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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení příznivci naší organizace,
právě v rukou držíte Výroční zprávu neziskové organizace Mikasa za uplynulý rok 2021.
První polovina roku 2021 se nesla v podobném duchu jako druhé pololetí 2020. Díky
tomu jsme se snad naučili vážit si běžných každodenních možností jako je třeba
večeře s přáteli v oblíbené restauraci, návštěva kina nebo nákupy oblečení. Pro většinu
z nás to byly krušné chvíle. Pro některé rodiče dětí s autismem se ale moc věcí
nezměnilo, protože sami často žijí uzavření doma bez možnosti úniku a odreagování
se. A proto jsme na konci roku 2021 přišli s kampaní „Řekněte NE, životu v kleci“, která
upozorňuje na tento problém a snaží se změnit nastavení mysli většinové společnosti.
Tato změna je zásadní proto, aby mohli lidé s autismem a jejich nejbližší žít spokojený
život ve společnosti.
V roce 2021 jsme se již naučili, jak fungovat i přes velký rozmach a děsivé počty
nakažených Covidem-19. Naše služby a aktivity jsme naštěstí nemuseli nijak zásadně
omezovat a uzavírat. Koronavirová pandemie se jich samozřejmě dotkla v rámci
rušení předem domluvených osobních schůzek. Ať už ze strany klientů nebo
pracovníků naší organizace. I přes všechny potíže a problémy spojené s pandemií
jsme tady pro klienty vždy byli a snažili se jim pomoct a podpořit je, jak jen to bylo
možné. Mimo denního stacionáře, sociální rehabilitace a průvodcovství se povedlo
začít vzdělávat také nové hostitele pro homesharing. Ti umožňují pečujícím
odpočinek, když na chvíli převezmou péči o dítě s autismem.
Díky evropské dotaci na výstavbu Domova MIKASA – místa pro život osob s autismem
a chováním náročným na péči se nám podařilo posunout výstavbu správným směrem
a zažádat o vydání stavebního povolení. Věříme, že se nám v roce 2022 podaří projekt
zahájit – začít stavět.
Kvůli pandemii Covid-19 jsme bohužel přišli o některé dárce a možné zdroje pro
kofinancování výstavby domova, a proto jsme se v roce 2021 zaměřili na intenzivní
fundraising, ve kterém budeme pokračovat i v následujících letech.
Pandemie Covid-19 nám však ukázala i nové možnosti a přivedla k nám nové
podporovatele, kteří podpořili poskytování služeb a aktivit i v době pandemie.
Všech si velice vážím.
Vážím si také pracovníků organizace, kteří přes všechna omezení, změny a podmínky
byli vždy připravení poskytovat klientům kvalitní a individualizované služby či aktivity.
Vám všem patří také díky.
Michal Panáček
Ředitel MIKASA z.s.

1

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.
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Mikasa z.s. v roce 2021 provozovala tři sociální služby a další aktivity:
Registrované sociální služby:
• Mikasa denní stacionář
• Sociální rehabilitace Mikasa Ostrava
• Sociální rehabilitace MIKASA Opava a Frenštát pod Radhoštěm
Další aktivity:
• Průvodcovství rodin s dětmi s autismem
• Homesharing
• Podpůrné terapeutické rodičovské skupiny
• Vzdělávání
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.
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PRŮVODCOVSTVÍ RODIN S DĚTMI S AUTISMEM
Již čtvrtým rokem realizujeme aktivitu Průvodcovství pro rodiny s dětmi s autismem.
Cílovou skupinou aktivity 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 aktivity tkví v zaměření na rodinný systém (kam se diagnóza vždy nutně
promítá), který má na kvalitu života dítěte zásadní vliv. Rodiny dětí s autismem
podporujeme ve zvýšení psychické stability, odolnosti, v sociální integraci, schopnosti
obhajovat svá práva, držet hranice svých kompetencí, prezentovat a také obhajovat
své potřeby a potřeby komunity rodičů s dětmi s autismem. Pracovníci nabízí
podporu také pedagogických týmům nebo jiným odborníkům. Důležitou složkou
spolupráce s odborníky je identifikace jejich potřeb a práce s jejich vlastními vzorci
chování, které potom dále ovlivňují chování dítěte. Výhodou aktivity je dostupnost
péče pro obyvatele menších měst a vesnic po celém kraji.

Úvodní slovo
Vážení klienti, kolegové a příznivci MIKASY,
aktivita Průvodcovství má za sebou tři a půl roku fungování. Vzhledem k tomu, že se
velká část roku 2021 opět nesla v duchu pandemie Covid-19, byl tento rok výzvou pro
samotné pracovníky i rodiny dětí s autismem.
V souvislosti se všemi karanténními opatřeními se rodiny dětí s autismem potýkaly
s velkou mírou sociální izolace, duševního stresu a úzkosti. Náročnost péče o dítě
s autismem spolu s celospolečenskými problémy zvyšovala také napětí v rodinách,
které se často projevovalo v ještě těžším zvládání péče o dítě, než tomu bývalo
doposud.
Pro podporu rodin jsme tak jako v minulém roce nabízeli podporu online formou
nebo telefonicky, aby pro ně byla naše aktivita dostupnější i v průběhu karanténních
opatření. Tento krok rodiny vřele přivítaly a hojně tuto možnost využívaly. Také jsme
se je podporovali v propojení se s dobrovolníky, osobními asistenty či jinými aktivitami,
které byly v rámci karanténních opatření dostupné a rodinám ulehčily v péči o dítě
s autismem. Spolu s rodinami jsme hledali funkční strategie, jak náročné období
zvládnout. Byli jsme velice rádi, že v rámci terénní varianty aktivity jsme měli možnost
přijet za klienty, kteří neměli možnost cestovat k nám, přímo domů a poskytnout jim
tak podporu v tomto náročném období přímo v bezpečném prostředí jejich domova.
Do domovů klientů jsme však dojížděli v průběhu celého roku. Jsme velice rádi, že
máme i tuto možnost. Dostáváme se tak do rodin, které roky neměly možnost s nikým
mluvit a získat podporu, protože se svým dítětem například nemají možnost cestovat.
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Tak jako v minulém roce jsme se v průběhu roku stále setkávali s rodinami, které
chtěly řešit své vlastní nastavení a přístup k dítěti a byly motivovány své dítě pochopit,
což velice pozitivně ovlivňovalo naši práci. V průběhu spolupráce jsme se často
dostávali k práci s emocemi, myšlenkami, k stereotypiím v chování i komunikaci
v rámci celé rodiny.
Práce byla v mnoha obdobích roku 2021 náročná, často ale také velice naplňující,
protože s sebou přinášela změny na úrovni každodenního života. Tyto změny často
vedly v mnoha případech k dlouhodobějším změnám, jako jsou zvýšení sebevědomí,
snížení psychické zátěže, posilování rodičovských kompetenci, začleňování rodin
s dětmi s autismem do společnosti, zplnomocnění těchto rodin k vlastnímu řešení své
situace a posílení schopnosti prezentovat své potřeby a obhajovat své zájmy navenek.
Jako důležité vnímám také to, že jsme v tomto roce opět ušli kus cesty ke zvyšování
profesionality a odbornosti naší práce. V průběhu roku jsme se odborně posouvali
prostřednictvím týmových intervizí a různorodých vzdělávacích akcí, hledali nové
možnosti a individuální přístupy. Jako velký přínos vnímám také pravidelné supervize,
v rámci kterých jsme měli možnost získávat nový náhled na proces spolupráce s
klientem a potřebnou inspiraci k další práci.
S velkou vděčností jsem mohla po celý rok pozorovat, jak celý tým Průvodcovství sdílel
radost z často malých, ale velice důležitých zlepšení v rámci fungování rodiny. Děkuji
tak týmu Průvodcovství za odvahu a elán, se kterým zvládl náročnost roku 2021 a také
za to, že nikdy neupadl do beznaděje. Díky tomuto týmu mohla spousta rodin pocítit
naději tam, kde ji vidět přestala.
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Stejně důležité poděkování patří našim klientům. S pokorou a obdivem sleduji, jak
nelehké a náročné situace naši klienti často zažívají, a i přesto hledají cestu k jejich
zlepšení. Vnímám, že není samozřejmostí vyhledat pomoc a obrátit se na odborníka
a že je zapotřebí velké odvahy a síly začít svou nelehkou situaci řešit. Děkuji jim tedy
za důvěru, se kterou se na Průvodcovství obracejí.
Mgr. Veronika Lukešová
Koordinátor a průvodce

