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Pár slov na úvod
Vážení a milí čtenáři těchto řádků,
vítejte u shrnutí činnosti občanského sdružení MENS SANA v roce 2011. Naši snahou bylo upřímně sdělit, co se nám 
povedlo i co se nám povedlo méně, a to pokud možno tak, aby tato výroční zpráva nebyla pouhými statistickými údaji, 
neboť za všemi čísly se skrývají lidé se svými osudy a životními příběhy. Pokusíme se tedy dát na světlo alespoň pár mini-
příběhů těch, kterým jsme pomohli jít těžkým životem o trochu lehčeji. Básničky, povídky a aforismy jsou také dílem 
lidí žijících s duševním onemocněním.
Rok 2011 vzhledem k předcházejícím čtyřem létům byl relativně klidný, co se týče řešení nových nájemních smluv, stěho-
vání, přestaveb a úprav prostorů. Napětí zavládlo až ve druhé polovině roku, kdy jsme se museli vypořádat se vzniklým 
deficitem z důvodu vrácení části dotace, kterou jsme získali v roce 2009 na předfinancování Individuálního projektu kraje. 
I přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo získat dostatek financí, který by vedl k udržení stávajícího týmu odborných 
pracovníků. Do dalšího roku jsme vstoupili s nadějí, že po 15 letech úspěšného trvání naší organizace se nám podaří 
získat finanční prostředky, abychom i nadále mohli poskytovat pomoc a podporu těm, co si sami pomoci nemohou. 

                                                                                                Děkuji všem, kteří pomáhají měnit slova ve skutky.

Minipříběhy
Mé jméno je Roman, je mi 42 let a mám plný invalidní důchod. Nemocný jsem už odmala. Také moje máma byla 
hodně nemocná a léčila se na psychiatrii, tak jako já. Před dvěma lety zemřela. Za několik měsíců po ní mi umřel 
také táta, co s námi nikdy nebydlel, ale občas nám pomohl. Příbuzní si mysleli, že sám bydlet v bytě po mojí mámě 
nedokážu, ale já to dokázal! Pomáhají mi lidé z Mens Sany. Děkuji jim všem. Roman

Kdybychom byli andělé
Nosili bychom na křídlech 
Ty co sami jít nemohou
Kdybychom byli andělé

Sušili bychom slzy
Těm co pláčou

Kdybychom byli andělé
Přinášeli bychom světlo
Těm co bloudí ve tmě

Kdybychom byli andělé
Pomohli bychom lidem od bolesti

Jaroslava Saidlová
Předsedkyně Rady sdružení, ředitelka



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

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

E-mail: menssana@menssana.cz
www.menssana.cz

Rada sdružení: 
Jaroslava Saidlová - předsedkyně Rady sdružení, Jana Suderová, Jana Kročová, Jan Svorník, Alena Merendová  
Lidé MENS SANA o.s.: 
Jaroslava Saidlová - ředitelka, Jana Suderová - vedoucí služby sociální rehabilitace, Jana Kročová - vedoucí služby podpo-
ra samostatného bydlení, Alena Merendová - vedoucí vzdělávacích aktivit, Hana Černá - pracovnice v sociálních službách, 
Martina Grucmanová - sociální pracovnice, Kateřina Haasová - sociální pracovnice, Zuzana Horkelová - pracovnice v soci-
álních 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, 
Dagmar Podrazová - lektorka výuky hry na flétnu, Gabriela Wojtylová - účetní
Dobrovolníci: 
Markéta Dobrá - psychiatr, psychoterapeut, Petra Závorová - pomoc při kulturních a prodejních akcích, Růžena Ťažká - 
lektor pohybových aktivit, Jiří Neduha - hudebník, Roman Rotter - hudebník
V MENS SANA, o. s., v roce 2011 pracovalo 14 odborných  zaměstnanců  na 11 úvazků (4,5 úvazku Podpora samostatné-
ho bydlení; 6,5 úvazku Sociální rehabilitace), 2 zaměstnanci pracovali na dohodu o pracovní činnosti. V průběhu roku 2011 
došlo k odchodu 4 zaměstnanců.
MENS SANA o.s. v roce 2011 měla 23 členů.



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 naplňovala MENS SANA o. s., jako subdodavatel a od 1. 3. 2010 jako dodavatel veřejnou 
zakázku Individuálního projektu kraje „Poskytování služeb sociální rehabilitace“ a „Poskytování služeb podpora samo-
statného bydlení“ oblasti „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ CZ.1.04/3.1.00/05.00009. 
Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1.

