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ÚVODNÍ SLOVO 

Milí příznivci, vážené dámy, pánové, 
tato výroční zpráva naší organizace je věnována roku 2019, který byl v mnohém 
náročný. Potýkali jsme se s neúspěchy na poli projektovém, kdy se nám bohužel 
nepodařilo získat navazující evropský projekt a udržet kvalitní multidisciplinární tým 
Aktivizačních programů pro osoby s PAS, nebyli jsme úspěšní ani v dalších evropských 
projektech. 
Bohužel ani v investičních projektech jsme nebyli úspěšní – projekt Domova pro osoby 
s PAS, mentálním postižením a chováním náročným na péči zůstává naším cílem i do 
budoucna a stále hledáme nové prostory pro denní stacionář. 
 
Abychom však nebyli pouze negativní, podařilo se personálně stabilizovat služby a 
aktivity, rozšířili jsme poskytování služby Sociální rehabilitace MIKASA do Opavy a 
Frenštátu pod Radhoštěm (od 1. 1. 2020) a zvyšovali jsme aktivity v oblasti fundraisingu. 
 
Navázali jsme spolupráci s dalšími subjekty v rámci České republiky, poskytli množství 
stáží a dalších činností, kdy jsme předávali naše zkušenosti a dovednosti dále. 
 
Povedlo se nám také úspěšně zrealizovat aktivity k 10. výročí existence organizace. 
Uspořádali jsme skvělou konferenci s workshopy za účasti zahraničního hosta dr. 
Perepy z Univerzity Birmingham a našich odborníků a také divadelní přestavení hrané 
herci s autismem z Dr.amAS. 
 
Jsem přesvědčen, že ať už situace náročné, zažité neúspěchy i úspěchy nás, jako 
organizaci a každého jednotlivě posouvají dále a to k našim cílům. 
 
Buďte proto s námi na cestě za štěstím našich klientů a jejich rodin. 
 
 
Děkujeme… 
 
 
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 2019 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 
• Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem 
• Podpůrné terapeutické rodičovské skupiny 
• Pobytové aktivity 
• Vzdělávání, informační kampaně, konference, divadlo 

 
 
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, kterou je třeba neustále dotvářet na základě potřeb cílové 
skupiny a jejich pečujících. 
 
 
 
 
 



 

3 

PRŮVODCOVSTVÍ RODIN S DĚTMI S AUTISMEM 

Již druhý rok realizujeme projekt 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 
podporu také pedagogických týmům nebo jiným odborníkům. Důležitou složkou je 
identifikace potřeb odborníků a práce s jejich vlastními vzorci chování, které potom 
dále ovlivňují chování dítěte. Výhodou projektu je dostupnost péče pro obyvatele 
menších měst a vesnic po celém kraji.  
 

Úvodní slovo  

Vážení klienti, kolegové a příznivci MIKASY, 
projekt Průvodcovství má za sebou rok a půl fungování. Rozrůstá se naše klientská 
základna a my můžeme být jen rádi, že se na nás rodiny dětí s autismem s důvěrou 
obracejí.  
 
Stále častěji se setkáváme s rodinami, které chtějí řešit své vlastní nastavení a přístup 
k dítěti a jsou motivování své dítě pochopit, což velice obohacuje a také mění naši 
práci. Dostává nás to k práci s emocemi, myšlenkami, k stereotypiím v chování i 
komunikaci v rámci celé rodiny. Práce je to náročná a často dlouhodobá, ale zároveň 
s sebou nese dlouhodobé změny na úrovni každodenního života, což je našim cílem.  
 
Jsou také dny, kdy se zaměřujeme na aktuální velmi praktické problémy, ať už jde o 
navázání klientů na jiné organizace – předání telefonních kontaktů, přizpůsobení 
prostředí, tak aby přinášelo přiměřené množství podnětů nebo hledání motivátorů 
každého dítěte. 
 
Rozšiřuje se paleta měst v rámci kraje, do kterých dojíždíme. Jsme velice rádi, že 
máme možnost přijet za klienty přímo domů. Dostáváme se tak do rodin, které roky 
neměly možnost s nikým mluvit a získat podporu, protože se svým dítětem nemají 
možnost cestovat. S velkým optimismem vnímám, jak celý tým Průvodcovství sdílí 
radost z často malých, ale velice důležitých zlepšení v rámci fungování rodiny.  
 
Rok 2019 vnímám jako velký posun směrem k profesionalitě naši práce. Stále je kam 
se posouvat, hledat nové možnosti, individuální přístupy, ale věřím a vnímám, že 
máme vykročeno správným směrem.  
 
Děkuji týmu Průvodcovství za odvahu a elán, se kterým vstupují do rodin, které 
dlouhou dobu naplňuje beznaděj. Díky nim, se znovu rozzáří oči mnoha lidem a ti tak 
vidí svou budoucnost v trochu jasnějších barvách. 
Stejně důležité poděkování patří našim klientům, s pokorou a obdivem sleduji, jak 
otvírají nelehká témata. Vnímám, že není samozřejmostí s důvěrou se obrátit na 
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odborníka a otevřít mu dveře do svého soukromého života. Děkuji jim tedy za jejich 
velkou odvahu.  
 