Poslání aktivity
Posláním aktivity 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 aktivity
Cíle aktivity jsou následující:
• nasměrování na odborníky, sociální služby a další aktivity, které mohou rodiče i
děti využít,
• snížení psychické zátěže, zklidnění, zmírnění pocitu strachu, obav, obviňování,
celková podpora,
• provázení nepříznivou životní situací,
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•
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•

nalézání způsobů, jak žít život s dítětem s odlišnými potřebami a vnímáním světa,
podpora komunikace s dítětem,
podpora zapojení pečujících o děti s autismem do pracovních skupin,
komunitních plánování a dalších skupin, kde budou schopni prezentovat své
potřeby,
podpora rodin s dětmi s autismem v začleňování do společnosti, včetně obhajoby
svých práv v komunitě,
zplnomocňování rodin s dětmi s autismem k vlastnímu řešení své situace,
posilování rodičovských kompetencí,
podpora komunikace s učitelem, asistentem pedagoga, lékařem apod.,
podpora odborníků ve vytvoření profesionálního nadhledu nad situacemi,
zkvalitnění práce odborníků cestou identifikace potřeb, které na pracovišti mají.

Cílová skupina aktivity
Cílovou skupinou jsou rodiny dětí s autismem 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 činnosti
1.
2.
3.
4.
5.

Poradenství a Průvodcovství
Síťování formální a neformální podpory
Podpora prostřednictvím případových konferencí
Podpora osob pracujících s dítětem s PAS a jeho rodinou
Webové stránky s diskusním panelem
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE MIKASA
POBOČKA OSTRAVA
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 2021 pro Sociální rehabilitaci opět představoval velkou výzvu, a to jak pro
pracovníky, tak pro klienty sociální rehabilitace. Vyjma opakujících se vln pandemie
Covid-19 a s nimi souvisejících vládních opatření, proběhla ve službě personální
změna, která rovněž přinesla do aktivit služby mnoho nového. Navzdory a možná
právě i díky těmto výzvám realizovala služba rozmanitou škálu aktivit, které pružně
reagovaly na aktuální situaci ve společnosti a s tím spojené potřeby klientů.
Po celý rok jsme pružně reagovali na aktuální situaci a vládní opatření v souvislosti
s pandemií prostřednictvím poskytování individuálních konzultací jak v běžné osobní
formě, tak v případě potřeby přesunem do online prostředí. Věříme, že i díky
zkušenosti z loňského roku jsme byli schopni poskytovat obě varianty ve velmi dobré
kvalitě. Tato flexibilita umožnila mnoha klientům využívat službu i v období, kdy
museli zůstat doma v karanténě.
Po celý rok jsme rovněž realizovali
mnoho skupinových aktivit, které
reagovaly na aktuální potřeby klientů,
byť nám mnohdy vládní opatření a
nutnost očkování pro vstup do
některých
zařízení
dosti
znesnadňovalo
realizaci
těchto
aktivit mimo prostory služby. Těší nás,
že klienti často čelili svému strachu a
aktivit
se
účastnili,
což
jim
umožňovalo dále se rozvíjet v nových
či již nabytých dovednostech.
Prostřednictvím těchto aktivit jsme
cílili mimo jiné na minimalizaci
dopadů izolace klientů v jejich
domácím
prostředí
v důsledku
domácí výuky a vládních opatření.
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Během léta proběhla ve službě personální změna na pozici Poradce sociální
rehabilitace, což představovalo velkou výzvu pro službu a hlavně pro klienty Sociální
rehabilitace. Díky trpělivosti a zvídavosti na obou stranách tato výměna pracovníků
proběhla bez větších obtíží a nová posila týmu začala velmi rychle realizovat aktivity
a konzultace s klienty a věřím, že tato změna přinesla nové zkušenosti na obou
stranách.
Když se závěrem ohlížím za rokem 2021, ráda bych na tomto místě poděkovala a
pochválila všechny, kteří se na aktivitách služby podíleli. Byl to opět velmi dynamický
rok a pracovníci, klienti i rodinní příslušníci prokázali obrovskou míru loajality,
houževnatosti a flexibility. Jsem na nás všechny moc hrdá a držím nám palce do
následujících let.
Klára Lichovníková
Vedoucí 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.

