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Nemoc nemusí být vždy jen kříž,
Když máš přátele,
Zájmy, práci a kam jít…
Když máš někoho, kdo sdílí tvé
starosti,
Zůstane půl z tvé bolesti.
Když máš někoho, kdo drží pevně
tě za ruku,
Projdeš i černou tmou bez šrámu
a beze strachu

Pár slov na úvod
Vážení a milí čtenáři těchto řádků, tak jako každým rokem, dostává se Vám do rukou naše výroční zpráva. Tato výroční
zpráva je o naší práci, a také o tom, co se nesmazatelně vrylo do našich myslí: smysl našeho konání a trocha poezie
pro pobavení a možná i zamyšlení.

A jaký byl rok 2012?
S trochou každoroční nejistoty
Počátečním zklamáním
Lidskou závistí
I hloupostí
Ale i s pochopením
A oceněním
Někdy ve smutku
Více v radosti
S milými lidmi
S obrovskou pílí
Byl tento rok
Nesmazatelný
Neobyčejný
A jiný…

Děkuji všem svým kolegům, kteří dávali svůj čas potřebným a s láskou dělali svou práci, děkuji všem lidem, kteří se na nás
s důvěrou obraceli po celý rok, a děkuji všem laskavým donátorům, dárcům, dobrovolníkům, přátelům a lidem blízkým, kteří
nám pomáhali, abychom mohli dělat svou práci co nejlépe.
Příjemné čtení přeje
											
Jaroslava Saidlová
										
Předsedkyně Rady sdružení, ředitelka

Dělám svou práci, protože věřím v hodnoty, které nelze zaplatit penězi…
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Adresa sídla a poskytovaných služeb:

MENS SANA o.s.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
708 00 Ostrava-Poruba

MENS SANA o.s.
Motivační a vzdělávací aktivity
Skautská 1045
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
IČ/DIČ: 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, Martina Grucmanová - služby podpora
samostatného bydlení, Alena Merendová - vedoucí vzdělávacích aktivit, Hana Černá - pracovnice v sociálních službách,
Hana Neumannová - sociální pracovnice, Zuzana Horkelová - vedoucí keramické dílny, Petr Jandl - pracovník v sociálních
službách, Antonín Liška - sociální pracovník, Miroslav Plánka - pracovník v sociálních službách, Pavla Šuláková - sociální
pracovnice, Lenka Šeděnková - sociální pracovnice, Daniela Holušová - vedoucí textilní dílny, Dagmar Podrazová pracovnice v sociálních službách, Hana Kokešová – sociální pracovnice, Lenka Valíčková – psycholožka, Markéta Dobrá
- psychiatr, psychoterapeut, dobrovolník, Hana Vavříčková – sociální pracovnice, Gabriela Wojtylová – účetní, Jan Svorník
– terénní a provozní pracovník, Jiří Neduha – hudebník, vedoucí divadelního souboru NETŘESK, Roman Rotter –
hudebník, dobrovolník, Růžena Ťažká – lektor pohybových aktivit, dobrovolník, Petra Závorová – terénní pracovník,
dobrovolník, Martin Pobořil - příprava projektů EU, dobrovolník, Vendula Fialová - ekonomické poradenství, dobrovolník
V MENS SANA o. s. v roce 2012 pracovalo 16 odborných zaměstnanců na 12 úvazků (4,5 úvazku podpora
samostatného bydlení, 6,5 úvazku sociální rehabilitace, 1 úvazek vzdělávací a volnočasové aktivity), 4 zaměstnanci
pracovali na dohodu o pracovní činnosti. V průběhu roku 2012 nedošlo k odchodu žádného zaměstnance.
MENS SANA o.s. v roce 2012 měla 23 členů.
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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
Naše projekty jsou tady pro ty, kteří ztratili pevnou půdu pod nohama a chtějí ji znovu nalézt…
Otevřený dům
Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované služby sociální rehabilitace. Tento
projekt je příkladem dobré praxe, jelikož s malými obměnami funguje 16 let. V roce 2012 jsme
projekt rozšířili o kognitivní rehabilitaci. Kognitivní rehabilitace spočívá v nácviku a zlepšování
paměťových funkcí, které jsou psychotickým nebo jiným neuropsychiatrickým onemocněním
často narušeny. Cílem projektu je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním při zvládání
běžného života. Snahou všech pracovníků projektu je ve spolupráci s uživatelem předcházení
relapsům nemoci uživatele, dosažení stabilizace zdravotního stavu a omezení doby nevyhnutelných
hospitalizací na minimum. Formou podpůrných hovorů vytváříme uživateli podporu v obtížných
životních situacích. Uživatelé 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 uživateli na získání pracovního místa nebo uplatnění v chráněné dílně. Uživatelé
využívali ambulantní i terénní formu spolupráce.