Mgr. Veronika Cahová 
Koordinátor a průvodce 
 

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. 
• podpořit odborníky ve vytvoření profesionálního nadhledu nad situacemi 
• zkvalitnění práce odborníků cestou identifikace potřeb, které na pracovišti mají 

 

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 a Průvodcovství 
2. Síťování formální a neformální podpory 
3. Podpora prostřednictvím případových konferencí 
4. Podpora osob pracujících s dítětem s PAS a jeho rodinou 
5. 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, 
rok 2019 byl pro Sociální rehabilitaci podobně jako roky předcházející rokem změn a 
výzev. Máme velkou radost, že se nám na tyto výzvy a změny podařilo (a stále daří) 
flexibilně reagovat, čímž směřujeme k poskytování takové služby, jakou klienti 
potřebují. 
Během první poloviny roku jsme se primárně soustředili přijímání nových klientů a 
podporu stávajících klientů směrem k naplňování jejich krátkodobých i 
dlouhodobých cílů. Zároveň jsme se soustředili na pokračování podpůrných a 
nácvikových skupinových aktivit započatých v roce předcházejícím.  
Během letních měsíců jsme již tradičně uskutečnili celodenní nácviky dovedností, 
které si klienti velmi oblíbili a na které máme opakovaně pozitivní zpětnou vazbu i ze 
strany rodičů klientů. Konec léta pak znamenal navazování nových kontaktů a 
spoluprací s dětskými lékaři a logopedy v nejbližším okolí za účelem pokrytí poptávky 
po službách pro osoby s autismem. 
Podzim se nesl ve znamení oslav 10. výročí MIKASA z.s., což pro Sociální rehabilitaci 
znamenalo především prezentaci aktivit na konferenci zejména prostřednictvím 
workshopu pro účastníky konference. Během podzimu jsme také v reakci na potřeby 
klientů zavedli novou skupinovou aktivitu zaměřenou na práci s emocemi.  
Na sklonku roku 2019 se pak služba Sociální rehabilitace (již potřetí) stěhovala do 
nových prostor, což pro znamená mnoho nových možností i výzev pro pracovníky i 
klienty. Předně to však znamená bližší kontakt s ostatními aktivitami a pracovníky 
MIKASA z.s., což nabízí možnost zefektivnění spolupráce. 
 
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 
 

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 

Vážení klienti, pečující a ostatní příznivci MIKASA denního stacionáře,  
 
Co nám přinesl rok 2019? Tak jako v osobním životě, tak i v práci zažíváme chvilky, kdy se 
nám daří a kdy bychom rádi něco změnili. Během roku jsme naučili klienty i sami sebe 
spoustu nového.  A nenechali jsme se v práci odradit, i když něco neklapalo podle našich 
představ.  
 
Už dlouhou dobu nás trápí prostory denního stacionáře. I přes usilovné snažení se nám se 
nám ani v tomto roce nepovedlo najít větší prostory, které by si zasloužili jak klienti, tak i 
pracovníci. Rádi bychom službu denního stacionáře klientům více zpříjemnili tím, že 
bychom mohli reagovat lépe na jejich potřeby osobního prostoru a zaměstnancům poskytli 
lepší podmínky pro zázemí.  
 
Na druhou stranu, říká se, že, všechno zlé je k něčemu dobré. A podle tohoto hesla se také 
snažíme řídit.  Díky skvělému týmu pracovníků, jejich velké odvaze a přizpůsobivosti jsme 
schopni službu poskytovat kvalitně. A to tak, jak si klienti i jejich rodiny zaslouží. Díky 
častějšímu trávení času venku klientům přinášíme lepší orientaci v okolí a přizpůsobování 
se změnám. 
 
Osvědčilo se nám rozšíření vaření o pravidelné pečení. Tato aktivita je propojena se 
spoustou dalších, které klienty posouvají dál v oblasti rozhodování, trpělivosti a tolerance 
vůči ostatním. Je spojena s pravidelnými nákupy a důležitou komunikací s prodavači. Učí 
se spolupracovat s ostatními klienty a pomoci si když je potřeba. 
Důkazem toho, že nacvičované aktivity prospívají klientům zapojit se do běžného života a 
zdokonalit se v samostatnosti byl i letos pobyt. V průběhu dvou turnusů klienti intenzivně 
využívali své nabyté dovednosti a bylo pozitivní vidět, že být bez rodičů již pro ně není 
úplnou novinkou a dovedli si s větší pohodou užívat pár dní mimo domov se svými 
vrstevníky.  
 
Závěrem bych chtěla poděkovat pracovnímu týmu MIKASA denního stacionáře za 
odvedenou celoroční práci. Klientům, za jejich spolupráci a snahu se zlepšovat a pečujícím 
hlavně za důvěru a otevřenou komunikaci. 
 
Přeji všem úspěšný rok 2020. 
 
