VÝROČNÍ ZPRÁVA

MIKASA o. s.
volnočasové aktivity pro děti a mládež
s kombinovaným postižením

2011

MIKASA o.s.
volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením
Lumírova 28
700 30 Ostrava – Výškovice

Obsah
Úvod ......................................................................................................................................... 3
Základní údaje o občanském sdružení MIKASA ........................................................................ 4
Poslání a cíle ........................................................................................................................... 4
Cílová skupina ......................................................................................................................... 5
Organizační struktura .............................................................................................................. 5
MIKASA denní stacionář pro děti a mládež ................................................................................ 6
s kombinovaným postižením ....................................................................................................... 6
Základní údaje o MIKASA denním stacionáři ......................................................................... 6
Poskytované služby ................................................................................................................. 7
Doplňkové činnosti .................................................................................................................. 7
Cíle a cílová skupina ............................................................................................................... 7
Organizační struktura .............................................................................................................. 8
Co se nám povedlo v roce 2011 ............................................................................................. 8
Plány na rok 2012 .................................................................................................................... 9
Přehled hospodaření za rok 2011 ......................................................................................... 10

2

MIKASA o.s.
volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením
Lumírova 28
700 30 Ostrava – Výškovice

Úvod
Vážené dámy, vážení pánové, naši milí příznivci,
uplynul další rok v naší činnosti a nám se v jeho průběhu povedlo postoupit o pár
kroků blíže k našemu vytyčenému cíli – vyplnit mezeru v sociálních službách poskytovaných
dětem a mladým lidem s kombinovaným postižením. Některé z těchto pozitivních kroků byly
plánované, jiné nám do cesty přivála náhoda či osud. Dovolte proto, abych vás v úvodním
slovu seznámila alespoň s těmi zásadními skutečnostmi, které se v roce 2011 udály.
Za náš největší úspěch uplynulého roku považuji to, že MIKASA denní stacionář pro
děti a mládež s kombinovaným postižením oslavil v prosinci 2011 rok svého fungování. Na
tomto místě bych chtěla poděkovat partnerům, bez kterých si jen těžko dovedu představit naše
roční fungování. Bez pozitivní spolupráce a podpory ze strany Charity Ostrava, občanského
sdružení S.T.O.P a především díky finanční podpoře ze strany Statutárního města Ostrava,
Nadace OKD, Statutárního města Ostrava - městského obvodu Ostrava – Jih, MPSV, Nadace
Patrik dětem jsme mohli nejen udržet naše činnosti, ale také rozšiřovat provoz.
Díky finanční podpoře zmíněných donátorů jsme se mimo jiné přestěhovali do nových,
pro naše uživatele více vyhovujících prostor a tyto prostory postupně vybavovali pomůckami a
dalším vybavením vhodným pro naše uživatele.
V průběhu roku 2011 jsme také na základě zájmu o naše služby ze strany rodičů dětí a
mladých dospělých s kombinovaným postižením rozšířili kapacitní možnosti našeho denního
stacionáře a provozní dobu tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám a přáním našich uživatelů
a jejich rodičů.
Ve výroční zprávě za rok 2011, kterou právě držíte v rukou, naleznete vedle základních
informací o občanském sdružení MIKASA, provozovateli MIKASA denního stacionáře,
přehledu základních statistických údajů také přehled toho, co jsme v roce 2011 uskutečnili a
co plánujeme uskutečnit v roce 2012.
Závěrem bych chtěla zmínit, že žádná z těchto událostí by se neudála bez velkého úsilí,
snahy a píle všech, kteří se na fungování MIKASA denního stacionáře dnes a denně podílejí.
Proto můj velký dík patří mým kolegům a kolegyním, dobrovolníkům a všem, kteří nás při
našem úsilí podporovali a stále podporují. Děkujeme.