Cíle Sociální reha bilitace 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 reha bilitace 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.
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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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SOCIÁLNÍ REHABILITACE MIKASA
POBOČKA OPAVA A FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Sociální rehabilitace MIKASA jako sociální služba vznikla ve městech Opava a Frenštát
pod Radhoštěm na základě potřeb osob s autismem v lednu roku 2020. 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 2021 pro Sociální rehabilitaci představoval velkou výzvu a to jak pro pracovníky, tak
pro klienty sociální rehabilitace. Pandemie související s onemocněním Covid-19 opět
zasáhla do naší každodenní práce. Pracovníci se museli v tomto období chaosu a
nejistoty vypořádat s novými možnostmi spolupráce s klienty.
Tak jako v minulém roce jsme stále
nabízeli online setkání, které klienti
zejména v první polovině roku stále
využívali. Konzultace jsme uskutečňovali
také
telefonicky,
e-mailem
nebo
prostřednictvím videohovorů, abychom
tak stále fungovali a pomáhali našim
klientům alespoň na dálku v případech,
kdy nás nemohli navštívit fyzicky. Klienty
jsme
se
snažili
prostřednictvím
konzultací
na
dálku
vyslechnout,
podpořit je a také jim umožnit dále se
věnovat cílům a zakázkám, které si při
vstupu do služby stanovili. S klienty jsme
tak na dálku v těchto případech trénovali
například
komunikační
dovednosti,
relaxační techniky a rozebírali aktuální
potíže související s touto situací.
S ohledem na náročnost období, ve
kterém se klienti nacházeli, pro nás bylo stěžejní kontakt s nimi udržet a podpořit je.
Ve většině případů se nám však v roce 2021 dařilo uskutečňovat aktivity „tváří v tvář“.
S ohledem na to, jak cenné je pro nás zdraví naše i klientů, jsme při osobních
setkáních velice dbali na dodržování všech doporučených ochranných a hygienických
opatření.
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S klienty jsme v průběhu roku pracovali
převážně individuální formou, a to na
zakázkách týkajících se komunikace a
vztahů s vrstevníky, zvládání zátěžových
situací, identifikaci a regulaci emocí a
nácvikům
dovedností
zvyšujících
samostatnost. Vznikl zájem také o
skupinové
nácviky
sociálních
a
komunikačních
dovedností,
ale
ve
Frenštátě pod Radhoštěm se v roce 2021
bohužel nepodařilo utvořit skupinu, ve
které by k sobě klienti seděli věkově.
V Opavě se tuto skupinu podařilo utvořit a
navštěvovaly ji především děti od do 12 do
14 let.
V rámci vzdělávání a profesionalizace naší práce vnímám jako velký přínos
začlenění pravidelných supervizí, v rámci kterých jsme měli možnost získat nový
náhled na proces spolupráce s klientem a potřebnou inspiraci k další práci.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem příznivcům Sociální rehabilitace za
projevenou podporu a klientům Sociální rehabilitace v Opavě a Frenštátě pod
Radhoštěm za projevenou důvěru v roce 2021.
Mgr. Veronika Lukešová
Sociální pracovník Sociální rehabilitace MIKASA
v Opavě a Frenštátě pod Radhoštěm

Poslání Sociální rehabilitace MIKASA
Posláním Sociální rehabilitace MIKASA je poskytovat ambulantní a terénní sociální
služby osobám s poruchami autistického spektra (PAS) od 7 let do dospělosti, jejichž
situace vyžaduje pomoc a podporu. Posláním služby Sociální rehabilitace je mimo
podpory nových klientů podporovat také klienty opouštějící sociální službu rané péče.

Cíle Sociální reha bilitace 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.
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•

Služba je poskytována jak v bezpečném prostředí (ambulantní forma), tak v
přirozeném prostředí klienta (nácviky v reálném prostředí).

Cílová skupina Sociální reha bilitace 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.
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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,
v průběhu roku 2021 jsme se společně s klienty snažili překonat potíže způsobné pandemií
Covid-19 a pokračovat ve společných aktivitách.
Během roku jsme se věnovali oblíbeným pravidelným činnostem, jako jsou společné
pečení a vaření, se kterými se pojí také důkladná příprava, konzumace výtvorů a následný
úklid, Při těchto činnostech se klienti nejen učí něco upéct nebo uvařit, ale je to především
o budování vzájemného respektu mezi nimi.
Při aktivitách nezůstáváme pouze
v prostorách
stacionáře,
ale
pokud to počasí dovolí, vyrážíme
do okolí. Nejen na procházky, ale
také velmi často na nákupy nebo
kavárny nebo divadla. Klienti tak
trénují orientaci v neznámém
prostředí. Spolupracujeme také
s pojízdnou kavárnou Mental
Cafe, která nás 2x v roce navštívila
ve stacionáři a přivezla výtečnou
kávu a zákusky. S uživateli jsme,
v rámci nácviku orientace v cizím
prostředí, několikrát navštívili
tréninkovou kavárnu TO MÍSTO. Jednou to bylo v rámci workshopu – kdy si uživatele zdobili
plátěnou tašku, kterou si mohli odnést domů.
V průběhu jara jsme zorganizovali pro klienty, pracovníky i jejich rodiče opékání párků a
kotlíkovou vaječinu. Na podzim, když začaly dozrávat jablka, jsme jeli do sadu v Životicích,
vlastnoručně natrhat jablka na tvorbu pečeného čaje, kterým obdarováváme hosty ve
stacionáři. A jak šel čas – oslavili jsme společně také s rodiči Halloween a přivítali Advent.
Celý uplynulý rok byl ve znamení překonávání dopadů pandemie, ale myslím, že tím, že se
všichni velmi snažili, vrátil se život ve stacionáři k obvyklému průběhu. Což dokládá i důvěra
klientů k pracovníkům, protože se cítí ve stacionáři dobře. Projevují radost vůči
pracovníkům i ostatním klientům. V neposlední řadě je to také vztah mezi pracovníky
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navzájem, kdy se snaží vzájemně se podpořit a vyhovět, pokud je to potřeba. Moc bych nám
všem – klientům, rodičům i pracovníkům, chtěla popřát pohodu a podporu lidí kolem nás.
PhDr. Marie Monsportová
Sociální pracovnice a koordinátorka přímé péče v MIKASA denním stacionáři

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.
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•

Osobě byla vypovězena smlouva v době kratší než 6 měsíců před žádostí o poskytování
služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Poskytované služby
V rámci MIKASA denního stacionáře poskytujeme našim klientům následující služby:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zaměřujeme se na rozvoj paměti, vědomostí,
senzorických a motorických dovedností);
• 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;
• 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).

Fakulta tivní 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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HOMESHARING – SDÍLENÍ PÉČE O DĚTI S AUTISMEM
Homesharing je koncept či systém podpory rodinám dětí s autismem, který organizace
Mikasa z.s. v roce 2020 za finanční podpory Moravskoslezského kraje a odborné spolupráce
se spolkem Naděje pro děti úplňku, začala realizovat pro Moravskoslezský kraj.
Jde o sdílení péče o dítě s autismem, a to prostřednictvím hostitele. Je to forma odlehčení
rodinám v náročné péči o dítě s autismem. Na určitou, s rodičem předem domluvenou
dobu přebírá tzv. hostitel péči o dítě a poskytuje rodině prostor k odpočinku, regeneraci
fyzických i psychických sil.

