Výroční zpráva 2009

MOTTO MENS SANA o.s.:
„Nehledejme stigmata ...............“
Úvodní slovo
V roce 2009 jsme společně oslavili třinácté výročí vzniku MENS SANA o.s.
Ačkoli pověrám nevěřím, pověstná třináctka nás provázela po celý rok.
Skončila nám platnost obou nájemních smluv, bylo nutné vyřešit nájemní
smlouvu pro stávající prostory na ulici Skautská, kde probíhaly kreativní a
terapeutické činnosti a také najít vhodné prostory pro sociální centrum,
uskutečnit stěhování a úpravu nových prostor. Díky laskavé pomoci sponzorů, dárců, pracovníků, klientů a přátel se nám podařilo obtížnou situaci zvládnout a na začátku prosince jsme
zahájili provoz již v nových prostorách. Chtěla bych na tomto místě poděkovat šem, kteří nás v roce 2009 podporovali a pomáhali nám prostřednictvím finanční podpory, darů a obětavé práce. Moje poděkování patří také
všem spolupracovníkům a dobrovolným pracovníkům za jejich dobrou práci, za jejich čas, který bez nároků na
„přesčasy“ darovali potřebným.
Děkuji také všem našim klientům, kteří se na nás s důvěrou obraceli a využívali naše služby. Díky patří všem
klientům, kteří nám pomáhali svými uměleckými aktivitami snižovat tíhu společenských předsudků. Děkuji lidem
z veřejnosti, kteří s pochopením přijímají naše odlišnosti. Na závěr bych chtěla popřát nám i Vám hodně tolerance, odvahy a štěstí, a také vnímavé srdce pro bolesti druhých.
Jaroslava Saidlová
Předsedkyně Rady sdružení

Vážení přátelé,
už třináct let bojuji s těžkou duševní nemocí - schizofrenií. Je to boj na život a na smrt a zatím je to nerozhodně.
Když už se zdá, že jsem v pořádku, nemoc si mě zespoda omotá a stáhne mě zpět, když už je to k nevydržení,
kdes na konci tunelu zahlédnu světýlko, které mě nutí prát se dál. Co mi v tom zápase pomáhá? Je to zakotvení,
které počítá s vyšší mocí, když je nejhůř, mám se prostě kde vybrečet a pomodlit. Díky Bohu! Dále mě drží nad
hladinou to, že na to nejsem sám. V Menssaně mi nejen umožnili důstojně bydlet, ale našel jsem si tam i pár kamarádů, s kterými je ten svět lehčí. Též mi pomáhají sociální pracovníci, ať už v psaní, bydlení či osobním životě.
Díky
Vám všem Kreizi

Adresa sídla a poskytovaných služeb
MENS SANA o.s.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
708 00 Ostrava-Poruba
Telefon: 596 918 104
		
Mobilní telefony: 777 034 882-3, 777 034 886
777 345 512-3, 608 450 512,
608 944 500-1, 608 944 503,
		
777 703 414
E-mail: menssana@menssana.cz
http://www.menssana.cz

Motivační a vzdělávací aktivity
MENS SANA o.s.
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 65469003
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava-Poruba
Číslo účtu: 188317535/0300

Rada sdružení: Jaroslava Saidlová - předsedkyně Rady sdružení, Markéta Dobrá, Jana Suderová, Jana Vyplelová, Hana Černá
Lidé MENS SANA o.s.: Jaroslava Saidlová - ředitelka, Jana Suderová - vedoucí služby sociální rehabilitace, Jana
Vyplelová - vedoucí služby podpora samostatného bydlení, Alena Merendová - vedoucí vzdělávacích aktivit,
Hana Černá - pracovnice v sociálních službách, Petra Fichnová - sociální pracovnice, Martina Grucmanová
- sociální pracovnice, Kateřina Haasová - sociální pracovnice, Zuzana Horkelová - pracovnice v sociálních
službách, Jana Papoková - pracovnice v sociálních službách, Miroslav Plánka - pracovník v sociálních službách,
Pavla Šuláková - sociální pracovnice, Daniela Holušová - vedoucí textilní dílny, Alice Krejčí - hry na flétnu,
vedení hudebních dílen, Bohumila Mizerová- výuka hry na flétnu, vedení hudebních dílen, Jana Lörinczová pedagog. pracovník, vedení grafických dílen, Gabriela Wojtylová - účetní, Marcela Vopatová - uklizečka
Dobrovolníci: Markéta Dobrá - psychiatr, psychoterapeut, Dagmar Podrazová - lektorka výuky hry na flétnu,
Tomáš Kučera - lektor výuky matematiky, Petr Věcek - lektor výuky německého jazyka a filosofie, Petra Závorová - pomoc při kulturních a prodejních akcích, Růžena Ťažká - lektor pohybových aktivit, Michal Ťažký
- pomoc s přepravou pracovníků a klientů, Jiří Neduha - hudebník, Roman Rotter - hudebník