Otevřený dům 
Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované služby sociální rehabilitace. Tento projekt je příkladem dobré praxe, 
jelikož s malými obměnami funguje již 15 let. 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, ve kterých mohou získat a obnovit manuální zručnost při práci 
v keramické a šicí dílně, počítačovou 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 uži-
vateli na získání pracovního místa nebo uplatnění v chráněné dílně. Klienti využívali ambulantní i terénní formu spolupráce.

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



STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut):   11 453 
Počet intervencí - individuální sociální práce:      5565 
Počet intervencí - skupinová sociální práce:         5786 
Počet intervencí - krizová intervence:                      61
Počet intervencí po telefonu:                                41 
Celkový počet kontaktů (do 30 minut):      2 055
Kapacita služby (počet uživatelů):      80
Uživatelé, kteří využili služeb Sociální rehabilitace:    115 (tj. vůči roku 2010 nárůst o 38) 
Noví uživatelé:         54 
Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu:  24
Pohlaví ženy/muži:          70/45
Rozdělení podle místa: Ostrava/z jiného regionu MSK:    87/28
Věkové skupiny:
18 - 26 let:         11
27 - 40 let:         44
41 - 55 let:         40
56 - 65 let:         17 
65 - 80 let:         3
Uživatelé, kteří využili socioterapeutické skupinové práce:      68
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce:   34 
Celkový počet nových uživatelů za období realizace projektu OP LZZ v období od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2011: 206
Finanční podpora: MSK v rámci IPK (OP LZZ), statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba

Minipříběhy
Schizofrenií jsem onemocněla v 15 letech, na střední školu jsem už nenastoupila. Teď je mi 22. Až do minulého 
roku jsem byla 12x hospitalizována v psychiatrické léčebně, vždy na dlouhý čas. Rok 2011 byl krásný, protože 
jsem nemusela v léčebně strávit ani den, začala jsem pravidelně docházet do Mens Sany, a navíc jsem začala 
chodit do školy. Je to sice jenom učňák, ale pro mě je to takové malé vítězství. Lidi z Mens Sany mi pomohli najít 
školu a taky asistenty, kteří mi pomáhají.  Děkuji, že můžu žít tam, kde to mám ráda.  
Eva, 22 let



Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení 
Projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali za podpory statutárního města Ostrava a Moravsko-
slezského kraje od roku 2004. Uvedený projekt je součástí námi poskytované sociální služby Podpora samostatného 
bydlení. Jde o sociální práci v terénu, poskytovanou přímo v domácnostech lidí (v tréninkových bytech MENS SANA, o. s., 
ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na ubytovnách). Projekt je určen především lidem s dušev-
ním onemocněním z okruhu psychóz, značná část uživatelů jsou lidé se zkušeností s dlouhodobou hospitalizací v psychiat-
rické léčebně.  

V tréninkových bytech MENS SANA o. s., bydlí uživatelé po dobu potřebnou pro získání dovedností k samostatnému 
bydlení bez závislosti na pomoci osob blízkých. Snahou našich pracovníků je vytvářet podporu při hledání vhodné 
alternativy následného bydlení.

Tréninkové bydlení, které má naše organizace ve správě od Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih jsme provozovali 
v 10 bytech zvláštního určení na ulici Horymírova v domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Jih.  V roce 2011 došlo 
k obměnám uživatelů ve dvou bytech, kdy uživatelka s podporou pracovníka MENS SANA o. s., získala nájemní byt 
a jeden uživatel z důvodu dlouhodobě zhoršeného zdravotního stavu byl umístěn v Domově se zvláštním režimem. Volné 
byty byly obsazeny novými zájemci o tréninkové bydlení.

V katastru Ostrava-Přívoz jsme v roce 2011 měli v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále 
ÚMOb MOaP) sedm tréninkových bytů, jeden třípokojový a šest jednopokojových. Tréninkové skupinové bydlení jsme 
poskytovali třem uživatelům v třípokojovém bytě na ulici Podmolova 3A.  Ke konci roku došlo k přesunu jednoho uživatele 
ze skupinového bydlení do samostatného tréninkového bytu na ulici Úprkova 945/9. V bytech na ulici Orebitská 23 a 29 
došlo v průběhu roku 2011 k nastěhování a obměně sedmi uživatelů. U jednoho uživatele se nám podařilo získat od ÚMOb 
MOaP obecní nájemní byt se smlouvou o nájmu na dobu neurčitou.  V bytech na ulici Macharova 9 a Vaškova 19 bydleli 
dva uživatelé, a jelikož prokázali schopnosti potřebné k samostatnému bydlení, zaslali jsme na konci prosince 2011 žádost 
na Radu ÚMOb MOaP o převedení nájemních smluv na tyto uživatele. Na ulici Úprkova 945/9, kde máme v nájmu dva 
byty, bydlely tři uživatelky.



