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VIZE
Chceme být silnou organizací, která bude vnímána jako partner pro spolupráci
s vládními organizacemi. Chceme hájit práva lidí s duševním onemocněním
a zároveň pomáhat žít smysluplný život nezávislý na osobách blízkých.
POSLÁNÍ
Lidem se zkušeností s duševní nemocí nabízíme prostor k sebevyjádření,
podporu při zvládání běžného života a pomoc při překonávání předsudků
ve společnosti.
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Pár slov na úvod

Vážení a milí čtenáři těchto řádků,
tak jako každým rokem dostává se Vám do rukou naše výroční zpráva. Tentokrát bylo naší snahou nejen
informovat o tom, kdo jsme, co jsme získali a od koho a co jsme udělali nebo neudělali, ale nechali jsme
také promluvit naše milé uživatele o tom, co jim nemoc dala anebo vzala. Prosíme tedy o Vaši pozornost
také těmto řádkům.

A jaký byl rok 2013?
Při rekapitulaci roku 2013 se mi jako první vybaví tváře lidí, kterým jsme pomáhali, a hlavně jejich osobní příběhy, o kterých
na veřejnosti tiše mlčí. Nejsou to jen prázdná čísla, která zde uvádíme, za každým statistickým údajem je skryto velké úsilí
všech mých kolegů a zároveň velká houževnatost a píle našich uživatelů. V roce 2013 pracovali kolegové se 176 uživateli,
kteří využívali naše sociální služby. Těmto lidem poskytli 22.499 intervencí a 9319 kontaktů. Ve spolupráci s Úřadem práce
v Ostravě (dále ÚP) jsme vytvořili osm pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, kdy jsme na pozici terénní
sociální asistent zaměstnali šest lidí se zdravotním znevýhodněním (pět lidí se zkušeností s duševním onemocněním)
a na pozici sociální asistent dva lidi v dlouhodobé evidenci na ÚP. Dále jsme pomohli nalézt a udržet si práci 39 lidem
s duševním onemocněním. Lidé hledající pracovní uplatnění se pravidelně zapojovali do Job klubů, které jsou rovněž naší
novou aktivitou vzniklou v roce 2013. Vzdělávací aktivity a kognitivní rehabilitaci pravidelně navštěvovalo 157 lidí s duševním onemocněním a s narušenými paměťovými schopnostmi. Při studiu na středních a vysokých školách jsme podporovali
12 lidí s duševním onemocněním. V rámci volnočasových aktivit jsme uskutečnili 414 akcí. Podařilo se nám založit divadelní soubor NETŘESK a hudební soubor TŘESK. Hudební a divadelní vystoupení se stala důležitou součástí všech námi
uskutečněných společenských programů v roce 2013. Aktivně jsme se zapojili do destigmatizačních celorepublikových
kampaní Týdny pro duševní zdraví a kampaně Jsem jako ty, kterou uspořádala společnost Janssen-Cilag. Naši divadelníci
a hudebníci vystoupili na Bláznivém festivalu v Praze, na festivalu Za oponou v Psychiatrické nemocnici v Opavě a v kostele sv. Václava na celorepublikové akci Noc venku.
Ještě bych ráda uvedla několik údajů. Po počáteční nejistotě se nám v prvním a druhém čtvrtletí roku 2013 podařilo získat
ﬁnanční prostředky na obě sociální služby prostřednictvím individuálního projektu kraje. Naše ostatní projekty na doplňkovou činnost byly ﬁnančně podpořeny statutárním městem Ostrava a Nadací OKD. Na konci roku jsme se transformovali
na obecně prospěšnou společnost.
Na závěr bych chtěla poděkovat 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, a bez kterých by MENS SANA
nebyla MENS SANOU.
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Na hlavním nádraží nasedli jsme do vlaku
– oprýskaného osobáku,
Nekonečné čekání a také trochu strachu,
„Bez jízdenek nemůžete cestovat v osobáku!“
A na poslední chvíli jízdenky dorazily
a z pomalého osobáku my přestoupili
do rychlejšího vlaku.