Mgr. Sabina Honová
Předsedkyně MIKASA o.s.
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Základní údaje o občanském sdružení MIKASA
Občanské sdružení MIKASA je nestátní neziskovou organizací působící ve městě
Ostrava. Svou činnost zahájilo dne 13. 10. 2009 na základě rozhodnutí o registraci
Ministerstva vnitra České republiky.
Jedná se o volné sdružení fyzických a právnických osob, které sdružuje zájem o
aktivizaci a rozvoj dětí a mládeže s kombinovaným postižením na Ostravsku.
Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
Telefon:
Zástupce předsedy:
IČO:
Právní forma:
Registrace:
Místo realizace:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MIKASA o. s. – volnočasové aktivity pro děti a mládež
s kombinovaným postižením
Lumírova 28, 700 30 Ostrava
Mgr. Sabina Honová - předsedkyně sdružení
774 498 956
Mgr. Michal Panáček
22832386
evidovaná právnická osoba
13. 10. 2009 u MV ČR
G-centrum Ostrava, Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Československá obchodní banka a.s., pobočka Ostrava
233191434/0300

Složení valné hromady:
Mgr. Sabina Honová – předsedkyně sdružení
Mgr. Michal Panáček – zástupce předsedy sdružení
Bc. Kateřina Coufalová

Poslání a cíle
Posláním občanského sdružení je poskytovat aktivizační a volnočasové aktivity dětem
a mladým lidem s mentálním postižením (středně těžkým a těžkým) a více vadami
(kombinované postižení), a to především v návaznosti na ukončení základní povinné školní
docházky a jejich velmi omezené umístitelnosti v jiných službách. Důraz je kladen především
na rozvoj schopností a dovedností a na činnosti zabraňující ustrnutí dětí a mládeže v aktivitách
a činnostech, které vykonávali na základních školách.
Cíle sdružení:
 poskytování aktivizačních činností dětem a mladým lidem s kombinovaným
postižením;
 poskytování možnosti využívat volnočasových aktivit přiměřených zdravotnímu stavu
dětí a mladých lidí s kombinovaným postižením;
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vytvoření časového prostoru pro činnost a rozvoj dětí a mladých lidí s kombinovaným
postižením v součinnosti s umožněním odpočinku pečující osobě.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé od 16 do 26 let s mentálním postižením (středně
těžkým a těžkým) a více vadami (kombinované postižení), které mají sníženou soběstačnost z důvodu
kombinovaného postižení a o které pečují jejich blízcí v domácím prostředí.

Organizační struktura
Předseda sdružení
(výkonný orgán, zástupce občanského
sdružení vůči třetím stranám)
Zástupce předsedy

Valná hromada
(vrcholný orgán sdružení)
Revizor (kontrolní orgán

Členové sdružení
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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.
Provoz MIKASA denního stacionáře byl zahájen dne 1. 12. 2010.
Posláním MIKASA denního stacionáře pro děti a mladé lidi s kombinovaným
postižením je poskytování ambulantních sociálních služeb dětem od 16 let a mladým lidem do
26 let s kombinovaným postižením (středně těžkým a těžkým mentálním postižením a více
vadami), jejichž situace vyžaduje pomoc další fyzické osoby.
Naším cílem je pomoci dětem a mladým lidem s kombinovaným postižením trávit
volný čas aktivně, plnohodnotně a uspokojovat jejich bio-psycho-sociální potřeby dle jejich
individuálních možností, přání a požadavků.
Poskytováním sociálních služeb se snažíme vyplnit mezeru v poskytovaných
sociálních službách, kdy takto těžce postižené děti a mladí lidé nemají po ukončení povinné
základní školní docházky možnost dalšího organizovaného využití svého volného času a jsou
odkázáni na péči svých blízkých osob, čímž jsou vystaveni sociální izolaci.

Základní údaje o MIKASA denním stacionáři
Název:

MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným
postižením
Zřizovatel:
MIKASA o.s. – volnočasové aktivity pro děti a mládež
s kombinovaným postižením, Lumírova 28, 700 30 Ostrava
Druh poskytované služby:
denní stacionář, § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Místo realizace:
G-Centrum Ostrava, Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Provozní doba:
Po 7.30 – 16.30
Út 7.00 – 15.00
St 7.00 – 15.00
Čt 7.30 – 16.30
Pá 7.00 – 15.00
Vedoucí pracovník: Mgr. Sabina Honová
Telefon:
774 498 956
web:
www.mikasa-detem.cz
email:
info@mikasa-detem.cz
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:
233191434/0300
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Poskytované služby











výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zaměřujeme se na rozvoj paměti,
vědomostí, senzorických a motorických dovedností prostřednictvím her, výtvarných a
pracovních činností a také speciálně určených pomůcek)
aromaterapii, bazální stimulaci, polohování
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc a podpora při podávání stravy,
přesunu na vozík apod.)
pomoc při osobní hygieně
poskytnutí stravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, doprovody na
nákupy, výlety, kulturní akce apod.)
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
základní sociální poradenství