Minipříběhy
Jmenuju se Petr. Žiji se schizofrenií řadu let. S Mens Sanou jsme řešili několik let moje stálé bydlení. Neměl jsem 
dost peněz, abych si koupil byt, a chtěl jsem pak žít v malé chatce. S mámou, která má také problémy, jsem 
už bydlet nemohl. Chtěl jsem normálně a bez obav žít. Bydlel jsem nejdříve téměř dva roky v nácvikovém bytě 
Mens Sany v domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Zábřehu a potom v dalším nácvikovém bytě v nájemním 
domě v Ostravě-Přívoze. Ke konci roku Mens Sana požádala radu Moravské Ostravy, aby nájemní smlouvu převed-
la přímo na mé jméno. Jsem šťastný, že získám byt. Mens Sana mi také dala práci na zahradě a to, co si vydělám, 
ušetřím, abych měl na zaplacení kauce za byt, který získám do svého nájmu. To jsem vždycky chtěl – práci 
a bydlení.  Nemusím se už bát, že nebudu mít kde bydlet. 
Díky. Petr, 35 let.

STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut) :   5 721
Počet intervencí - individuální sociální práce:      5 352
Počet intervencí - skupinová sociální práce:             302
Počet intervencí - krizová intervence:                       48
Počet intervencí po telefonu:                                  19
Celkový počet kontaktů (do 30 minut):      1 965
Kapacita služby (počet uživatelů):      50
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení:   48 
Noví uživatelé:         40 
Uživatelé v tréninkových bytech celkem:      27
Počet uživatelů tréninkových bytů v katastru Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz:   12/15
Počet tréninkových bytů v katastru Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz:    10/7
Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu:  16
Pohlaví ženy/muži:          21/27
Rozdělení podle místa: Ostrava/z jiného regionu MSK:    41/7
Věkové skupiny:
18 - 26 let:         10
27 - 40 let:         24
41 - 55 let:         11
56 - 65 let:            2 
65 - 80 let:            1
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce:   13 
Celkový počet nových uživatelů za období realizace projektu OP LZZ v období od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2011: 80
Finanční podpora: MSK v rámci IPK (OP LZZ), statutární město Ostrava, Nadace OKD



Tréninkové bydlení 
Projekt byl zaměřen na získání finančních prostředků nutných ke zprovoznění, udržení a pořízení vybavení pronajatých 
bytů za účelem realizace tréninkového bydlení pro osoby s duševním onemocněním. V rámci projektu se nám podařilo 
zprovoznit dva nové nájemní byty, které jsme získali od ÚMOb MOaP a také je vybavit nábytkem, ledničkami, pračkami, 
kuchyňským nádobím a osvětlovacími tělesy. Z tohoto projektu jsme také financovali nutné opravy a dovybavení dalších 
tréninkových bytů a náklady vzniklé za nájmy a služby v souvislosti s obměnou uživatelů tréninkových bytů.  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 
nabídnout vhodnou alternativu bydlení spojenou s prostorem pro dlouhodobou spolupráci s uživatelem na možnostech 
řešení jeho celkové situace. Vybudování a udržení tréninkového bydlení pro osoby s duševním onemocněním vnímáme 
jako předstupeň chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním.
Finanční podpora: statutární město Ostrava

Petr Krejčí - Kreizi
Projdu se zámeckou zahradou

a spolu s ranním sluncem
si zazpívám píseň
starých trubadúrů.

Mám rád zimu
protože se mohu těšit na slunce

mám rád samotu
protože mohu snít o lásce

mám rád lidi
protože v nich mohu nacházet kousky andělů

mám rád život
protože nevím, jak chutná smrt.

Lásko      , lásko
sviť mi na mou pouť
zevnitř mě ovládni
najdi svou cestu

i k té jediné.



