Výroční zpráva 2018

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
ADAM – autistické děti a my, z.s.
Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov
Předsedkyně spolku: Marie Gerdová
IČ: 228 67 368
Číslo účtu: 2200668119/2010
Spolek je zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L9133

ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé a členové ADAMa,
ráda bych se ohlédla za uplynulým
rokem 2018. V tomto roce se počet
Adamovských rodin rozrostl na neuvěřitelných 131 rodin nejen z Moravskoslezského kraje. Byl to rok, který
pokračoval v zavedených a úspěšných
projektech, ale přinesl také nové a potřebné projekty.
Těší mě, že se nám dlouhodobě
daří v ADAMovi budovat přátelskou
komunitu rodičů a dětí, kteří se vzájemně podporují.
Našim dlouhodobým cílem je podporovat rodiny s dětmi s autismem
jako celek a proto se chceme i do budoucna zaměřovat na kvalitu poskytovaných služeb a budeme hledat inovativní přístupy a nová řešení.
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Marie Gerdová, předsedkyně spolku ADAM

Vážení rodiče, přátelé, děvčata a chlapci, slečny a mládenci,
vysoce oceňuji odpovědný přístup všech rodin v ADAMovi, vzájemnou
podporu i respekt v přijetí všech životních úloh a výzev, které nás společně
spojují.
Spolek ADAM resp. komunita rodičů ADAM je pro mne osobně místem,
kde v bezpečném prostoru mohu spolu s vámi všemi přispívat ke změnám,
které vedou k růstu systémů, ve kterých děti, dospívající i dospělí na autistickém spektru žijí. Jedná se mi zejména o základní a širší rodinu, školu,
zaměstnání, volnočasové aktivity a zdravotnictví.
Věřím, že aktivitami
spolku ADAM i v dalších letech přispějeme
k destigmatizaci osob
na spektru ve společnosti. Cílem je podpora rodin v ADAMovi formou
sportovních, dramatických, klubových, rodičovských, konzultačních
a vzdělávacích aktivit.
Ve své praxi s vámi budu
i nadále spolupracovat
a rovněž se zaměřím na podporu rodin v diagnostickém procesu ve věku
0–6 let. Ve své praxi se neobejdu bez stálého vzdělávání, účastí na konferencích v ČR a zahraničí a řádné klinicko-psychologické a pedopsychiatrické
supervize.
Přeji všem vše dobré, hodně štěstí. S úctou ADAMovi
					Mgr. Přemysl Mikoláš