Pravidelné aktivity:
Kognitivní rehabilitace, dle potřeb uživatele 1 až 5x týdně.
Práce v rehabilitační textilní a keramické dílně, dle potřeb uživatele 1 až 5x týdně.
Výukové programy (výuka jazyka anglického, výuka obsluhy PC a práce s internetem), dle potřeb
uživatele 1 až 5x týdně.
Sportovní aktivity, 1 až 2x týdně.
Socioterapeutické a psychoterapeutické skupiny pod vedením MUDr. Markéty Dobré a Hany Černé,
2x týdně. Setkávání klientů, pracovníků, dobrovolníků a veřejnosti v Kafárně Anima Viva, o. s., 1x měsíčně.
Výlety, 2 - 3x měsíčně.
Účast na předpremiérách činohry v Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího Myrona,
Komorní scéně Aréna,1x měsíčně.
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Smutno je stromu bez listí
Kořeny tíží nahota
Smutno je z nepochopení a závisti
Světlo se mění v temnotu
Smutno je řekám bez ryb
Kalná voda dere se do koryt
Smutno je těm, co jsou bez chyb
Prázdná slova se mění v prázdný
dech
Smutno je loukám bez kytek
Hlína skrývá bezmoc
Smutno je loutkám bez nitek
Smutno je těm co mají Moc
Smutno je těm co mají moc…

STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut):				
12.868
Počet intervencí - individuální sociální práce:						
5278
Počet intervencí - skupinová sociální práce:						
6994
Počet intervencí - krizová intervence:							
596
Celkový počet kontaktů (do 30 minut):							
3873
Kapacita služby: 									
100 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služeb Sociální rehabilitace: 					
133
						
(tj. vůči roku 2011 nárůst o 18 a vůči roku 2010 nárůst o 56 uživatelů)
Noví uživatelé: 										
38
Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu: 			
25
Pohlaví ženy/muži:									
74/59
Rozdělení podle místa:
Ostrava / z jiného regionu MSK: 								
99/34
Věkové skupiny: 18 - 26 let: 11; 27 - 40 let: 56; 41 - 55 let: 47; 56 - 65 let: 13; 65 - 80 let: 6
Uživatelé, kteří využili socioterapeutické skupinové práce:					
39
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce: 			
35
Finanční podpora:
MSK prostřednictvím MPSV, statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, ArcelorMittal Ostrava.
Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení
je název projektu a zároveň sociální služby. Tento projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali
za podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje od roku 2004. Sociální službu podpora samostatného
bydlení poskytujeme cílové skupině lidí s vážným duševním onemocněním terénní formou přímo v domácnostech
(v tréninkových bytech MENS SANA o. s., ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na ubytovnách).
V tréninkových bytech 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.
V roce 2012 jsme měli pro tuto formu podpory k dispozici 18 tréninkových bytů, tři z těchto bytů byly v průběhu roku
převedeny do nájmu stávajícím uživatelům. Celkově se nám podařilo podpořit osm uživatelů při získání samostatných
nájemních smluv na obecní byty.
Tréninkové bydlení probíhalo v katastru Ostrava-Jih, kde má naše organizace ve správě od Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih deset bytů zvláštního určení (0+1 a 1+1) na ulici Horymírova v domě s pečovatelskou službou. V roce 2012
došlo k obměně šesti uživatelů. Dva uživatelé byli přijati do pobytové služby domova se zvláštním režimem, tři uživatelé
uspěli ve výběrovém řízení a získali obecní byt v tomto katastru a jedna uživatelka odešla do azylového domu v Praze.
Volné byty byly obsazeny novými zájemci o tréninkové bydlení.
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Jedni v myšlenkách
Na smrt nejsou schopni
života
A jiní v naději blízkého konce
Kráčejí vstříc beznaději
Ze smutku do temnoty
Z prázdna do samoty
A z hluku do ničeho
V myšlenkách na smrt
Jsme nejblíže pravdě
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V katastru Ostrava-Přívoz jsme v roce 2012 měli v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
(dále ÚMOb MOaP) osm tréninkových bytů, jeden třípokojový na ulici Podmolova 3A pro účely skupinového bydlení
a sedm jednopokojových. Tři z bytů, které v loňském roce sloužily jako tréninkové byty na ulicích Vaškova 19, Orebitská
29 a Macharova 9, byly převedeny do nájmu třem uživatelům, kteří zvládli samostatné bydlení a přáli si zůstat i nadále
bydlet v těchto bytech. Dva uživatelé, kteří rovněž zvládli samostatné bydlení, požádali s naší pomocí ÚMOb MOaP
o jiné nájemní byty v této lokalitě a získali rovněž samostatnou nájemní smlouvu. V bytech na ulici Orebitská 23 došlo
v průběhu roku 2012 k nastěhování a obměně pěti uživatelů. V roce 2012 se nám podařilo získat do nájmu již třetí
jednopokojový byt na ulici Úprkova 945/9, kdy v tomto domě bydleli tři uživatelé ve dvou jednopokojových bytech.
V roce 2012 došlo k obměně dvou uživatelů u jednoho z těchto bytů, kdy se jeden uživatel vrátil kvůli zhoršení zdravotního
stavu do skupinového tréninkového bytu a následně po zhoršení zdravotního stavu byl přemístěn do chráněného bydlení.
V měsíci srpnu 2012 jsme absolvovali inspekci kvality služby a uspěli ve všech kontrolovaných kritériích bez nápravných
opatření.
STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 				
6341
Počet intervencí - individuální sociální práce: 						
5214
Počet intervencí - skupinová sociální práce:
						