Některé akce a aktivity projektu: 
Pravidelné aktivity:
Keramická, textilní, výtvarná dílna: pondělí: 8 -15 hodin.
Arteterapie: středa skupinová arteterapie: 13 - 18 hodin, individuální arteterapie dle domluvy.
Divadelní dílna: pátek 14 - 16 hodin.
Muzikoterapie: úterý 10 - 12 hodin.
Pohybové aktivity: pondělí a středa.
Klub „Dobré duše“– pravidelná setkání 1x měsíčně  s rodiči a osobami blízkými lidí s duševním onemocněním za účastí 
psychiatričky MUDr. Markéty Dobré a sociálních pracovníků v Kafárně Anima Viva, o. s.
Společné setkání maminek se zkušeností s duševním onemocněním, které pečují o děti do 8 let, za účasti MUDr. Dobré 
a sociálních pracovníků MENS SANA, o. s., 1x měsíčně.
Čtení ze šuplíku s hudebním doprovodem Jiřího Neduhy, Romana Rottra a flétnového 
a divadelního souboru MENS SANA, o. s.,  GVUO – Dům umění, 1x měsíčně.
Preventivní kreativní programy (muzikoterapie, keramická dílnička) pro děti ze Základní 
a mateřské školy při městské nemocnici, Ukrajinská 19 a děti ze základní školy 
Ukrajinská 1533, 10x ročně.
Preventivní kreativní programy pro děti a mládež z DD Kunčice, 1x - 2x měsíčně.

Ostrov naděje
Tento projekt, který realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již od roku 2003, je zaměřen na poskyto-
vání volnočasových aktivit lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří prošli námi poskytovanými sociálními 
službami a mají naplněné své cíle v individuálním plánu. Tito lidé z důvodu velmi nízkých invalidních důchodů a speci-
fických potřeb nemohou navštěvovat placené volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. Další cílovou skupinou jsou lidé 
s jiným zdravotním znevýhodněním a také osoby blízké lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Poslední cílovou 
skupinou jsou děti a mládež z ostravského regionu, která pravidelně přicházela do našeho zařízení na kreativní programy 
zaměřené na prevenci duševního onemocnění. Preventivní programy pravidelně využívaly děti z Dětského domova 
se ZŠ z Ostravy-Kunčic, po celý školní rok docházely děti s kombinovanými vadami ze Základní školy a Mateřské 
školy Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19 a děti s poruchami autistického spektra ze Základní školy  Ostrava-Poruba, 
Ukrajinská 1533.



Některé další aktivity projektu:
19. 4. Den Země – kreativní dílna pro děti ze základních škol.
1. 6. Společenský program v PL Opava s vystoupením hudebního a divadelního 
 souboru MENS SANA, o. s., hudební dílna pro pacienty PL Opava (cca 150 lidí).
1. - 3. 7. Ozdravný pobyt na Hukvaldech s maminkami a dětmi do 8 let, vedla 
Markéta Dobrá a Jana Kročová.
 5. 8. Výlet s dětmi do ostravské zoo.
26. 8. Rozloučení s létem na zahradě, bazárek, opékání špekáčků, hudební vystoupení.
29. 11. Přednáška s besedou v Librexu.
7. 12. Turnaj „O zlaté gatě“ ve stolním tenise, CVČ Vietnamská.
12. 12. Společenský program v PL Opava s vystoupením hudebního a divadelního 
 souboru MENS SANA o. s., hudební dílna pro pacienty PL Opava (cca 150 lidí).
21.12. Vánoční kreativní dílna s posezením s klienty.
Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského 
obvodu Ostrava-Poruba a Nadace ArcelorMittal

Minipříběhy
Jmenuji se Dagmar, je mi 57 let. Již dlouhá léta trpím duševní nemocí. K tomu 
všemu ještě nastaly problémy v mém manželství, které ještě více zhoršily můj 
zdravotní stav. Velmi často jsem bývala hospitalizována v psychiatrické léčebně. 
Před více než rokem jsem začala spolupracovat se sdružením Mens Sana, jež mi 
poskytlo nácvikové bydlení v malém bytě. Můj zdravotní stav se stabilizoval, po-
čet hospitalizací se výrazně snížil. Mens Sana mi navíc zprostředkovala možnost 
získání bytu do vlastního nájmu, což velmi vítám a jsem za to vděčná. 
Děkuji.  Dagmar

Svítím jen proto, aby bylo světlo; topím, aby bylo teplo; jím, abych 
zahnal hlad. A zatímco slunce svítí, procházíš se Komenského sady 

s hlavou plnou plánů a žiješ si ve světě, do kterého mohu jen nahléd-
nout. A budeme-li chtít spolu žít 365 dní v roce, vždy znovu se bude-

me vítat i loučit.
Pavel, 38 let



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 duševním onemocněním. Projekt Dny bez bariér byl tvořen řadou kreativních 
a společenských aktivit, které jsme uskutečnili v rámci celorepublikových destigmatizačních kampaní: XXI. ročníku Týdnů 
duševního zdraví (TDZ) a XII. 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, od samého počátku své existence.