Mgr. Přemysl Mikoláš - psycholog
Terapeut pracující metodou Transformační systemické terapie dle Virginie Satirové.
Terapeut pracující metodou Dětské a adolescentní vztahové terapie.
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CO PŘINESL ROK 2018
zz Začátkem roku započal
pilotní projekt O.T.A.
Terapie, za finanční
podpory Nadace
ČEZ a byl zaměřený
na intenzivní práci se
čtyřmi dětmi pod vedením
terapeutky Mgr. Markéty
Mikuláčkové a jejího týmu terapeutek.
zz 7. ročník ADAMova příměstského tábora
Zúčastnilo se jej 45 dětí. Užily si opravdu výjimečný program.
Na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí létaly větroněm kolem
Lysé hory, na Těrlické přehradě se proháněly v policejním
člunu, vyzkoušely
si vodní lyžování
a mnoho dalších
adrenalinových
a krásných zážitků.
Tábor dlouhodobě
podporuje
NADACE OKD.
zz 3. ročník Techcamp na VŠB
Tábor zaměřený na vědu a techniku si užilo 14 dětí, které
v bílých pláštích navštívily vědecké laboratoře, a také si užily
výlety a společnou zábavu. Tábor byl opět podpořen NADACÍ
AGROFERT.
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zz Letní prázdniny přinesly menším dětem dobrodružné výlety
do Beskyd a náctiletí opět vyrazili na poznávací výlet do Prahy.
Výlety podpořila NADACE AGROFERT
zz O prázdninách si náctiletí vyzkoušeli svou první opravdovou
brigádu v tiskárně FINIDR s.r.o., kde si vydělali své první
peníze. Gratulujeme k úspěchu!
zz Letní prázdniny jsme také využili k rekonstrukci našich
prostor, nyní mají děti komfortnější vstupní prostory a novou
toaletu. Děkujeme za podporu společnosti ČEPS, a.s.
zz V říjnu a listopadu si rodiny s dětmi užily terapeutickorelaxační pobyty:
V hotelu Stará Amerika v Jablunkově
– 12 rodin odborně vedli Mgr. Přemysl Mikoláš
a PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. Pobyt byl podpořen
NF AVAST.
a v hotelu Excelsior, Horní Lomná
– 13 rodin odborně vedli Mgr. Přemysl
Mikoláš a PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. Pobyt
byl podpořen Moravskoslezským krajem
„Podporujeme hrdinství, které není vidět“.
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zz V průběhu školního roku pokračoval kroužek Budu prvňák
pod vedením Mgr. Lenky Gwozdziové.
zz Novinkou roku 2018 bylo na podzim otevření kroužku Vaříme
s dětmi v DDŠ Těrlicko. Aktivitu si děti velmi oblíbily, protože
co si ukuchtily, to si taky i snědly.
zz Také pro rodiče byl vyhrazen prostor pro sdílení
na Rodičovských skupinách v Ostravě, Havířově a Třinci, které
vedl psychoterapeut Mgr. Přemysl Mikoláš.
V roce 2018 proběhlo 33 setkání a opakovaně ji navštěvovalo
72 rodičů. Rodiče také využívali možnosti individuálních
konzultací s psychologem Mgr. Přemyslem Mikolášem. Celkem
to bylo 238 hodin za rok. Aktivity pro pečující podporuje
Moravskoslezský kraj a NF AVAST.
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zz Ve školním roce probíhaly pravidelné skupinové nácviky
sociálních dovedností, a to Sportovní kroužek, Dramatický
kroužek a Klub náctiletých, na které se děti těší opět v Ostravě,
Havířově a Třinci. Se 121 dětmi s autismem terapeuticky
pracovali Mgr. Silva Gengelová, Mgr. Karin Kopřivová,
Mgr. David Kučák, Mgr. Martina Promná a Mgr. Přemysl
Mikoláš. Terapie pro děti podpořilo SM Ostrava,
SM Ostrava-Jih, Nadace OKD Srdcovka.
zz Děti a mladiství z Dramatických kroužků a Klubu náctiletých
si velmi oblíbili noční přenocování v ADAMovi. Scénář je vždy
stejný: sejdou se večer, objednají si pizzu, na které si pochutnají
během sledování filmu. Než poté usnou, tak si ještě povídají.
zz Věnovali jsme také péči zdravým sourozencům, kteří se
pravidelně jednou měsíčně scházeli a také si užili tolik oblíbené
noční přespání v ADAMovi.
zz Na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě v Ostravě
pokračoval kroužek kybernetiky
pro 12 nadaných mladistvých
s autismem pod vedením
lektora Ing. Tomáše
Urbaňczyka.

7

zz V září se konalo Taneční odpoledne pro pečující. Tato zábavná
akce byla podpořena na benefičním dni pro pečující „Spolu
ruku v ruce“, který pořádal Moravskoslezský kraj v projektu
„Podporujeme hrdinství, které není vidět“.
zz Také i v tomto roce si děti užily Karneval, Mikulášskou nadílku
a Oslavu konce školního roku.
zz Pro rodiče jsme připravili setkání s odborníky
PhDr. Milenou Tejklovou a Mgr. Magdalénou Holubovou.
zz Na podzim jsme nově pro zručné maminky připravili několik
setkání, kde mohly relaxovat u ručních prací a vyrobit krásné
věci.
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zz V závěru roku jsme díky projektu
„Podporujeme hrdinství, které není
vidět“ podpořili 11 dětí, které dostaly
iPad. Dále jsme rozšířili naši knihovnu
o odborné knihy s tématikou autismu
a pořídili další potřebné terapeutické
pomůcky.
zz ADAM se účastnil akcí našich partnerů
v Nadačním městečku Nadace OKD
a na dni s AZ Residomo Havířov. Také
se účastnil osvětového dne porozumění
autismu v Havířově, kde jsme široké
veřejnosti prezentovali problematiku autismu.
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ZÍSKALI JSME OCENĚNÍ
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ocenil našeho dobrovolníka Martina Kabáta v kategorii cena veřejnosti, která mu byla předána
na slavnostním večeru 28. 5. 2018 v Praze.
Náš dlouholetý Srdcař Ing. Martin Szturc byl
nominován na ocenění Srdcař roku Nadací OKD.