Bc. Ivana Malcharová, DiS. 
Sociální pracovnice a koordinátorka přímé péče   
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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 chováním náročným na péči, 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 2019 pokračovala realizace projektu Aktivizační a motivační programy pro osoby 
s autismem. Projekt byl realizován v rámci celého Moravskoslezského kraje. V jednotlivých 
městech byly realizovány vzdělávací a terapeutické aktivity pro dospívající a dospělé osoby 
s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem, případně přidruženou 
psychiatrickou diagnózou. Unikátnost projektu tkvěl v zaměřenosti na dospělé osoby a 
v dostupnosti péče pro obyvatele menších měst a vesnic po celém kraji.  
 

Úvodní slovo  

Milí čtenáři,  
třetí rok existence projektu utekl stejně rychle, jako dva předchozí. Jiné je jen to, že tento 
rok byl pro náš projekt poslední, a je teď na mně, abych se pokusila shrnout vše, co se nám 
během toho posledního společného roku podařilo.  
 
V letošním roce jsme jak skupinové, tak individuální aktivity realizovali v několika městech 
Moravskoslezského kraje kraje (kromě Ostravy jsme pracovali s klienty v Příboře, Novém 
Jičíně, Karviné, Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havířově nebo ve Frýdlantu nad Ostravicí), 
Kromě toho jsme se s klienty scházeli jednou měsíčně v neformálním prostředí jedné 
ostravské kavárny, a to při hraní deskových her. Těchto setkávání se účastnili jak současní, 
tak bývalí klienti projektu, kteří se tak mohli seznámit a procvičit si své komunikační 
dovednosti. Mezi některými klienty začaly vznikat hlubší přátelské vztahy a víme od nich, 
že se spolu scházejí a komunikují spolu i mimo naše aktivity. To nás, pracovníky projektu, 
velmi těší.  
 
V uplynulém roce jsme také realizovali dva aktivizačně motivační pobyty (každý pro 10 
klientů), díky kterým jsme mohli klienty podpořit v jejich osamostatnění. Kromě toho si zde 
klienti mohli opět zdokonalit své komunikační a sociální dovednosti a ověřit si, že vše, co se 
naučili během aktivit, mohou a umějí využít také v novém, neznámém prostředí mezi 
neznámými lidmi.  
 
Druhá půlka roku 2019 byla z velké části věnována tvorbě výstupních materiálů. Spolu 
s kolegyněmi, za velké podpory vedení, supervizorů a dalších osob, jsme vytvořili čtyři 
metodiky k edukačně motivačním aktivitám, jednu metodiku k aktivizačně terapeutickým 
aktivitám, a podařilo se nám sepsat také sborník kazuistik našich klientů. Věříme a 
doufáme, že tyto materiály budou sloužit dalším odborníkům, kteří pracují s touto (nebo 
obdobnou) cílovou skupinou, že pro ně budou inspirací a povzbuzením.  
 
Na závěr nezbývá než poděkovat. Všem klientům chci poděkovat za to, že se na nás 
s důvěrou obrátili, že nás nechali nahlédnout do svých životů, za to, že jsme je mohli chvíli 
provázet na jejich cestě. Bylo nám ctí poznat každého z nich. Jejich odvaha a vůle k práci 
na sobě nám byla mnohdy inspirací. Také děkuji všem blízkým našich klientů (zejména 
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rodičům a prarodičům), kteří se je snaží podporovat a vést k samostatnosti. Uvědomujeme 
si, jak náročné to může být, a také oni si zaslouží ocenění.  
Stejně tak děkuji všem našich příznivcům a těm, kdo fungování projektu umožnili.  
 
Speciální poděkování pak patří celé organizaci a všem, kdo zde pracují za to, jak příjemné 
prostředí nám pro práci vytvořili, za jejich podporu, důvěru, radu a povzbuzení, když to bylo 
potřeba. Děkuji také svým kolegyním z týmu (minulým i současným) za to, s jakým 
nasazením, a zároveň pokorou a respektem pracovaly i ve chvíli, kdy se projekt blížil ke 
svému konci a práce na metodikách a kazuistikách nás všechny vyčerpávala.  
 
Jsem velmi vděčná za to, že jsem mohla být součástí organizace Mikasa z.s. Jsem pyšná na 
to, co jsme s kolegyněmi během posledních tří let dokázali. Vidět pokroky klientů bylo pro 
nás tou největší odměnou. Věříme, že díky metodikám, které jsme sepsali, se způsob naší 
práce dostane také k dalším odborníkům pracujícím v této oblasti, a nezůstane tak pouhou 
vzpomínkou.  
 
Za celý realizační tým projektu přeji všem v příštím roce mnoho zdraví, lásky, úsměvů a 
úspěchů. A budu se těšit třeba zase někdy příště! 
 
