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Úvodní slovo 

Rok 2010 byl ve znamení zvládání zásadních změn souvisejících se sžíváním s novým prostředím i s novými 
prostorami. Budova na ulici Ukrajinská dostala nový kabát, byla provedena výměna starých oken, dovybavili 
jsme počítačovou učebnu kvalitnější počítačovou technikou, vytvořili jsme společnými silami skladovou 
místnost a malou hovornu. Upravili jsme zahradu kolem druhé budovy na ulici Skautská, vybavili nábytkem 
a podlahovými krytinami nově získané prostory šicí dílny a dvě kanceláře sociálních pracovníků. Nové 
prostory si brzy získaly oblibu pracovníků i klientů. 

V roce 2010 uběhlo 14 let od založení našeho sdružení partou nadšených lidí, kteří chtěli vytvořit menší 
komunitní zařízení, ve kterém by nacházeli pomoc a podporu lidé s duševním onemocněním. Díky obětavé 
práci všech spolupracovníků a dobrovolníků, finanční podpoře donátorů,  laskavé pomoci sponzorů, dárců 
a přátel a ochoty klientů ke spolupráci, se nám daří i nadále plnit ideu zakladatelů MENS SANA o.s.
Všem moc děkuji a přeji hodně síly k stále novým začátkům.

         Jaroslava Saidlová
        Předsedkyně Rady sdružení

Vážení přátelé, 

před 14 lety jsem onemocněla schizofrenií, bylo mi 18 let. Přátelé se vzdalovali, otec nás opustil, mé 
dosavadní zájmy ztratily svůj smysl. Stávala jsem se zoufale závislou na matce. Neustále jsem si kladla 
otázku bez odpovědi: Proč právě já? Přišlo pět tíživých let naplněných hospitalizacemi a beznadějí, až mě 
má lékařka přivedla do Mens Sany. Vzdorovala jsem, utíkala a zase se vracela. Už nevím, kdy přesně se ve 
mně můj vzdor proměnil, a já pochopila, že ti, co mi chtějí pomoci, nejsou nepřátelé, ale stojí při mně a věří 
mi, i když já sama si nevěřím. Dnes studuji, věnuji se abstraktní malbě a občas píšu do šuplíku. Pochopila 
jsem, že smyslem života není být zdravý, ale především dobrý člověk.
         Děkuji vám všem
                  Marcela
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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, 
Petr Jandl - pracovník 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 - vedení hudebního a divadelního souboru, Dagmer Podrazová - lektorka výuky 
hry na flétnu, Gabriela Wojtylová - účetní, Marcela Vopatová - uklizečka

Dobrovolníci: 
Markéta Dobrá - psychiatr, psychoterapeut, 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

V MENS SANA o.s. v roce 2010 pracovalo 12 odborných  zaměstnanců  na 11 úvazků (4,5 úvazku Podpora 
samostatného bydlení: 6,5 úvazku Sociální rehabilitace). V průběhu roku 2010 došlo k výměně 
1 zaměstnance.
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Poslání MENS SANA o.s.

Lidem se zkušeností s duševní nemocí nabízíme prostor k sebevyjádření, podporu při zvládání běžného 
života a pomoc při překonávání předsudků ve společnosti.

Naše projekty 

Individuální projekty 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“ oblasti „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. 
Od 1. 3. 2010 do 31. 12. 2011 naplňuje MENS SANA o.s. jako dodavatel veřejnou zakázku Individuálního 
projektu kraje „ Poskytování služeb podpora samostatného bydlení“ oblasti „Podpora a rozvoj služeb soci-
ální 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.

Otevřený dům 

Tento projekt jsme začali připravovat a realizovat již od samého vzniku MENS SANA o.s. 
a s menšími proměnami projekt funguje stále, tedy již 14 let. Projekt Otevřený dům je součástí námi posky-
tované služby sociální rehabilitace. Cílem projektu je podpora lidí s duševním onemocněním, kteří se ocitli 
vlivem své nemoci v nepříznivé situaci, při zvládání běžného života.  Snahou všech pracovníků projektu 
ve spolupráci s klientem je předcházení relapsům nemoci klienta, dosažení stabilizace zdravotního stavu 
klienta a omezení doby nevyhnutelných hospitalizací na minimum. Formou podpůrných hovorů vytváříme 
klientovi podporu v obtížných životních situacích. Klienti se mohou zapojit do aktivizačních a vzdělávacích 
programů, na kterých mohou získat a obnovit manuální zručnost při práci v keramické a šicí dílně, počítačo-
vou gramotnost, rozšířit si své jazykové znalosti za podpory pracovníků, kteří dokážou přizpůsobovat 
výukové lekce potřebám cílové skupiny. Pracovníci MENS SANA o.s. pracují individuálně s jednotlivými 
uživateli na získání pracovního místa nebo uplatnění v chráněné dílně. Klienti využívali ambulantní i terénní 
formu spolupráce.