Vzdělávání lidí s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi
Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním v oblasti humanitní, technické 
i praktické. Cílem všech vzdělávacích programů byla podpora člověka s duševním onemocněním v jeho aktivním přístupu 
k životu i k nemoci. V roce 2011 byly realizovány kurzy hospodaření s penězi, jazykové kurzy (angličtina, němčina, špa-
nělština), výuka hry na hudební nástroj, výuka PC, psaní na PC všemi deseti. Důležitou aktivitou projektu byla v roce 2011 
také příprava mladých lidí s duševním onemocněním ke studiu na středních školách a pomoc při studiu. Již šestým rokem 
spolupracujeme se Střední školou prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, kde v roce 2011 studovalo s naší podporou 
v pěti ročnících dálkového studia 6 lidí s  duševním onemocněním.

STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut):    1 312
Počet intervencí - výuka cizích jazyků:                     440
Počet intervencí - výuka PC:                                     549
Počet intervencí - výuka psaní všemi deseti:            131
Počet intervencí - hospodaření s penězi:                     67
Počet intervencí - výuka hry na hudební nástroj:     125
Uživatelé, kteří využili výukové programy:    72 
Věkové skupiny:
18 - 26 let:         19
27 - 40 let:         22
41 - 55 let:         23
56 - 65 let:           7 
65 - 80 let:           1  
Finanční podpora: statutární město Ostrava 



Akce projektu: 
Měsíc bláznovství 1. - 30. 4. 2011 :
5. 4. a 15. 4. Tvůrčí velikonoční dílna zaměřená na výrobu velikonočních dekorací.
7. 4., 12. 4. a 26. 4.  Hudební dílna pro dospělé.
14. 4.  Přednáška s besedou MUDr. M. Dobré na téma „Vliv duševního onemocnění na rodinný život“. 
14. 4. Hudební dílna s dětmi ze ZŠ Ukrajinská 1533 a s dětmi s kombinovanými vadami ze ZŠ Ukrajinská při městské 
nemocnici.
19. 4. Den země – kreativní dílnička pro školní děti, prodejní výstava výrobků vzniklých v dílnách MENS SANA o. s., 
prezentace organizace MENS SANA o. s, informační letáky.
21. 4. Čtení ze šuplíku s hudebním doprovodem Jiřího Neduhy, Romana Rottra a flétnového a divadelního souboru pod 
vedením Dagmar Podrazové (GVUO-Dům umění).
22. 4. Kreativní dílna s dětmi ze ZŠ a DD Ostrava-Kunčice – výrobky z marcipánu.
27. 4. Ostravský Drozdík ve stylu karaoke.
29. 4. Setkávárna – informativní program s kulturním vystoupením hudebního ansámblu MENS SANA, o. s., určený lidem 
s duševním onemocněním a lidem z veřejnosti. Setkání klientů, pracovníků a dobrovolníků a lidí z veřejnosti v Kafárně 
Anima.
Týdny pro duševní zdraví 10. 9. - 10. 10. 2011 :
6. 9.    Hudební dílna pro dospělé.
12. 9., 19. 9., 20. 9., 30. 9., 3. 10., 10. 10.- Tvůrčí dílny zaměřené na výrobu přívěšků a šperků z FIMA, drátků, 
halloweenské tvoření, smaltování, keramiku.
15. 9.  Ostravský Drozdík ve stylu karaoke (klub Sydney na Stodolní ulici).
22. 9.  Hudební dílna s dětmi ze ZŠ a DD Ostrava-Kunčice.
22. 9.  Čtení ze šuplíku s hudebním doprovodem Jiřího Neduhy, Romana Rottra a flétnového a divadelního souboru 
MENS SANA o. s. (GVUO-Dům umění).
23. 9.  Hudební dílna s dětmi ze ZŠ Ukrajinská 1533 a dětmi s kombinovanými vadami ZŠ Ukrajinská při městské 
nemocnici.
23. 9.  Kreativní dílna s dětmi ze ZŠ a DD Ostrava-Kunčice – výrobky z marcipánu.
29. 9.  Beseda s rodiči a s osobami blízkými lidem se zkušeností s duševním onemocněním „Klub dobré duše“ 
v Kafárně Anima.
10. 10. Den otevřených dveří (promítání filmu „Příběh nemocné duše“, vystoupení Flétnového souboru MENS SANA o. s., 
autorské čtení).
Finanční podpora: statutární město Ostrava