Mgr. Soňa Tichá 
Vedoucí realizačního týmu 
 

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.  
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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 2019 

 

Fundraisingové aktivity 

Díky projektu Nadace České spořitelny, Rozvojem fundraisingových aktivit ke snížení 
závislosti na veřejných zdrojích, nám bylo umožněno rozvíjet fundraising v organizaci 
Mikasa z.s., což vnímáme jako významný prvek v oblasti získávání finančních prostředků pro 
realizaci aktivit, které je problematické hradit ze státních zdrojů. Rozvoj fundraisingu pro 
nás znamená snižování závislosti na veřejných zdrojích, rychlejší a cílenější podporu klientů 
v jejich potřebách. Volné finanční prostředky z fundraisingu nám dovolí operativně 
reagovat na potřeby klientů a díky tomu dosáhnout rychlejší změny jejich nepříznivého 
stavu. 
Od počátku realizace projektu 1. 6. 2019 byl pracovní tým doplněný o odborníka na PR, 
který podporuje fundraisingové aktivity prezentováním na sociálních sítích a v mediích a 
tím zvyšuje povědomí o aktivitách organizace. 
Díky individuálnímu oslovování firem, osob, individuálních jednání a vyjednávání se nám 
podařilo získat finanční prostředky od individuálních dárců ve výši 17 870,- Kč a od 
firemních dárců 316 000,- Kč. Pro organizaci Mikasa z.s. vnímáme také jako významné zisk 
věcných darů či plnění v hodnotě 37 760,- Kč (materiální zajištění aktivit k 10. výročí 
organizace, skladové prostory, dekorace). 
Finanční prostředky nám umožňují pracovat na zvýšení kvality poskytované péče o klienty 
a zvyšovat možnosti podpory.  
 

Aktivity k 10. výročí organizace 

Organizace Mikasa z.s.  13. 10. oslavila 10 let svého působení. Za podpory Moravskoslezského 
kraje, města Ostravy a nadačního fondu RESIDOMO uspořádala benefiční divadelní 
představení a konferenci pod názvem „Klece autismus nevyřeší“. Díky svým dlouholetým 
zkušenostem a unikátního přístupu se zástupci Mikasy řadí mezi špičkové odborníky, kteří 
předali účastníkům nejnovější poznatky o autismu. 
 
 

 
 
 
 
Benefiční divadlo 
Díky prodeji vstupenek nezisková organizace získala 19 000,- Kč, které budou použity na 
podporu služeb poskytovaných klientům. Ostravský Cooltour přivítal 18. října téměř 120 



 

14 

diváků, kteří shlédli 2 inscenace hrané herci s autismem z divadelního spolku Dr.amAS, 
působícím při Národním ústavu pro autismus v Praze. Výjimečné představení přesvědčilo 
publikum o tom, že i lidé s autismem mohou dokázat neuvěřitelné věci, ale zároveň si 
nesou své břímě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konference „Klece autismus nevyřeší“ 
Naplněná kapacita auly Lékařské fakulty Ostravské univerzity hostila přednášející nejen 
z organizace Mikasa, ale také z Velké Británie. Prithvi Perepa je přednášejícím o autismu na 
University of Birmingham, je autorem knih a časopiseckých článků o autismu a pravidelně 
se věnuje výzkumu v oblasti autismu.  
Spolu s ředitelem organizace Mikasa – Michalem Panáčkem a dalšími kolegy předal laické 
i odborné veřejnosti informace týkajících se témat Sexualita a vztahové vzdělávání osob 
s PAS, Klíčování problémového chování prostřednictvím prvků KBT, Nácviky dovedností u 
osob s Aspergerovým syndromem a Metody a techniky práce s rodinou s dítětem s PAS. 
Za Mikasu přednášely: Soňa Tichá, Veronika Cahová, Sandra Štěpánková, Tereza Šimečková, 
Klára Lichovníková a Aneta Bajgarová. 
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Podpůrné rodičovské skupiny 

Díky podpoře nadačního fondu AVAST, Moravskoslezského kraje a městu Ostrava  realizuje 
organizace Mikasa podpůrné rodičovské skupiny, které probíhají každou třetí středu 
v měsíci a to pravidelně.  
 
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, které se postupně 
vyvinuly v turistickou skupinu. 
 
V návaznosti na tyto skupiny jsou realizovány pobyty. V minulém roce se jeden odehrál v 
krásném prostředí Wellness hotelu Energetic, druhý pak na Vltavě v trase Vyšší Brod – 
Rožmberk – Český Krumlov – Zlatí koruna – Boršov nad Vltavou. 
 
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.  
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Akce a aktivity Průvodcovství 

Prezentace na komunitních plánováních a dalších akcích  
V roce 2019 jsme pokračovali v propagaci našeho projektu v městech MSK. Pokusili jsme se 
zaměřit přímo na rodiče a odborníky pracující s dětmi s poruchou autistického spektra. 
Navštívili jsme dny sociálních služeb nebo akce pořádané k mezinárodnímu dni autismu. 
Zaměřili jsme se také na navázání spolupráce s jinými organizacemi nabízející služby pro 
děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. 
 
Podpora pedagogických týmů 
V rámci projektu jsme se v roce 2019 věnovali také podpoře pedagogických týmů. 
Realizovali jsme analytické setkání, věnující se zmapování situace a nastavěni další možné 
spolupráce. Zájem byl také o individuální terapeutickou podporu pro učitele nebo asistenty 
pedagoga. V rámci těchto setkání jde o zvýšení schopnosti sebereflexe, pochopení svých 
vlastních vzorců chování a uvědomění si, jak ovlivňují chování dítěte. 
 