A tak den po dni
Měsíc po měsíci
Jeli jsme tmou, i zářivým světlem
Jeli jsme tunelem, městem i lesem
A přestože do cílové stanice jsme nedojeli
(Chybí postavit ještě mnoho kolejí)
Nikdy nejeli jste sami
Byli jsme tu s vámi…

Nikdy nejeli jsme sami
Byli jste tu s námi…
Příjemné čtení přeje
Jaroslava Saidlová
ředitelka
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Děláme svou práci,
protože věříme v hodnoty,
které nelze zaplatit penězi…

Základní údaje
Adresa sídla a poskytovaných služeb:

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
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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

IČ/DIČ: 65469003/CZ65469003
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava-Poruba
Číslo účtu: 188317535/0300
E-mail: menssana@menssana.cz
www.menssana.cz

Organizační struktura
Lidé MENS SANA o.s.
Rada sdružení:
Jaroslava Saidlová - předsedkyně Rady sdružení, v MENS SANA od roku 1999
Běhálková Jana, v MENS SANA od roku 2006
Grucmanová Martina, v MENS SANA od roku 2007
Liška Antonín, v MENS SANA od roku 2012
Merendová Alena, v MENS SANA od roku 2007
Ředitelka

Saidlová Jaroslava - vedoucí MENS SANA od roku 2006

Pracovníci sociální služby sociální rehabilitace
Běhálková Jana - vedoucí služby sociální rehabilitace,
Merendová Alena - vedoucí vzdělávacích aktivit, pracovnice
v sociálních službách, vedoucí projektu Podporované vzdělávání
Liška Antonín - sociální pracovník, koordinátor kognitivní rehabilitace a doplňkových činností
Šuláková Pavla - sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2008
Šeděnková Lenka - sociální pracovnice, koordinátorka VPP, v MENS SANA od roku 2009
Podrazová Dagmar - pracovnice v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2008
Černá Hana - pracovnice v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2006
Horkelová Zuzana – pracovnice v sociálních službách, vedoucí keramické dílny, vedoucí
projektu Ostrov naděje, v MENS SANA od roku 2003
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Pracovníci sociální služby podpory samostatného bydlení
Grucmanová Martina - vedoucí služby podpora samostatného bydlení,
v MENS SANA od roku 2007
Neumannová Hana - sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2012
Majzlík Luboš - sociální pracovník, v MENS SANA od roku 2013
Pechlát Matěj - sociální pracovník, v MENS SANA od roku 2013
Jandl Petr - pracovník v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2010 do 2013
Plánka Miroslav - pracovník v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2009 do 2013
Pracovníci obou sociálních služeb
Valíčková Lenka - psycholožka, v MENS SANA od roku 2012
Vavříčková Hana - administrativní pracovnice, v MENS SANA od roku 2012
Kokešová Hana - sociálně-právní konzultantka, v MENS SANA od roku 2012
Terénní sociální asistenti
Pašanda Jaromír, v MENS SANA od roku 2013
Pavlíková Anna, v MENS SANA od roku 2013
Sekáčová Hana, v MENS SANA od roku 2013
Rodina Martin, v MENS SANA od roku 2013
Lapinová Margita, v MENS SANA od roku 2013
Vopatová Marcela, v MENS SANA od roku 2013
Sociální asistenti
Kacerovská Jana, v MENS SANA od roku 2013
Kolmášová Veronika, v MENS SANA od roku 2013
Ostatní pracovníci
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Wojtylová Gabriela - účetní, v MENS SANA od roku 2006
Svorník Jan - terénní a provozní pracovník od roku 2010
Neduha Jiří - hudebník, vedoucí divadelního a hudebního souboru, v MENS SANA od roku 2001
Kasprzyk Oldřich - správce PC sítě, v MENS SANA od roku 2006
Hudeček Petr - správce webových stránek, v MENS SANA od roku 2009

Dobrovolníci
Dobrá Markéta - psychiatr, psychoterapeut, v MENS SANA od roku 2008
Bastlová Marcela - výuka španělštiny a angličtiny, v MENS SANA od roku 2013
Chmelová Martina - pomoc při společenských akcích MENS SANA, v MENS SANA od roku 2012
Kolmášová Veronika - lektor kreativních činností, v MENS SANA od roku 2013
Rotter Roman - hudebník, v MENS SANA od roku 2009
Staňková Iva - lektor textilních činností, v MENS SANA od roku 2013
Šipulová Jana - lektor kreativních činností, v MENS SANA od roku 2013
Ťažká Růžena - lektor pohybových aktivit, v MENS SANA od roku 2010
Závorová Petra - terénní pracovník, v MENS SANA od roku 2011
Tobola Kamil - odborný poradce ve věcech dluhového poradenství, v MENS SANA od roku 2013
Supervizoři
Hejzlar Petr - psychiatr, případové supervize
Antoš Svatopluk - klinický psycholog, individuální supervize