Proč MENS SANA vznikla? Občanské sdružení MENS SANA
vzniklo před 13 lety s cílem vytvořit komunitní zařízení, ve kterém
by nacházeli pomoc a podporu při zvládání života lidé s duševním
onemocněním.
Poslání MENS SANA: Lidem se zkušeností s duševní nemocí nabízíme prostor k sebevyjádření, podporu při zvládání běžného života
a pomoc při překonávání předsudků ve společnosti.
Cíl MENS SANA: Našim cílem je příprava lidí se zkušeností s
duševní nemocí na samostatný život v jejich přirozeném prostředí a
zvýšení nebo udržení kvality života klienta dle jeho přání.
Projekty MENS SANA
Otevřený dům
funguje stále, tedy již 13 let.
je součástí služby sociální rehabilitace, kterou poskytujeme lidem s duševním onemocněním dle zákona č. 108/
2006 Sb. o sociálních službách od roku 2007.
Cílem projektu:
pomoci lidem s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi, posílit jejich soběstačnost a nezávislosti
na druhých osobách v běžných denních aktivitách. Pracovníci se snaží předcházet relapsům nemoci klienta, dosáhnout stabilizace zdravotního stavu klienta a omezit dobu nevyhnutelných hospitalizací na minimum. Projekt
nabízí širokou škálu tvůrčích, vzdělávacích a pohybových aktivit, jejichž smyslem je motivace, možnost seberealizace, sebepoznání a vytváření nových sociálních kontaktů. Vytváří také podporu při získávání a obnovování
pracovních návyků a sociálních dovedností.
V čem spočívá podpora pracovníků služby?
•
Klienti využívají sociálního poradenství a dlouhodobé podpory v různých oblastech života (péče o
sebe, práce, vzdělávání, volný čas…)
•
Pracovníci poskytují pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, kontakt se společenským
prostředím (MENS SANA pořádá výlety, společenské akce, doprovází klienty dle jejich potřeb k lékařům, na
úřady…)
•
Motivují a aktivizují klienty v rámci tvůrčích činností na dílně, nabídkou různých kurzů, nácviky
dovedností při zvládání péče o vlastní osobu
•
Pracovníci nabízejí a vedou terapeutické skupiny, kluby pro klienty i osoby blízké…

Činnosti pracovníků sociálního centra – sociální pracovníci nabízejí klientům dlouhodobou podporu ve specifických oblastech života, které by mohly být důsledkem nemoci negativně ovlivněny. Jedná se zejména o oblasti:
zdraví, dovednosti a schopnosti v oblasti péče o sebe, bydlení, vzdělávání, práce, volný čas, vztahová oblast,
kontakt se společenským prostředím. Součásti práce sociálních pracovníků jsou návštěvy a podpora hospitalizovaných klientů v psychiatrické léčebně Opava a pořádání komunit.
Aktivizační činnosti:
umožnují lidem s duševním onemocněním smysluplné trávení volného času, sebevyjádření a zdokonalování
v pracovních i sociálních dovednostech.
Klienti se mohou účastnit tvůrčích programů v kreativní dílně zaměřených na práci s různými výtvarnými technikami, textilem, keramikou. Mohou si vyzkoušet také netradiční výtvarné techniky (vitráže, drátkování, výrobu
šperků z korálků, drátků i přírodních materiálů, práce s drátky, korálky, malování na hedvábí atd.)
Motivační a vzdělávací aktivity umožňují uživatelům zdokonalení psychických i sociálních dovedností v tematicky
zaměřených výukových programech např:
•
Kurzy anglického jazyka
•
Kurz německého jazyka
•
Obsluha počítače a práce s internetem
•
Výuka hry na zobcovou flétnu
•
Flétnový soubor
•
Výuka matematiky
•
Hospodaření s penězi
Sportovní, pohybové, taneční a společenské aktivity:
•
Orientálních tance
•
Aerobic
•
Kurz jógy
•
Stolní tenis
•
Výlety
•
Divadelní soubor
•
Společenské akce
•
Návštěva předpremiérových divadelních představení
Služba sociální rehabilitace byla poskytována ambulantní i terénní formou. V roce 2009 jsme v rámci uvedené
služby poskytovali intervence 128 klientům.