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. Infor-
mační kampaň TDZ probíhala prostřednictvím letáků umístěných v ambulancích psychiatrů a psychologů, ve školských 
zařízeních a ve všech prostředcích MHD v Ostravě po celou dobu kampaně. Veřejnost byla informována o této destigmati-
zační kampani prostřednictvím tiskových zpráv, infoportálu Komunitního plánu města Ostravy, veřejného portálu helpnetu, 
OS-Noviny a také prostřednictvím našich webových stránek. 
Hlavním sloganem naší kampaně bylo: „Zapojte se s námi do letošní kampaně Týdny pro duševní zdraví a pomozte, 
aby lidé s duševním onemocněním byli vidět, slyšet a nebyli sami, neboť: Největším nepřítelem duševně nemoc-
ného je jeho osamělost“. V rámci uvedené kampaně jsme uskutečnili v prostorách hejtmanství Moravskoslezského kraje 
vernisáž výstavy s názvem „Když ústa mlčí a duše promlouvá“ a autorské čtení. Autorská čtení s názvem „Čtení 
ze šuplíku“ jsme uskutečnili v Domě umění, DK Akord, v prostorách hejtmanství Moravskoslezského kraje a v prostorách 
MENS SANA, o. s., v rámci Dne otevřených dveří.
Akce se stejnojmenným názvem projektu se konala 5. října v DK Akord v Ostravě-Zábřehu. 
Program se skládal z těchto částí:
Promítání filmu „Příběh                     duše“ (9 – 9,30 hodin)
Přednášky a beseda s odborníky (9,30 – 13 hodin)
Kreativní dílny (14 – 18 hodin)
Promítání filmu „Příběh nemocné duše“ (16 – 16,30 hodin)
Zahájení vernisáže výstavy (16,30 - 17 hodin)
Autorské čtení (17 – 18 hodin)
Koncert kapely 

                                                            z Kladna (18 – 19,30 hodin)
Finanční podpora: statutární město Ostrava, firma Pfizer, s.r.o

Podpora terénních sociálních služeb
Cílem projektu bylo získat finanční prostředky na pořízení osobního automobilu pro pracovníky v přímé péči za účelem 
zlepšení dostupnosti sociálních služeb, zejména pro terénní sociální službu – podporu samostatného bydlení a terénní 
formu služby sociální rehabilitace. Díky pořízení služebního automobilu se nám podařilo zefektivnit terénní sociální práci, 
kdy tým pracovníků se mohl rychleji pohybovat v terénu. Přínosem pro uživatele byla především větší mobilita týmu, byla 
poskytována i větší a častější míra podpory, díky které lidé s vážným duševním onemocněním mohli co nejdéle setrvávat 
v přirozeném prostředí. Častější míru podpory jsme poskytovali uživatelům hospitalizovaným v psychiatrické léčebně 
v Opavě a na psychiatrickém oddělení nemocnice v Havířově. Služebního vozidla jsme využívali také při častějších 
kontaktech s ošetřujícími psychiatry v odlehlejších částech Ostravy a okolí a častějších návštěvách klientů bydlících 
mimo Ostravu.
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj



Ostrava-Přívoz
Náš tovární komín je šedý, s červenými a bílými pruhy. Tyčí se mezi budovami elektrárny a v noci na něm blikají 
světla jako na majáku. (Ptal jsem se, jestli může komín vypouštět žlutý dým, a prý je povoleno všechno). Máme 
tu i ulici Palackého, která je dlouhá, kam až oko dohlédne. A jednou tu možná bude i metro. 
Pavel, 39 let

Supervize, školení, semináře, služební cesty 2011
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. Petra 
Hejzlara a Bc. Petra Odstrčila.
V průběhu celého roku probíhaly konzultace a školení o standardech služeb sociální rehabilitace a podpory samostatného 
bydlení pod vedením Mgr. Kamily Pospíškové.

                               MENS SANA o. s. se zúčastnili v průběhu roku těchto vzdělávacích akcí a konferencí:
Individuální plánování, Kurz pro pracovníky v sociálních službách, Dluhová problematika, Finanční gramotnost, Šetrná 
sebeobrana, Case management, Case management zaměřený na terénní práci, Úvod do mediace, Manažerské dovednos-
ti, Výcvik v mediaci, Archivní zákon v aplikaci na sociální služby, Rozjeď svůj Social Startup, Seminář k vykazování
ukazatelů pro systém Esrp, Konference k transformaci pobytových služeb, Podpora a rozvoj služeb sociální prevence 
v Moravskoslezském kraji.



Členství v organizacích 
MENS SANA o. s. je členem Krajské rady humanitárních organizací, České rady sociálních služeb, České asociace 
pro psychické zdraví Praha, Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné, Asociace nestátních neziskových organi-
zací a Asociace poskytovaných sociálních služeb.