Pravidelné aktivity:
•	 Stolní	tenis,	Centrum	volného	času,	1x	týdně.
•	 Socioterapeutické	skupiny	pod	vedením	MUDr.	Markéty	Dobré,	Mgr.	Kateřiny	Haasové	a	Hany	Černé,		
 2 -3 týdně.
•	 Setkávání	klientů,	pracovníků,	dobrovolníků	a	veřejnosti	v	kafárně	Anima,	1x	měsíčně.
•	 Výlety	2-3x	měsíčně	(v	letních	měsících	1x	týdně).
•	 Účast	na	předpremiérách	činohry	v	Divadle	Antonína	Dvořáka,	v	Komorní	scéně	Aréna,	1x	měsíčně.
•	 Práce	v	rehabilitační	textilní	dílně.
•	 Práce	v	rehabilitační	keramické	dílně.
•	 Výukové	programy	(výuka	jazyka	anglického,	výuka	obsluhy	PC	a	práce	s	internetem).

Celkový počet kontaktů za rok 2010 činil 1 773 a intervencí 9 158. Počet uživatelů, kteří využili služeb 
Sociální rehabilitace v roce 2010 bylo 77, kapacita služby činila 80 uživatelů.

Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení 

Projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali za podpory statutárního města Ostrava 
od roku 2004. Uvedený projekt je součástí námi poskytované sociální služby Podpora samostatného bydlení. 
Projekt je určen především 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. 
Další formou je podpora poskytovaná v tréninkových bytech MENS SANA o.s., ve kterých  klienti bydlí 
na omezenou dobu (maximálně dvou let), potřebnou pro získání dovednosti k samostatnému bydlení bez 
závislosti na pomoci osob  blízkých. Tato služba není určena lidem, kteří potřebují především vyřešit svou 
bytovou situaci. Naopak je určena lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří mají kde bydlet, 
ale bydlení zvládají vzhledem ke zdravotnímu stavu s obtížemi nebo je téměř nezvládají. V bezpečném 
prostředí s podporou pracovníků si mohou v tréninkových bytech nacvičit, jak lze bydlet samostatně. 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. Vytváříme podporu při hledání vhodné alternativy 
následného bydlení, v případě, že tito lidé bydlí s rodinnými příslušníky, anebo využívají tréninkových bytů. 

Projekt byl podpořen v rámci dotačního řízení statutárním městem Ostrava a jako služba sociální rehabilita-
ce byl financován v rámci rozpočtu Individuálního projektu kraje „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence 
v Moravskoslezském kraji“.



Tréninkové bydlení jsme provozovali v 10 bytech zvláštního určení na ulici Horymírova v domě s pečo-
vatelskou službou v Ostravě-Jihu.  V roce 2010 došlo u jednoho klienta k naplnění cíle služby, kdy tento 
klient s podporou pracovníka MENS SANA o.s. uspěl ve výběrovém řízení na získání obecního bytu. 
Místo bylo obsazeno novým zájemcem o tréninkové bydlení. V těchto tréninkových bytech tedy 
bydlelo v roce 2010 11 uživatelů.
Tréninkové skupinové bydlení jsme poskytovali třem uživatelům v třípokojovém bytě na ulici Podmolo-
va 3A v Ostravě–Přívoze. Pro účely tréninkového bydlení se nám podařilo získat v katastru 
Ostrava-Přívoz také čtyři jednopokojové byty na ulici Orebitská 29, kde došlo v průběhu roku 2010 
k obměně čtyř uživatelů, na ulici Macharova 9, kde bydlely dvě uživatelky, na ulici  Vaškova 19 bydlel 
jeden uživatel a na ulici Úprkova 945/9 dvě uživatelky. 