Některé aktivity projektu:
9.1., 20.2, Návštěvy komunity v PL Opava
24.1. Beseda o filmu Bathory s režisérem Jurajem Jakubiskem v Domě knihy Librex
20.2. Menssáňácký ples v Labyrintu
6.3. Předpremiéra opery „Figarova svatba“ v Divadle A.Dvořáka
24.3. Výstava komiksů o práci cizinců
9.4. Prolomení ticha v DK Akord
17.4. Ekumenická bohoslužba ve Vřesině k připomenutí 1. výročí oběti tram. nehody
23.4. Den Země
27.4. První setkání maminek a tatínků v Kafárně ANIMA VIVA o.s.
15.5., 22.5.,31.5., Výlet do Bělského lesa, Českého Těšína, Bílá-Mezivodí
14.5. Lidé lidem – divadelní a hudební vystoupení klientů
1.6. Zajištění kulturního programu v PL Opava: „Oslava dítěte v nás“
4.-5.6. Víkendový výlet na Hukvaldy s prohlídkou ateliéru sochaře Antonína Kroči ml. a ateliéru malíře
Antonína Kroči st.
15.6. Plavání na hlučínském jezeře
18.6. Setkání maminek a tatínků v čajovně
19.6. Hipoterapie na statku v Hrabové
19.6. Předpremiéra opery „Oidipus“ v Divadle A.Dvořáka
19.6. Koncert skupiny Zpocený Voko v klubu Templ
1.7. Seminář orientální tance - tančení se závojem pro klientky MENS SANA o.s.
3.7.21.7., Výlet do Jistebníku, na Raduň
7.8. Výlet do Bělského lesa, turnaj v minigolfu
12.8. Výlet do ZOO
12.8. Turnaj ve stolním tenise
14.8.- 15.8. Kreativní dílny v rámci rekondičního pobytu v Holčovicích, hudební dílna
3. 9. Výlet k rybníku Štěpán
23. 9. – 25. 9. Výlet za kulturou a památkami v rámci TDZ do Prahy
16.9.-17.9. Kreativní dílny v rámci rekondičního pobytu v Holčovicích, hudební dílna
25. 9. Návštěva operety „Ztřeštěné námluvy aneb úsměvy a kordy“ v divadle Jiřího Myrona
12.10. Bazárek nepotřebností
23.10. Kulturní program s divadelní produkcí v PL Opava
4.11. Turnaj ve stolním tenise
4.12. Mikulášská zábava v Centru volného času
7.12. – 14.12. Vánoční dílna zaměřená na netradiční rukodělné techniky
14.12. Kulturní program s divadelní produkcí v PL Opava

Individuální projekt kraje
Od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2011 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního
projektu kraje „Poskytování služeb sociální rehabilitace“ č. 87/2009 projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální
prevence v Moravskoslezském kraji“ CZ.1.04/3.1.00/05.00009. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1.
Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení
Projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali od roku 2004. Uvedený projekt je součástí
námi
poskytované sociální služby Podpora samostatného bydlení dle zákona o sociálních
službách.
Projekt je určen lidem s duševním onemocněním z okruhu psychóz a
lidem s afektivní poruchou. Jde o sociální práci v terénu, poskytovanou přímo v domácnostech lidí (ve vlastních bytech, nájmech,
podnájmech, v krajních případech na ubytovnách). Intervence během roku jsme poskytovali v Ostravě a blízkém okolí.
Snahou je vytvářet alternativu dlouhodobým „sociálním“
hospitalizacím v psychiatrických léčebnách a snižovat jejich
počet a také umožnit využívat veřejné služby určené běžné
populaci.
Další formou je podpora poskytovaná v tréninkových bytech
MENS SANA o.s., kde mají klienti jen omezenou dobu bydlení – dobu potřebnou pro vyzkoušení si a natrénovaní toho,
jaké to je žít samostatně mimo rodinu.
Tréninkové bydlení provozujeme v 10-ti bytech zvláštního určení na ulici Horymírova v domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Jih a dále ve formě tréninkového skupinového bydlení v třípokojovém bytě na ulici Podmolova 3A. Tyto byty má naše organizace
ve správě od ÚMOb Ostrava-Jih a v pronájmu od ÚMOb Moravská
Ostrava a Přívoz. Sociální službu podpora samostatného bydlení se nám v
průběhu roku 2009 povedlo rozšířit a zkvalitnit. Na začátku roku jsme získali od ÚMOb
Moravská Ostrava a Přívoz do nájmu byt na ulici Orebitská 29. Na základě dobré zkušenosti ÚMOb Moravská
Ostrava a Přívoz s naší organizací, získala MENS SANA o.s. do nájmu ještě další dva byty na ulici Macharova 9 a
Vaškova 19. Nájemní smlouvy na tyto byty byly sepsány s ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz v lednu roku 2010.

Služba není určena lidem, kteří by pomocí ní potřebovali vyřešit svou bytovou situaci. Naopak je určena lidem,
kteří mají kde bydlet, ale bydlení zvládají vzhledem ke zdravotnímu stavu s obtížemi nebo ji téměř nezvládají.
Tréninkové byty jsou primárně určeny mladším lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, pro které je
žádoucí osamostatnit se od své primární rodiny, na které jsou často závislí. V bezpečném prostředí s podporou
pracovníků si mohou v tréninkových bytech nacvičit, jak lze bydlet samostatně. Musí však pamatovat na to, že
toto bydlení je pouze po omezenou dobu, jednoho až dvou let (výjimečně s prodloužením na nezbytně nutnou
dobu). Poté se lidé vracejí do svých původních rodin, ale již jako do velké míry soběstačné osoby. V případě,
že návrat není možný, pracuje klient s podporou pracovníka v průběhu pobytu v tréninkovém bytě na tom, aby
si našel následné bydlení. Další skupinou, pro kterou jsou byty určeny, jsou lidé dlouhodobě hospitalizovaní v
psychiatrických léčebnách, kteří také mají možnost vyzkoušet si bydlení s podporou. Také u nich ale musíme
přihlížet k možnostem následného bydlení po uplynutí lhůty dvou let.
Naši snahou je vytvořit podporu při hledání vhodné alternativy následného bydlení, v případě, že tito lidé bydlí
s rodinnými příslušníky, anebo využívají tréninkových bytů a zajistit takto návaznost služby.
V čem spočívá podpora pracovníků v domácnostech klientů?
•
Klienti se postupně učí starat se o celou domácnost (úklid, praní, žehlení, vaření, drobné úpravy
		
v domácnosti).
•
Učí se vycházet se svým okolím (sousedské vztahy, dostupné obchody a úřady, přátelé, rodina…).
•
Učí se hospodařit s penězi, nakupovat, vyřizovat běžné pochůzky.
•
V rámci služby zajišťují pracovníci klientům potřebné doprovody (na jednání s úřady, k léka
		