Doplňkové činnosti
 bazální stimulace
 polohování
 aromaterapie

Cíle a cílová skupina
Mezi cíle MIKASA denního stacionáře patří:
 zajišťovat prostřednictvím poskytovaných služeb aktivizaci, nácvik činností důležitých
pro sebeobsluhu, výchovu a vzdělání;
 předcházet ustrnutí a degradaci již získaných schopností a dovedností uživatelů;
 zabraňovat jejich sociální izolaci;
 prostřednictvím služeb poskytnout prostor pro odpočinek pečujících osob.
Cílovou skupinu tvoří děti od 16 let a mladí lidé do 26 let s kombinovaným postižením
(středně těžkým a těžkým mentálním postižním a více vadami), kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu svého postižení a o které pečují jejich blízcí v domácím prostředí.
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Organizační struktura

Vedoucí pracovník
(sociální pracovník)

Speciální
pedagog

Pracovník v
přímé péči

Projektový
manažer

Metodik
pedagogických
činností

Dobrovolníci
Praktikanti

Na přímé práci s dětmi a mladými lidmi s kombinovaným postižením se vedle
pracovníků denního stacionáře MIKASA, tj. jeden speciální pedagog, jeden pracovník v přímé
péči, vedoucí pracovník, metodik pedagogických činností a projektový manažer, podílelo
v průběhu roku 2011 pět studentů (tři studenti Filozofické fakulty Ostravské univerzity a dva
studenti SŠ prof. Zdeňka Matějčka) a pět dobrovolníků občanského sdružení S.T.O.P.

Co se nám povedlo v roce 2011
Nové prostory
V březnu 2011 se MIKASA denní stacionář přestěhoval do nových, pro uživatele více
vyhovujících a rovněž také větších prostor, které se i nadále nachází v G-Centru na ulici
Čujkovova 40a v Ostravě – Zábřehu. Tyto prostory jsme získali do výpůjčky od Statutárního
města Ostravy - městského obvodu Ostrava - Jih.
Pro naše činnosti tak máme k dispozici jednu velkou místnost, kde se odehrávají
individuální a skupinové činnosti uživatelů, relaxační místnost, kuchyňku, sociální zařízení a
zázemí pro pracovníky.
V průběhu roku se nám také podařilo díky financím získaných z jednotlivých dotací
(Statutární město Ostrava, MPSV, Nadace Patrik dětem, Nadace OKD) postupně tyto prostory
vybavovat vhodnými pomůckami a dalším vybavením – např. elektrohydraulický zvedák,
výškově nastavitelný stůl, počítače s dotykovými obrazovkami, počítačové programy na
rozvoj kognitivních, smyslových a motorických schopností uživatelů, relaxační pomůcky
(polohovací šnek, hadi, válce, klíny atd.), pomůcky pro rozvoj (např. Montessori pomůcky).
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Rozvoj služby
Na základě poptávky ze strany rodičů dětí a mladých lidí s kombinovaným postižením
jsme v průběhu roku dvakrát navyšovali kapacitu uživatelů služby a to nejprve na 8 uživatelů
(květen 2011) a následně v září 2011, kdy se ukázalo, že nově stanovená kapacita je nízká na
10 uživatelů.
Díky zájmu rodičů i uživatelů jsme postupně také rozšiřovali provozní dobu denního
stacionáře na její současnou podobu (Po 7.30 – 16.30, Út 7.00 – 15.00, St 7.00 – 15.00, Čt
7.30 – 16.30, Pá 7.00 – 15.00).
V návaznosti na rozvoj služby, aby byla zachována její kvalita a individuální přístup
k uživatelům, jsme rozšířili počet pracovníků o jednoho speciálního pedagoga, jednoho
pracovníka v přímé péči a částečný úvazek projektového manažera.
Kvalitu poskytované služby zajišťujeme individuálním plánováním služby
s jednotlivými uživateli a pravidelným vzděláváním pracovníků na odborných kurzech, kde
získáváme specifické znalosti a dovednosti, které následně zúročujeme ve své práci.
V minulém roce jsme tak mohli rozšířit naše činnosti o bazální stimulaci, aromaterapii,
polohování uživatelů, muzikoterapii. Získali jsme potřebné dovednosti v oblasti práce
s uživateli s rizikem v chování a pravidel šetrné sebeobrany (uživatelé s agresivními projevy) a
také v oblasti Snoezelenu (metoda multismyslové stimulace v prostředí důvěry, radosti a
setkávání ke zkvalitnění života uživatelů služeb). Dále jsme si své poznatky doplnili v oblasti
alternativní a augmentativní komunikace (pro uživatele s narušenými komunikačními
schopnostmi či zcela verbálně nekomunikujícími).
Akce prázdninová MIKASA
V létě 2011 byla rodičům dětí s povinnou školní docházkou nabídnuta možnost
využívat služby MIKASA denního stacionáře po dobu letních prázdnin a vyřešit tím časný
problém, kdy po tuto dobu nemají své děti kam umístit. Takto MIKASA denní stacionář získal
tři nové uživatele ze základní školy. Pro spokojenost uživatelů i jejich rodičů s poskytovanými
službami, zůstali uživateli našich služeb i po skončení prázdnin. Tito uživatelé se tak mohou
dostatečně adaptovat na prostředí a režim denního stacionáře a ukončení školní docházky pro
ně i jejich rodiče nebude muset znamenat nejistotu a strach z neznámého.