Tréninkové byty má naše organizace ve správě od ÚMOb Ostrava-Jih a v pronájmu od ÚMOb Moravská 
Ostrava a Přívoz. Tréninkové (nácvikové) bydlení jsme v roce 2010 poskytovali 23 uživatelům s vážným 
duševním onemocněním.

Projekt byl podpořen v rámci dotačního řízení Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Moravskoslez-
ským krajem, statutárním městem Ostrava, Nadací OKD a od 1. 3. 2010 byl financován v rámci rozpočtu 
Individuálního projektu kraje „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“. 

Celkový počet kontaktů za rok 2010 činil 1 389 a intervencí 4 788. Počet uživatelů, kteří využili služeb 
Podpory samostatného bydlení v roce 2010 bylo 47, kapacita služby činila 45 uživatelů.



Tréninkové bydlení 

Projekt, který byl podpořen v dotačním řízení statutárním měs-
tem Ostrava, byl zaměřen na získání finančních prostředků 
nutných k udržení a pořízení vybavení pronajatých bytů za 
účelem tréninkového bydlení pro osoby s duševním onemoc-
něním. V rámci projektu se nám podařilo tři byty vybavit nábyt-
kem, ledničkou, pračkou, kuchyňským nádobím a osvětlovacími 
tělesy. Z tohoto projektu jsme také financovali nutné opravy 
tréninkových bytů a náklady vzniklé v souvislosti s placením 
nájmů a služeb.  Tyto finanční náklady vznikají v souvislosti 
s neustálou obměnou uživatelů (doba pobytu v tréninkových 
bytech je různá, souvisí se zvládnutím dovedností potřebných 
k samostatnému bydlení, popřípadě uživatel odchází dříve, 
než bylo dohodnuto z vlastního rozhodnutí, popř. z důvodu, že 
hrubě porušil provozní pravidla), a ne vždy se nám daří ihned 
obsadit prázdný byt. Rovněž když je uživatel hospitalizovaný 
v psychiatrické léčebně, není schopen platit všechny vzniklé 
náklady související s touto formou bydlení.  Jelikož v praxi je 
jedním z hlavních důvodů dlouhodobé sociální hospitalizace 
ztráta bydlení, a tudíž i ztráta možnosti mít se z léčebny kam 
vrátit, máme i nadále v úmyslu vytvářet alternativu pro lidi 
hospitalizované ze sociálních důvodů. Projekt nám umožnil na-
bídnout vhodnou alternativu bydlení spojenou s prostorem pro 
dlouhodobou spolupráci s uživatelem na možnostech řešení 
jeho celkové situace. Vybudování a udržení tréninkového bydle-
ní pro osoby s duševním onemocněním vnímáme jako předstu-
peň chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním.



Ostrov naděje

Tento projekt, který realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již od roku 2003 je zaměřen 
na poskytování volnočasových aktivit lidem se zkušeností s duševním onemocněním, popřípadě jiným 
zdravotním znevýhodněním. Projekt nabízel širokou škálu kreativních činností, vzdělávacích a společen-
ských aktivit. Společenské programy využívali také lidé 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 nejen lidé se zdravotním znevýhodněním, ale také osoby blízké těmto 
lidem. Projekt umožňoval zapojení do kreativních programů zaměřených na prevenci duševního 
onemocnění také třídním kolektivům dětí a mládeže z ostravského regionu. Tyto programy pravidelně 
využívaly děti z dětského domova se ZŠ ze Slezské Ostravy. Snahou námi nabízených programů bylo vytvořit 
bezpečné prostředí pro vzájemné setkávání, překonávání bariér v komunikaci, posílení sebedůvěry, možnost 
seberealizace a smysluplné využití volného času. Projekt byl podpořen také finančním darem  společnosti 
ArcelorMittal Ostrava a.s.



Dny bez bariér 

Hlavním cílem projektu, který realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava od roku 2005, 
je zmírnění tíhy společenských předsudků vůči lidem s handicapem, informování veřejnosti o problematice 
života lidí s duševním onemocněním a mentální hygieně jako prevence duševního zdraví a vytváření 
prostoru pro diskusi o otázkách duševního zdraví. Prostřednictvím kreativních a společenských programů se 
snažíme překonávat bariéry v komunikaci mezi „zdravou“ většinovou populací a lidmi se zdravotním znevý-
hodněním. Projekt Dny bez bariér byl tvořen řadou aktivit, které jsme  uskutečnili v rámci celorepublikových  
destigmatizačních kampaní: XX. ročníku Týdnů duševního zdraví (TDZ) a XI. ročníku Měsíce bláznovství. 
Snahou naší kampaně bylo upozornit veřejnost na fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost 
s psychiatrií nemá a nesmí být stigmatizován, diskriminován. MENS SANA o.s. se aktivně zapojuje do
celorepublikových kampaní již od roku 1996, samého počátku své existence. 