Úvodní slovo
Milí čtenáři,
organizace Mikasa po dlouhé přípravné a vyčkávací fázi, která byla způsobena pandemií
Covid-19 mohla konečně v plném rozsahu realizovat Homesharing. Od roku 2021 jsme
podporováni Nadačním fondem Abakus, který propojil šest různých neziskových organizací
napříč celou Českou republikou. Zapojeným organizacím umožní vyškolit tým, zavést
Homesharing do své nabídky a poskytovat ho v souladu s potřebami svých klientů. Součástí
projektu je výzkumný sběr dat a rozvoj advokační a osvětové činnosti s cílem ukotvit
Homesharing v Česku.
V prvním čtvrtletí roku 2021 jsme pracovali s rodinami dětí s autismem. Podporovali jsme
rodiny, mapovali jejich očekávání a požadavky ohledně Homesharingu a připravovali je na
proces, který je v projektu čeká, pokud jim najdeme vhodného hostitele. V tomto období
došlo také k personálním změnám, protože původní koordinátorka Homesharingu odešla
na mateřskou dovolenou a nahradila jsem ji já, Pavla Solnická.
V březnu 2021 proběhla
v rámci Moravskoslezského
kraje PR náborová kampaň
pro potenciální hostitele
(media, TV, sociální sítě,
obchodní
centra).
Do
prvního
běhu
přípravy
hostitelů se přihlásilo 10
účastníků.
Během
vzdělávání hostitelů si svou
účast v projektu někteří
rozmysleli a odstoupili.
K finálnímu párování jsme
měli sedm připravených
hostitelů, z toho byly dva
manželské páry. V prvním
běhu jsme tedy propojili
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celkem pět dětí s autismem s jejich hostiteli. S podporou pracovníka Homesharingu jsme
rodiny a hostitele provedli adaptační fází a připravili je na samostatnou realizaci
Homesharingu. Samozřejmě je i nadále podporujeme, monitorujeme dopady na jednotlivé
účastníky Homesharingu a nabízíme jim pravidelné supervize.
Na podzim roku 2021 jsme rozšířili
pracovní
tým
o
adaptačního
průvodce rodin Homesharingem.
V září a říjnu proběhla další náborová
kampaň hostitelů. Do druhého běhu
přípravy
hostitelů
přišlo
šest
účastníků. Jedna z hostitelek odešla
v průběhu přípravy. Pět hostitelů
dokončilo přípravu, našli jsme jim ke
spárování vhodné rodiny s dětmi a
proběhly adaptační schůzky. Dvě
z hostitelek odstoupily z projektu
během
adaptačního
období.
V druhém běhu Homesharingu se
nám tedy podařilo propojit tři rodiny
dětí s PAS s jejich hostiteli. Všichni v projektu zdárně pokračují a jsou i nadále provázeni a
podporováni pracovníky.
Mgr. Pavla Solnická
Koordinátorka Homesharingu

Poslání projektu
Posláním Homesharingu je nová
forma podpory na bázi komunitní
podpory směřovaná jak na děti
s autismem, tak na jejich rodiče. Jde
o více či méně pravidelné odlehčení
rodinám s dětmi s autismem v
náročné péči. Hostitelé na určitou
dobu přebírají péči o dítě s
autismem za rodiče a tím jim
umožňují odpočinek a prostor pro
nabrání nových sil. Díky hostitelství
získávají hostitelé nové zážitky,
zkušenosti a prostřednictvím dítěte s
autismem také jiný pohled na svět.
Dítě s autismem pak získává nové
prožitky, dovednosti, kamarády a
zvyšuje se jeho tolerance ke
změnám.
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Cíle projektu
Homesharing nabízí rodině úlevu od
náročné péče o dítě a otevírá cestu k
plnění svých potřeb. Rodiny bývají zatíženy
téměř neustálou, mnohdy nepřetržitou
24hodinovou péčí o děti s autismem, bez
možnosti odpočinku a regenerace sil. V
rámci Homesharingu je našim cílem
„postarat se“ o celou rodinu i hostitele. Na
rodinu nahlížíme jako na celek a
prostředky podpory směřujeme jak dítěti s
PAS tak i jeho rodičům či ostatním členům
rodiny.
Dítě je zabezpečeno prostřednictvím
vyškoleného hostitele, který s ním tráví
předem
domluvený
čas.
Rodičům
věnujeme terapeutickou péči v situacích,
kdy pro ně není jednoduché odpoutat se
od dítěte, nebo když řeší jiné těžké situace
či náročné otázky. Hostitel má také v
průběhu celého procesu pravidelnou podporu v podobě supervizí, konzultací, vzdělávání
nebo jiné individuální podpory podle potřeb hostitele.

Cílová skupina projektu
Prioritní skupinou pro realizaci Homesharingu jsou rodiny a jejich děti a mladí lidé do 21 let
s autismem a přidruženým mentálním postižením, kteří hledají alternativní formu
odlehčovací služby.
Na druhé straně je Homesharing určen hostitelům, tedy dospělým trestně bezúhonným
lidem, kteří jsou schopni a ochotni věnovat svůj volný čas péči o dítě s PAS. Než se takový
člověk stane hostitelem, je potřeba projít tzv. přípravou na hostitelství (vzděláváním).
Dítě, dospívající či dospělý s autismem je nepostradatelná součást Homesharingu. Dbáme
na výběr hostitelů, jejich vzdělávání a podporu stejně jako na podporu pečujících.
Monitorujeme dopad na dítě i další osoby v Homesharingu.
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AKCE A AKTIVITY V ROCE 2021
Fundraisingové aktivity
Pomáháme lidem s autismem a těžkým mentálním postižením najít cestu ke štěstí. Na tu
se přece vydáváme všichni – bez rozdílu. Pracujeme na tom, aby osoby s autismem a jejich
okolí nežili v „kleci“.
Děláme maximum pro lepší život každého, kdo je odkázán na pomoc okolí. A to by bez
podpory nešlo.
Příspěvky a dary od fyzických osob, firemních dárců, tvoří důležitou součást našeho
financování, bez které by nebylo možné udržovat současnou kvalitu poskytovaných služeb
a aktivit.

V roce 2021 nás fina nčně podpořili:
•
•
•
•

Instituce - 7 245 561,- Kč
Nadace a nadační fondy – 3 635 000,- Kč
Firemní dárci – 169 264,- Kč
Individuální dárci – 189 305,- Kč

Pro organizaci Mikasa z.s.
vnímáme
také
jako
významné zisk věcných
darů či plnění v hodnotě
25 499,- Kč (slevy, skladové
prostory, dekorace).
Díky všem, kdo se podíleli
na realizaci našich aktivit a
projektů v roce 2021 a
podporovali nás finančně,
radou, partnerstvím či
jakýmkoliv
dalším
způsobem.
Zejména
chceme poděkovat za
pomoc
a
podporu
institucím, nadacím a
nadačním fondům, firemním i individuálním dárcům.