řům…)
•
Pracovnicí udržují s klientem kontakt i během případné hospitalizace.
•
Motivují klienta k využívání nejrůznějších aktivit, aby se spolupráce nezúžila pouze na starost o
		
domácnost, a aby byl klient motivován a podporován i mimo byt.
•
Klient může dále využívat tyto aktivity: sociální poradenství, konzultace s psychiatrem našeho
		
zařízení, zapojit se do motivačních a vzdělávacích aktivit a do sociálně terapeutických činností.
•
Klientům pracovníci poskytují podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarává
		
ní osobních záležitostí.
Projekt byl podpořen v rámci dotačního řízení Ministerstvem práce a sociálních věcí, Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Úřadem Městského Obvodu Ostrava-Poruba Nadací OKD. V roce 2009 jsme
v rámci uvedené služby podpora samostatného bydlení poskytovali intervence 46 klientům.
Návštěvy komunit:
V Psychiatrické léčebně Opava probíhají zpravidla dvakrát za čtvrt roku na různých odděleních a jejich smyslem
je nabídnout a informovat pacienty o službách organizace.

Ostrov naděje
Projekt realizujeme za finanční podpory Statutárního města Ostrava od roku 2003 je rozšířením nabídky volnočasových, vzdělávacích a společenských aktivit, které poskytujeme lidem se zdravotním postižením a také lidem
z řad veřejnosti, kterým programy sloužily k osvětě i k prevenci duševního onemocnění.
V rámci projektu jsme uskutečnili v průběhu roku řadu výtvarných hudebních a divadelních dílen, do kterých se
mohli aktivně zapojit lidé s duševním onemocněním a osoby blízké těmto lidem. Projekt umožňoval zapojení se
do kreativních programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění také třídním kolektivům dětí a mládeže z ostravského regionu. Snahou námi nabízených programů bylo vytvořit bezpečné prostředí pro vzájemné
setkávání, překonávání bariér v komunikaci, posílení sebedůvěry, možnost seberealizace a smysluplné využití
volného času. Kulturními a společenskými programy jsme se snažili oslovit širší veřejnost a zmírnit tíhu společenských předsudků vůči lidem s handicapem.
Důležitou aktivitou sdružení MENS SANA byla také v roce 2009 příprava mladých lidí s duševním onemocněním ke studiu na středních školách a pomoc při studiu. Již čtvrtým rokem spolupracujeme se Střední školou
prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, kde v roce 2009 studovalo s naší podporou ve čtyřech ročnících dálkového studia 10 lidí s vážným duševním onemocněním.
Některé další aktivity:
22.1. Autorské čtení v prostorách literární kavárny Academia
4.2. Výstava Sváry zření, GVUO nici v Ostravě
6.2. Výtvarná a hudební dílnička pro děti ZŠ Zelená
18.2., 26.3., 21.5., 18.6. Autorské čtení v prostorách literární kavárny Academia
24.2. Kulturní program v kavárně Empatie ve F.Místku
9.4. Výstava maleb klientů v DK Akord
21.4. Koncert v klubu Parník – Luboš Pospíšil
23.4. Den Země – kreativní dílny pro děti
14.5. Lidé lidem – kreativní dílna pro děti
28.7. Vernisáž fotografií v kavárně Empatie ve Frýdku-Místku
7.8.,12.8. Turnaj v minigolfu, Turnaj ve stolním tenisu
14.8.- 15.8., 16.9.-17.9. Kreativní dílny v rámci rekondičního pobytu v Holčovicích, hudební dílna
28.8. Vernisáž kreseb a maleb našich klientu v ZUŠ ve Studénce
22.9., 2.10. Kreativní dílna – malba na hedvábí, Výtvarná dílna zaměřená na netradiční výtvarné techniky
7.10. Ostravský Drozdík, pěvecká soutěž ve stylu karaoke, klub SYDNEY
12.10. Hudební flétnová dílna
17.10. Autorské čtení v GVUO v Domě umění
23.10. Hudební dílna v PL Opava

2.11. Keramická dílna pro děti I. a II. tříd spojená s hudební dílnou
3.11. Keramická dílna pro děti
16.11. Hudební flétnová dílna
20.11. Kreativní dílna
20.11. Autorské čtení a vernisáž výstavy – Kavárna Empatie ve Frýdku Místku
30.11. Hudební a divadelní vystoupení klientů flétnového souboru
MENS SANA o.s. na společenském večeru Advent plný andělů v GVUO
14.12. Hudební dílna v PL Opava
21.12. Vánoční dílna – vánoční svícny z větviček a sušin a posezení s klienty