Některé akce a aktivity projektu: 
Pravidelné aktivity:
•	 Keramická,	textilní,	výtvarná	a	grafická	dílna:	pondělí,	úterý,	středa,	čtvrtek,	pátek:	8	-14	hodin.
•	 Arteterapie:	středa	skupinová	arteterapie:	13	-	18	hodin,	individuální	arteterapie	dle	domluvy.
•	 Divadelní	dílna:	pátek		od	14	-	16	hodin.
•	 Hudební	dílna:		čtvrtek	od	14	-	16	hodin.
•	 Pohybové	aktivity:	úterý,	středa,	pátek.
•	 Klub	„Dobré	duše“	–	pravidelná	setkání	1x	měsíčně		s	rodiči	a	osobami	blízkými	lidí	s	duševním	
 onemocněním.
•	 Společné	setkání	maminek	se	zkušeností	s	duševním	onemocněním,	které	pečují	o	děti	do	6	let	
 za účasti MUDr. Dobré a pracovníků MENS SANA o.s. 
•	 Čtení	ze	šuplíku	s	hudebním	doprovodem	Jiřího	Neduhy,	Romana	Rottra	a	flétnového	a	divadelního		
 souboru MENS SANA o.s., literární kavárna Academia, GVUO – Dům umění, Stará Aréna v Ostravě,
 1x měsíčně.
•	 Preventivní	program	pro	nejmenší	děti,	6x	ročně.
•	 Preventivní	program	pro	děti	z	DD	Kunčice,	1x	měsíčně.



Některé akce a aktivity projektu: 
Program Měsíce bláznovství 1.- 30. 4. 2010 :
1.4. Hovory o filmu Evangelium podle Matouše, beseda s účastníky na téma: „ Velikonoční svátky a jejich 
        prožívání“.
1.4. Tvůrčí dílna zaměřená na malbu na hedvábí.
6.4. Taneční workshop – ukázky břišních tanců. 
7.4. Přednáška s besedou MUDr. Markéty Dobré na téma: „ Duševní onemocnění a příčiny duševních 
        nemocí“. 
12.4. Diskotéka pro všechny věkové kategorie.
14.4. Tvůrčí dílna zaměřená na malbu, grafiku a textil.
15.4. Čtení ze šuplíku s hudebním doprovodem Jiřího Neduhy, Romana Rottra a flétnového a divadelního           
           souboru pod vedením Alice Krejčí (GVUO - Dům umění).
20.4. Den země – tvůrčí dílnička pro školní děti a prodejní výstava výrobků vzniklých v dílnách 
          MENS SANA o.s., prezentace organizace MENS SANA o.s, informační letáky.
19.4. Tvůrčí dílna zaměřená na keramiku a textil.
27.4. Tvůrčí dílna zaměřená na keramiku.
30.4. Závěr kampaně Měsíc bláznovství, Setkávání – informativní program s kulturním vystoupením 
          hudebního ansámblu MENS SANA o.s. určený lidem s duševním onemocněním a  veřejnosti. Setkání    
          klientů, pracovníků a dobrovolníků a veřejností v Kafárně Anima.
Program kampaně Týdny pro duševní zdraví 1. - 30. 9. 2010 :
2. 9.  Tvůrčí dílna zaměřená na výrobu přívěšků a šperků z FIMA.
7. 9.  Tvůrčí dílna zaměřená na malbu na sklo – Stromy.
7. 9.  Turnaj v kuželkách ve sportovním areálu Sareza na Skautské ulici.
16. 9.  Čtení ze šuplíku s hudebním doprovodem Jiřího Neduhy, Romana Rottra a flétnového a divadelního   
            souboru pod vedením Alice Krejčí ve Staré Aréně na ulici 28. října v centru Ostravy.
16. 9. Tvůrčí dílna zaměřená na keramiku -  tužkovník s myší.
22. 9. Textilní dílna zaměřená na techniku filcování.
30. 9. Tvůrčí dílna zaměřená na výrobu šperků z korálků.  
30. 9. Beseda s rodiči a osobami blízkými lidem se zkušeností s duševním onemocněním v Kafárně Anima.
5. 10. Tvůrčí dílna zaměřená na výrobu ozdobných lžiček z FIMA. 
6. 10. Drozdík - karaoke v 15,30 hodin v klubu Sydney na Stodolní ulici.
10. 10. Koncert kapely Zrní v klubu Templ na Stodolní ulici.