Vzdělávání a stáže  
Důležitou součástí naši každodenní práce je další vzdělávání. V rámci průvodcovství je pro 
nás důležité udržet neustále krok s aktuálním děním v oblasti poskytování služeb a aktivit 
pro osoby s autismem. Mimo individuální vzdělávání jsme také velice rádi za možnosti 
akreditovaných vzdělávacích kurzů. Velkým přínosem byla účast jedné z průvodkyň na 
kurzu metody Sand Tray. Další pracovníci procházejí komplexním výcvikem v Kognitivně 
behaviorální terapii.  
Navštívili jsme konferenci organizace NAUTIS, Apla Jižní Čechy, Rovnováha.  
Dále jsme v rámci předávání zkušeností navštívili organizace v rámci našeho kraje i celé 
republiky, které se věnují obdobné problematice. Navštívili jsme Paspoint Brno nebo se 
účastnili akcí pořádané organizací ADAM – autistické děti a my.  
 
Další aktivity 
Pravidelně se účastníme s našimi klienty Setkání okolo dítěte, což je koncept podporující 
mezioborovou spolupráci. 
Dále jsme projekt prezentovali na konferenci naší organizace MIKASA z. s., v rámci které se 
účastníci mohli o naši práci dozvědět více na workshopu s názvem metody a techniky 
práce s rodinou s dítětem s PAS.  
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Aktivity a akce v Sociální rehabilitaci MIKASA 

Nácviky sociálních dovedností 
V roce 2019 probíhaly pravidelné skupinové nácviky sociálních dovedností ve třech 
kategoriích.  
Skupina dospívajících klientů se v rámci aktivity Nácviky 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 
společnosti, která se právě v období dospívání objevují, a kterým potřebují porozumět či 
čelit.  
Od října 2019 byla zahájena skupinová aktivita Nácvik sociálních dovedností, která byla 
primárně určena mladším klientům. V rámci této aktivity jsme se věnovali především 
problematice emocí – rozpoznáváním svých emocí i emocí druhých lidí a zaměřili jsme se 
na to, jak vhodně regulovat své emoce.  
Skupina dospělých klientů při nácvicích řešila problémy každodenního života, se kterými 
se potýkají. Témata si klienti volili sami dle svých aktuálních potřeb. Věnovali jsme se 
tématům jako práce, partnerství, já a PAS, etiketa, tolerance a respekt, asertivita. 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. Také jsme navštívili v rámci 
této aktivity Centrum volného času, zahráli si minigolf či bowling. Klienti při těchto 
aktivitách pracovali např.: na nácvicích komunikace s obsluhou, rezervování stolu 
v restauraci, aj. 
 
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. Klienti, kteří se zúčastnili Nácviků komunikace, si v rámci aktivity vyzkoušeli 
seznamování, zahájení, vedení a ukončení rozhovoru, komunikaci na konkrétní téma, 
nácvik oslovení cizí osoby a nácvik objednání si jídla v restauraci. 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 vyzkoušeli nácvik přípravy jídla, které bylo 
spojené s nácvikem nakupování surovin v obchodě, nácvikem vaření a nácvikem úklidu po 
vaření. Klienti se při nácviku vaření vzájemně podporovali a pomáhali si. 
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Aktivity a akce v projektu Aktivizační a motivační programy 
pro osoby s autismem        

Aktivizačně motivační pobyty 
V roce 2019 proběhly v rámci projektu dva čtyřdenní aktivizačně motivační pobyty. První 
pobyt se konal začátkem dubna, druhý začátkem října 2019 ve Velkých Losinách. Každého 
pobytu se zúčastnilo 10 klientů. Na dubnovém pobytu se sešli klienti z Třince, Frýdku-
Místku, Nového Jičína, Havířova a Ostravy. Druhého pobytu se pak účastnili klienti z Karviné, 
Příbora, Havířova a Ostravy.   
 
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).  
 
Setkávání u deskových her 
Od ledna 2019 se v rámci projektu scházeli klienti jednou měsíčně se dvěma pracovnicemi 
projektu v neformálním prostředí kavárny u hraní deskových her. Tato setkávání vznikla na 
základě poptávky klientů, která vznikla na konci roku 2018. Tohoto setkávání se účastnil 
různý počet klientů (4-8), někteří chodí pravidelně, jiní nepravidelně.  
 
Neformální setkání u deskových her bylo pro klienty velmi přínosné. Pro mnohé z nich to 
byl způsob, jak se opět ještě o něco více osamostatnit, pro jiné bylo důležité trénování 
komunikace, pro další zase prožití příjemné atmosféry ve společnosti druhých lidí. 
Důležitým aspektem bylo také to, že při deskových hrách mohli klienti využít své 
dovednosti a znalosti, ve kterých často vynikají, ale v běžném životě nemají prostor pro 
jejich uplatnění. Díky tomu klienti získávají další pozitivní prožitky (pocit úspěchu, pocit 
uznání ze strany druhých), což přispívá ke zvýšení jejích celkové sebejistoty.  
 