Spolupráce a podpora
Během celého roku jsme v rámci spolupráce umožňovali studentům Ostravská univerzity, Cyrilometodějské teologické 
fakulty Univerzity Palackého, Slezské univerzity - Fakulty veřejných politik v Opavě, Vyšší odborné školy sociální v Ostravě, 
CARITAS - Vyšší odborné školy sociální v Olomouci a studentům SŠ prof. Zdeňka Matějčka absolvovat zdarma studijní 
praxe, odborné stáže a exkurze. 

Děkujeme všem spolupracujícím organizacím, firmám i jednotlivcům za podporu a vstřícnost, také našim uživatelům, kteří 
s důvěrou využívali poskytovaných služeb, a všem těm, kdo nás podporovali radou i nasloucháním a těšíme se na další 
spolupráci v roce nadcházejícím.

                                                       : ADRA, AI NET, s. r. o., ANIMA VIVA, o. s., Arcelor Mittal Ostrava, a. s., Armáda spásy ČR, 
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, Dětský domov se školou a základní 
škola, Jeseninova 4/31, Ostrava-Kunčice, DOMESTAV, s. r. o., Eko-info centrum Ostrava, Galerie Antonína Kroči, Galerie 
výtvarného umění v Ostravě, Charita Ostrava, Charita Opava , Komunitní plán města Ostravy, Lidová konzervatoř a 
Múzická škola , Nadace OKD, Onko-Amazonky, sdružení onkologických pacientů , Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta 
sociálních studií, Pfizer, s. r. o., Práh, o. s., Psychiatrická léčebna v Opavě, Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice 
Ostrava, Slezská univerzita v Opavě, 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., 
Špaček projekt, s. r. o., Unie Roska Ostrava, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, ÚMOb Ostrava-Poruba, Vyšší odborná 
škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, Základní škola Ukrajinská, 1533/13, Ostrava-Poruba, Základní škola a Mateřská 
škola Ukrajinská 19, Ostrava - Poruba, ZEBRA FASHION CZ, s. r. o.
Bulvar ARTu, zejména panu producentovi Tomášovi Měšťanovi za zapůjčení filmu „ Příběh nemocné duše“.



Finanční podpora, sponzorské dary a jiná forma podpory naší činnosti:

Děkujeme všem našim donátorům, sponzorům a dárcům za jejich finanční a materiální podporu. 

Hlavní finanční zdroje v roce 2011

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
IPK Sociální rehabilitace                                     1.707.409,40
IPK Podpora samostatného bydlení                            838.938,70
Podpora terénních sociálních služeb                                                                        150.000,- 

Statutární město Ostrava 
Otevřený dům - sociální rehabilitace                                                                         400.000,-
Podpora samostatného bydlení                                 600.000,-
Tréninkové  bydlení                                                  170.000,-
Vzdělávání lidí s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi      200.000,-
Ostrov naděje                                                            200.000,-
Prolomení ticha                                                         100.000,-
Dny bez bariér                                                                            50.000,-

Úřady městských obvodů
Úřad městského obvodu Poruba – Otevřený dům                   10.000,-
Úřad městského obvodu Poruba – Ostrov naděje                   10.000,-

Nadace, firmy
Nadace OKD – Podpora samostatného bydlení           340.000,-
Pfizer, s. r. o. –   Prolomení ticha              28.000,-
ArcelorMittal Ostrava, a. s.          10.000,-



NÁKLADY Kč %

spotřeba materiálu 243 083,00 4,50
provozní režie - BYTY 25 661,00 0,48
elektrická energie - BYTY 35 203,80 0,65
plyn - BYTY 105 540,70 1,96
spotřebované nákupy 409 488,50 7,59
opravy a udržování 70 261,00 1,30
cestovné 27 632,00 0,51
náklady na reprezentaci 1 799,00 0,03
nájemné - BYTY 268 560,78 4,98
služby spojené s nájmem 67 840,29 1,26
ostatní služby 720 502,48 13,35
služby 1 156 595,55 21,43
mzdové náklady 2 565 419,00 47,54
dohody o provedení práce 248 900,00 4,61
zákonné sociální pojištění 863 117,00 16,00
osobní náklady 3 677 436,00 68,15
smluvní pokuty a úroky z prodlení 10 000,00 0,19
občerstvení 19 944,00 0,37
ostatní náklady z činnosti 27 396,05 0,51
jiné provozní náklady 57 340,05 1,06
odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

90 000,00 1,67

poskytnuté členské příspěvky 5 100,00 0,09
odpisy a členské příspěvky 95 100,00 1,76