Prolomení ticha

Hlavním cílem projektu, který byl finančně podpořen statutárním městem Ostrava, bylo vést informační 
kampaň společně se skupinou Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi Komunit-
ního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava a odstraňovat stigmatizující postoje 
veřejnosti prostřednictvím systematického informování veřejnosti o problematice duševního onemocnění. 
Informační kampaň TDZ probíhala prostřednictvím letáků umístěných ve všech prostředcích MHD v Ostravě 
po celou dobu kampaně. Hlavním sloganem naší kampaně, podobně jako v loňském roce, bylo: 
„Psychické obtíže může mít každý… Pomozte nám – pomoci Vám.“ V rámci uvedené kampaně jsme 
uskutečnili ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě-Porubě v Nové síni vernisáž výstavy s názvem 
Prolomení ticha, besedu s regionálními umělci z ateliéru akad. malíře Antonína Kroči, animovaný program 
a autorské čtení. Koncert kapely Nerez se sólovou zpěvačkou Klárou Vytiskovou jsme uskutečnili v klubu 
Parník v centru Ostravy. Veřejnost byla informována o této destigmatizační kampani prostřednictvím 
tiskových zpráv (byly rozesílány do redakcí ostravských novin), letáků a propagačních materiálů, prostřed-
nictvím infoportálu Komunitního plánu města Ostravy, prostřednictvím veřejného portálu helpnetu, 
OS-Noviny a také prostřednictvím našich webových stránek. 

Vzdělávání lidí s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi.

Hlavním cílem projektu, který byl podpořen v dotačním řízení statutárním městem Ostrava, bylo 
vytvoření systému vzdělávání osob s duševním onemocněním, psychosociálními problémy a také se 
zdravotním postižením v oblasti humanitní, technické i praktické. Hlavním cílem vzdělávacích programů 
byla podpora člověka s duševním onemocněním v jeho aktivním přístupu k životu i k nemoci. V roce 2010 
byly realizovány jazykové kurzy (čeština, angličtina, němčina), filozofie, matematika, výuka PC, hra na flétnu, 
psaní na PC všemi deseti, divadelní a hudební soubor. Důležitou aktivitou projektu byla také v roce 2010 
příprava mladých lidí s duševním onemocněním ke studiu na středních školách a pomoc při studiu. 
Již pátým rokem spolupracujeme se Střední školou prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, kde v roce 2010 
studovalo s naší podporou v pěti ročnících dálkového studia 8 lidí s  duševním onemocněním.



Absolvované kurzy 2010

Název kurzu Počet uživatelů

Studenti střední školy prof. Zdeňka Ma- 8

Český jazyk 1

Angličtina – konverzace 5

Angličtina pro mírně pokročilé 6

Angličtina pro pokročilé 5

Výuka PC 31

Psaní všemi deseti 3

Filozofie 5

Německý jazyk 3

Matematika 6

Hra na flétnu 6

Celkem 84



Kvalitou ke spokojenosti pracovníků a uživatelů

Cílem projektu bylo zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe a podpora pracovního týmu 
prostřednictvím supervizí a konzultací nezávislých kvalifikovaných odborníků. Dílčím cílem projektu bylo 
zajištění odborné pomoci při konzultaci již námi zformulovaných klíčových dokumentů, aby byly v souladu 
s naplňováním kritérií standardů kvality sociálních služeb s možností rozšíření této odborné pomoci 
při zavádění standardů do běžné praxe. 
V roce 2010 jsme uskutečnili v rámci projektu 9 supervizí: 8 individuálních, 1 skupinovou, 6 konzultací 
a 5 školících akcí pro pracovníky MENS SANA o.s. obou sociálních služeb, 3 školící akce zaměřené na naplně-
ní standardu č.5 - plánování služby. Projekt byl podpořen v dotačním řízení Moravskoslezským krajem.

