tržby z prodeje služeb - 
služby klientům 

  29 100    563 150     592 250 

Tržby z prodeje služeb - 
fakultativní služby 
klientům 

    50 900 4 000 25 130     80 030 

Jiné ostatní výnosy 50 018  3 600 15 600        69 218 

Jiné ostatní výnosy - 
časové rozpouštění 
dotací na dl. majetek 

      213 390     213 390 

Provozní dotace 26 000 141 000 220 051 225 800 84 755 11 223 3 826 888 953 472 2 988 046 548 823 126 382 9 152 440 

Dary - přijaté 12 889 5 000          17 889 

Výnosy z provozní 
činnosti 

88 907 146 000 252 751 241 400 135 655 15 223 4 628 558 953 472 2 988 046 548 823 126 382 10 125 217 

Výsledek hospodaření 41 927 -16 147 34 400 10 855 48 104 4 000 -33 613   -9 004 -790 79 732 
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Výkaz zisku a ztráty 2018 

Označ. Text ř. Hlavní činnost 
A. Náklady 1 10 045 485 
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2 869 387 

1. 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných 
dodávek 3 775 684 

2. Prodané zboží 4 0 
3. Opravy a udržování 5 30 856 
4. Cestovné 6 83 371 
5. Náklady na reprezentaci 7 12 611 
6. Ostatní služby 8 1 966 865 
II. Změny stavu  zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 
7. Změna stavu  zásob vlastní činnosti 10 0 
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11 0 
9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0 
III. Osobní náklady 13 6 887 988 
10. Mzdové náklady 14 5 152 279 
11. Zákonné sociální pojištění 15 1 205 219 
12. Ostatní sociální pojištění 16 433 877 
13. Zákonné sociální náklady 17 19 813 
14. Ostatní sociální náklady 18 76 800 
IV. Daně a poplatky 19 7 900 
15. Daně a poplatky 20 7 900 
V. Ostatní náklady 21 66 791 
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 3 355 
17. Odpis nedobytné pohledávky 23 0 
18. Nákladové úroky 24 91 
19. Kursové ztráty 25 0 
20. Dary 26 0 
21. Manka a škody 27 0 
22. Jiné ostatní náklady 28 63 345 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravných 
položek 29 213 419 

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 213 419 
24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 0 
25. Prodané cenné papíry a vklady 32 0 
26. Prodaný materiál 33 0 
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 0 
VII. Poskytnuté příspěvky 35 0 

28. 
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. 
složkami 36 0 

VIII. Daň z příjmů 37 0 
29. Daň z příjmů 38 0 
  Náklady celkem 39 10 045 485 
B. Výnosy 40 10 125 217 
I. Provozní dotace 41 9 152 440 
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1. Provozní dotace 42 9 152 440 
II. Přijaté příspěvky 43 17 889 
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 0 
3. Přijaté příspěvky (dary) 45 17 889 
4. Přijaté členské příspěvky 46 0 
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 672 280 
  Tržby za vlastní výkony a za zboží 48 672 280 
IV. Ostatní výnosy 49 282 608 
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 50 0 
6. Platby za odepsané pohledávky 51 0 
7. Výnosové úroky 52 601 
8. Kursové zisky 53 0 
9. Zúčtování fondů 54 0 
10. Jiné ostatní výnosy 55 282 007 
V. Tržby z prodeje majetku 56 0 

11. 
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 57 0 

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 58 0 
13. Tržby z prodeje materiálu 59 0 
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 60 0 
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 61 0 
  Výnosy celkem 62 10 125 217 
C. Hospodářský výsledek před zdaněním 63 79 732 
D. Hospodářský výsledek po zdanění 64 79 732 
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Rozvaha  

 

Označ. Text ř. Netto 
Netto na 
počátku 

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 1 837 826 850 727 
A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 0 0 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003 0 0 
2. Software 004 0 0 
3. Ocenitelná práva 005 0 0 
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006 0 0 
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007 0 0 
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku 008 0 0 

7. 
Poskytnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný 
majetek 009 0 0 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 2 176 360 975 871 
1. Pozemky 011 0 0 
2. Umělecká díla a předměty 012 0 0 
3. Stavby 013 0 0 
4. Hmotné movité věci a jejich soubory 014 1 634 710 975 871 
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015 0 0 
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 016 0 0 
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 0 0 
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018 0 0 
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 441 650 0 
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 100 000 0 
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 0 0 
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 022 0 0 
2. Podíly - podstatný vliv 023 0 0 
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024 0 0 
4. Zápůjčky organizačním složkám 025 0 0 
5. Ostatní dlouhodobé půjčky 026 0 0 
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027 0 0 
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 -338 534 -125 144 
1. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 030 0 0 
2. softwaru 031 0 0 
3. ocenitelným právům 032 0 0 
4. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 033 0 0 
5. ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 034 0 0 
6. stavbám 035 0 0 

7. 
samostatným hmotným movitým věcem a 
souborům hmotných movitých věcí 036 -338 534 -125 144 