V MENS SANA o. s. v roce 2013 pracovalo na hlavní pracovní poměr 17 odborných zaměstnanců na 13,5 úvazku
(5 úvazků podpora samostatného bydlení, 7,5 úvazku sociální rehabilitace, 1 úvazek vzdělávací a volnočasové aktivity),
2 zaměstnanci pracovali na dohodu o pracovní činnosti. V průběhu roku 2013 došlo k výměně dvou terénních pracovníků
ve službě podpora samostatného bydlení.
Dne 2. 9. jsme dále zaměstnali ve spolupráci s úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací celkem 8 lidí na 4,5
úvazku. Na pozici terénní sociální asistent jsme zaměstnávali na poloviční úvazky 6 lidí se zdravotním znevýhodněním (5 lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, 1 se sluchovým postižením) a dne 2. 12. 2013 jsme přijali další
2 pracovnice v dlouhodobé evidenci ÚP na pozice sociální asistent (1,5 úvazku).
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Naše projekty
Individuální projekty kraje
Od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o. s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu
kraje Poskytování služeb podpora samostatného bydlení v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00070. Projekt je realizován v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1.
Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o. s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu
kraje Poskytování služeb sociální rehabilitace v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00070. Projekt je 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 17 let. 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 i práci v kreativních dílnách 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 1x až 5x týdně.
Práce v rehabilitační textilní a keramické dílně, dle potřeb uživatele 1x až 5x týdně.
Výukové programy (výuka jazyka anglického, výuka obsluhy PC a práce s internetem), dle potřeb uživatele 1x až 5x týdně.
Sportovní aktivity, 1x až 2x týdně.
Socioterapeutické skupiny pod vedením MUDr. Markéty Dobré a Hany Černé, 2x týdně.
Setkávání klientů, pracovníků, dobrovolníků a veřejnosti v Kafárně Spirála, o. p. s., 1x měsíčně.
Výlety, 2x - 3x měsíčně.
Účast na předpremiérách činohry v Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího Myrona, Komorní scéně Aréna, 1x měsíčně.
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A co se nám v roce 2013 podařilo aneb příklady dobré praxe pracovníků sociální rehabilitace?
V září 2013 se nám podařilo zaměstnat v rámci veřejně prospěných prací na pozici terénní sociální asistent šest lidí
se zdravotním znevýhodněním. Z toho pět našich uživatelů, kdy lidé se zkušeností s duševním onemocněním poskytují
služby těm lidem s duševním onemocněním, kteří potřebují větší míru podpory a pomoci. Náš projekt reagoval na brněnský
projekt Dotyk, kde naši uživatelé byli zaměstnáni na pracovní pozici asistent do poloviny roku 2013. Jana B.
Uživatelka F. I. byla ve velmi těžké rodinné i životní situaci. Po absolvování skupinových setkání - job klubů získala práci
na pracovní smlouvu jako skladnice v perspektivní ﬁrmě v Ostravě. Hana K.
V roce 2013 se nám podařilo navýšit kapacitu kognitivní rehabilitace až na 71 uživatelů. Tonda L.
Podařilo se mi intenzivní prací s osmi uživateli na hranici hospitalizace zabránit pobytu v psychiatrických nemocnicích.
Hana Č.
Deset našich uživatelů se začalo vzdělávat s naší podporou. Začali studovat anebo se vrátili ke studiu na střední, vyšší
odborné a na vysoké škole. Deset dalších uživatelů sociální rehabilitace jsme podpořili při nalezení a absolvování
vhodného rekvaliﬁkačního kurzu. Šest lidí našlo díky absolvování kurzu pracovní uplatnění v MENS SANA jako terénní
sociální asistenti v rámci veřejně prospěšných prací. Lenka Š., Pavla Š.
Podařilo se mi zapojit naše uživatele do prodeje na vánočních trzích v centru Ostravy, kde společně s dobrovolníky
a pracovníky prodávali výrobky vyrobené v našich rukodělných dílnách. Mám za to, že to byla pro naše uživatele dobrá
pracovní zkušenost. Pavla Š.
V roce 2013 jsme evidovali 26 zájemců v pořadníku. I přesto, že uživatelů máme nad kapacitu, snažili jsme se v roce 2013
přijmout tyto zájemce do služby. Stále více se jedná o mladé lidi, kteří se setkávají tváří v tvář s duševním onemocněním
poprvé. Jana B.
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STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 15.773
Počet intervencí - krizová intervence: 201
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 4932
Kapacita služby: 100 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služeb sociální rehabilitace: 122
Noví uživatelé: 17
Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu: 23
Pohlaví ženy/muži: 65/57