Děkujeme všem našim příznivcům.
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Podpůrné rodičovské skupiny
Díky pravidelné podpoře Moravskoslezského kraje a Magistrátu města Ostravy jsme měli tu
možnost podporovat rodiče dětí s autismem i v roce 2021.
Podporu poskytujeme prostřednictvím
podpůrných terapeutických rodičovských
skupin, které byly rozděleny na dvě části –
rodiče dětí do 14 let a rodiče 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.
S ohledem na pandemii Covid-19 jsme
některé rodičovské skupiny převedli do
online prostředí. Toto prostředí ale
nenahrává intenzivní terapeutické
práci, spíše sdílení, což v rámci
pandemie bylo významným prvkem
pro posílení kapacit rodičů.
Při prezenčních skupinách jsme pro
vyšší komfort rodičů zajišťovali také
program pro jejich děti a to
prostřednictvím asistentů.
V návaznosti na rodičovské skupiny jsme také
zorganizovali intenzivnější akci – vodácký pobyt
pro
rodiny
s dětmi
s autismem
s terapeutickými skupinami.
Pobyt se uskutečnil na krásné řece Sázavě.
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
Propagace aktivity Průvodcovství
V počátku
roku
2021
jsme
pokračovali v propagaci aktivity
Průvodcovství v městech MSK.
Zaměřovali jsme se přímo na
rodiče a odborníky pracující
s dětmi s poruchou autistického
spektra. Zaměřili jsme se také na
navázání
spolupráce
s jinými
organizacemi nabízející služby pro
děti
s poruchou
autistického
spektra a jejich rodiny. Podařilo se
nám také prohloubit spolupráci
s několika dalšími subjekty –
zejména se školskými zařízeními,
které vnímají potřebnost této aktivity a které tuto aktivitu prezentují dále a také s klinickými
psychology a psychiatry, kteří tuto aktivitu doporučují svým klientům.
Vzdělávání
Důležitou součástí naší 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
kolegyň Průvodcovství na akreditovaném
výcviku v individuální schematerapii, dále
pak účast další kolegyně na výcviku
v Transformační systemické terapii podle
Satirové. V týmu jsme absolvovali i další
vzdělávací kurzy, např. akreditovaný kurz „3IC
- Inspirace pro práci s rodinou a dítětem v
sociální práci“ či workshop „Relaxační
techniky“ pořádaný v rámci Nepanikař. Pod
záštitou Nautisu jsme se zúčastnili několika
vzdělávacích
akcí,
jakými
byly
např.
„Psychohygienická a psychoterapeutická
podpora
rodičů
dětí
s Aspergerovým
syndromem“, „Rodina a dítě s PAS - průřez
terapeutickou praxí“ a „Rozvoj sociálních a
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komunikačních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysoce
funkčním autismem“.
Abychom docílili zvýšení kvality našich aktivit v rámci Průvodcovství, zúčastnili jsme se také
například vzdělávací akce s názvem „Evaluace výsledků a dopadů v sociální oblasti I. Měřte a sledujte dopad vašich služeb“ pořádané v rámci Vzdělávacího programu NROS a
AVPO ČR nebo workshopu „Jaké jsou možnosti občanské participace aneb jak zapojit
občany do řešení problémů" pořádaného Nadací OSF. Abychom ještě více zefektivnili naši
práci, absolvovali jsme také seminář pořádaný Nadací OSF „Práce s prioritami a osobní
produktivita“.
Systematická tvorba kontaktů na návaznou síť služeb, aktivit a odborníků
V roce 2021 jsme nadále pokračovali v tvorbě databáze všech služeb, odborníků a aktivit,
které souvisejí s problematikou autismu. Aktivně jsme tak zjišťovali například to, které
z dostupných sociálních služeb (například služby Osobní asistence) poskytují reálně službu
osobám s poruchou autistického spektra a chováním náročným na péči. Na základě takto
zjištěných informací jsme tvořili seznam těchto služeb v kraji dle jednotlivých měst tak,
abychom rodinám dětí s autismem ušetřili energii, kterou potřebují pro péči o své dítě.
Další aktivity
Pravidelně se účastníme s našimi klienty Setkání okolo dítěte, což je koncept podporující
mezioborovou spolupráci. Účastníme se také případových konferencí. Pravidelně
spolupracujeme a komunikujeme se speciálně pedagogickým centrem a v případě
potřeby také s jinými institucemi či odborníky, na které je klient navázán.

Aktivity a akce v Sociální reha bilitaci MIKASA
pobočka Ostrava
Jako každý rok, i v roce 2021, realizovala služba Sociální rehabilitace Mikasa několik variant
skupinových aktivit zaměřených na rozvoj dovedností klientů. Služba reaguje na aktuální
potřeby a skladbu klientské základny, díky čemuž se zpravidla najde skupinová aktivita
reagující na potřeby většiny klientů a zároveň služba nabízí rozmanité portfolio
skupinových aktivit v průběhu roku.
Nácviky sociálních dovedností
V roce 2021 realizovala Sociální rehabilitace MIKASA hned několik variant skupinových
aktivit zaměřených na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností klientů.
Skupina dospívajících klientů se v rámci aktivity Nácviky sociálních dovedností 15+
zdokonalovala především v pokročilejších komunikačních a vyjednávacích dovednostech,
jako je asertivní komunikace, prezentování před skupinou nebo odolávání manipulaci ze
strany druhého. Tato aktivita nabídla klientům možnost vyzkoušet si tyto dovednosti
v bezpečném a přátelském prostředí. Současně pro ně v rámci této aktivity vznikl prostor
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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.
V první polovině roku 2021 probíhala rovněž
skupinová aktivita pro starší děti Nácvik
sociálních dovedností 10+, která účastníkům
nabídla hravé zpracování každodenních
sociálních situací, se kterými se tyto děti
mohou setkat. Klienti si mohli vyzkoušet
seznamování s novou osobou, připojování do
skupiny, žádost o pomoc či laskavost a mnoho
druhů sebeprezentace ve skupině. V rámci
této skupiny si účastníci mohli rovněž
vyzkoušet zpracování náročných emocí, jako
jsou stud, vztek nebo smutek.
Letní skupina nácviků pro nejmenší
Od července do začátku září služba realizovala skupinovou aktivitu pro své nejmladší
klienty. Aktivita Nácvik dovedností pro nejmladší 7+ reagovala především na potřebu
nejmladších klientů obnovit a aktivizovat dovednosti potřebné pro návrat do školních lavic
po delší době na online výuce. V rámci této aktivity jsme se věnovali především hravé formě
socializace a aktivizaci komunikačních a socializačních dovedností, které mohly být
poznamenány mnohdy velmi nepřehledným systémem online a prezenční výuky
v důsledku pandemie Covid-19. Aktivita zaznamenala mezi účastníky velký úspěch, což
umožnilo realizovat její pokračování v podzimních měsících.
Terapeutická skupina pro dospělé klienty
Na podzim roku 2021 realizovala služba Sociální rehabilitace Mikasa poprvé skupinovou
aktivitu, kterou měla klientům vyjma nácvikových a rozvojových aktivit rovněž terapeutický
přesah. Vznik skupiny reagoval na vyslovené potřeby klientů, kteří kromě potíží v sociální
interakci a oblasti samostatnosti popisovali také potřebu naučit se pracovat se svými
emocemi, myšlenkami a sebevědomím. Aktivita nabízela možnost velmi intenzivní práce
na sobě a svém prožívání v bezpečném prostředí zázemí služby pod vedením terapeuta.
Klienti měli možnost sdílet náročné situace svého života a za podpory ostatních účastníků
a terapeuta se naučit pracovat s jednotlivými složkami svého prožívání v těchto situacích.