Kromě toho zde mohli pracovnice potkávat klienty i poté, co dokončili účast na aktivitách 
projektu. Pracovnice tak měli možnost monitorovat, jak se klientovi daří a sledovat, zda 
nepotřebuje podpořit (a případně mu tuto podporu poskytnout).  
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Akce a aktivity v Denním stacionáři MIKASA 

Dokumenty a čtenářské kroužky 
V roce 2019 si klienti v rámci komunikačních kroužků vybrali témata ke sledování 
dokumentů, která by je zajímala. Přáli si dozvědět se více o místech, svátcích a tradicích, 
které se během roku konají jak u nás tak napříč celým světem. Za zmínku stojí například 
české tradice, jako jsou Vánoce, Velikonoce či neobvyklé Vynášení Moreny. Také získali 
informace o zajímavých místech jako je Egypt, Milán, Benátky či naše hlavní město Praha. 
Klienti přišli následně s myšlenkou obohatit  si znalosti v oblasti skladatelů či spisovatelů. 
Nazvali tuto aktivitu takzvaným „čtenářským kroužkem“. Připravíme si informace o autorovi, 
kterého si klienti vyberou, a společně potom diskutujeme nad vybraným tématem. 
Předčítáme úryvky z knih a dokonce se některé ukázky neobešly bez naší kreativity, kdy 
jsme doplnili výklad připravenou scénkou. Už jsou nám bližší autoři jako Karel Jaromír 
Erben, Božena němcová, William Shakespeare a další.  
 
Divadlo a kultura  
Získaný základ vědomostí ze čtenářských 
kroužků si chodíme ověřit například do 
divadla, muzea, či na společenské akce, kde 
jsme mohli sledovat profesionály v akci. I to 
vybrat do divadla vhodné oblečení, vyhradit si 
na představení čas, naplánovat cestu a myslet 
na spoustu dalších věcí, které nás mohou po 
cestě potkat, přináší nové zkušenosti, které 
klienty posouvají dál na cestě 
k samostatnějšímu životu. Pro mnoho z nás je 
tato situace zcela běžná, ovšem pro naše 
klienty je to dlouhá cesta plná nástrah a 
zdánlivě nepřekonatelných překážek. Za zmínku stojí například zhlédnutí divadelního 
představení Williama Shakespeara – Bouře, dále pak Prodané nevěsty a jiných představení. 
Zajímavá byla také návštěva hornického muzea nebo Dolní oblasti Vítkovic.  
Obdrželi jsme také pozvánku na velkou akci „Děti dětem“, kterou jsme s klienty navštívili. 
Zde jsme si užili parádní večírek. Zapojili se do konverzace s novými lidmi a poznali tak nové 
přátelé. Vyzkoušeli si jaké to je vystoupit na podium před hromadu lidí převzít si dárek 
z tomboly. Potkali se s nejednoduchými úkoly.  
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Restaurace, cukrárny a nakupování 
Stejně jako všichni ostatní si i naši klienti rádi dají k jídlu něco 
dobrého. A to se neobejde bez dovednosti výběru, nakupování a 
objednávání. Kavárny, cukrárny, restaurace i obchody 
navštěvujeme s klienty denně. Všímáme si, že jsou si klienti stále 
více a více jistější v dovednosti rozhodnout se, v komunikaci 
s cizími lidmi jako jsou prodavači či číšníci a v orientaci v obchodě. 
Klientům dáváme prostor, aby se naučili spoléhat sami na sebe a 
stali se soběstačnými. Vždy jsme ale nablízku, aby se na nás mohli 
kdykoli obrátit s prosbou o radu či pomoc. 
 
 
Mikasovský plán a komunikační kroužek 
Všem výše zmíněným aktivitám předchází nácvik v bezpečí denního stacionáře, než 
vyrazíme do ulic. Díky těmto aktivitám se naši klienti mají možnost rozvíjet ve verbální a 
také neverbální alternativní komunikaci pomocí piktogramů, komunikátorů, fotek, gest a 
mnoha dalších pomůcek. Mají možnost rozvíjet vlastní zájem a možnost se rozhodovat, co 
by rádi dělali, jaké mají potřeby a co je pro ně nyní největším zájmem. Získávají přehled 
v orientaci v čase a prostoru díky Mikasovskému plánu, který má za úkol naše klienty 
podpořit také v lepší komunikaci, procvičování pozornosti a myšlení. Klienti navzájem 
komunikují o tom, kdo v daný den přijde do Mikasy a s kterým pracovníkem bude klient 
pracovat. Klient je v tom orientovaný a je vidět, že je klidnější, když ví, s kým pracuje a co 
následuje, protože zde probíráme aktivity vždy pro daný den, kterých se klienti mohou 
účastnit. Jsou to aktivity jak individuální tak společné. U komunikačních kroužků se bavíme 
o aktivitách na celý týden den po dni. Klienti mají možnost vyjádřit svůj názor ohledně 
vaření či třeba výběru dokumentů. 
 
Pečení a vaření 
Komunikační kroužek nás dovede až k naplánování co si na 
další týden upečeme a uvaříme. Často probíhá bujará diskuze 
s pestrým výběrem těch nejchutnějších jídel. Spolupráce a 
respektování druhého při výběru je také důležitou dovedností, 
kterou je třeba stále cvičit. Před zahájením každého vaření nebo 
pečení sepisují pracovníci společně s klienty nákupní seznam. 
Poté klienti nacvičují průběh nákupu – hledání potravin 
v regálech, vybalování zboží na pult, proces placení. Během 
pečení a vaření klienti trénují spolupráci při podávání surovin, 
rozvoj motorických a kognitivních funkcí, rozvoj paměti, 
vědomostí a uspokojí své chuťové pohárky. 
 
