
 

 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ROK 2016 

ADAM – autistické děti a my, z.s. 
KONTAKTY: 

adresa:   Mozartova 1092/2, Havířov 736 01 

telefonní číslo:  +420 608 853 940 

email:   info@adam-pas.cz 

webová stránka: www.adam-pas.cz 

facebook:  ADAM – autistické děti a my 

IČ:   228 67 368 

číslo účtu:   2200668119/2010 

 

Spolek ADAM byl založen v květnu 2010 a ke dni 31. 12. 2016 má 110 členů. 

 

Vedení spolku ADAM: 

Předsedkyně spolku:    Marie Gerdová 

Místopředsedkyně spolku:   Mgr. Vanda Szturcová 

Hospodářka:     Kateřina Němcová  

Člen výboru spolku:    Mgr. Pavlína Babičová  

 

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


 

Činnost spolku ADAM – autistické děti a my, z.s. v roce 2016: 
 
Terapeutické aktivity pro děti s autismem pod vedením psychologa Mgr. Přemysla Mikoláše, které probíhaly ve 
školním roce pravidelně 2x měsíčně celkem navštěvovalo 97 dětí s autismem: 

 Sportovní kroužek probíhá v Havířově, na 2 školách v Ostravě a od prosince také v Třinci  

 Dramatický kroužek probíhá v Havířově a nově se také otevřel v Ostravě 

 Klub náctiletých – probíhá v Havířově a taktéž nově i v Ostravě, v rámci Klubu měli chlapci mnoho zajímavých 
aktivit jako přenocování v Klubovně ADAMa nebo navštívili výstavu SEXMISE ve Světě techniky v Ostravě. 

 Sourozenecká skupina – v Havířově, kterou navštěvuje 8 sourozenců  
 
Volnočasové aktivity pro rozvoj talentů dětí s autismem: 
Počítačový kroužek – i v tomto roce pokračoval počítačový kurz, který jsme přesunuli do prostor ZŠ Jarošové v Havířově 
Kurz kybernetiky na VŠB-TU Ostrava –  navštěvuje ho 12 kluků s Aspergerovým syndromem. Formou her a pokusů, 
poznávali krásy technicky, jako jsou kybernetika, základy programování nebo elektrotechniky a fyziky. 

 

V roce 2016 pro děti s autismem a jejich rodiny zorganizovali: 
 12. března se na Karnevalu s Klauny z Balónkova bavilo 19 dětí 

 10. – 12. června se uskutečnil  Víkendový pobyt v Beskydech, na Sepetnou v Ostravici pro 20 dětí s autismem 
a 10 asistenty a psychologem 

 III. ročník Oslava konce školního roku 27. června v Horních Tošanovicích, oslavu si užilo 34 rodin 

 1. – 5. srpna proběhl 5. ročník letního příměstského tábora se zázemím v DDŠ Těrlicko, kterého se zúčastnilo 
25 dětí s autismem, 10 sourozenců, 10 speciálních pedagogů, 16 dobrovolníků a psycholog 

 8. – 12. 8. 1. ročník Příměstského tábor na VŠB-TU Ostrava „Autisté vs věda o prázdninách“ pro 15 dětí  

 Muzikoterapie pod vedením lektorky Markéty Mikuláčkové  

 Na podzim Klub autistických turistů KAT – vyrazil na Prašivou a na Hlučínskou Štěrkovnu  

 11. prosince proběhla tradiční Mikulášská nadílka, radost z nadílky si užilo 34 dětí 

 25. listopadu proběhly Vánoční dílničky, kde si děti vyrobily svícen, vánoční ozdoby a napsaly dopisy Ježíškovi  

 27. listopadu děti spolu s rodiči nazdobili vánoční stromeček v Tescu Havířov  

Uskutečnili jsme 24 Rodičovských skupin, které navštívilo 257 pečujících pod vedením psychologa                                                    
- v prostorách SPC Kapitána Vajdy v Ostravě proběhlo 12 terapeutických skupin, navštívilo je celkem 101 osob. 
- v klubovně ADAM v Havířově 12 terapeutických skupin, navštívilo je celkem 122 Osob. 
- nově v Třinci v prosinci proběhla první podpůrná skupina pro pečující osoby, kdy se zúčastnilo 15 osob. 
- proběhlo 4x setkání otců dětí z ADAMA  s názvem Chlapi sobě, kdy se zúčastnilo 29 osob 
- proběhlo 4x setkání matek dětí z ADAMA s názvem Ženy sobě, kdy se zúčastnilo 24 osob 
 



 

Významné události v roce 2016 

 V lednu jsme započali kurzem kybernetiky spolupráci s VŠB – TU Ostrava na tento kurz navazoval příměstský 
tábor „Autisté vs věda o prázdninách“   

 V 26. února se konal Benefiční ples aneb AUT není OUT v GARAGE MUSIC CLUB Ostravě-Martinově. 

 V březnu jsme dostali darem od obchodního domu IKEA vybavení v hodnotě 15.000,-kč  

 2. 4. 2016 – mezinárodní den porozumění autismu, město Havířov podpořilo tuto osvětovou akci nasvícením 
modře budovy KD Petra Bezruče  

 Duben  Nadace ČEZ – Pomáhej pohybem mnoho rodičů a dokonce i děti se zapojilo do sportovních aktivit a 
sbírali body, aby podpořili projekt „Prožitek úspěchu léči“. Tento projekt byl podpořen částkou 80.000,-kč   

 V květnu probíhalo v havířovském Tescu hlasování o nejpotřebnější projekt, zákaznici Tesca s jednoznačnou 
převahou hlasovacími žetony podpořili projekt ADAMa – terapie pro děti s autismem částkou 30.000,-kč  

 18.7.2016 Colours of Ostrava ve spolupráci s Nadaci ČEZ připravila akci malování na plátna na podporu děti  

 27.9.2016 Charitativní běh TECHNIKA RUN na VŠB – TU Ostrava, výtěžek z této akce 22.500,-kč byl využitý na 
financování volnočasových aktivit děti s autismem pro rozvoj jejich talentů. 