Aktivity a akce v Sociální reha bilitaci MIKASA
pobočka Opa va a Frenštát pod Radhoštěm
Aktivity zvyšující informovanost o sociální službě
Od začátku tohoto roku jsme podnikli mnoho aktivit pro zvýšení informovanosti o službě
Sociální rehabilitace v Opavě a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Díky těmto aktivitám je
kapacita služby klienty využívaná již od počátku služby. Podařilo se nám také navázat
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spolupráci s několika subjekty – zejména se školskými zařízeními, které vnímají potřebnost
této služby. V Opavě i ve Frenštátě pod Radhoštěm jsme v začátku roku uskutečnili několik
schůzek s výchovnými poradci, školními psychology a řediteli škol, abychom tak zvýšili
informovanost o rozšíření služby a navázali také dlouhodobější spolupráci. Pro zvýšení
informovanosti jsme kontaktovali také psychology, psychiatry a pediatry.
Klientům jsme také pravidelně poskytovali informace na Facebooku (např. informace o
otevření služby, aktuality, sdílení informací o službě na profily „spřátelených profilů a skupin“
apod.) a našich webových stránkách (profil služby,
adresa, konzultační hodiny, kontaktní údaje,
aktuality o službě).
Informace o službě Sociální rehabilitace byly
zveřejněny také na webových stránkách měst, ve
zpravodaji či v Parlamentních listech.
Mimo jiné jsme měli v plánu uskutečnit také Den
otevřených dveří. Ten jsme však museli odložit
v důsledku pandemie Covid-19.
Individuální konzultace
Klienti, kteří využívali službu Sociální rehabilitace
v Opavě a Frenštátě pod Radhoštěm, pracovali na
zakázkách týkající se především komunikace a
vztahy s vrstevníky, zvládání zátěžových situací,
zvyšování schopnosti identifikovat a regulovat své
emoce. Dále jsme se věnovali také nácvikům
dovedností zvyšujících samostatnost, např. v oblasti
nakupování, oblékání apod.
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Aktivity a akce v projektu Homesha ring
Aktivita Homesharing se v roce 2021 rozvíjela několika směry. Kromě přímé práce
s rodinami dětí s PAS a přípravou hostitelů jsme zvládali spoustu dalších aktivit.
Aby Homesharing mohl fungovat, je potřeba jej dostat do povědomí široké veřejnosti.
Zejména v případě náborových kampaní nových hostitelů. PR reklamní kampaň proběhla
v obchodních centrech, v tisku, v rádiu, na sociálních sítích a také v pořadu Dobré ráno
v České televizi.
Projekt Homesharing se realizuje v šesti
různých krajích napříč celou Českou
republikou. Všechny zapojené organizace
metodicky i finančně podporuje Nadační fond
Abakus. Součástí projektu je výzkumný sběr
dat a rozvoj advokační a osvětové činnosti
včetně vzniku platformy homesharing.cz, s
cílem ukotvit Homesharing v Česku.
Pracovnice
Homesharingu
v roce
2021
absolvovaly několik pravidelných online i
osobních setkání se zástupci jednotlivých
propojených organizací v Praze a Pardubicích.
Cílem setkání je tvorba společné vize a
určování
směru,
jakým
by
se
měl
Homesharing vést. Jde o mentoring a
předávání příkladů dobré praxe.
Součástí projektu Abakus je longitudinální výzkum evaluace Homesharingu, který jsme
v rámci přípravné fáze připomínkovali a podíleli se na jeho finální podobě. Ve spolupráci
se Scholou Empiricou je v roce 2022 plánovaný sběr dat s cílem sledovat průběžnou situaci
na úrovni zapojených primárních i hostitelských rodin, ale především vyhodnocovat dopad
na ty, kterým má pomoci.

Akce a aktivity v Denním stacionáři MIKASA
Relaxace a muzikoterapie
Během roku jsme si společně s klienty znovu začínali zvykat na osobní přítomnost a
obnovovali jsme společenské kontakty a návyky, které trochu během pandemie ochably.
Relaxační techniky jsou důležitou součástí aktivit ve stacionáři. Relaxace je v podstatě
odpočinek a vnitřní zklidnění na všech úrovních, aby došlo k regeneraci těla, uvolnění svalů
a svalového napětí. Zbavíme se tak stresu a negativních emocí. Klienti byli ze všech těch
opatření unavení a nervózní. Nevěděli si rady. Proto pomohlo zařadit do aktivit více relaxace
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a muzikoterapie. Smyslem muzikoterapie je
rozvinout komunikaci, vztahy, pohyblivost,
sebevyjádření. Muzikoterapie byla vždy
spojená s příjemnou relaxací – polohováním,
využití
snoezelenových
pomůcek
a
příjemné
vůně
z aromadifuzéru.
Při
příjemné relaxační hudbě byla vedena
řízená
relaxace.
Také
probíhala
muzikoterapie hrou na nástroje, která si
získala u klientů velkou oblibu.
Hudební hodinka

Další velmi oblíbenou aktivitou klientů, jsou hudební
hodinky, kterým se věnujeme převážně jednou
týdně v úterý. V rámci hudebních hodinek si mohou
klienti vyzkoušet různé i etnické nástroje, které jsme
zakoupili do stacionáře, vyzkoušet, něco nového se o
nich dozvědět a osvěžit zpěv oblíbených písní
hraním na tyto nástroje. Klienti mají vždy možnost
volby, vybrat si jakou píseň chtějí. Využíváme k tomu
jak verbální komunikaci, tak také alternativní
komunikaci např. pomocí gest. Občas je i v rámci
aktivity
využívána
reprodukovaná
hudba,
prostřednictvím „Písniček na přání“, kdy si každý
z klientů může vybrat píseň i interpreta. U klientů
dbáme na rozvoj komunikace při výběru, na
trénování trpělivosti a respektování ostatních.