Rozdělení podle místa:
Ostrava/z jiného regionu MSK: 94/28
Věkové skupiny:
16 - 18 let: 2
18 - 26 let: 13
27 - 40 let: 43
41 - 55 let: 39
56 - 65 let: 14
65 - 80 let: 11
Uživatelé, kteří využili socioterapeutické skupinové práce: 29
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce: 29
Finanční podpora: MSK prostřednictvím MPSV, statutární město Ostrava, nadace OKD.
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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 lidem s duševním onemocněním terénní formou přímo v domácnostech (v nácvikových bytech
MENS SANA o. s., ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na ubytovnách).
V nácvikových 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 2013 jsme měli pro tuto formu podpory k dispozici 16 nácvikových bytů.
Nácvikové 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 2013
došlo v těchto bytech k obměně pěti uživatelů. Tito uživatelé nebyli v průběhu roku 2013 hospitalizováni v psychiatrické
nemocnici.
V katastru Ostrava-Přívoz jsme v roce 2013 měli v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
šest nácvikových bytů, jeden třípokojový na ulici Podmolova pro účely skupinového bydlení a čtyři jednopokojové
byty v jednom vchodě domu na ulici Úprkova, kde v roce 2013 bydlelo 10 uživatelů. Ve čtyřech bytech na Úprkově ulici
došlo v průběhu roku k obměně 4 uživatelů. V jednom jednopokojovém bytě na ulici Orebitská bydlí druhým rokem jedna
uživatelka.
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Co se nám v bydlení podařilo v roce 2013 aneb příklady dobré praxe
Uživatel K. J., 36 let se schizoafektivní psychózou, začal spolupracovat po své první hospitalizaci, kdy se s naší dopomocí
podařilo uživateli získat nájemní byt, kde se cítí natolik dobře a bezpečně, že ačkoli nebyl dlouho schopen pracovat, nyní
po získání bezpečného zázemí nastoupil do chráněné práce, kde se mu daří, a dokonce pracovně povýšil. Hanka N.
Uživatel pan S. V., 40 let, s duální diagnózou, který pobýval v domově se zvláštním režimem, neměl představu o hospodaření s penězi, se kterými mu nakládal jeho bratr, který je jeho opatrovníkem. Začal s naší sociální službou spolupracovat
a využívá nácvikového bydlení ještě se dvěma uživateli. Nyní již zvládne určit částku pro vlastní potřeby na týden, s touto
částkou si sám hospodaří, má přivýdělek, ze kterého si spoří, a má v plánu si do budoucna pronajmout obecní byt
se svou novou přítelkyní. Hanka N.
Podařilo se mi získat důvěru uživatelů, kteří spolupracovali dlouhodobě s kolegou, který z MENS SANA o. s. odešel.
Podařilo se nám uživateli R. P., který trpí duševním onemocněním a středně těžkou mentální retardací, vyřídit příspěvek
na péči a uživatele natolik stabilizovat, že mohl bydlet s podporou ve svém bytě. Matěj P.
Uživatel pan J. M., 38 let, s chronickou paranoidní schizofrenií, kterému zemřela matka, se kterou žil celý život v bytě
v Ostravě-Přívoze. Po smrti matky o tento byt přišel především vlivem nekompenzované duševní nemoci kvůli neplacení
nájemného a silnému znečištění bytu. Po dobu naší spolupráce od začátku roku 2013 nebyl nucen vyhledat pomoc
psychiatrické nemocnice, došlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu, pod dohledem našeho sociálního pracovníka zvládá
nácvikové bydlení i péči o sebe. Hanka N.
Uživatel pan V. L., 35 let, kterému před ukončením jeho studia na vysoké škole vypukla ataka schizofrenie a poté žil po
smrti matky pět let v ústraní a izolaci na vesnici, je nyní uživatelem naší služby, má spolubydlení v nácvikovém bytě, učí
se sám hospodařit, sociálně fungovat, pravidelně dochází na aktivity a již se nestraní dalších lidí. Hanka N.
Pomohli jsme s mimosoudním narovnáním sporu mezi pojišťovnou a uživatelkou V. M., které bylo kladeno za vinu vyhýbání
se povinnostem vůči pojišťovně. Podařilo se nám dokázat, že se tak dělo kvůli hospitalizacím uživatelky v psychiatrické
nemocnici. Hanka K.
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Uživatelce B. S. jsme pomohli s řešením jejího dluhu se zdárným výsledkem, kdy B. S. bylo odpuštěno vysoké penále
a byl dohodnut splátkový kalendář, tak aby uživatelka zvládla dluh řádně splácet. Martina G. a Kamil T.
Podporovali jsme dva naše uživatele při večerním studiu na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka. Pět lidí z naší sociální
služby se aktivně zapojilo do divadelního a hudebního souboru Třesk a Netřesk, který společně vedu s Jirkou Neduhou.
Luboš M.
Umožnili jsme 33 studentům vykonat odborné praxe v našem zařízení. V průběhu roku jsme se také věnovali studentům,
kteří k nám přicházeli formou exkurzí i se svými pedagogy z VOŠ a VŠ. Martina G.

STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 6526
Počet intervencí - individuální sociální práce: 5317
Počet intervencí - skupinová sociální práce: 1011
Počet intervencí - krizová intervence: 198
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 4287
Kapacita služby: 50 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení: 54/ z toho 42 uživatelů s diagnózou z okruhu psychóz
Noví uživatelé: 24
Uživatelé v nácvikových bytech celkem:
Počet uživatelů nácvikových bytů v katastru Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 10/16
Počet nácvikových bytů v katastru Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 10/6
Ukončili službu (z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu, z jiných důvodů): 6
Pohlaví ženy/muži: 19/35
Rozdělení podle místa:
Ostrava/z jiného regionu MSK: 39/15
Věkové skupiny:
18 - 26 let: 6
27 - 40 let: 32
41 - 55 let: 13
56 - 65 let: 3
65 - 80 let: 0
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce: 10
Finanční podpora: Individuální projekt kraje, MSK prostřednictvím MPSV, statutární město Ostrava, Nadace OKD.
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Ostrov naděje
Projekt realizujeme za ﬁnanční podpory statutárního města Ostrava již jedenáct 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. V průběhu školního roku docházely do našeho zařízení na kreativní programy 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 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 – 16 hodin
Arteterapie: středa (skupinová arteterapie): 14 – 18 hodin, individuální arteterapie dle domluvy
Výtvarná tvorba s akademickým malířem: pátek: 9 – 12 hodin (od listopadu 2013)
Literární workshop: středa: 15 – 17 (od listopadu 2013)
Muzikoterapie: 1x až 2x do měsíce: úterý 10 - 12 hodin
Hudební dílna: 4x do měsíce: pátek 15 – 17 hodin
Divadelní dílna: 4x do měsíce: pátek 13 – 15 hodin
Pohybové aktivity: pondělí (joga), středa (stolní tenis)
Rodičovské skupiny: 1x do měsíce: čtvrtek 15.30 – 18 hodin
Klub Dobré duše: 1x do měsíce: čtvrtek 15.30 – 18 hodin
Klub: Setkání rodičů s malými dětmi do 8 let: 1x do měsíce: čtvrtek 10.00 – 12 hodin
Job kluby - skupina pro lidi hledající pracovní uplatnění (1x týdně středa 10 - 11.30 hodin), Relaxační plavání klientů
MENS SANA a klientů ostravského „E“ klubu, v 16 – 17 hodin, bazén kliniky léčebné rehabilitace FNP, Ostrava-Poruba
Prázdninové plavání (každou středu v době letních prázdnin, 14 – 18 hodin), krytý bazén SAREZA
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Statistika
Počet akcí
Textilní, keramická dílna
45
Kresba a malba pod vedením ak. malíře
8
Literární workshopy pod vedením Mgr. L. Majzlíka (autora několika básnických sbírek) 4
Arteterapie
40
Hudební a divadelní dílny (zkoušky vystoupení)
60
Muzikoterapie s klienty MS
12
Kluby Dobré duše
9
Klub rodičů s malými dětmi
11
Pánské kluby (s vařením)
5
Bazárky s opékáním na zahradě a vaječinou
4
Čtení ze šuplíku
10
Preventivní programy Dětský domov Kunčice (2 skupiny dětí)
27
Preventivní programy s dětmi PORG, ZŠ Ukrajinská při městské nemocnici,
ZŠ Ukrajinská 1533, na akcích: Den země, Den řemesel, festivalech:
10
Hudební a divadelní vystoupení klientů MENS SANA
20
Besedy, přednášky
10
Jiné kulturní akce (výstavy, koncerty, divadla, karaoke, Den země,
Advent plný andělů,festivaly,Noc venku)
30
Jiné sportovní akce (pingpongový turnaj, bowling, plavání)
12
Výlety, exkurze
14
Skupina pro lidi hledající zaměstnání, exkurze, školení, pracovní diagnostika
32
Skupina pro rodiče a osoby blízké lidí s duševním onemocněním
8
Cvičení jógy
30
Relaxační plavání
11
Celkem akcí:
414
Finanční podpora: statutární město Ostrava
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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 a hudebních. Cílem všech vzdělávacích
programů byla podpora člověka s duševním onemocněním v jeho aktivním přístupu k životu i k nemoci. V roce 2013 byly
realizovány kurzy hospodaření s penězi, jazykové kurzy angličtiny, výuka hry na hudební nástroj, výuka PC, psaní na PC
všemi deseti. Důležitou aktivitou projektu byla v roce 2013 také příprava mladých lidí s duševním onemocněním ke studiu
na středních školách a pomoc při studiu. Již osmým rokem spolupracujeme se Střední školou prof. Zdeňka Matějčka
v Ostravě-Porubě, kde v roce 2013 studovalo s naší podporou 6 lidí s duševním onemocněním.