8. pěstitelským celkům trvalých porostů 037 0 0 
9. základnímu stádu a tažným zvířatům 038 0 0 
10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 039 0 0 
11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 040 0 0 
B. Krátkodobý majetek celkem 041 8 483 727 10 434 534 
B.I. Zásoby celkem 042 0 0 
1. Materiál na skladě 043 0 0 
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2. Materiál na cestě 044 0 0 
3. Nedokončená výroba 045 0 0 
4. Polotovary vlastní výroby 046 0 0 
5. Výrobky 047 0 0 
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 048 0 0 
7. Zboží na skladě a v prodejnách 049 0 0 
8. Zboží na cestě 050 0 0 
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 051 0 0 
B.II. Pohledávky celkem 052 2 610 306 5 252 885 
1. Odběratelé 053 56 558 33 971 
2. Směnky k inkasu 054 0 0 
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 055 0 0 
4. Poskytnuté provozní zálohy 056 88 883 153 989 
5. Ostatní pohledávky 057 10 000 -31 807 
6. Pohledávky za zaměstnanci 058 0 0 
7. Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. 059 0 0 
8. Daň z příjmu 060 0 0 
9. Ostatní přímé daně 061 0 0 
10. Daň z přidané hodnoty 062 0 0 
11. Ostatní daně a poplatky 063 0 0 
12. Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 064 0 0 

13. 
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. 
sam. celků 065 0 0 

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 066 0 0 
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 067 0 0 
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 068 0 0 
17. Jiné pohledávky 069 2 454 865 5 096 732 
18. Dohadné účty aktivní 070 0 0 
19. Opravná položka k pohledávkám 071 0 0 
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 5 850 782 5 157 621 
1. Peněžní prostředky v pokladně 073 30 902 39 931 
2. Ceniny 074 0 0 
3. Peněžní prostředky na účtech 075 5 819 880 5 117 690 
4. Majetkové cenné papíry 076 0 0 
5. Dlužné cenné papíry 077 0 0 
6. Ostatní cenné papíry 078 0 0 
7. Peníze na cestě 080 0 0 
B.IV. Jiná aktiva celkem 081 22 639 24 028 
1. Náklady příštích období 082 22 639 24 028 
2. Příjmy příštích období 083 0 0 
   AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41 085 10 321 553 11 285 261 
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Označ. Text ř. Netto 
Netto na 
počátku 

A. Vlastní zdroje celkem 86 1 780 122 401 433 
A.I. Jmění celkem 87 1 298 956 0 
1. Vlastní jmění 88 1 298 956 0 
2. Fondy 89 0 0 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90 0 0 
A.II. Výsledek hospodaření celkem 91 481 166 401 433 
1. Účet hospodářského výsledku 92 79 732 0 
2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 93 0 107 323 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 401 434 294 110 
B. Cizí zdroje 95 8 541 431 10 883 828 
B.I. Rezervy celkem 96 0 0 
1. Rezervy 97 0 0 
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 98 95 690 104 800 
1. Dlouhodobé úvěry 99 0 0 
2. Emitované dluhopisy 100 0 0 
3. Závazky z pronájmu 101 0 0 
4. Dlouhodobé přijaté zálohy 102 0 0 
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 0 0 
6. Dohadné účty pasivní 104 95 690 104 800 
7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 0 0 
B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 4 124 865 6 929 161 
1. Dodavatelé 107 27 258 -19 135 
2. Směnky k úhradě 108 0 0 
3. Přijaté zálohy 109 2 500 0 
4. Ostatní závazky 110 32 503 0 
5. Zaměstnanci 111 399 645 333 706 
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 0 6 400 
7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 113 228 738 189 279 
8. Daň z příjmu 114 0 0 
9. Ostatní přímé daně 115 54 566 47 860 
10. Daň z přidané hodnoty 116 0 0 
11. Ostatní daně a poplatky 117 0 0 
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 118 3 379 655 6 367 701 
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků 119 0 0 
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů 120 0 0 
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 121 0 0 
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 122 0 0 
17. Jiné závazky 123 0 3 350 
18. Krátkodobé úvěry 124 0 0 
19. Eskontní úvěry 125 0 0 
20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 0 0 
21. Vlastní dluhopisy 127 0 0 
22. Dohadné účty pasivní 128 0 0 
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 0 0 
B.IV. Jiná pasiva celkem 130 4 320 876 3 849 867 
1. Výdaje příštích období 131 0 0 
2. Výnosy příštích období 132 4 320 876 3 849 867 
  PASIVA CELKEM 134 10 321 553 11 285 261 
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE, DÁRCI, SPONZOŘI 

Níže uvedeným institucím, organizacím, firmám a lidem 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 (dofinancování sociálních služeb a další programy na 
podporu poskytování kvalitních služeb a aktivit) 
Statutární město Ostrava 
Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost 
Nadace AVAST 
Nadace J&T 
Nadace Agrofert 
Městský obvod Ostrava – Jih 
Nadace České spořitelny 
Česká spořitelna a.s. 
Vládní výbor pro zdravotně postižené Úřadu vlády ČR 
Nadace Tesco 
Nadační fond Veolia 
 
Drobní dárci a přispěvatelé 

 
 
 

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
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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 
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