853
Počet intervencí - krizová intervence:
						
274
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 							
2.098
Kapacita služby: 									
50 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení: 				
49
Noví uživatelé: 										
12
Uživatelé v tréninkových bytech celkem:
Počet uživatelů tréninkových bytů v katastru Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 			
16/17
Počet tréninkových bytů v katastru Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 				
10/8
Ukončili službu (z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu, z jiných důvodů):
19
Pohlaví ženy/muži: 									
22/27
Rozdělení podle místa:
Ostrava / z jiného regionu MSK: 								
33/16
Věkové skupiny: 18 - 26 let: 6; 27 - 40 let: 26; 41 - 55 let: 13; 56 - 65 let: 4; 65 - 80 let: 0
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce: 			
11
Finanční podpora:
MSK prostřednictvím MPSV, statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Úřad městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace OKD.
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Leden
Leden je smutný měsíc
Dary již ztratily lesk
A z Vánoc zbyla jen
Mohyla nahých stromů
Pohřbených u popelnic
Leden je smutný měsíc

Únor
Tak málo času zbývá
K dětským hrám
Za okny kráká hejno divokých
vran
Pasou se na dětských hřištích
Tak málo času zbývá nám
Tak málo času
Ke všem hrám
Tak málo času
Ze všech rán
Tak málo času
Ze všech ran

Březen
To ještě včely
Nepřiletěly
To ještě kytky
Neožily
Přízemní mrazíky
Uspaly šeříky
Jen žlutý petrklíč
Je k jaru první
Klíč

Ostrov naděje
realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již deset let. Projekt je zaměřen na poskytování volnočasových,
klubových, terapeutických aktivit a programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění. Hlavní cílovou skupinou jsou
lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří nepotřebují využívat sociální služby, anebo prošli sociálními službami
a mají naplněné své cíle v individuálních plánech a nadále potřebují podporu a bezpečný prostor, ve kterém by mohli
rozvíjet, anebo alespoň uchovat své kreativní i kognitivní schopnosti. Tito lidé z důvodu velmi nízkých invalidních důchodů
a specifických 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. Preventivní programy, které jsou součástí projektu, pravidelně využívají 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. V rámci projektu jsme
uskutečnili v průběhu roku řadu výtvarných, hudebních a divadelních dílen a společenských aktivit. Společenské programy
využívali také lidé z řad veřejnosti, kterým programy sloužily k osvětě i k prevenci duševního onemocnění.
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., Knihovna města Ostravy, 1x měsíčně.
Počet akcí 1. 1. – 31. 12. 2012 		
Počet akcí
Textilní, keramická dílna					
50
Arteterapie						
42
Muzikoterapie s klienty MS				
15
Kluby Dobré duše					
11
Klub rodičů s malými dětmi				
13
Čtení ze šuplíku						
11
Preventivní programy pro děti z dětského domova
20
Muzikoterapie s dětmi ze ZŠ				
7
Preventivní programy a ostatní dílny pro děti		
5
Besedy						
8
Jiné kulturní akce					
15

Počet akcí
Výlety						
7
Skupina pro lidi hledající zaměstnání, exkurze
14
Cvičení jógy					
30
Plavání						
15
Divadlo (divadelní soubor NETŘESK)		
41
Celkem akcí:					
304

Finanční podpora:
statutární město Ostrava, Nadační fond Evraz
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Vzdělávání lidí s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi
realizujeme s finanční pomocí statutárního města Ostrava od roku 2010. Projekt nabízí lidem se zkušeností s duševním
onemocněním možnost účastnit se výukových aktivit jazykových, počítačových, hudebních, finančních a také nově
procvičování paměti, pozornosti, prostorové orientace a logického uvažování formou kognitivní rehabilitace. Aktivity
navštěvovali také lidé s jiným zdravotním postižením, zejména s traumatickým poraněním mozku. Cílem všech vzdělávacích programů byla podpora člověka s duševním onemocněním v jeho aktivním přístupu k životu i k nemoci. V roce
2012 byly realizovány kurzy hospodaření s penězi, jazykové kurzy (angličtina, němčina, španělština), výuka hry na hudební
nástroj, výuka PC, psaní na PC všemi deseti. Důležitou aktivitou projektu byla v roce 2012 také příprava mladých lidí
s duševním onemocněním ke studiu na středních školách a pomoc při studiu. Již sedmým rokem spolupracujeme
se Střední školou prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, kde v roce 2012 studovalo s naší podporou 5 lidí
s duševním onemocněním.

STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut):
z toho:
Výuka cizích jazyků:
					
Výuka PC:
					
Výuka psaní všemi deseti:
					
Hospodaření s penězi:
			
Výuka hry na hudební nástroj: 				
Kognitivní rehabilitace:
				
Uživatelé, kteří využili výukové programy: 			
Počet uživatelů v aktivitách:
Anglický jazyk							
Španělský jazyk		
				
Německý jazyk			
			
Hospodaření s penězi		
			
Výuka PC			
				
Psaní všemi deseti
			
Výuka flétny							
Kognitivní rehabilitace						

1885
240
484
141
44
330
646
120 (nárůst o 48 uživatelů vůči roku 2011)
23
5
3
3
25
6
18
37

Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Duben
Kam vlastně půjdem?
Do pekla?
Do ráje?
Anebo do háje?

11

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 byl tvořen řadou kreativních a společenských
aktivit, které jsme uskutečnili v rámci celorepublikových destigmatizačních kampaní: XXIII. ročníku Týdnů duševního zdraví
(TDZ) a IX. ročníku Duben - Měsíc 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.
Akce projektu:
Některé akce a aktivity projektu:
Program Měsíce Bláznovství 1. - 30. 4. 2012 :
2. 4. Tvůrčí velikonoční dílna zaměřená na výrobu velikonočních dekorací.
5. 4. Beseda s Bc. A. Běhálkovou na téma Jak dluhy ovlivňují duševní zdraví.
5. 4. Klub Dobré duše (Kafárna Anima Viva, o. s.).
10. 4. Tvůrčí dílna – drátkování.
12. 4. Čtení ze šuplíku s hudebním doprovodem Jiřího Neduhy (GVUO-Dům umění).
16. 4. Tvůrčí dílna zaměřená na výrobu panenek pro UNESCO.
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.
24. 4. Muzikoterapie.
29. 4. Kreativní dílna – výrobky z keramické hlíny.
Program kampaně Týdny pro duševní zdraví 10. 9. – 10. 10. 2012 :
10. 9 Tvůrčí dílna – zdobení květináčů.
12. 9. Tvůrčí dílna zaměřená na výrobu přívěšků a šperků z FIMA.
17. 9. Tvůrčí dílna zaměřená na tisk na textil.
24. 9. Tvůrčí dílna zaměřená na vitráže.
25. 9. Muzikoterapie.
26. 9. Tvůrčí dílna zaměřená na výrobu panenek pro UNESCO.
1. 10. Tvůrčí dílna – výrobky z papíru.
1. 10. Muzikoterapie.
2. 10. Tvůrčí dílna – drátkování.
4. 10. Muzikoterapie.
8. 10. Tvůrčí dílna – smaltování.
10. 10. Den otevřených dveří – tvůrčí dílny, promítání filmu Příběh nemocné duše, kognitivní hrátky.
Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba
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Květen
Držíš mě za ruku
A tvá slova
Tak jako křídla
Třpytivých kolibříků
Lehounce se vznášejí
Nad květy fialových šeříků
A přestože vím
že za pár let
naše láska zevšední
a kolibříky nepotkám
nikdy nezapomenu
i kdybys mi stokrát lhal
na to cos mi říkal
na první máj

Květen
Držíš mě za ruku
A tvá slova
Tak jako křídla
Třpytivých kolibříků
Lehounce se vznášejí
Nad květy fialových šeříků
A přestože vím
že za pár let
naše láska zevšední
a kolibříky nepotkám
nikdy nezapomenu
i kdybys mi stokrát lhal
na to cos mi říkal
na první máj

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. Informační kampaň
probíhala v rámci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví 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 destigmatizační kampani prostřednictvím rozhlasového vysílání Radia Čas a Českého
rozhlasu, tiskových zpráv, infoportálu Komunitního plánu města Ostravy, veřejného portálu helpnetu a prostřednictvím
webových stránek zapojených organizací. Hlavním sloganem kampaně bylo upozornění na to, že „Zbláznit se může každý“. V rámci uvedené kampaně jsme uskutečnili v prostorách Knihovny města Ostravy na ulici 28. října ve dnech
13. 9. 2012 a 4. 10. 2012 autorská čtení s názvem Čtení ze šuplíku, kdy zazněly zajímavé texty zúčastněných básníků
z řad lidí bojujících s duševní nemocí, ukázky divadélka Netřesk a hudební skladby v podání flétnového souboru
Mens Sana.
Dne 27. 9. 2012 jsme uskutečnili akci ve stylu karaoke s názvem Ostravský Drozdík.
Dne 5. 10. 2012 jsme uskutečnili, podobně jako tomu bylo u předešlých ročníků TDZ, hlavní akci projektu se stejnojmenným názvem v DK Akord v Ostravě-Zábřehu. Program se skládal z těchto částí:
Přednášky a beseda s odborníky (9 – 13 hodin)
Kreativní dílny (14 – 18 hodin)
Promítání filmu Příběh nemocné duše (16 – 16.30 hodin)
Zahájení vernisáže výstavy (16.30 - 17 hodin)
Vystoupení žáků Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, p. o.
Divadlo Netřesk – Pohádka s dobrým koncem (16 – 18.30 hodin)
Koncert kapely Zrní z Kladna (19 – 20 hodin)
Finanční podpora: statutární město Ostrava, firma Pfizer, s. r. o.
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Když bolí duše
Nic není důležité
A vše se mění v nic
Hodiny se zastavily
A čas
Ten neúprosný vládce
Po kapkách
Odkapává bolest
Která mění se v oceán utrpení
Když bolí duše
Bolí i světlo…

