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Poslání spolku ADAM
Děti s autismem žijí izolovaně ve svém světě, prožívají úzkosti, obavy ze se-
lhání, což vede k prohlubování jejich sociální izolace a emočně strádají. Zís-
kat pocit sebedůvěry a sebeúcty dětem s autismem pomáhají terapie a volno-
časové aktivity pod vedením odborníků.

Pravidelné docházení na terapeutické a volno-
časové aktivity je pro děti s autismem zcela zá-
sadní a klíčové, protože jakýkoliv nácvik změn 
a  upevnění návyků je u  těchto dětí mnohaletý 
proces. Dětem s autismem pomáháme posilovat 
a zdokonalovat jejich sociální a emoční doved-
nosti, které později uplatní v běžném životě, což 
bude mít pozitivní dopad na celý rodinný sys-
tém a školní kolektiv.

Žádné dítě s autismem si nepřeje zůstat samo, 
touží po tom mít kamarády, ale neví jak na to.

Struktura vedení spolku
Předsedkyně a ředitelka: Marie Gerdová
Členové výboru spolku: Ing. Renáta Fojtů a Lenka Reiserová
Hospodář spolku: Mgr. Karin Kulčárová

Marie Gerdová – předsedkyně 
spolku ADAM
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Vážené rodiny, kolegyně, kolegové, paní předsedkyně,

všechno je jinak! Plány, které jsme měli, sny, které jsme chtěli realizovat, 
se nekonaly. Zatím! Až budeme moci, opět, tak jako surfaři na moři, 
naskočíme na vlnu, která nás společně ponese za zážitky ze vzájemného 
setkávání a sdílení života.

Mám naději a přání pro všechny ADAMovské rodiny, aby z roku 2020 
vzešlo uvědomění, co všechno jste dokázali - rodiče i děti - zvládnout 
a zrealizovat pro sebe. Všiml jsem si toho, že jste více hovořili o spoustě 
emocí a pocitů, dovolili jste si cítit a rozhodovat se, tak jak potřebuje 
Vaše rodina a její členové a ne, tak, jak by si to přálo okolí. Vnímám 
i více pochopení a porozumění mezi členy rodiny, přičemž to nezname-
ná, že nemáme někdy „nervy“ na sebe. Je důležité, že rodiče si řekli „Já 
už nemůžu, jsem unavený/á.“ A našli tak čas pro sebe dotankovat život-
ní „naftu nebo benzín“. Oceňuji, že v rámci rodičovství, jste přemýšleli 
a realizovali podporu partnerského vztahu.

Rok 2021 otevírá druhou „desetiletku“ ADAMa, ve které nás čekají 
překvapení, která nám umožní na již zmiňované vlně surfovat k hori-
zontu a pokusit se vidět za NĚJ.

Přeji všem vše dobré, hodně štěstí.

S úctou Mgr. Přemysl Mikoláš

Mgr. Přemysl Mikoláš – psycholog a psychoterapeut

Jdeme 
  do další 
    desetiletky
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Administrativní tým ADAMa
Marie Gerdová – ředitelka
Lucie Škodová – asistentka
Ing. Dana Tvardková – projektová manažerka
Veronika Sluníčková – PR a marketing
Lenka Reiserová – fotografka a členka výboru
Ing. Renáta Fojtů – koordinátorka a členka výboru

Terapeutický tým ADAMa
Mgr. Přemysl Mikoláš – psycholog a psychoterapeut
Mgr. Jitka Vašková – psychoterapeutka

Lektor a lektorky:
Mgr. Lenka Gwozdziová    Mgr. Silva Gengelová    Mgr. Karin Kopřivová  

  Mgr. Rostislav Ryška    Bc. Lucie Paprskářová    Adéla Mikolášová    
Lenka Reiserová

O.T.A. terapeutky:
Mgr. Barbora Grygerková    Bc. Jana Kostková    Bc. Zuzana Tománková  

  Bc. Karin Mikolášová    Petra Schodlyová
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JAKÝ BYL ROK 2020
Minulý rok nám změnil nejen naše plány a životní styl, ale taky pohled 
na svět.

Změny se samozřejmě projevily i v naší organizaci. Rušení a přesouvání 
plánovaných a pravidelných aktivit se stalo běžnou praxí a zároveň jsme 
silně vnímali, že rodiny v ADAMovi potřebují okamžitou pomoc.

Psycholog Mgr.  Přemysl Mikoláš telefonicky kontaktoval rodiče 
v ADAMovi a poskytoval krizové intervence, kde to situace v rodině 
vyžadovala, dojel do této rodiny osobně.

Telefonické konzultace psycholog poskytoval také samotným dětem 
a mládeži s autismem a jejich sourozencům.