 
Vánoční trhy a příprava na ně 
V letošním roce jsme své dovednosti v pečení prezentovali na akci  Advent plný křídlení“ a 
na vánočních trzích na Masarykově náměstí prodejem pečeného čaje a lineckého cukroví. 
Klienti měli možnost vyzkoušet si, jaké to je prezentovat svoje výrobky a navazovat kontakt 
s novými lidmi.  Přípravu jsme si zpestřili a vyrazili jsme s klienty do nedalekého sadu 
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nasbírat si vlastnoručně čerstvá voňavá jablka. A jako důkaz, že se v pečení zdokonalujeme, 
je to, že naše výrobky lidé nakupují a pochutnávají si na nich. Díky jejich příspěvkům 
můžeme v této činnosti dále pokračovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cestování a orientace v novém prostředí 
Během roku cestujeme a navštěvujeme zajímavá místa. Pravidelně trénujeme jízdu 
vlakem, MHD i auty. Díky odvaze klientů, se můžeme podívat i do vzdálenějších míst. 
Navštívili jsme například hrad v Hradci nad Moravicí, vyrazili k Hlučínskému jezeru, do 
Opavy nebo do Havířova. V rámci těchto výjezdů navštěvujeme restaurace, kavárny, 
plánujeme trasu, komunikujeme, potkáváme se s novými lidmi, učíme se jednat 
v neplánovaných situacích a vzděláváme se.  
 
Pobyt – Penzion Hubert, Rožnov pod Radhoštěm  
I v tomto roce jsme si mohli ověřit v rámci pobytu, zda 
se klienti naučili novým dovednostem, které během 
celého roku nacvičovali. Vyrazili jsme ve dvou 
turnusech do Rožnova pod Radhoštěm. Energii a 
dobrou náladu jsme čerpali například ve stezce 
Valašce, nedaleko Rožnova, kde jsme poznávali nové 
prostředí a kochali se přírodou a krásným výhledem na 
okolí. Také klienti navštívili dřevěné městečko, kde 
viděli předměty vyrobené ze dřeva a blíže se seznámit 
s tímto materiálem. Každodenní aktivity zahrnovaly 
individuální či společné snídaně, dopolední program 
(vycházky, individuální činnosti, příprava na vaření) 
společné vaření oběda a odpolední program 
(vycházka do města či lesa, individuální aktivity, bazén, 
sledování televize apod.). Společně s klienty se pobytu 
zúčastnili také dobrovolníci (asistenti), kteří byli 
klientům neustále k dispozici. Společně si všichni tyto 
dny užili a zažili nespočet zážitků.  
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 
Druh nákladu/výnosu Mikasa 

z.s. 
Autismus Rodičovské 

skupiny 
Vzdělávání Pobyty MIKASA 

denní 
stacionář 

MIKASA 
sociální 

rehabilitace 

Aktivizační 
a 

motivační 
programy 

Průvodcovství Adventní 
koncerty 

FR Celkem 

Spotřebované nákupy 21 531 24 256 49 933  23 949 107 632 10 214 99 589 110 170 16 544 66 205 560 034 

Energie      98 133 49 124 14 486 47 990   209 733 

Opravy a údržba      51 096 1 222  1 815   54 133 

Cestovné    14 466  48 959 29 619 8 843 11 696   113 583 

Reprezentace 8 081 225  679  351      9 336 

Služby 41 315 70 496 259 219 91 984 42 000 305 624 203 396 437 369 440 009 4 930 63 839 1 960 183 

Osobní náklady (včetně 
odvodů) 

 28 000 61 280  54 035 3 860 918 855 681 2 621 239 944 009   8 425 161 

Ostatní náklady 115 666    1 728 65 720 4 294 5 590   78 193 074 

Odpisy       228 666      228 666 

Náklady z provozní 
činnosti 

186 593 122 977 
 

370 432 107 129 121 712 4 767 099 1 153 549 3 187 115 1 555 690 21 484 130 123 11 753 903 

Tržby z prodeje služeb - 
služby klientům 

  39 400  68 000 647 265      754 665 

Tržby z prodeje služeb - 
fakultativní služby 
klientům 

     22 520      22 520 

Jiné ostatní výnosy 57 630  2 350   33 054     3 93 036 

Jiné ostatní výnosy - 
časové rozpouštění 
dotací na dl. majetek 

     228 666      228 666 

Provozní dotace 4 500 82 000 363 499 106 450 38 000 3 874 643 1 150 307 3 187 115 1 555 690 21 484  10 374 688 

Dary - přijaté 20 000 10 000 6 321  83 712 184 688     169 343 504 064 

Výnosy z provozní 
činnosti 

73 130 92 000 411 570 106 450 189 712 4 990 836 1 150 307 3 187 115 1 555 690 21 484 169 343 11 977 640 