Dny bez bariér
Projekt realizujeme od roku 2005 s cílem zapojit se do
celorepublikových destigmatizačních kampaní s názvem Týdny duševního zdraví (TDZ) a Měsíc bláznovství, kampaně upozorňují veřejnost na fakt, že „bláznit
je lidské“ a člověk mající zkušenost s psychiatrií nemá a
nesmí být stigmatizován a diskriminován. Kampaní informujeme veřejnost o životě
lidí s duševním onemocněním, prevenci
duševního zdraví a
vytváření prostoru
pro diskusi o otázkách duševního
zdraví.
V měsíci dubnu
v roce 2009 jsme
se zapojili do desátého ročníku Měsíce
bláznovství a od 1. září do
10. října do celorepublikové
kampaně Týdny pro duševní zdraví. Tato
kampaň
vrcholila Světovým dnem duševního zdraví 10. října,
který každoročně vyhlašuje (WFMH) World Federation for Mental Health (Světová federace pro duševní
zdraví). V rámci těchto kampaní jsme uskutečnili řadu
tvůrčích workshopů a kulturně společenských programů. Vyvrcholením celého projektu je uskutečnění
koncertu „Bez bariér“, kterého se zúčastnilo kolem 150
lidí. S přípravou a realizací společenských programů
pomáhali dobrovolníci i uživatelé našich služeb. MENS
SANA o.s. se zapojuje do celorepublikových kampaní
již od roku 1996, samého počátku svého vzniku.
Projekt byl podpořen v rámci dotačního řízení Statutárním městem Ostrava.

Některé akce a aktivity projektu:
1.4. Výstava maleb a výrobků vzniklých v MENS SANA o.s. – DK AKORD
1.4. Velikonoční dílna, přáníčka malovaná na hedvábí
10. 4. Tvůrčí dílna zaměřená na výrobu „orientálních šperků“
14. 4. Tvůrčí dílna zaměřená na grafiku
15. 4. Tvůrčí dílna zaměřená na techniku vitráží
21. 4. Tvůrčí dílna zaměřená na malbu na hedvábí
23. 4. Výstava výrobků z keramiky a textilu v rámci akce Den Země
30.4. Tvůrčí dílna zaměřená na malbu na grafiku
3. 9. Vernisáž a výstava maleb klientů MENS SANA o.s. v Galerii v dolíku
9. 9. Tvůrčí dílna zaměřená na textilní tvorbu a drátkování
10. 9. Čtení ze šuplíku“ v literární kavárně – knihku
pectví Academia
18. 9. Tvůrčí dílna zaměřená na malbu, grafiku a 		
textil
24. 9. Výstava fotografií klienta MENS SANA, galerie
Fiducia
30. 9. Tvůrčí dílna zaměřená na grafiku a textil
1. 10. Tvůrčí dílna zaměřená na malbu, grafiku a 		
textil
5. 10. Tvůrčí dílna zaměřená na malbu na hedvábí a
drátkování
5. 10. Divadelní a hudební dílna
7. 10. „Drozdík“ – nejen pěvecká soutěž ve stylu kara
oke na Stodolní ulici v klubu SYDNEY
9. 10. Tvůrčí dílna zaměřená na grafiku a textil
10. 10. „Bez bariér“- Koncert skupiny KOA v klu-		
bu Parník

Prolomení ticha
Hlavním cílem projektu bylo vést informační kampaň společně se skupinou Občané s duševním onemocněním
a psychosociálními obtížemi Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, odstraňovat stigmatizující postoje veřejnosti prostřednictvím práce s médii a systematického informování veřejnosti
o problematice duševního onemocnění. V rámci uvedené kampaně jsme uskutečnili společenskou akci s názvem
„Prolomení ticha“, na které jsme uspořádali vernisáž, workshopy, besedy, semináře a kulturní program v DK
Akord v Ostravě-Zábřehu. Informační mediální kampaň, zaměřenou na „prolomením ticha kolem lidí s duševním onemocněním“ jsme vedli prostřednictvím rozhlasových vysílání, tiskových zpráv a prostřednictvím letáků,
které po dobu jednoho měsíce byly zdrojem informací pro veřejnost v dopravních prostředcích MHD Ostrava.
Letáky, ve kterých jsme uvedli kontakty na organizace poskytující služby lidem s duševním onemocněním, jsme
rozeslali ambulantním psychiatrům, psychologům a některým obvodním a odborným lékařům. Hlavním sloganem naší kampaně bylo: „Psychické obtíže může mít každý…Pomozte nám – pomoci Vám.“ Snahou informační
kampaně bylo upozornit na služby poskytované lidem se zkušeností s duševním onemocněním a lidem, kteří se
ocitli v obtížné životní situaci.
Zakončením celé kampaně bylo uskutečnění společenského večera v hudebním klubu Parník 21. dubna 2009.
Vyvrcholením programu byl koncert skupiny 5P Luboše Pospíšila. Cílem kampaně bylo upozornit veřejnost na
fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost s psychiatrií nemá a nesmí být stigmatizován a diskriminován.
Nad společenskou akcí „Prolomení ticha“ převzal záštitu Mgr. Lubomír Pospíšil, náměstek primátora města
Ostravy.
Projekt byl podpořen v rámci dotačního řízení Statutárním městem Ostrava. Finančně podpořila projekt firma
PFIZER s.r.o.