Vytvořili jsme speciální materiály pro děti „Co je to koronavirus?“ – so-
ciální příběh, jehož cílem bylo snížení úzkosti a nejistoty z nové nepřed-
vídatelné situace.

Vytvořili jsme podpůrné obrázkové materiály pro rodiče, prostřednic-
tvím kterých jsme jim dávali inspiraci k jinému způsobu bytí v těžkých 
situacích.

Od rodičů jsme dostali zpětnou vazbu…

Maminka 11-ti letého syna s autismem: „Jsme velmi vděčni ADAMovi za to, 
že se mohly i v této době realizovat terapeutické kroužky, které pomohly naše-
mu synovi, aby nebyl úplně izolován od kamarádů.“

Maminka 16-ti letého syna s autismem: „Covid jako takový nás, rodinu, více 
semkl. Naučili jsme se spolu smysluplněji trávit volný čas a vážit si i malých 
radostí. Klub náctiletých i v této době dává mému synovi pocit, že je vše zase 
alespoň trošku v pořádku.“

Bude lépe
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Maminka 13-ti letého syna s autistem: „S nástupem pandemie naše rodina 
vnímala podporu a  zájem od  psychologa, kdy s  námi zůstal v  telefonickém 
kontaktu a řešil aktuálně věci, které nás trápily. I přes nemožnost osobního 
kontaktu u nás přetrvával pocit, že na problémy nezůstáváme sami.“

Maminka 14-ti letého syna s autismem: „Jsme v ADAMovi 6 let a rodiny, které 
jsme tu poznali, jsou mi oporou. Komunita v ADAMovi je moje druhá rodina.“

Maminka 5-ti letého syna s autismem: „Cítím, že jsem v ADAMovi součásti 
komunity, vnímám solidaritu mezi rodiči, svobodu a ten pocit, kdy se nemu-
sím stydět za své dítě je pro mě k nezaplacení.“

Maminka 13-ti letého syna s autismem: „Ke konci roku jsme prožili těžkou 
životní ránu, ve 3 hodiny v noci jsem volala o pomoc psychologovi a ten nevá-
hal a okamžitě přijel. V této pro nás těžké chvíli pomohl i naší babičce, mým 
dospělým dětem a mi osobně. Děkuji.“

Maminka 9-ti letého syna s autismem: „Před vstupem do ADAMa jsem měla 
pocit, že všechno dělám špatně. Psycholog mě ujistil, že jsem dobrá máma. 
Děkuji panu psychologovi za to, že tu pro rodiče je!“

Maminka 11-ti letého syna s autismem: „Zátěž pro zdravé sourozence v době 
distanční výuky je enormní, děti jsou intenzivně spolu zavřené doma. Jsem 
vděčná za sourozenecké skupiny.“
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Aktivity v roce 2020 pro rodiče
Celoročně probíhaly rodičovské skupiny za odborného vedení psychologa. 
Realizovali jsme méně rodičovských skupin z  důvodu vládních opatření. 
Celkem proběhlo 11 rodičovských skupin a zúčastnilo se jich 77 pečujících.

Individuálních konzultací s psychoterapeutem bylo poskytnuto více, a to 
celkem 333 hodin. Této podpory využilo 208 pečujících, dětí a mladist-
vých s autismem.

Psycholog poskytl v období březen až květen více než 40 hodin telefo-
nických konzultací.

Dne 8.  března proběhlo setkání maminek, taková oslava MDŽ, kde se 
mohly odreagovat a něco hezkého vyrobit.

V lednu a červenci proběhly vzdělávací semináře na téma sociálních dá-
vek, invalidních důchodů a opatrovnictví pod vedením Mgr. Radky Pešlové.

V záři proběhl workshop zaměřený na seznámení se s riziky a nástraha-
mi internetu a sociálních sítí pro děti, kterým nás provedl krizový intervent 
Mgr. Jakub Marenčák.

Povedený taneční večer pro rodiče se konal 22. 9. 2020.
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Aktivity pro děti a dospívající s autismem a jejich 
sourozence v roce 2020
Pravidelnost docházek na skupinové terapeutické aktivity byla dětem a mla-
distvým citelně narušena, nabourala jejich zažité rituály, na které se těšili.

Museli přijmout, že věci se nedějí podle jejich představ, že musí přemýšlet 
– co teď budu dělat s volným časem a jak se o sebe postarat. Byla to výzva 
nejen pro děti, ale i pro rodiče.

Udržovali jsme v ADAMovi naději, že se opět k pravidelným aktivitám 
vrátíme.

Dne 9. února proběhl karneval v DDŠ Těrlicko. Společně s Klauny z Ba-
lonkova a za srdečné pomoci dobrovolníků z ADRA Havířov.

V průběhu dubna Jakub Bělčík uspořádal nejen pro své kamarády z Klubu 
náctiletých dva on-line koncerty, abychom si takto společně mohli zazpívat 
a být spolu.