Výsledek hospodaření -113 463 -30 977 41 138 -679 68 000 223 737 -3 242    39 223 223 736 
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Výkaz zisku a ztráty 2019 

Označ. Text ř. Hlavní činnost 
A. Náklady 1 11 753 904 
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 2 907 002 

1. 
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných 
dodávek 3 769 767 

2. Prodané zboží 4 0 
3. Opravy a udržování 5 54 133 
4. Cestovné 6 113 583 
5. Náklady na reprezentaci 7 9 336 
6. Ostatní služby 8 1 960 183 
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 8 425 161 
10. Mzdové náklady 14 6 293 537 
11. Zákonné sociální pojištění 15 1 490 684 
12. Ostatní sociální pojištění 16 538 986 
13. Zákonné sociální náklady 17 25 154 
14. Ostatní sociální náklady 18 76 800 
IV. Daně a poplatky 19 18 016 
15. Daně a poplatky 20 18 016 
V. Ostatní náklady 21 175 059 
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 203 
17. Odpis nedobytné pohledávky 23 0 
18. Nákladové úroky 24 101 
19. Kursové ztráty 25 0 
20. Dary 26 0 
21. Manka a škody 27 100 000 
22. Jiné ostatní náklady 28 74 755 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravných 
položek 29 228 666 

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 228 666 
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 11 753 904 
B. Výnosy 40 11 977 640 
I. Provozní dotace 41 10 374 688 
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1. Provozní dotace 42 10 374 688 
II. Přijaté příspěvky 43 504 064 
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 0 
3. Přijaté příspěvky (dary) 45 504 064 
4. Přijaté členské příspěvky 46 0 
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 777 185 
  Tržby za vlastní výkony a za zboží 48 777 185 
IV. Ostatní výnosy 49 321 703 
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 50 0 
6. Platby za odepsané pohledávky 51 0 
7. Výnosové úroky 52 531 
8. Kursové zisky 53 0 
9. Zúčtování fondů 54 0 
10. Jiné ostatní výnosy 55 321 172 
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 11 977 640 
C. Hospodářský výsledek před zdaněním 63 223 736 
D. Hospodářský výsledek po zdanění 64 223 736 
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Rozvaha  

 

Označ. Text ř. Netto 
Netto na 
počátku 

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 1 648 028 1 837 826 
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 2 215 228 2 176 360 
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 1 773 578 1 634 710 
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 019 441 650 441 6500 
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 0 100 000 
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 -567 200 -338 534 
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 -567 200 -338 534 

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 3 695 201 8 483 727 
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 87 395 2 610 306 
1. Odběratelé 053 54 919 56 558 
2. Směnky k inkasu 054 0 0 
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 055 0 0 
4. Poskytnuté provozní zálohy 056 45 880 88 883 
5. Ostatní pohledávky 057 -13 404 10 000 
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 0 2 454 865 
18. Dohadné účty aktivní 070 0 0 
19. Opravná položka k pohledávkám 071 0 0 
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 3 590 573 5 850 782 
1. Peněžní prostředky v pokladně 073 47 781 30 902 
2. Ceniny 074 0 0 
3. Peněžní prostředky na účtech 075 3 542 792 5 819 880 
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 17 233 22 639 
1. Náklady příštích období 082 17 233 22 639 
2. Příjmy příštích období 083 0 0 
   AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41 085 5 343 229 10 321 553 
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Označ. Text ř. Netto 
Netto na 
počátku 

A. Vlastní zdroje celkem 86 1 899 735 1 780 122 
A.I. Jmění celkem 87 1 209 158 1 298 956 
1. Vlastní jmění 88 988 129 1 298 956 
2. Fondy 89 221 029 0 
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90 0 0 
A.II. Výsledek hospodaření celkem 91 690 577 481 166 
1. Účet hospodářského výsledku 92 209 412 0 
2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 93 0 79 732 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 481 165 401 434 
B. Cizí zdroje 95 3 443 494 8 541 431 
B.I. Rezervy celkem 96 0 0 
1. Rezervy 97 0 0 
B.II. Dlouhodobé závazky celkem 98 62 802 95 690 
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 62 802 95 690 
7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 0 0 
B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 1 364 653 4 124 865 
1. Dodavatelé 107 9 089 27 258 
2. Směnky k úhradě 108 0 0 
3. Přijaté zálohy 109 0 2 500 
4. Ostatní závazky 110 31 807 32 503 
5. Zaměstnanci 111 463 240 399 645 
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 0 6 400 
7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. 113 278 675 228 738 
8. Daň z příjmu 114 0 0 
9. Ostatní přímé daně 115 72 637 54 566 
10. Daň z přidané hodnoty 116 0 0 
11. Ostatní daně a poplatky 117 0 0 
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 118 509 205 3 379 655 
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 0 
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 2 016 039 4 320 876 
1. Výdaje příštích období 131 0 0 
2. Výnosy příštích období 132 2 016 039 4 320 876 
  PASIVA CELKEM 134 5 343 229 10 321 553 
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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 
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 
Nadační fond Residomo 
Nadace Tesco 
 
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. 

www.mikasa-detem.cz 
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