Statistika
Angličtina
Výuka PC (psaní všemi deseti)
Výuka PC (Word, Excel, základy internetu), skupinová výuka
Výuka PC (Word, Excel, základy internetu), individuální výuka
Hospodaření s penězi
Flétna (individuální výuka)
Flétna (skupinová výuka
Muzikoterapie
Celkem
Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Počet uživatelů
25
4
6
23
5
13
4
6
86

Prolomení ticha
Hlavním cílem projektu, který realizujeme od roku 2009, bylo zapojit se společně se skupinou Občané s duševním
onemocněním a psychosociálními obtížemi Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava
do celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Naší společnou snahou bylo prostřednictvím informační kampaně
a společenských programů pravdivě informovat veřejnost o problematice lidí s duševním onemocněním a tím přispět
ke zlepšení postoje a k větší toleranci společnosti k lidem s duševním onemocněním. Dělo se tak 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 vysílání Českého
rozhlasu, tiskových zpráv, infoportálu Komunitního plánu města Ostravy, veřejného portálu Helpnetu a prostřednictvím
webových stránek zapojených organizací. Hlavním sloganem kampaně bylo upozornění na předsudky kolem lidí se
schizofrenií. Na letácích bylo napsáno: „To nejsem já, to jsou jen vaše představy. Já studuji, chodím do práce, mám
schizofrenii.“ Dalším sloganem naší kampaně byl tento text, který jsme rozesílali společně s tiskovou zprávou prostřednictvím elektronické pošty: „Nepochopení a předsudky zraňují více než nemoc.“
V rámci uvedené kampaně jsme uskutečnili dne 4. září 2013 v prostorách Knihovny města Ostravy na ulici 28. října
v pasáži a hudebním sále vernisáž výstavy s názvem Blázním, no a co. Ve dnech 19. 9. 2013 a 17. 10. 2013 jsme
uskutečnili v hudebním sále knihovny autorská čtení s názvem Čtení ze šuplíku. Dne 25. 9. 2013 jsme uskutečnili v klubu
Sydney na Stodolní ulici akci ve stylu karaoke s názvem Ostravský Drozdík. Akce se stejnojmenným názvem projektu
Prolomení ticha proběhla dne 2. 10. 2013 v hudebním klubu Parník na Sokolské třídě, kde jsme uspořádali dvouhodinový
koncert kapely Bachtale Apsa se zpěvákem Máriem Bihárim.
V letošním roce jsme se v rámci kampaně Týdny pro duševní zdraví aktivně zapojili s naším hudebním souborem Třesk
a divadelním souborem Netřesk do těchto festivalových akcí: do Bláznivého festivalu, konaného dne 9. 9. 2013 v Praze,
a dne 12. 9. do festivalu Cesty za oponu v psychiatrické nemocnici v Opavě.
Dne 19. 9. 2013 jsme uskutečnili společně s pracovníky Krizového centra Mgr. Petrou Ďáskovou a Bc. Markem Holbou
v Knihovně města Ostravy besedu pro veřejnost na téma Kam se obrátit, když bolí duše. Odbornou přednášku na téma
Kognitivní rehabilitace prezentoval na II. psychiatrickém kongresu v Ostravě dne 12. 10. 2013 Mgr. Antonín Liška. Na téma
Dluhové poradenství besedoval s přítomnými dne 8. 10. 2013 v Kafárně Anima v Ostravě-Porubě Bc. Kamil Tobola.
MUDr. Markéta Dobrá besedovala s přítomnými dne 26. 9. 2013 v Kafárně Anima v Ostravě-Porubě v rámci klubu Dobré
duše na stejné téma jako v loňském roce: Vliv duševního onemocnění na rodinný život. Dne 10. 10. ve Světový den
duševního zdraví vyhlášený World Federation for Mental Health (WFMH) jsme uskutečnili v rámci II. psychiatrického
kongresu výstavu maleb Marcely Vopatové, uživatelky našich služeb. Tato výstava byla velmi kladně hodnocena přítomnými účastníky kongresu. Dne 10. 10. 2013 jsme uskutečnili také Den otevřených dveří. Veřejnost tak měla možnost získat
informace o službách, které pomáhají lidem se zkušeností s duševním onemocněním lépe zvládat svá znevýhodnění.
Cílem kampaně bylo upozornit veřejnost na fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost s psychiatrií nemá
a nesmí být stigmatizován, diskriminován.
Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Podpora sociálních služeb občanům se znevýhodněním v Ostravě-Porubě.
Projekt reagoval na potřeby lidí se zkušeností s duševním onemocněním v katastru Ostrava-Poruba. Projekt nabízel lidem
se zkušeností s duševním onemocněním pomoc a podporu v běžných životních situacích, možnost smysluplně strávit čas a
naučit se dovednostem potřebným k získání pracovního uplatnění. Záměrem projektu bylo udržení dobré psychické kondice uživatelů, aby nebyli opakovaně hospitalizováni v psychiatrických léčebnách. Služby byly poskytovány ambulantní a
terénní formou. Uživatelé využívali zejména aktivizační a motivační programy ve volnočasové dílně a vzdělávací programy,
kde si osvojovali znalosti a dovednosti potřebné k běžnému životu. Uživatelé se zapojili taktéž do skupinového programu
Job klubu, kde se pod vedením našich odborných lektorů učili dovednostem potřebným pro získání pracovního místa nebo
uplatnění v chráněné dílně. Velký zájem projevili občané Poruby o kognitivní rehabilitaci, která je zaměřena na zlepšování
kognitivních funkcí (paměť, soustředění, logické uvažování). Kognitivní rehabilitaci realizujeme ve spolupráci s neurologickou klinikou Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Sociální služby využívalo pravidelně 45 lidí z katastru Ostrava-Poruba
(z toho 10 uživatelům jsme poskytovali služby přímo v jejich domácnostech), volnočasové, vzdělávací a klubové aktivity
navštěvovalo pravidelně okolo 40 lidí z Ostravy-Poruby. Společenské programy, které se konaly v Kafárně Spirála, navštěvovalo pravidelně vždy 1x do měsíce po celý rok okolo 35 lidí z veřejnosti. Občané Poruby po celý rok anonymně využívali
psychosociální poradenství a také psychiatrické poradenství MUDr. Markéty Dobré.
Finanční podpora: statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba

Terénní sociální práce v rodinách uživatelů se zkušeností s duševním onemocněním.
Projekt naplňoval potřeby rodin uživatelů se zkušeností s duševním onemocněním prostřednictvím terénní sociální práce
a dalších návazných aktivit. Po dobu realizace projektu MENS SANA o. s. poskytovala psychosociální služby zaměřené
na zlepšení kvality života uživatelů a jejich rodin se zkušeností s duševním onemocněním. Poskytovali jsme terénní sociální služby uživatelům a jejich rodinám v přirozeném prostředí vlastního bytu, v podnájmech a na ubytovnách. V průběhu
realizace projektu jsme nabídli uživatelům a jejich rodinným příslušníkům také klubové a terapeutické aktivity pod vedením
zkušených odborníků z oboru sociální práce, psychoterapie a psychiatrie. Během realizace projektu jsme evidovali v terénní
formě služeb celkem 52 uživatelů se zkušeností s duševním onemocněním a minimálně stejný počet rodinných příslušníků,
kteří trvalým bydlištěm spadají do katastru Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Finanční podpora: statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
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Podpora destigmatizace formou nácvikového bydlení.
Hlavním záměrem a zároveň cílem projektu bylo získat ﬁnanční prostředky na podporu nácvikového bydlení v MOaP,
zejména na opravy a údržbu šesti nácvikových bytů, doplatky nájemného a služeb a nutného vybavení v katastru Moravské
Ostravy a Přívozu. Náklady na nájemném a službách vznikají především v období, kdy uživatel nácvikového bytu pobyt
ukončí a hledáme a připravujeme další vhodné zájemce k bydlení. Další náklady vznikají v souvislosti s opravami, údržbou
a vybavením těchto bytů. Lidé, kteří přicházejí do těchto bytů, jsou držitelé invalidních důchodů a v nácvikových bytech
zůstávají po dobu dvou, ve výjimečných případech tří let. Záměrem projektu bylo snížení bezdomovectví v katastru MOaP,
jelikož lidé z naší cílové skupiny se nezřídka kdy ocitají vlivem nemoci a nepochopením blízkých na ulici a v lepším případě
v azylových domech a dočasných ubytovnách. Tato forma nácvikového bydlení je velmi důležitým článkem při začleňování
osob s duševním onemocněním do většinové společnosti. Projekt rovněž přispíval k odstraňování předsudků a zmírňování
stigmat, která jsou s naší cílovou skupinou spojena, a to zejména když tito lidé bydleli v běžném nájemním bytě, kde se
setkávali s ostatními nájemníky domu a dařilo se jim s naší podporou zvládnout roli dobrých nájemníků.
Finanční podpora: statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Supervize, školení, semináře, služební cesty 2013
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 MUDr.
Markéty Dobré.
V průběhu celého roku probíhaly konzultace a školení o standardech služeb sociální rehabilitace a podpory samostatného
bydlení pod vedením Mgr. Kamily Pospíškové. Všichni zaměstnanci se zúčastnili školení a seminářů na základě svých
vzdělávacích plánů osobního rozvoje. Většina zaměstnanců a dobrovolníků absolvovala seminář pod vedením MUDr.
Venglářové (Praha) na téma Přístup k sexualitě lidí s psychózou v rámci poskytování sociálních služeb.