Na  konci června se konala tradiční akce Oslava konce školního roku. 
Za dětmi přišli Klauni z Balonkova a připravili pro ně zábavu a soutěže. Ma-
minky opět donesly napečené dobroty.

O letních prázdninách jsme dětem nahrazovali chybějící terapeutické aktivity:

Uspořádali jsme celkem 7 speciálních sportovních dnů, které měly za cíl 
vyběhat a rozdýchat nejistoty způsobené koronavirem a dát dětem mož-
nost znovu prožívat vztahy se svými kamarády.

Klub náctiletých vyrazil 13. a 14. 7. na dvoudenní výlet do Beskyd plný 
adrenalinových zážitků. V Komorní Lhotce všichni zvládli slaňovat z 30 me-
trů vysoké skály.
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ADAMův tábor: 9. ročníku se zúčastnilo 55 dětí, které doprovázelo 15 
speciálních pedagogů, 20 dobrovolníků a pan psycholog.

Zážitky: bobová dráha, jízda na  koních, překážkový běh s  kozou, army 
den, naučili se pravidla baseballu, svět techniky, lanové centrum, sjíždění 
řeky na raftech a přespání v kempu ve stanu a samozřejmě nesměla chybět 
voda, všechny koupaliště a bazény v okolí byly naše.

Od rodičů jsme dostali zpětnou vazbu...

Maminka 16-ti letého syna s autismem: „Shrnu to jednou větou. Tábor zna-
mená spousta zážitků včetně podpory ze strany skvělých asistentů, pro rodiče 
je to pětidenní jistota, že je o dítě skvěle postaráno a prožívá spoustu nových 
věcí se svými kamarády.“

Všichni spolu a rádi
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Při pátém ročníku TECHCAMP tábora na VŠB-TU Ostrava 13 dětí po-
znalo zajímavosti světa vědy a  techniky -nevyčerpatelné možnosti robotů, 
elektrokár nebo nanotechnologií. Děti poznaly práci celníků a speciálně vy-
cvičených psů.

Tradiční Mikulášská nadílka se letos konala netradičně na skupinových 
terapiích, dárky nadělilo Tesco Havířov ve spolupráci s ADRA Havířov.

Osvětové aktivity v roce 2020
V rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ se 8. září 2020 
uskutečnila kazuistická konference „Na cestě s autismem“. Přednášeli PhDr. 
Milena Tejklová, Mgr. Přemysl Mikoláš a Mgr. Tereza Benešová.

Své slovo dostali pečující a hlavně mladí lidé na spektru, kteří již podruhé 
na naší konferenci sdělili svůj názor k problematice autismu.

Úspěšnou konferenci pak doplnila výstava fotografií rodin z  ADAMa 
od Lenky Reiserové.

Dne 24. 6. 2020 se konalo supervizní setkání všech lektorů, terapeutů a ve-
doucích táborových skupin. Cílem byla výměna a sdílení zkušeností, což je 
při práci s dětmi velmi důležité.
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Nebojte se TO řešit
Úspěšně i v roce 2020 pokračuje projekt Nebojte se TO řešit, který je zamě-
řený na podporu obyvatel Pobeskydí a nabízí jim zdarma:

 z PSYCHOTERAPEUTICKÁ PÉČE 
Nabízí možnost bezplatných individuálních konzultací jak pracovat 
na osobních problémech a starostech. Zejména v oblastech: partnerské 
problémy, deprese, úzkosti, rodinné rozepře, apod. Terapie probíhá jako 
individuální, párová nebo rodinné sezení. 
Kontakt: Mgr. et Bc. Jitka Vašková, tel. č. +420 770 601 787 
nebo email vaskovajitka@seznam.cz.

 z PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
V oblastech: občanské právo, pracovní právo, rodinné právo, trestní 
právo, správní právo. 
Kontakt: Mgr. Karin Kulčárová, tel. č. +420 722 120 446 
nebo email pravni.poradna@adam-pas.cz.

 z MEDIACE ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 
Rodinné mediátory mohou vyhledávat lidé zejména, když: 
mají komunikační těžkosti, rozpory v názorech o tom, jak hospodařit, 
jak zacházet s majetkem, jak má vypadat péče o domácnost, rozcházejí se 
v představách, jakým způsobem má rodina fungovat, řeší spory s praro-
diči či výchovné problémy svých dětí. 
Kontakt: Mgr. Karin Kulčárová, tel. č. +420 722 120 446 
nebo email pravni.poradna@adam-pas.cz.