Plány na rok 2012
V roce 2012 plánujeme:
- rozšířit naše činnosti o canisterapii, která má u těžce postižených osob pozitivní vliv
nejen v oblasti zdravotní (polohování se psem) ale především emocionální (samotný
kontakt se psem, hlazení);
- dovybavit snoezelenovou místnost, která by našim uživatelům sloužila k relaxaci,
senzorické stimulaci a prožití osobní zkušenosti;
- navázat spolupráci s fyzioterapeutem, který by působil v prostorech denního stacionáře
MIKASA;
- zajistit finanční prostředky pro provoz a další rozvoj MIKASA denního stacionáře;
- opakovat akci prázdninová MIKASA pro žáky základních a středních škol.
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Přehled hospodaření za rok 2011
Výnosy

Náklady

Tržby

Spotřebované nákupy
122 695
Kč

zisk z prodeje služeb
Ostatní výnosy
úroky

59 Kč

jiné

5 Kč

Dotace na provoz

Nadace OKD
Úřad městského obvodu
Ostrava - Jih

Výnosy celkem

Spotřeba energie
Služby
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

Statutární město Ostrava
Ministerstvo práce a sociálních
věcí

Nadace Patrik dětem
Dary
LOK-SČL Fifejdy

Spotřeba materiálu

417 107
Kč
253 759
Kč
290 373
Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

20 000 Kč
1 143 998
Kč
Hospodářský výsledek

Osobní náklady
Mzdové náklady, zákonné sociální a
zdravotní pojištění
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

346 276
Kč
24 000
Kč
1 000
Kč
113 000
Kč

549 000
Kč
1 000
Kč
7 000
Kč
1 041
276 Kč

102 722 Kč

Spolupracující organizace, dárci, sponzoři
Níže uvedeným organizacím a nejen jim děkujeme za podporu prostřednictvím poskytovaných
služeb, rad, motivace pro naši činnost a v neposlední řadě také za finanční podporu.
Finanční podpora:
Statutární město Ostrava
Nadace OKD
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace Patrik dětem

Podporující organizace:
Charita Ostrava
www.xo-studio.cz
Account profesional
Komunitní plánování – pracovní skupina
Lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným
postižením
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Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
LOK Ostrava - Fifejdy
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