Prohlubováním získaných dovedností ke zkvalitnění sociálních služeb

Cílem projektu bylo systematické vzdělávání týmu MENS SANA o.s. se zaměřením na naplnění standardu 
č.5 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a také zajištění vzdělávání vyplývající z individuálních profesních potřeb 
pracovníků.  V rámci projektu jsme uskutečnili tyto vzdělávací akce: Case management – metoda  komplex-
ní péče o duševně nemocné, Vedení podpůrného hovoru – sebezkušenostní seminář zaměřený na získání 
konkrétních dovedností s využitím vlastních individuálních potenciálů každého pracovníka se zaměřením 
na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním, seminář Práce s agresivním klientem a seminář 
Možnosti spolupráce s nespolupracujícími klienty.



Supervize, školení, semináře, služební cesty 2010

Všichni pracovníci MENS SANA o.s. se pravidelně účastnili individuálních a skupinových supervizí a odbor-
ných konzultací pod vedením zkušených supervizorů, psychoterapeutů a psychiatrů 
PhDr. Svatopluka Antoše, MUDr. Markéty Dobré, MUDr. Petra Hejzlara a Bc. Petra Odstrčila.

Další vzdělávací akce 
20.5.2010 – Supervizní setkání „Co o sobě vědí psychiatrické a sociální služby, DDZ, MUDr. Jan Stuchlík.
13.9. - 22.9.2010 – Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik, kurz, Fokus Praha.
17., 18., 19.2.2010 – Vedení podpůrného hovoru I. část - seminář, Bc. Petr Odstrčil.
9.12. 2010 - Vedení podpůrného hovoru II. část - seminář, Bc. Petr Odstrčil.
10.3., 11.3., 14.12. 2010 – Možnosti spolupráce s nespolupracujícími klienty – seminář, MUDr. Petr Hejzlar.
2.12.2010 – Práce s agresí - seminář, Bc. Petr Odstrčil.
24.-26.11.2010 -  Case management – kurz, MUDr. Jan Stuchlík.
17.9.2010 – Komunikace s klientem sociálních služeb – kurz, Bc. Sylva Mihulová.
21.10., 19.11., 10.12.2010 - Základní kurz plánování služby, Mgr. Veronika Haiclová.
12.11. - 13.11.2010 - Výcvikový kurz telefonické krizové intervence, PhDr. Daniela Vodáčková.
1.11.2010 - Axmanova technika modelování (ATM) – nové vzdělávání pro lidi se zdravotním znevýhodněním,    
                      GVUO.
20.2.2010 - Využívání evropských fondů - Konference EF 2007-2013.
19.3.2010 - Seminář k vykazování aktivit v projektu OP LZZ, MSK Ostrava.
19.4.2010 - Seminář „Praktická opatření ve výkaznictví pro účely kontrolní a monitorovací“, MSK Ostrava.

V průběhu celého roku probíhaly konzultace a školení o standardech služeb sociální rehabilitace a podpory 
samostatného bydlení pod vedením Mgr. Kamily Pospíškové.



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 2010

Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace OKD

Hlavní  sponzoři

 



Náklady Kč %

spotřeba materiálu 568 314 9,64

spotřeba energie 126 990 2,15

spotřebované nákupy 695 304 11,79

opravy a udržování 57 949 0,98

cestovné 52 097 0,88

náklady na reprezentaci 5 308 0,09

ostatní služby 1 112 645 18,87

služby 1 227 999 20,82

mzdové náklady 2 988 388 50,67

zákonné sociální pojištění 907 993 15,40

osobní náklady 3 896 381 66,07

smluvní pokuty a pokuty 
z prodlení

17 533 0,30

občerstvení 22 835 0,39

ostatní náklady z činnosti 33 993 0,58

ostatní náklady 74 361 1,26

poskytnuté členské příspěvky 3 240 0,05

Náklady celkem 5 897 285  100,0

 

Finační hospodaření MENS SANA o.s. v roce 2010



Výnosy Kč %

tržby za vlastní výrobky 31 872   0,55

tržby z prodeje služeb 14 139 0,24

výnosy z vlastních výkonů a zboží 46 011 0,79

úroky 5 391 0,09

jiné ostatní výnosy 264 010 4,54

ostatní výnosy  269 401 4,64

přijaté příspěvky (dary) 135 625 2,33

přijaté členské příspěvky 7 600 0,13

dotace MPSV 60 000 1,03

provozní dotace MMO 1 974 252 33,97

provozní dotace MSK 113 000 1,94

individuální projekt 3 165 393 54,47

úřad práce - dotace 40 000 0,69

Výnosy celkem 5 811 282 100,0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -86 004   

