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Spolek ADAM byl založen v květnu 2010 a ke dni 31. 12. 2015 má 60 členů

Personální složení:
Předsedkyně: Marie Gerdová 
Místopředsedkyně: Mgr. Vanda Szturcová

Činnost spolku ADAM – autistické děti a my, z.s. v     roce 2015:

V průběhu celého roku probíhaly terapeutické a volno časové aktivity pro děti s autismem:

Sportovní kroužek -  Proběhl na ZŠ Jarošova v Havířově 18x a účastnilo se ho 30 dětí. Na ZŠ 
Kpt.Vajdy v Ostravě 18x a účastnilo se ho 30 dětí.
Dramatický kroužek – proběhl celkem v klubovně ADAMa 17x a účastnilo se ho 14 dětí.
Klub náctiletých – od října se v klubovně ADAMa  scházela mládež ,  14 náctiletých se sešlo celkem 6x 
a završením v tomto roce bylo přenocování v klubovně.
Muzikoterapie –  další nová terapie od října, která  proběhla v klubovně ADAMa celkem 5x a 
navštěvuje ji 10 dětí.
Počítačový kroužek – jelikož je počítač důležitou součástí mladých lidí, rozhodli jsme se ve 
spolupráci s  ASTERIXEM propojit jejich vášeň-počítač a schopnost pracovat v týmu. Kroužek 
probíhá každý pátek během školního roku a navštěvuje ho 12 dětí.
Arteterapie – další terapie ve spolupráci s ASTERIXEM, je určená pro menší děti s autismem a
zdravé sourozence, terapii navštěvovalo 15 dětí
Šikovné ručičky – výtvarné dílničky v DDŠ Těrlicko proběhly 5x a zúčastnilo se ho  15 dětí.

  
Dále jsme v roce 2015 pro děti s autismem a jejich rodiny připravili :                                             
-  v březnu na Karnevalu s Klauny z Balónkova se bavilo 19 dětí ,                                                                    
-  v červnu Oslava konce školního roku aneb den pro děti,   oslavu si užilo 34 rodin ,                                
-  v červenci  společné odpoledne s koňmi ve Stáji Mušketýr Ostrava a                                                       
ve spolupráci s ADROU výlet    okolo přehrady Olešná ,                                                                                    
-  v srpnu  4.ročník letního příměstského tábora se zázemím v DDŠ Těrlicko, kterého se zúčastnilo 25 
dětí s autismem, 10 sourozenců, 10 spec.pedagogů, 15 dobrovolníků a psycholog,                                    
-  v říjnu osvětová akce v KD Reneta Havířov Podzimní Radovánky s ADAMem aneb jak snáze na 
nesnáze s autismem,kde záštitu nad touto akcí převzal náměstek pro sociální rozvoj města Havířova - 
Mgr.Daniel Vachtarčík, spolu s miss ČR 2009 – Anetou Vignerovou, akce se zúčastnilo více než 150 dětí
-  v prosinci tradiční Mikulášská nadílka, radost z nadílky si užilo 30 dětí,



Během roku 2015 proběhlo v prostorách SPC Kpt.Vajdy v Ostravě a v klubovně ADAM v Havířově        
22 terapeutických skupin pro rodiče, prarodiče, tatínky a zdravé sourozence.                                       
Skupiny vedl Mgr. Přemysl Mikoláš a navštívilo je celkem 305 osob.

       1. Rodičovská skupina                

       2. Chlapi sobě

       3. Skupina pro prarodiče

       4. Sourozenecká skupina

V roce 2015 proběhly i 3 vzdělávací semináře pro rodiče dětí s autismem, kde přednášeli Mgr. 
Romana Straussová – metodik a terapeut Centra Terapie Autismu Praha,  Mgr. Naděžda Bartošíková – 
psycholog SPC a Doc.Ing.Lubomír Ivánek MgA.,Csc.

V říjnu 2015 se konala 1.Moravskoslezská konference rodičů dětí s autismem pod záštitou senátora 
MUDr.Mgr.Vladimíra Plačka a Mgr.Přemysla Mikoláše v Centru rehabilitačních služeb v Hrabyni. Mezi 
významnými hosty byli i odborníci z Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

V Trojhalí Karolína jsme uspořádali osvětovou akci na podporu informovanosti o problematice 
autismu, kterou moderoval Aleš Juchelka s hosty Ing.Zbyňkem Pražákem Ph.D. a Mgr.Přemyslem 
Mikolášem, kde proběhla také autogramiáda fotbalistů FC BANÍK, hokejistů HC Vítkovice a 
moderátorů RÁDIA ROCK ČAS.

ADAM se stal součástí 10.ročníku charitativní akce Advent plný andělů v ostravském Gongu v Dolní 
oblasti Vítkovic. Velký potlesk získaly naše děti s vystoupením, které nacvičily v rámci muzikoterapie.

Členskou schůzi byla oficiálně otevřena KLUBOVNA   ADAM na ulici Mozartově 1092/2v Havířově, kde
je také nově i sídlo našeho spolku.

V listopadu předsedkyně ADAMa Marie Gerdová , převzala Čestné uznání NADACE OKD v kategorii 
osobnost roku 2015. Oceněný městem Havířov byl i Mgr. Přemysl Mikoláš , za dlouhodobé aktivity 
vedoucí ke zkvalitňování rodin dětí s autismem, s kterým od začátku spolupracujeme.

Prezentace a publikace – v dubnu prezentovali problematiku autismu předsedkyně Marie Gerdová a 
Ing.Martin Szturc v živém vysílání ČT2 Dobré ráno. Více odkazů na články a reportáže naleznete na 
www.adam-pas.cz Napsali o nás.

http://www.adam-pas.cz/


Mediální partneři a sponzoři :           

                        

Vypracovala : Marie Gerdová                                          V Havířově, dne 30.1.2016

Popis Stav k 1.1.2015 Stav k 31.12.2015
Pokladna 970,00 Kč
Bankovní účty
Příjmy příštích období 0,00 Kč
AKTIVA CELKEM
Vlastní jmění
Účet výsledku hospodaření 0,00 Kč
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 Kč
Hospodář.výsledek minulých let
Závazky dodavatelé 0,00 Kč
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,00 Kč
Závazky k institucím soc.zabezpečení a veř.zdrav.poj. 0,00 Kč
Ostatní přímé daně 479,00 Kč
Jiné závazky 0,00 Kč
PASIVA CELKEM

Výsledovka k 31.12.2015
Náklady
Spotřeba materiálu 142.534,00 Kč
Cestovné 40.457,00 Kč
Ostatní služby 249.124,00 Kč
Mzdové náklady 136.337,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 9.733,00 Kč
Jiné ostatní náklady 205,00 Kč
NÁKLADY CELKEM 578.390,00 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Jiné ostatní výnosy 17.194,00 Kč
Přijaté příspěvky (dary) 204.030,00 Kč
Přijaté členské příspěvky 8.800,00 Kč
Provozní dotace 218.000,00 Kč
VÝNOSY CELKEM 582.959,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2015 4.569,00 Kč

10 341,00 Kč
11 935,08 Kč 20 566,00 Kč

45 000,00 Kč
22 276,08 Kč 66 536,00 Kč
10 056,48 Kč 10 056,00 Kč

4 569,00 Kč
-124 751,36 Kč
134 989,96 Kč 11 455,00 Kč

15 570,00 Kč
15 908,00 Kč
5 499,00 Kč

1 981,00 Kč
3 000,00 Kč

22 276,08 Kč 66 536,00 Kč

134 935,00 Kč