Červen
Ještě je čas
na proměnění
ještě je čas
na setkání
i odcházení
ještě je čas
(sám)
zastavit čas

Supervize, školení, semináře, služební cesty 2012
Všichni pracovníci MENS SANA o. s. se pravidelně účastnili individuálních a skupinových supervizí a odborných
konzultací pod vedením 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.
Pracovníci MENS SANA o. s. se zúčastnili v průběhu roku těchto vzdělávacích akcí a konferencí:
Práce s rodinami osob s duševním onemocněním, Ostrava
Psychiatrická rehabilitace na cestě k zotavení – REHAB, Ostrava
Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích, Ostrava
Přístup k sexualitě lidí s psychózou v rámci poskytování sociálních služeb, Praha
Metoda hodnocení potřeb CAN-C, Praha
Workshop Od fragmentace k integraci, Praha
Úvod do cílené komunikace a její pozitivní dopady, Ostrava
Komunikace, Ostrava
Řízení kvality v sociálních službách – supervize, Ostrava
Rozvoj kvality v sociálních službách, Ostrava
Výcvik v mediaci, Ostrava
Regionální seminář psychiatrického oddělení FN Ostrava
Odborná stáž pracovníků v kognitivní rehabilitaci na neurologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava
Psychoterapie zaměřená na tělo, Praha
Odborná konference Psychiatrie NsP Havířov, p. o., Deprese - mor 21. století?, Havířov
Multidisciplinární konference Vliv pozitivních rituálů při péči o osoby s poškozením mozku, Praha
III. národní konference o podporovaném zaměstnávání, Praha
Konference Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb v MSK, Ostrava
XXXII. konference sociální psychiatrie Zapojení do léčby a rehabilitace, Chrudim
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Spolupráce a podpora
Během celého roku jsme v rámci spolupráce umožňovali vykonávat zdarma odborné stáže a praxe
pracovníkům jiných organizací poskytujících sociální služby a také studentům Ostravská univerzity, Univerzity
Palackého v Olomouci, Slezské univerzity v Opavě, Vyšší odborné školy sociální v Ostravě a studentům
SŠ prof. Zdeňka Matějčka.

Děkujeme:
ADRA
AI NET, s. r. o.
ANIMA VIVA, o. s.
Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné
Asociace nestátních neziskových organizací
Asociace poskytovaných sociálních služeb

ArcelorMittal Ostrava, a. s.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Centrum volného času ÚMOb Ostrava-Poruba
Česká asociace pro psychické zdraví Praha
Česká rada sociálních služeb
Český rozhlas Ostrava
Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice
Eko-info centrum Ostrava
Galerie Antonína Kroči
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Charita Ostrava
Charita Opava
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Knihovna města Ostravy
Komunitní plán města Ostravy
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
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Moravskoslezský kraj – krajský úřad
Nadace OKD
Nadační fond Evraz

Neurologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava – Centrum pro kognitivní poruchy
Ostravská univerzita
Péče o duševní zdraví

Pfizer, s. r. o.

Potravinová banka v Ostravě, 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
S.T.O.P., o. s.
Špaček projekt, s. r. o.

ÚMOb Ostrava-Poruba
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
ÚMOb Moravská Ostrava-Jih

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.
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Červenec
Když hořel na hranici
Pro pravdu
Mistr Jan Hus
Bylo to v červenci
I my s ním každoročně umíráme
V hanbě
Za svou pravdu
V sobě
Sami

Srpen
Slunce žhne
Na dobré i zlé
Spálí i kopřivy
Tak jako růže
Vpálí svá znamení
I do tvé kůže
A kdo se nebrání
Uschne jak kopřiva
Opálen sluncem
Upálen zaživa

Děkujeme také 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.
Hlavní finanční zdroje v roce 2012
MPSV/ Moravskoslezský kraj
Sociální rehabilitace
					
Podpora samostatného bydlení
				
									
Statutární město Ostrava
Otevřený dům - sociální rehabilitace
Podpora samostatného bydlení
			
Vzdělávání lidí s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi 		
Ostrov naděje
					
Prolomení ticha
					
Dny bez bariér
		
Úřady městských obvodů
Úřad městského obvodu Ostrava - Poruba – Dny bez bariér 		
Úřad městského obvodu Ostrava - Jih - Otevřený dům 			
Úřad městského obvodu Ostrava - Jih - Podpora samostatného bydlení
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Podpora samostatného bydlení
								

2 080 000,1 469 000,3 549 000,400 000,600 000,200 000,200 000,120 000,40 000,5 000,5 000,5 000,10 000,-			
1 585 000,-

Nadace, firmy
Nadace OKD – Podpora samostatného bydlení
				
ArcelorMittal Ostrava, a. s.
					