Sponzorské dary

Finanční a věcné dary v roce 2010:
Arcelor Mittal Ostrava a.s.:      10 000 Kč
Nejmenovaní dárci:      11 700 Kč
Pavlína Dohnalová:                    2 600 Kč
Firma Špaček projekt s.r.o:        1 500 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
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

V rámci spolupráce s Psychiatrickou léčebnou Opava jsme se pravidelně účastnili 2x měsíčně  návštěv 
komunit na různých odděleních PL.  Smyslem těchto setkání bylo informovat pacienty o službách a aktivi-
tách poskytovaných naší organizací. Pracovníci MENS SANA o.s. také v průběhu celého roku navštěvovali své 
klienty v psychiatrické léčebně. Hlavním cílem těchto návštěv byla podpora klienta nacházejícího se mimo 
své přirozené prostředí, popřípadě řešení některých praktických záležitostí klienta. V polovině a na konci 
roku jsme pro pacienty hospitalizované v PL vytvořili společenský program s hudebním a divadelním 
vystoupením našich klientů společně s pracovníky a dobrovolníky našeho sdružení.

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.



Ukázka z tvorby našich klientů

Michal Zemánek

Prostor

Kde je prostor, tam je i čas.
Kde, kdepak jsi zůstala?
Tam uprostřed prostoru,
tam, tam, kde jsi měl na mě vždycky čas.
Tam , tam jsem dozrála,
když jablka jsem trhala,
objevil se zlý slizký had.
Já nestačila povídat.
Já nestačila utíkat.
Tam, kde je prostor, je i čas, vzpomínáš...

Chvála řeči

Mluvíme krásně.
Mluvíme jakýmkoli jazykem.
Všechno je růžové.
Vždyť pijeme víno růžové.
Mluvíme krásně,
je to růžové,
ale je toho všude plno,
a nedá se to poslouchat.



Nálada

Sytá nálada padá
mezi nás dva.

Už jsem se umyl,
vyčistil jsem si zuby,
vykartáčoval jsem si boty,

uvařil jsem čaj,

to všechno kvůli tobě,
abys byla už konečně krásná
a milá,
ale já jsem pořád takový,

jaký jsem býval,
pořád znova,
ale napomínání je věčné.

Václav Michalík

Soused Kavan

Chodím tiše po domě
ve své osobě
a jezdím na procházky Ostravou
tahat za provázky
prášky mě sráží únavou

Pan Kavan pracuje ve fabrice
má teplé oči
a stejně naivní červené líce
v padesáti letech dělníka
roky krade fabrika

Vašku, taky chodíš pro rohlíky do města
když obchod je na pár kroků
jsme dva nájemníci z jednoho těsta
ať je nám do tolika roků

Chodím tahat za provázky
nejsem pupek světa
nemocný a unavený



Vzpomínka 

Poprvé jsme se potkali na kulturním vystoupení před čtrnácti lety. Četli jsme 
básničky a já hrál na flétnu. Růži, kterou mi dali, jsem zanesl mamince do nemocni-
ce. Od té doby asi na mne myslel, protože mi pomohl k práci. Rodiče tenkrát měli 
velkou radost. Roznášeli jsme spolu v Michálkovicích, kde bydlel, noviny. Každou 
sobotu jsme po posledním Rudém právu (po poslední stránce) popíjeli teplý čaj 
a coca-colu na Rotundě, popřáli si pěkný víkend a nashle, ahoj. Tak to chodilo 5 
nebo 6 let. Pak nám dali invalidní důchod, asi proto, že těch nachozených kilometrů 
byly stovky, možná vlakem do Paříže a zpátky. Párkrát jsme si vlezli do vlasů, ale jak 
už to u hypercitlivých kamarádů bývá, já nebo on nabídnul přátelskou ruku a v ní 
ustrašené odpuštění s přáníčkem „už se nezlob“. Bral jsem tenkrát Lepouš, jak tomu 
tatínek říkal, a nechodil na kontrolu bílých krvinek (KO) a ty? Nevím, ale dnes večer 
je mi dobře. Vzpomínám na Tebe u šálku kávy s Marií Rottrovou a Petrem Mukem. 
Ahoj a dobrou noc (Zemánku) Míšo.  Vašek.