Martin

NOVINKY
V záři jsme otevřeli novou PRÁVNÍ PORADNU, kterou vede advokátka
Mgr. Karin Kulčárová. Do právní poradny se mohou objednat veškeré osoby
bez ohledu na bydliště a sociální postavení. Služba je poskytována zcela ZDARMA. Rozsah konzultace je 20 minut a jsou poskytovány rady v oblasti občanského, insolvenčního, pracovního, rodinného, trestního a správního práva.
Právní poradna v Havířově a okolí dlouhodobě chyběla. ADAM se tak
otevírá široké veřejnosti. Zájem o právní služby zdarma je obrovský.

NÁŠ TÝM
V roce 2018 se opět posílil tým ADAMa:
Lucie Škodová – asistentka
Lenka Reiserová – fotografka
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Lucie

Lenka

Karin Kulčarová – advokátka
Libuše Šindelová – lektorka kroužku pro děti

Karin

Libuše

Odkud jsou rodiny z ADAMa
Opava
4%

Karviná,
Bohumín
12 %

Frýdek-Místek
13 %

Jablunkov, Třinec
6%

Český Těšín
7%

Nový Jičín
2%

Praha, Brno
2%

Ostrava
39 %

Havířov
15 %
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PODĚKOVÁNÍ
Vážíme si dobré vůle našich rodičů, jejichž pomoc nás významně podporuje
v naší práci:
Fojtů Renáta a Jan
Šebestík Slavomír
Miczová Jana
Němcová Kateřina
Szturc Martin
Frolíková Klára
Seman Ondřej
Fojtíková Alena
Bakhtary kateřina
Horáková Kamila a Milan
Gerda Martin
Martynková Olga
Bittová Petra
Reiserová Lenka
Švecová Silvie
Oceňujeme dobrosrdečnost našich dobrovolníků. Bez jejich pomoci by to
nešlo:
Bednářová Tereza
Kyšková Dominika
Berková Michaela
Langer Rostislav
Ciepliková Jana
Machačová Kristýna
Čechová Andrea
Machů Irena
Čechová Isabell
Michálek Richard
Dulínková Adéla
Mikolášová Adéla
Fabiánová Tereza
Nepálová Markéta
Franc Tomáš
Oberreiterová Dana
Glombková Katka
Pallová Romana
Gruszková Petra
Pekárová Martina
Chloubová Viktorie
Pipreková Zuzana
Kabát Martin
Smiejová Martina
Krejčířová Veronika
Syvala Vojtěch
Kristýna Kostovová
Tomášková Dorota
Kučová Věrka
Vopalecká Kateřina
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Děkujeme speciálním pedagogům, kteří svou odborností a laskavým přístupem pomáhali a provázeli děti s autismem:
Dudkova Barbora

Mlynarczyková Michaela

Gebauer Alexandr

Promná Martina

Gengelová Silvie

Růžková Ilona

Hájková Martina

Staňková Renáta

Chovancová Lenka

Syvalová Naděžda

Kopřivová Karin

Šindelová Libuše

Kučák David

Tirdilová Markéta

Langerová Petra

Vodák Alois

Srdečné poděkování patří psychologovi Přemyslu Mikolášovi, který dlouhodobě velmi intenzivně spolupracuje s rodiči a dětmi s autismem z ADAMa.
Děkujeme za vaši péči!
DĚKUJEME CELÉMU TÝMU ADAMA,
VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, NAŠIM PARTNERŮM,
DÁRCŮM A VŠEM OSTATNÍM,
KTEŘÍ NÁS V ROCE 2018
PODPOŘILI!
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Díky podpoře našich DÁRCŮ můžeme dělat velké věci:
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Výkaz zisků a ztrát v roce 2018
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

281 483,74 Kč
1 007 714,62 Kč
450 701,00 Kč
55 564,00 Kč
150,00 Kč
5 874,00 Kč
18 814,00 Kč
1 820 301,36 Kč

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží
Nadační příspěvky
Příspěvky dary
Členské příspěvky
Provozní dotace
Celkem výnosy

500 273,00 Kč
368 845,48 Kč
318 693,10 Kč
22 600,00 Kč
517 109,00 Kč
1 727 520,58 Kč

Hospodářský výsledek
-92 780,78 Kč
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ADAM

autistické děti a my, z.s.

Kontakt
Marie Gerdová, tel. č. +420 608 853 940
Email: gerdova@adam-pas.cz
Adresa: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov
Web: www.adam-pas.cz
Facebook: ADAM – autistické děti a my
Číslo účtu: 2200668119/2010