Vzdělávací dokumenty a aktivity
Jedním ze smyslů denního stacionáře pro klienty je získávání nových podnětů a informací.
Rozhodli jsme se proto zařadit pravidelné vzdělávací dokumenty na různá témata.
Nejčastěji jsou to zajímavé přírodopisné dokumentární filmy. Klienti se sami zapojují do
výběru toho, co by je zajímalo, o čem se chtějí něco dozvědět a stejně tak se mohou
společně s pracovníky zapojovat do hledání dostupných informací. Nejoblíbenějšími
tématy mimo přírody jsou kultura a vesmír. Klienti se pak zapojují do diskuze. Rozšiřují si
tak obzory a získané znalosti si pak mohou osvěžit při různých kulturních zážitcích.
Ale aby nezůstávalo pouze u pasivního přijímání informací, vydali jsme se klienty do
Ostravské ZOO nebo na Slezskoostravský hrad. Někteří klienti využili dopravu služebními
automobily Mikasy, ale někteří se do ZOO nebo na hrad vydali městskou hromadnou
dopravou v doprovodu pracovníků. Spojili jsme tedy vzdělávání i s nácvikem sociálního
kontaktu.
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Venkovní aktivity v Bělském lese
K akcím a aktivitám využíváme
výhodnou polohu v blízkosti parku
v Bělském lese a v průběhu jara jsme
zorganizovali pro klienty, pracovníky i
jejich rodiče opékání párků a
kotlíkovou smaženici. Jsou to akce,
které jsou velmi oblíbené a slouží
nejen k pobytu a nácviku orientace
ve
venkovním
prostředí,
ale
především k navazování či posilování
sociálních kontaktů mezi klienty,
mezi klienty a pracovníky, ale také
mezi pracovníky a blízkými klientů.
Vaření, nakupování, restaurace
Každá středa a čtvrtek patří oblíbenému společnému vaření oběda nebo pečení. V rámci
komunikačního kroužku si klienti sami domluví, co dobrého by si chtěli uvařit k obědu a
následně se všichni zapojí, ať už při sepisování nákupního seznamu, realizace samotného
nákupu surovin, či se zapojí do mnohdy nelehké přípravy. Krájejí, strouhají,.. a všichni si
společně pochutnají. Nakonec je, ale také potřeba následně uklidit nádobí a mnohdy i naši
kuchyni. Pokračovali jsme ve využívání možnosti, objednat si jídlo z restaurace po telefonu
nebo online přes internet, kde si mohli jídlo vybrat podle fotek. Tyto aktivity vedou klienty
ke schopnosti rozhodování se, komunikaci, a rozvoji soběstačnosti.

plátěnou tašku, kterou si mohli odnést domů.

Při aktivitách nezůstáváme pouze
v prostorách
stacionáře.
Spolupracujeme také s pojízdnou
kavárnou Mental Cafe, která nás
během roku 2021 dvakrát v roce
navštívila ve stacionáři a přivezla
výtečnou kávu a zákusky. S uživateli
jsme, v rámci nácviku orientace
v cizím
prostředí,
několikrát
navštívili tréninkovou kavárnu TO
MÍSTO. Jednou to bylo v rámci
workshopu – kdy si uživatele zdobili

Komunikační kroužky a Mikasovský plán
Všechny tyto aktivity by nebylo možné realizovat bez schopnosti komunikovat. Právě na to
jsou zaměřeny komunikační kroužky, kdy klienti diskutují nad různými tématy, ať už nad
výběrem, co budeme daný týden vařit a péct, o čem by se chtěli něco nového dozvědět
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nebo třeba kam by se chtěli
podívat. V Mikasovském plánu se
zase klienti setkají u nástěnného
koberce, kde plánují aktivity na
daný
den
nebo
týden,
představují si pracovníky a
ostatní klienty, kteří jsou daný
den
přítomni.
Každý
má
dostatečný prostor k projevu a
pracovníci dohlíží na to, aby
klient nebyl přerušován, či aby
ho za jeho názor nikdo např.
nekritizoval.
Tím
zároveň
trénujeme trpělivost a dbáme na respektování ostatních.
Výroba pečeného čaje
Na podzim, když začaly dozrávat
jablka, jsme jeli do sadu v Životicích,
vlastnoručně natrhat jablka na tvorbu
pečeného
čaje,
kterým
obdarováváme hosty ve stacionáři.
Klienti mají možnost si vyzkoušet, co
všechno je potřeba připravit, kolik to
trvá času a námahy než vznikne dobrý
pečený čaj, kterým můžeme udělat
radost a že ta námaha a trpělivost
mají význam.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

Středisko:
Spotřebované
nákupy
Energie
Revize a servis
Opravy a
udržování
Cestovné
Náklady na
reprezentaci
Služby
Osobní náklady
(včetně odvodů)
Ostatní daně a
poplatky
Jiné ostatní
náklady
Odpisy
Náklady z
provozní
činnosti
Tržby - služby
klientům
Tržby fakultativní
služby klientům

MIKASA Rodičovské Vzdělání,
z.s.
skupiny
stáže
28 612 8 190

2 147

Pobyty
1 986

MIKASA
DS
165 275
95 647
5 9576
16 963
24 631

MIKASA MIKASA
SR
SR OF Průvodcovství DOMOV Fundraising Homesharing
52 959
32 073
4 776

69 306
18 078
6 503

14 611 4 736

89 636 0
46 759
792

36 888

30 750

2 800

25 235

24 000

97 036

368 130 165 056
1 021
13 150 4 290 384
860

1 600

740

11 931

56 771
264 773

78 299

70 313

56 897

112 172 5 342 890

94 954

371 535

253 518

947 633

1 500
20 298 241
86 988
1 400
122 447 336

1500

49 421

75 133
822

9 184

8 960
24 396

11 814

MPSV
Covid

6 608

204
002

554 479
192 557
72 468
16 964
65 284

5 514

8 960
300 384

97 552

307 961

339 261

4 680

1 795 363

665 989 7 891 790

15 000

20 340

26 951

1 467 038 245 953

Celkem

14 866

626 767

491 748

131 058

761 489 11 101 023

602 834

602 834

6 020

6 020

30

Úroky - přijaté
Zúčtování
prov.tech.fondu
a fondu na
opravy
Jiné ostatní
výnosy
Časové
rozpouštění
dotací na
dl.majetek

22

22

25 848
40 399

Provozní dotace -1 290
Dary - přijaté
firemní dary
28 954
Dary - přijaté
soukromé
20 000

29 500 14 700

63 116

54 000 51 989

Nadace.nadační
fondy
Výnosy celkem
Výsledek
hospodaření

176 660

264 773
4 264
000

60 183
88 085
9786

63 116

83 500 126 872

-7 197

26 603

14 700

25 848

5 340 135
-2 755

261 259

86 988
1 308
813

351 761
445 757

1 395
801 445 757
4 321

31

-1 579

360 000

761 490 7 307 875
140 481

7 264

85 472

7 333

1 104 492 20 000

612 170

484 748

1 464 492 245 953

626 767

491 748

-2 546

0

0

7 000

183 699
112 805
2 281 594
761 490

0 0

11 133 717
32 693

Rozvaha
Označ.