Nadační fond Evraz								
											

300 000,91 531,40 000,431 531,-

Tržby za vlastní výrobky/služby							

84 595,-

Finanční dary 									

191 530,-
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Hospodaření MENS SANA o.s. v roce 2012
Náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřebované nákupy
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
osobní náklady
daně a poplatky
smluvní pokuty a úroky z prodlení
občerstvení
ostatní náklady z činnosti
jiné provozní náklady
odpisy
poskytnuté členské příspěvky
NÁKLADY CELKEM
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Kč

%

594 901
217 460
812 361
104 293
49 204
1 161 823
1 315 320
3 234 851
935 824
4 170 675
1 694
10 150
13 780
40 479
64 409
96 000
7 850

9,20
3,36
12,56
1,61
0,76
17,96
20,33
50,01
14,47
64,48
0,03
0,16
0,21
0,63
1,00
1,48
0,12

6 468 310

100,00

Výnosy
tržby za vlastní výrobky
tržby z prodeje služeb-poplatky
tržby za vlastní výkony a zboží
úroky
zúčtování fondů
nájemné byty
jiné provozní výnosy
přijaté příspěvky (dary)
přijaté členské příspěvky
dotace MPSV
provozní dotace MMO
VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Kč

%

33 009
51 586
84 595
6 410
10 718
442 041
459 169
684 426
5 000
3 549 000
1 585 000

0,52
0,81
1,33
0,10
0,17
6,94
7,21
10,75
0,08
55,74
24,89

6 367 190

100,00

-101 120

26

Září
Sluneční svit září
Jak tělo Boží
Na oltáři
V září
V tom božském září

Říjen
V říjnovém tichu
Může náš mozek
Hluboko ukrýti
Vzpomínky z léta
Do skříňky paměti

Listopad
Pod nohama šustí
Spadané listí
Na lidi pad
Listo pad

Prosinec
Sněží, sněží
Na dětská přání
Vítr je rozfoukal
Na všechny strany
A až pak Ježíšek u dveří zacinká
Čeká nás nevšední vánoční
nadílka