 5.10.2016 podíleli jsme se na organizaci workshopu na Evropských dnech handicapu v Ostravě 

 21.11.2016 se otevřela nová prodejna LIDL v Havířově, výtěžek z prvního dne prodeje 85.050.-kč byl využitý 
na zakoupení minikatedry SWEETBOX 

 26.11.2016 CHLAPI SOBĚ se zúčastnili exhibičního zápasu s florbalovými vozíčkáři FBC ABAK Ostrava, zápas 
skončil nerozhodně 3:3  

 V prosinci proběhla akce v hypermarketu TESCO Havířov - Strom splněných přání, který splnil vánoční přání                       
20 dětem s autismem. 

 Byli jsme zařazeni do projektu Moravskoslezského kraje „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ 
V průběhu roku jsme zorganizovali pro rodiče několik odborných seminářů na téma: „Alternativní komunikace – 
znakování“, „Sociální zabezpečení rodin s dítětem se zdravotním postižením“ a „Co dál po základní škole“                               
Workshopy – Drátkování a Keramickou dílnu.  

V ZÁŘÍ 2016 JSME SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI NOVÉ PROSTORY ADAMa. 
Díky větším prostorům zde vznikla nová pracovna psychologa Mgr.Přemysla Mikoláše,  kde je bezpečné místo pro 
poskytování odborných individuálních a krizových konzultaci pro rodiče, ale také i mladistvé s autismem. Rodiče tuto 
možnost velmi uvítali, o čemž svědčí okamžitě obsazené termíny, jakož i zájem rodičů daleko přesahuje hranice 
Moravskoslezského kraje.  
ADAM se prezentoval na těchto akcích : 

 Den sociálních služeb, Havířov – náměstí, 20.9.2016 

 Evropské dny handicapu, Ostrava – hotel Imperial, 4.10.2016 

 Život bez bariér, Ostrava – výstaviště Černá Louka, 14.-16.10.2016   

 Advent plný křídlení – Gong, Dolní oblast Vítkovic 1.12.2016  
Medializace aktivit ADAMa: 
Reportáž ČT1 Události v regionech 18.1.2016 – Chlapi sobě  
Reportáž TV Polar - Havířovský expres ze dne 6.8.2016 – Adamův příměstský tábor  
Článek v Karvinském a Havířovském Deníku ze dne 8.8.2016 – Adamův příměstský tábor   
Reportáž České televize Ostrava – Události v regionu ze dne 8.8.2016 – Adamův příměstský tábor  
Reportáž TV Polar Karviná ze dne 12.8.2016 – Adamův příměstský tábor  
Reportáž TV Polar Havířov ze dne 20.9.2016 – Autisté mají novou terapeutickou místnost  
Článek v Havířovském Deníku ze dne 17.9.2016 – Adamovo Paraplíčko s Klauny z Balonková  
Reportáž Univerzitní vysílání VŠB-TUO Ostrava dne 12.2.2016  – Příměstský tábor pro děti s PAS 
Článek Ostravský Deník 17.8.2016 – Děti na Colours Ostrava pomáhaly autistům  



 

Popis Stav k 1.1.2016 Stav k 31.1.2016 

Pohledávky celkem 0,00 Kč 889,00 Kč 

Pokladna  970,00 Kč 1.635,00 Kč 

Bankovní účty 20.566,00 Kč 136.105,00 Kč 

Příjmy příštích období 45.000,00 Kč 0,00 Kč 

AKTIVA CELKEM  66.536,00 Kč 138.629,00 Kč 

Vlastní jmění 10.056,00 Kč 10.056,00 Kč 

Účet výsledku hospodaření 4.569,00 Kč 63.468,00 Kč 

Zisk/Ztráta 11.455,00 Kč 16.024,00 Kč 

Dodavatelé 15.570,00 Kč 25.571,00 Kč 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 15.908,00 Kč 14.187,00 Kč 

Závazky – instituce soc. + veř. zdrav. pojištění  5.499,00 Kč 9.602,00 Kč 

Ostatní přímé daně 479,00 Kč -279,00 Kč 

Jiné závazky 3.000,00 Kč 0,00 Kč 

PASIVA CELKEM 66.536,00 Kč 138.629,00 Kč 

 

Výsledovka k 31.12.2016 
NÁKLADY 
Spotřeba materiálu   157.413,00 Kč 

Opravy + údržba  26.275,00 Kč 

Cestovné   38.968,00 Kč 

Ostatní služby  339.624,00 Kč 

Mzdové náklady   271.607,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění   36.481,00 Kč 

Zákonné sociální náklady  530,00 Kč 

Smluvní pokuty  9,00 Kč 

Jiné ostatní náklady  5,00 Kč 

NÁKLADY CELKEM  870.912,00 Kč 

 

VÝNOSY 
Provozní dotace  170.000,00 Kč 

Přijaté příspěvky (dary)  343.020,00 Kč 

Přijaté členské příspěvky  19.800,00 Kč 

Tržby z prodeje služeb  277.746,00 Kč 

Jiné ostatní výnosy  123.814,00 Kč 

VÝNOSY CELKEM  934.380,00 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2016  63.468,00 Kč 

Mediální partneři a sponzoři:  

 

Vypracovala: Marie Gerdová        V Havířově, dne 29.1.2017 