Úprava prostor ZŠ Ukrajinská pro účely organizace MENS SANA
Projekt byl zaměřen na získání finančních prostředků, které bylo nutné získat na opravu objektu, do kterého
jsme se stěhovali k 1. 12. 2009. Díky laskavé pomoci Statutárního města Ostrava a sponzorů se nám podařilo
objekt upravit tak, abychom mohli nadále poskytovat sociální služby.

Výcvikové kurzy pro pracovníky MENS SANA o.s.
Cílem projektu bylo zajištění vzdělávání
pracovníků dle zákona o sociálních službách
108/2006 Sb. Projekt byl podpořen v rámci
dotačního řízení Moravskoslezským krajem.
Během celého roku jsme umožňovali studentům Zdravotně sociální fakulty a Filozofické
fakulty Ostravské univerzity, studentům Vyšší
odborné školy sociální v Ostravě a studentům
SŠ prof. Zdeňka Matějčka absolvovat studijní
praxe a stáže.
S řadou aktivit nám pomáhali dobrovolníci
z organizací ADRA a S.T.O.P.
Školení, semináře, služební cesty 2009
Všichni pracovníci MENS SANA o.s. se
pravidelně účastnili individuálních a skupinových supervizí a odborných konzultací pod
vedením zkušených supervizorů, psychoterapeutů a psychiatrů: PhDr. Svatopluka Antoše,
MUDr. Markéty Dobré, MUDr. Petra Hejzlara a Petra Odstrčila.

Další vzdělávací akce
13.1.2009 - Informační setkání s pracovnicí Odboru poradenství Úřadu práce
Ostrava
Mgr. Pavelkovou, která má na starost pracovní rehabilitaci občanů se zdravot
ním postižením
10.2.2009 - Základy budování multidisciplinárního týmu projektu Pavučina –
propojování sociálních a zdravotních služeb – workshop (MUDr. Jan
Lorenc)
18.3.-19.3.2009 - Komunikační dovednosti 3 - Způsoby zvládání obtížných situa
cí při spolupráci s klientem (D. Kaucký, Dis., Mgr. M. Horák)
27.3.2009 - Setkání AKS v Pardubicích
31.3.2009 - Konference „Rozvoj dobrovolnictví v Ostravě“
– pořadatel Dobrovolnické centrum Adra Ostrava
6. – 8.4.2009 - Práce s manipulativním klientem, Mens Sana (MUDr. P.Hejzlar)
18.4.2009 – Setkání nad standardy č.2 a č.5 v Galaxii Karviná (denní stacionář
pro osoby s mentálním a duševním handicapem)
23.4.2009 - Využívání evropských fondů
11.5. - 15.5.2009 - Stáž v organizaci Fokus Mladá Boleslav (sociální rehabilitace
a podpora samostatného bydlení pro duševně nemocné)
28.5.2009 - Zákon o archivnictví
17.6.2009 - Stáž v Ester o.s., Javorník (chráněné bydlení pro duševně nemocné)
3.7.2009 - Seminář k ukazatelům v sociálních službách a souvisejících aktivit,
MMO
2.9.2009 - Psych. poruchy se zaměřením na deprese, Havířov (MUDr. PhDr.
Miroslav Orel)
září 2009 - Individuální plánování – DDZ (MUDr. Jan Stuchlík)
10.9.2009 - Workshop na téma duální diagnózy, DDZ (Mgr.Michal Koliba)
16.9. - 17.9.2009 - Valná hromada AKS, Ledce u Plzne, sdružení Ledovec
28.10 - 30.10.2009 - Vedení podpůrného dialogu (PhDr. Petr Odstrčil)
4.11. - 5.11.2009 - Komunikační dovednosti 4. (D. Kaucký, Dis., Mgr. M. Horák)
3 x Balintovský seminář v DDZ v rámci projektu Pavučina, pod vedením Mgr.
Karin Jankové
Účast cca 1x měsíčně na schůzkách Pavučiny v DDZ
3.12.2009 - Individuální projekt „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence
MSK“
Konference k IPK, Imperial

Finanční podpora, sponzorské dary a jiná
forma podpory naší činnosti:
Děkujeme těm, kteří naši činnost finančně
nebo materiálně podpořili, a také těm,
kteří pracovali bez nároku na honorář, a
také všem, kteří nás podporovali radou i
nasloucháním.

Hlavní finanční zdroje v roce 2009
Statutární město Ostrava - Magistrát města
Ostravy
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace OKD

Zpráva o hospodaření – finanční zpráva
Náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energie
Spotřebované nákupy
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
Služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
Osobní náklady
občerstvení
ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady
poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

Kč
244 587,00
132 633,73
377 220,73
301 808,64
42 597,00
20 007,00
891 866,63
1 256 279,27
2 296 595,00
659 155,00
2 955 750,00
15 889,00
22 611,00
38 500,00
10 550,00
4 638 300,00

%
5,27
2,86
8,13
6,51
0,92
0,43
19,23
27,08
49,51
14,21
63,72
0,34
0,49
0,83
0,23
100,00