Petr byl přemýšlivý, mladý člověk se srdcem na dlani. Svůj sen samostatného nezávislého života proměnil ve skutečnost. Všichni jsme ho znali a měli rádi v jeho životních rolích: milého klienta, pracovitého kolegy a kamaráda,
který nás naučil, jak přijmout roli nejtěžší, roli toho, kdo už tady s námi nebude. Petr nás navždy opustil po krátké
těžké nemoci, zemřel dne 16. 9. 2012, v den výročí založení Mens Sany.
Jsou místa, kde bude lépe… Jarka
S duševní nemocí jsem se setkala ve své rodině jako dítě a tehdy jsem jen málo chápala, co se děje v člověku, který
má duševní nemoc. Když máte v okolí své rodiny někoho, kdo trpí, je to vždy těžké. Ještě těžší je to ve chvíli, kdy si to
váš blízký neuvědomuje a pomoc odmítá. V určitou chvíli přijde smíření, vyslyšení nabídky pomoci a postupné, někdy velmi
pomalé krůčky do světa, který byl před nemocí. Přijde zjištění, že život bude už vždycky jiný, poznamenaný tím utrpením
a někteří lidé se z vašeho života vytratí. Pokud je ale v rodině někdo, o koho se může blízký nemocný opřít a důvěřovat
mu, je to neocenitelné. Spousta lidí s duševním onemocněním ale takové štěstí nemá a jsou na své trápení sami. Cesta
do MENS SANA o. s. pro mě byla přirozená, vždycky jsem chtěla být užitečná a ku prospěchu druhým lidem a Mens Sanu
beru už jako svou domovskou organizaci, kde pracuje parta fajn lidí, kteří mají stejný úmysl jako já, a to být lidem, kteří
to neměli v životě lehké, blíže a pomoct jim ukázat, že i přesto, že zažili něco zlého, i přesto jde s nemocí žít. Každý z lidí
zdravých i nemocných, které jsem po celou dobu působení v naší organizaci potkala, mě obohatil svým postojem a přístupem k životu s nemocí. Za tu dobu jsem prožila s lidmi s duševní nemocí i s lidmi zdravými spoustu situací, které ve mně
už zůstanou napořád. Jana
To hlavní, co mne k práci v Mens Saně přivedlo, je zkušenost s duševním onemocněním v rodině. Provázení mého rodinného příslušníka nemocí mi dalo hodně zkušeností a obohatilo můj život. Proto se snažím tyto zkušenosti využívat ve své
práci a mám neskutečnou radost, když vidím, jak se mí klienti posunují v životě dále a jsou schopni život žít, nejen trpět.
Je to mravenčí práce, ale vede k radosti z kvalitního života, radosti z výsledků naší společné práce. O to více si jich vážím,
že na sobě tak houževnatě pracují. Vím, že často je to pro ně velice náročné, ustát záludnosti nemoci. Potřebují k tomu
hodně síly. Jsou to nesmírně hodní lidé… Hanka Č.
Práce a spolupráce s našimi klienty není vždy jen o směřování k lepším zítřkům. Někdy je potřeba doprovodit člověka
na cestě opačné, té poslední, a to na cestě ke smíření se světem i sebou samým. Je to těžká práce, která má hluboký
smysl. Každý člověk, se kterým jsem kdy pracovala, mi něco ze sebe dal. Nejčastěji náhled a svůj osobní pohled na svět
a život vůbec. Jsem za to ráda a děkuji. Hanka N.
Již v raném věku, a to ve své vlastní rodině, jsem se setkal s člověkem duševně nemocným. Neskonale trpěl. V té době
nebyla jiná alternativa než časté hospitalizace v psychiatrických léčebnách. Čas plynul, padnul komunistický režim a začalo
vznikat mnoho organizací jako ta naše. Máme nyní více možností, jak pomáhat a podporovat tyto trpící. Jsem potěšen,
že i já se mohu na tomto podílet. Mirek
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Pracuji s lidmi s duševním onemocněním šest let a ráda bych se zmínila o dvou mně velmi milých lidech - manželích, kteří
spolu žijí deset let a vzájemně jsou sobě oporou v těžké nemoci. Stalo se, že žena onemocněla kromě duševního onemocnění další vážnou nemocí, potýkala se ještě s rakovinou – našli jí nádor v hlavě. Přestala komunikovat, zůstal jen oční
kontakt. Manžel za ní denně jezdil ze vzdáleného města, i když sám bojuje s maniodepresivní psychózou. I když pro něj
byla tato situace velmi zátěžovou, vždy mluvil o manželce laskavě a vymýšlel možnosti, jak nejlépe manželce pomoci.
Manželka se naštěstí pomalu zotavovala z nejhoršího a její muž propadl do další své ataky. Nakonec oba společně pobyli v Psychiatrické léčebně v Opavě. Co mě nepřestává udivovat, je, že na otázku, jak se mate, vždy odpoví, že dobře.
Nestěžují si na to, že je jim nedobře, ale snaží se spolu vycházet, i když mají invalidní důchody, malý byt a celé dny jsou
spolu doma. Rozplánují si den a také tolerují své koníčky. Možná to vše nelze převést na papír, ale z obou vyzařuje smíření
s nemocí a především láska, kterou se denně obdarovávají. U těchto dvou lidí vidím, že našli v životě to, co se mnohým
zdravým lidem nepodaří ani za celý život. Našli úctu, lásku, pokoru k nemoci, toleranci a vzájemnou oporu, kterou jim nikdo
nemůže vzít. Jsem za tato setkávání velmi vděčná, učí mě v pokoře přijímat těžkosti všedních dní. Děkuji. Alena
V sociálních službách pracuji už deset let, ani nemohu říci, že bych si to nějak cíleně vybral, spíše to bylo jakési vyšší
řízení. Někdo by řekl náhoda, ale já v náhody nevěřím. A stejně tak považuji za vyšší řízení, že jsem se octnul právě zde
a mohu být užitečný pro různé strádající lidi, kteří pomoc opravdu potřebují. Petr
Vybavuji si ten moment, kdy mi má klientka Veronika v psychiatrické léčebně řekla, že jí připomínám její starší sestru. Znělo
to upřímně a potěšilo mě to. Dívaly jsme se zrovna ve společenské místnosti na hudební pořad Óčko, kde jsme poslouchaly hudbu, která se nám oběma líbila. Poprvé jsem cítila, že má ve mě opravdovou důvěru a nebere mne jako „nějakou“
pracovnici. Tato práce mě baví, protože je různorodá a přináší mnoho užitečného. Nejvíce se mi líbí, když po nějaké době
vidí také člověk, se kterým pracuji, výsledky naší spolupráce a jeho život s nemocí se stává snesitelnější. Lenka
Při psaní těchto řádků jsem si vzpomněla na jinak již zapomenutý ústní pohovor coby druhé kolo mých přijímacích zkoušek
na vysokou školu. Tam jsem dostala otázku, proč chci být právě sociální pracovnice. Tehdy jsem po pravdě řekla: „Když
jsem se na tento ústní pohovor doma připravovala, dostala jsem radu, ať hlavně neříkám na podobnou otázku, že chci
pracovat s lidmi, protože to Vám říkají všichni a slyšíte to pořád, mám si prý vymyslet něco jiného a originálnějšího, ale nic
jiného mě nenapadá.“ Zkoušející se zasmáli, a i když jsem nic jiného nevymyslela, vzali mě. A tak jsem dnes sociální pracovnice, která pracuje s lidmi. Jsem ráda s těmi, kteří jsou vnímaví, citliví - zkrátka mají duši, a kteří na sobě chtějí pracovat, rozvíjet se. Setkávám se lidmi, kteří se nevzdávají, když jim duševní onemocnění vezme třeba i velkou část zdraví a sil,
a snaží se maximálně zúročit veškerý svůj potenciál, který jim zůstal nebo který získali zkušeností s vlastní nemocí. Někdo
to má občas velmi tvrdé - uvnitř i zvenčí, nad něčím jde vyhrát, něco člověk musí pokorně přijmout jako nezměnitelné. Proč
pracuji v Mens Saně, protože mě to prostě baví a pořád se tu učím něco nového: o sociální práci, o lidech, o světě,
o životě... A náš pracovní tým v širším i užším smyslu mám taky ráda. Pavla
K práci v našem sdružení mě motivuje a vede snaha poznat a pochopit vnitřní svět lidí duševně nemocných a ruku v ruce
také snaha poznat a pochopit užitečnost lidského vztahu, který lidem s duševním onemocněním pomáhá. Martina