Projekt je financován 
z Operačního programu 
Zaměstnanost.
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KAMPANĚ V ROCE 2020

Běhám pro ADAMa
Kampaň inspirovaná milovníkem běhu Ladislavem Nekardou, který se roz-
hodl jednou měsíčně poslat do Adama finanční dar v sumě, která je rovna 
uběhnutým kilometrům. Cílem projektu je, aby se do Běhám pro ADAMa 
zapojilo co nejvíce sportovců, kteří nejen pomohou ADAMovi svými finanč-
ními dary, ale zároveň budou šířit 
osvětu o dětech s autismem.

Chceš pro ADAMa běhat i ty? Sta-
čí když za každý uběhnutý kilometr 
pošleš 1  Kč na  podporu dětí s  AU-
TISMEM.

Kam mizí ponožky
Skupina, která vznikla na Facebooku a má za cíl rozptýlit její členy zamyš-
lením se nad věčnou otázkou „Kam mizí ty ponožky?“ namísto aktuálního 
tématu z  oblasti koronaviru, které lidem na  dobré náladě moc nepřidává. 
Členové skupiny aktivně přispívají fotografiemi osamocených ponožek nebo 
obrázky s tématem ponožek spojených. Jednou měsíčně pak děti z ADAMa 
vylosují jednoho výherce, který vyhraje ponožky z nanovláken se stříbrem 
české firmy Nanosilver.
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PODĚKOVÁNÍ
V naší práci nás významně podporuje dobrá vůle a ochota rodičů – členů 
ADAMa, jejichž pomoci si velmi vážíme.

Bakhtary Kateřina    Bělčíková Markéta    Bittová Petra    Fojtů Renáta 
a Jan    Horáková Kamila a Milan    Miczová Jana    Seman Ondřej    
Šebestík Slavomír    Šebestíková Antonie    Švecová Silvie    Palánová 
Klára    Reiserová Lenka    Weineltová Lenka

Oceňujeme dobrosrdečnost našich dobrovolníků. Bez  jejich pomoci by to 
nešlo:

Bončková Veronika    Bruková Daniela    Folwarczná Simona    
Glombková Kateřina    Hrubá Martina    Kaderková Anna    Koziorková 
Adéla    Machačová Kristýna    Mikolášová Adéla    Rychtecká Zuzana  

  Sližová Lea    Smiejová Martina    Šindlerová Markéta    Vašková 
Barbora    Višvaderová Hanka    Vojtáš Nicolas

Děkujeme speciálním pedagogům, kteří svou odborností a laskavým přístu-
pem pomáhali a provázeli děti s autismem na terapiích nebo volnočasových 
aktivitách:

Dudková Babrora    Gebauer Alexandr    Gengelová Silvie    Grygerková 
Barbora    Gwozdziová Lenka    Kopřivová Karin    Kučová Věra  

  Langerová Petra    Mlynarczyková Michaela    Růžková Ilona    
Schodlyová Petra    Staňková Renáta    Syvalová Naděžda

Děkujeme za kamarádství, 

pomoc, přízeň i dary.
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Logotyp sestává z grafi cké značky tvořené složenými písmeny MPSV v rámečku a k ní přiřazené 
textové části tvořené názvem a zaměřením ministerstva. 
Pro svou dobrou čitelnost, jednoduchost a nadčasovost je v textové části použito písmo „Arial“.

Logotyp lze používat používat jak v jeho kompletní celkové podobě, tak i jako oddělenou 
grafi ckou značku. 

Pro dosažení plné variability v používání logotypu se jeho konstrukce dělí na:

■ grafi cká značka
■ logotyp konstruovaný na šířku
■ logotyp konstruovaný na výšku

4MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1.

Grafi cká defi nice loga – rozdělení

■ grafi cká značka MPSV

■ logotyp MPSV konstruovaný na šířku

■ logotyp MPSV konstruovaný na výšku

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Velké věci můžeme dělat jen se srdečnou podporou vás, našich dárců. 
Děkujeme za ni.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT V ROCE 2020

NÁKLADY
Spotřeba materiálu  261 127,42 Kč

Služby  856 779,56 Kč

Mzdové náklady  895 003,00 Kč

Zákonné sociální pojištění  159 772,00 Kč

Ostatní daně a poplatky   440,00 Kč

Ostatní náklady  27 858,75 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku  18 814,00 Kč

Náklady celkem  2 219 794,73 Kč

VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky a zboží  591 224,20 Kč

Nadační příspěvky a dary  537 403,24 Kč

Členské příspěvky  68 670,00 Kč

Provozní dotace  695 943,58 Kč

Výnosy celkem  1 893 241,02 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
 -326 553,71 Kč
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ADAM
autistické děti a my, z.s.

Kontakt:
Marie Gerdová, tel. č. +420 608 853 940

Email: gerdova@autistickedeti.cz

Adresa: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov

Web: www.autistickedeti.cz

Facebook: ADAM – autistické děti

Číslo účtu: 2200668119/2010