Výnosy
tržby za vlastní výrobky
výnosy z prodeje služeb
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
úroky
ostatní výnosy z činnosti
Ostatní výnosy
přijaté příspěvky (dary)
přijaté členské příspěvky
dotace MPSV
provozní dotace MMO
provozní dotace MSK
individuální projekt
úřad práce - dotacePřevodové účty
Výnosy celkem

Kč
26 327,00
85 672,00
111 999,00
10 282,30
149 367,00
159 649,30
59 415,00
4 800,00
1 528 000,00
2 046 000,00
256 700,00
673 340,00
8 000,00
4 847 903,30

%
0,54
1,77
2,31
0,21
3,08
3,29
1,23
0,10
31,52
42,20
5,30
13,89
0,17
100,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

209 603,30

Hlavní sponzoři

Sponzorské dary
Finanční a věcné dary v roce 2009:
Fa Zebra fashion:
		
30 000 Kč
Firma PFIZER s.r.o.
23 800 Kč
Nejmenovaní dárci: 		
19 435 Kč
Domestav s.r.o.:
		
15 670 Kč
Firma QUATRO s.r.o.:
15 000 Kč
Firma Špaček projekt s.r.o:
9 200 Kč
Farníci ze Strahova:
7 362 Kč
Pan Oldřich Kasprzyk:
5 000 Kč
Paní Soňa Malinová: 		
1 000 Kč
Dar pracovníků MV:
618 Kč
Členství v organizacích
MENS SANA o.s. je členem Krajské rady humanitárních organizací, České rady humanitárních organizací, České asociace pro psychické zdraví Praha, Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné, Asociace nestátních neziskových organizací a Asociace poskytovaných sociálních služeb.
Spolupráce a podpora
ADRA, ANIMA VIVA o.s., Centrum volného času ÚMOb Ostrava-Poruba, Centrum rozvoje péče o duševní
zdraví - Pavučina, Česká společnost pro duševní zdraví – pobočka Ostrava, Česká asociace pro psychické zdraví
Praha, Eko-info centrum Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Komunitní plán města Ostravy
Múzická škola při Lidové konzervatoři v Ostravě, Občanské sdružení Anima Viva, Onko-Amazonky, sdružení
onkologických pacientů, Ostravská univerzita – Zdravotně sociální fakulta a Filozofická fakulta, Práh o.s., Psychiatrická léčebna v Opavě, Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, Unie Roska Ostrava, Sociální
agentura Ústí nad Labem, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, Spolupracující psychiatři a
psychologové, Statutární město Ostrava – Komise pro handicapované děti a mládež Rady města Ostravy
S.T.O.P., o.s., Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, Ostravská Univerzita v Ostravě, Slezská
Univerzita v Opavě

Ukázka z tvorby našich klientů
KREIZI
CO DĚLAT?

LEHCE JE

V naší dráze mléčné
je vše jedinečné
a věčné.

Jak je to prosté
vítr fouká
tráva roste.

A když ti svět dává vale
máš-li bídu stále
vystač s málem.

A po roku starém
spolu s jarem
zazpívají ptáci
co se z jihu vrací.

A když se zlé sny zdají
zasedni k čaji
pokoj dají.
A když tě láska opustí
nářek nespusti
odpusť jí.

K tomu ještě láska
k Bohu, lidem, světu
a nějaká ta kráska
navštíví poetu.
Ne, přestal jsem se bát
a na svět naříkat
bylo by těžko nežít
nemilovat, nevěřit.

KAROLÍNA
Kameny všechny pryč
když po cestě jdem
a s nákladem se vlečem.
Vzhůru za sluncem
dál a dál
kdybych na chvíli si sednul
už se ani nehnu.
Jednou zajásám
v dálce oáza
a průzračná voda
uleví žízni.
A pod stínem stromů
u sta hromů
stojí krásná Karolína...

MICHAL ZEMÁNEK
DOVOLENÁ U MOŘE

RÁJ

Zítra letím k moři.
Těšíš se?
Ani ne,
nesnáším lety letadlem
a trpím mořskou nemocí.
Nic se neboj,
umřít se dá všude.

Dnes jsem špatný.
Zítra budu ještě horší.
A pozítří budu nejhorší,

CO DĚLÁŠ DOMA?
Ani se neptej,
sháním koks,
pěstuju trávu
a pouštím si plyn.
Ani bys neřekl,
jak je v Ostravě málo koksu,
jak ubývá trávy,
a kolik stojí plyn.

a nikdo neřekne mně pravdu,
že už mě nikdo nechce,
a nikdo neřekne mně pravdu
třeba,
že už mě nikdo nemiluje,
že už mě nemá nikdo rád.
Ta přetvářka mě jednou
zabije,
přestože mluvím pravdu,
říkám, co si myslím
a jak to asi všechno je.
Venku je bláto a mokro.
Tvé slunce již samým žárem
vyschlo
a prasklo docela.
Déšť špínu nesmyje.
Říkáš, že zítra, prý tu bude
ráj.
Budu u Boha?
Ale co dnes?
Vždyť jsou teprve čtyři ráno!
Nevím, čeho se chytit,
dílo se nedaří
a každá snaha je marná.

Tolik bych chtěl pohladit něžnými slůvky
duše těch mnohých ubohých,
ale nejde to,nemám dost síly.
Už měl být konec.
Bylo by to krásné, dojímavé
a inteligentní pro všechny,
ale nikdo nemá dost síly.
Proč tu nebyl již včera ráj?
Ušetřilo by se tolik bolesti.