Text

ř.

Netto

Netto na počátku

A.

Dlouhodobý majetek celkem

001

4 960 672

1 809 643

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

7 752 918

2 650 128

1.

Pozemky

011

2 809 290

0

2.

Umělecká díla a předměty

012

0

0

3.

Stavby

013

0

0

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

014

4 501 978

2 208 478

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

441 650

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

020

0

0

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

021

-1 600 000

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 -1 600 000

0

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

027

0

0

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

029

-1 192 246

-840 485

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

-1 192 246

-840 485

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

4 016 389

4 325 083

B.I.

Zásoby celkem

042

0

0

1.

Materiál na skladě

043

0

0

2.

Materiál na cestě

044

0

0
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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

246 020

-72366

1.

Odběratelé

053

60 184

56 265

2.

Směnky k inkasu

054

0

0

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

055

0

0

4.

Poskytnuté provozní zálohy

056

40 754

51075

5.

Ostatní pohledávky

057

-50 739

-179 706

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

195 821

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

0

18.

Dohadné účty aktivní

070

0

0

19.

Opravná položka k pohledávkám

071

0

0

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

072

3 739 312

4 375 463

1.

Peněžní prostředky v pokladně

073

104 291

71 756

2.

Ceniny

074

0

0

3.

Peněžní prostředky na účtech

075

3 635 021

4 303 707

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

31 057

21 986

1.

Náklady příštích období

082

31 057

21 986

2.

Příjmy příštích období

083

0

0

085

8 977 061

6 134 726

AKTIVA CELKEM

ř. 1 + 41

33

Označ.

Text

ř.

Netto

Netto na počátku

86

8 135 034

5 201 484

A.

Vlastní zdroje celkem

A.I.

Jmění celkem

87

7 376 778

4 475 921

1.

Vlastní jmění

88

3 192 483

1 149 744

2.

Fondy

89

4 184 295

3 326 177

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

90

0

0

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

91

758 256

725 563

1.

Účet hospodářského výsledku

92

18 369

0

2.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

93

0

20 662

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

739 887

704 901

B.
B.I.

Cizí zdroje
Rezervy celkem

95
96

842 027
0

933 242
0

1.

Rezervy

97

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

98

36 120

69 312

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

36 120

69 312

7.
B.III.

Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem

105
106

0
805 907

0
801 616

1.

Dodavatelé

107

54 373

98 708

2.

Směnky k úhradě

108

0

0

3.

Přijaté zálohy

109

0

0

4.

Ostatní závazky

110

0

43 861

5.

Zaměstnanci

111

465 719

382 030

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

0

0

7.

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

113

252 696

221 022

8.

Daň z příjmu

114

0

0

9.

Ostatní přímé daně

115

33 119

55 995

10.

Daň z přidané hodnoty

116

0

0

11.

Ostatní daně a poplatky

117

0

0

12.

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

118

0

0

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

0

62 314

1.

Výdaje příštích období

131

0

0

2.

Výnosy příštích období

132

0

62 314

PASIVA CELKEM

134

8 977 061

6 134 726

34

Výka z zisku a ztráty 2021
Označ.

Text

A.

Náklady

I.
1.

ř.

Hlavní činnost
1

11 101 023

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

2 706 073

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek

3

747 035

2.

Prodané zboží

4

0

3.

Opravy a udržování

5

89 431

4.

Cestovné

6

65 284

5.

Náklady na reprezentaci

7

8 960

6.

Ostatní služby

8

1 795 363

II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

8.

9

0

10

0

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

0

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

0

III.

Osobní náklady

13

7 891 790

10.

Mzdové náklady

14

5 925 199

11.

Zákonné sociální pojištění

15

1 423 210

12.

Ostatní sociální pojištění

16

516 475

13.

Zákonné sociální náklady

17

24 106

14.

Ostatní sociální náklady

18

2 800

IV.

Daně a poplatky

19

20 340

15.

Daně a poplatky

20

20 340

V.

Ostatní náklady

21

131 059

16.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

0

17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

0

18.

Nákladové úroky

24

22 491

19.

Kursové ztráty

25

0

20.

Dary

26

0

21.

Manka a škody

27

0

22.

Jiné ostatní náklady

28

108 568

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a opravných položek

29

351 761

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

30

351 761

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.

35

0

28.

Poskytnuté příspěvky
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

11 101 023

B.

Výnosy

40

11 133 716

I.

Provozní dotace

41

7 307 875

1.

Provozní dotace

42

7 307 875

II.

Přijaté příspěvky

43

2 578 097

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

0

35

3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

2 578 097

4.

Přijaté členské příspěvky

46

0

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

608 854

Tržby za vlastní výkony a za zboží

48

608 854

IV.

Ostatní výnosy

49

638 890

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

50

0

6.

Platby za odepsané pohledávky

51

0

7.

Výnosové úroky

52

22

8.

Kursové zisky

53

0

9.

Zúčtování fondů

54

25 848

10.

Jiné ostatní výnosy

55

613 020

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

11 133 716

C.

Hospodářský výsledek před zdaněním

63

32 693

D.

Hospodářský výsledek po zdanění

64

32 693

36

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:

Instituce

Nadace a nadační fondy

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Statutární město Ostrava
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Město Frenštát pod Radhoštěm
Město Opava
Městský obvod Ostrava – Jih
Active Citizens Fund
Evropská unie
Ministerstvo pro místní rozvoj

Nadační fond ABAKUS
Nadace ČEZ
Nadace J&T
Nadace České spořitelny
Nadace Tesco
Nadační fond Veolia
Nadace Agrofert

Firemní dárci

CGB laboratoř
Scaserv a.s.
TALPA-RPF,s.r.o.
Ostra Group a.s.
Forum Nová Karolina

SmartEmailing a.s.
TENZONA s.r.o.
Personal fabric - agentura práce a.s.
OVANET a.s.
MALEDA s.r.o.
ŠKODA AUTO, a.s.

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 3“
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za financování Evropské unie, Evropského
sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
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Děkujeme všem partnerům a dá rcům
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