Náklady celkem 5 395 960,10 100,00



tržby za vlastní výrobky 19 785,00 0,37
tržby z prodeje služeb 40 497,00 0,75
tržby za vlastní výkony a zboží 60 282,00 1,12
úroky 2 712,63 0,05
nájemné a služby byty 411 394,00 7,62
jiné provozní výnosy 414 106,63 7,67
přijaté příspěvky (dary) 483 285,00 8,95
přijaté členské příspěvky 2 800,00 0,05
mimořádné výnosy 486 085,00 9,01
provozní dotace SMO 1 740 000,00 32,24
provozní dotace MSK 150 000,00 2,78
individuální projekt 2 546 348,10 47,18
dotace 4 436 348,10 82,20
Výnosy 5 396 821,73 100,00

Výsledek hospodaření 861,63



Petr Krejčí – Kreizi, kreizi@email.cz, Ukázky ze sbírek  Radostné zoufání  a Pouť

Blázinec. Uzavřené oddělení. Je to pořád stejné, jeden namakanej mačo, který reptá a prudí, ten si najde mladíčka, 
který mu dává cigára, jeden, dva intelektuálové, jeden mluvič, jeden modlivec, pár chodbových chodičů, spáči a já, 
pečlivý zapisovač. 

-Dej mi, prosím tě, trochu krému na ruce, praví jeden borec druhému
Ten mu vyhoví, borec si natře ruce a pusu a pak vykřikne:
-Ty vole, vždyť to je šampon.
-Já nevěděl, hájí se druhý, to je psáno řecky.

Nehorázné kšefty s cigaretama. Nikdo nemá prachy a přesto všichni hulí jak fabriky. Ještě, že já takové problémy 
nemám.

Potkal jsem jednoho mesiáše.
-Ty nekouříš? ptám se.
-To by bylo proti bohu.
-Věříš v boha?
-Věřím v svého boha. Teď pracuju na svém plánu, abych ho prosadil  do světa. Bohužel, teď to bylo přeru-
šeno mým uvězněním.

Na polouzavřené oddělení jsem přišel s borcem, byl strašně distingovaný, s kufříkem a začal pojišťovat blázny. Nakonec 
skončil zase na uzavřeném.

  

Dneska mi mama praví: Měla jsem v práci známou a ta měla dceru ve Švýcarsku. No a po x letech ji za ní pustili a 
v tom Švýcarsku jí vypadl můstek, tak tam šla na kliniku a ten zubař říkal, pane bože, co to je, a všem ty zuby uka-
zoval a všichni kroutili hlavami a pak tam pro ty zuby zřídili zvláštní vitrínku a nadepsali ji: Bolševické zuby. A to si 
tady za ty zuby pár tisíc připlatila.

Na kulturce jeden borec povídá: Já vám povím takovou bajku. Byl jeden osel, šel s nákladem soli přes řeku, přešel ji, sůl 
se rozpustila a oslovi se ulevilo. Podruhé šel osel s houbama, zase si říkal, že se mu uleví, když půjde přes řeku, houby se 
napily a osel se utopil.



René mi povídal krásnou historku, jak byl u mě v blázinci, a když se ho na vrátnici ptali, v jakém je ke mně příbuzenském 
poměru, řekl, že je můj doktor. Baba se dodnes diví, proč doktora Bolíta zavřeli na čtverku, mezi devianty a naprosté cvoky.

Pan Bušek říká u stolu: Já budu dědit hrad v Telči, ale to není jenom o tom, to podědit, ale o to se musí člověk 
starat, tam jsou koně, dobytek, ovce, zahrady. Mistr Wesley povídá: Já zdědím zámek v Anglii, akorát musím na 
internetu najít své příbuzné.

Mama mi dneska povídá: Jak jsme bydleli ve fiňáku, tak z jedné strany šachta, z druhé chemička a můj tata 
se chlubil, jaký mu vyrostl velký květák a že má dýně jak kola od trakaře a přitom jabka černé, že to nešlo 
ani umýt, a tata furt, jak žijeme zdravě.



Trochu bláznivý příběh ze života Menssany

A jak to všechno bylo?
Bylo  Nebylo

Nesdružení  Sdružení
Přátelé   Ne přátelé
Nepřátelé   Přátelé

Dům   Ne dům
Místo
Město

Nemocní   Zdraví 
Zdraví   Nemocní

A jak rok střídal se s rokem
V měnícím se čase a pomalým krokem

Začínáme pomalu dospívat…
Bude nám šestnáct!

Ale nejsme natolik dospělí, abychom všechno věděli
A tak se ptáme

Kolik máme času
objevovat v lidech krásu …
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