P.S: Jestli se tu někdy objevíš a přečteš si to, tak můžeš něco připsat.



Adéla
Čekal jsem na autobus. Bylo chladno a byl duben.
Když jsem dojel domů, můj pokoj byl prohřátý sluncem a já vnímal 
teplo celým svým tělem. Až jsem skoro zapomenul na Adélu, kterou 
jsem měl rád a která můj cit neopětovala.
Adéla později mé námluvy ukončila a já, věren své zásadě, že pro 
jedno kvítí slunce nesvítí, jsem na ni docela rychle zapomenul. Dnes 
už jen s nostalgií vzpomínám na naše večery s vínem a hudbou. 
Středomoří
Rád vzpomínám na vzpřímeného námořníka v jednom přístavu, 
co právě přivázal svou bárku pomocí lana ke kamennému sloupku 
a upřel pohled do dáli.
Moře v přístavu bývalo mírné a kolébalo loďkami.
Večer tam ožívala kolonáda. Někde bylo sice skoro ticho, ale jinde 
zněly přítmím tóny zlidovělých šlágrů. A na nedalekém tržišti 
mládenec lákal svým úsměvem turisty na obrazy.
Když se setmělo úplně, zmizely obrysy a jen u kolonády svítily bílé 
žárovky.
Tou dobou jsem sedával u mola a pohled jsem měl, stejně jako ten 
námořník, upřen někam daleko za obzor. Pavel Němec

Podniky

Ve Spolku měli telefon na mince. 
U tří králů zase záchody v patře. 
V Krušovicích džůbox. Pod plata-
nem oplocenou zahrádku (jednou 
jsem plot přelezl). V Baníku měli 
obří obrazovku. V Kenkenu měli 
stůl pro domácí. V Desperadu na 
Stodolní se tančilo na barovém 
pultu. V E99 na Stodolní promítali 
diskošku z předešlé noci. Do Roz-
krocku se chodilo po schodech do 
sklepa. V Barvách měli jen lahvové 
pivo… Ještě si vzpomínám.



Zuzka B.
Efekt motýlích křídel

Na pláži poletoval motýl. Sluneční paprsky se odrážely od křídel a tvořily fialový třpyt. Motýl létal, jako by 
tančil, ale teplého písku se nedotýkal ani špičkami. Poletoval si jen tak pro sebe, pro hřejivé slunce, teplý 
písek, svěží vánek i klidné moře, a tu si všiml, že moře se od něj vzdaluje. „Proč ode mne odchází,“ pomyslel 
si fialový motýl, „vždyť poletuji i pro moře. Že by někde jinde létal nádherněji než já jiný motýl takové barvy, 
kterou by se i dokonale modré moře chtělo zbarvit? Chci poznat to stvoření,“ zatoužil motýl a rozletěl se 
za mořem, které vlnku po vlnce opouštělo písčitou pláž. Motýl letěl a jeho fialová křídla se třpytila, jejich 
máváním se zvedal lehký vánek, který si něžně pohrával s vlnkami, a moře klidně plulo dál od pevniny. 
Pevnina už nebyla k dohlédnutí, když motýl pocítil únavu. Podíval se na moře, na kterém se odráželo nebe, 
a zalitoval: „Kéž bych měl pod křídly pevnou půdu, abych si mohl odpočinout a nasosat trochu nektaru.“ 
Podíval se na nebe, které vypadalo jako moře, a zasteskl si: „A kde je ten nádherný motýl, jehož barvou se 
chce zbarvit samo moře?“ Mával křídly jen ztěžka, únava ho přemáhala, sem tam se konečkem křídla dotkl 
moře, až kapičky vody vyletěly do výše.  „Kdybych našel toho motýla, mohl by mi pomoci, nesl by mě na 
svých křídlech, než bych si odpočinul, a potom bych ho nesl zase já,“ pomyslel si, ale druhý motýl se 
neobjevil a první umdléval. Moře zpívalo svou ušplouchanou uspávanku a motýl klesal s očkama zavřenýma 
pod tíhou únavy. Moře ho pohlcovalo a on pomalu usínal navěky. Jeho fialová křídla se rozpouštěla a barvila 
moře do fialova. Jeho nádherné poletování na pláži bylo jen vzpomínkou a druhý motýl byl pouhým snem.
Tam, kde se moře nebe dotýká, je věčnost světlem zalitá.