VÁCLAV MICHALÍK
JE VEČER ROZJÍMÁNÍ
Jak jsem na tom s láskou?
K pousmání a bídně, říct to mohu celkem klidně,
protože jsem v zajetí laskavých tablet,
které tvář dokreslují nehybnou maskou.
Co takhle usmát se na ženu, jen vlídný pohled
ale úsměv?
Bojím se, že bych se rozdal a neměl za to nic
chci jim to říct,
protože mám zkušenost, že by se ty včely slétly jako kolem
krále.
Ale pak si šly svou cestou dále.
Tak jsem to jednou trochu poznal.
Pro vás chtěl bych být plastickým chirurgem a vymodelovat
či poopravit
přírodu nebo dietní chyby, nebyly by to jen plané reklamní
sliby.
Kadeřníkem, vždyť je to umění stříhat kadeře vlasů, barvit a
slyšet jejich šumění
když padají jako lístky na zem,
schizofrenní myšlení se nemění,
pro vás jsem snad i blázen.
Být pekařem a dát Vám do mlsných jazýčků, ochutnat hnědou krémovou špičku.
Jak chutnalo vám, dívko, slečno, paní?
Dejte mi na líčko sladkou hubičku.
Dám si za ni ještě malou skleničku nápoje lásky
a je ze mě krejčí, ušiji vám svatební šaty a budu trochu závidět,
sebe jako ženicha a toho pravého radši nevidět.
Všechna povolání pro vás vyzkoušet, malíř, poeta, služebník.
Napsal jsem jen pár řádků
Žiju v malé garsonce s cigaretou a kávou
už pár hezkých pátků.
Tak dobrou noc.

NEWYORČAN
V Newyorku se narodil psí mámě malý yorkšír. Psal jsem tam příbuzné MMSku a ona mi zprávou
o štěňátku udělala velkou radost. Že si ho můžu vzít k sobě, až si našetřím na zpáteční letenku do Ameriky.
Psí maminka – fenečka, ale nějak vycítila, že to bude možná za 30 let a možná taky pozděj. Tak svého malého
Newyorčana vypravila sama na roh 71 ulice, zaštěkala a psím jazykem mu přibližně vysvětlila cestu přes oceán
až do Evropy, do Česka na Moravu, kde ho v Ostravě čeká strejda Vašek, pro kterého bude canisterapií a ze své
schizofrenie se vyléčí, když páni doktoři selhali (s elektřinou, magnety i tabletami). Do vody se Yorkovi nechtělo,
přeplaval dvě vlny a měl toho dost. Najednou se objevili úhoříci. O takových psal Ota Pavel Zlatí úhoři. Ovinuli
ho kolem svých tělíček a plavali s ním přes oceán do sladkých evropských vod. Až ho vylodili, dali mu na cestu pár ulovených rybek a malý Newyorčan Evropan se vydal poštovním vagonem francouzského pobřeží přes
přestupní stanici v Mnichově Pendolínem až do Ostravy. Plánek měl schovaný v kabátku, který mu psí maminka
dala na cestu, aby mu nebyla zima. Bylo ráno a já jel zrovna do Mens Sany na počítače učit se jazyk Basic. Na
Svinovských mostech se potulovalo štěňátko s mapou v tlapkách a koukalo po lidech, že jsou jiní než v Americe,
rychlejší a tlustí, stále něco shání, až se jim dělají vrásky. Vystoupil jsem z autobusu poznal ho. Malého Newyorkšíra, teď už ostraváka ostříleného dlouhou cestou s úhoři přes Atlantik. Poznal mě podle MMS zprávy s fotkou,
kterou jsem tam do New Yorku příbuzné poslal. Teď bude můj, bude mě léčit ze schizofrenie, tahat za ponožky
a spát se mnou v posteli. Nebudu už kouřit, abych mu mohl kupovat v Tescu nejlepší granule a závidět sousedovi, že jednoho už má. Holt, kde nepomůžou doktoři, tam musí nastoupit příroda. Dobrou noc, pejsku.

PAVEL NĚMEC
NA VÝSLUNÍ
Zajdeme si jen tak na hamburger k Vyhlídalovi, tam, kam jsem chodil jako kluk a kam snad budou chodit i naše
děti. Pamatuješ, když jsme jeli metrem, já Ti dal pusu a Ty jsi mě přemluvila, ať jedeme až na konečnou. A tak
teď doufám, že i v životě spolu dojedeme až na tu konečnou, kde se rozplynou naše sny, načež se snad ocitneme
na výsluní.
NÁVRAT
Ty poslední dny v Praze byly krásné. Procházíval jsem se ještě letními Vysočanami, vedl dlouhé rozhovory se
svým vrátným, skamarádil se s místním trafikantem, s blonďatým mazačem výhybek a s holkou, co byla věčně
bez cigaret.
Přestal jsem toužit po kariéře, po studiích a prostě jsem jen tak existoval.
Jednoho dne jsem pak oznámil vrátnému, že se vracím domů, daroval spolubydlícímu hluboký talíř a dal sbohem
snu o dobytí Prahy.
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