Když jsem přišla do Mens Sany jako dobrovolník, který bude učit hrát lidi na flétnu, v roce 2009, pracovala jsem jako hudebník v činoherním souboru Národního divadla moravskoslezského. Myslela jsem si, že zajímavější a krásnější práci
už mít ani nemohu. Život tomu ale chtěl jinak, a tak po velkých personálních změnách v divadle jsem se ocitla před důležitým osobním rozhodnutím: zda hledat práci v hudebním oboru, anebo přijmout práci v Mens Saně, již ne jako dobrovolník,
ale naučit se zcela novým věcem. A tak začala moje nová cesta. První, co jsem objevila, byl svět tvarů a barev. Ve tvůrčí
dílně jsem našla jinou část svého tvůrčího ducha, než jsem dosud znala. Netušila jsem, že v mém věku ještě mohu svůj
život tolik obohatit. Ta mnohobarevnost, rozmanitost, fascinuje mě to neustále. Nyní jsem na pozici pracovníka, který
má dny stejně rozmanité, barevné, a ke všemu jsem vlastně hudebníkem nikdy být nepřestala, protože se obojí vzájemně
nevylučuje. Kromě práce v kreativní dílně vedu muzikoterapii, flétnový soubor, pracuji s dospělými, ale také s dětmi s různými hendikepy. Dělám tuto práci hlavně pro sebe, protože mi přináší radost. A to, že moje práce přináší ještě „něco“ někomu
dalšímu, beru jako příjemný bonus. Dáša
Lidé takzvaně zdravotně postižení jsou specifickou skupinou. Majoritní „zdravá“ společnost na ně pohlíží s despektem
a nedůvěrou, v horším případě s nelibostí, protože jejich invalidní důchody a sociální dávky stojí stát, potažmo daňové
poplatníky, nemalé peníze. S těmito předsudky se setkáváme dnes a denně, přestože jsou skrz naskrz scestné. A boj
proti nim zřejmě nikdy neskončí.
Co je však mnohem méně zřejmé, jsou předsudky a nevraživost i mezi zdravotně postiženými samotnými. Obecně platí,
že lidé s viditelným nebo jinak zjevným zdravotním hendikepem jsou vůči ostatním zdravotním znevýhodněním negativně
vymezeni. V praxi se jedná zejména o vozíčkáře a lidi se smyslovým postižením, kteří mívají často velmi vyhraněný názor ohledně závažnosti a sociálních dopadů jejich úrazu či onemocnění oproti jiným skupinám pacientů a klientů, jejichž
zdravotní problémy mají tendenci podceňovat či znevažovat. Samozřejmě to neplatí u všech, ale za dobu mé praxe jsem
na tuto skutečnost mnohokráte narazil. Na druhé straně pomyslné barikády stojí duševní onemocnění a civilizační choroby, které mohou své nositele výrazně diskriminovat ve společenském životě nebo při hledání zaměstnání, a přesto je jim
věnována mnohem menší pozornost, než by si zasloužili. A právě tady spatřuji smysl své práce – jednak v přímém kontaktu
s konkrétními uživateli, kteří by jinak jen obtížně hledali zastání, jednak v aktivitách směřovaných ven z této skupiny „diskriminované těmi méně diskriminovanými“ a v její podpoře navenek. K tomu se snažím směřovat a věřím, že toto úsilí má své
opodstatnění. Tonda
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