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 Ostravské univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Slezské
univerzity v Opavě, Vyšší odborné školy sociální v Ostravě a studentům SŠ prof. Zdeňka Matějčka.
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Děkujeme:
ADRA
AI NET, s. r. o.
Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné
Asociace nestátních neziskových organizací
Asociace poskytovaných sociálních služeb
ArcelorMittal Ostrava, a. s.
Bílý Medvěd Public Relations
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Centrum volného času ÚMOb Ostrava-Poruba
Česká asociace pro psychické zdraví Praha
Česká rada sociálních služeb
Dětský domov se školou a základní škola, Jeseninova 4/31, Ostrava-Kunčice
Eko-info centrum Ostrava
Galerie Antonína Kroči
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Charita Ostrava
Charita Opava
Janssen – Cilag s.r.o.
Knihovna města Ostravy
Komunitní plán města Ostravy
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Moravskoslezský kraj – krajský úřad
Nadace OKD
Nadační fond Evraz
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Neurologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava – Centrum pro kognitivní poruchy
Ostravská univerzita
Péče o duševní zdraví
Potravinová banka v Ostravě, o.s.
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
Psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov
SPENADO Consulting s.r.o.
Spirala o.p.s.
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 Ostrava-Jih
Úřad práce Ostrava
Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory
Základní škola Ukrajinská, 1533/13, Ostrava-Poruba
Základní škola a Mateřská škola Ukrajinská 19, Ostrava-Poruba

Děkujeme také všem spolupracujícím organizacím, ﬁrmám i jednotlivcům
za podporu a vstřícnost, také našim uživatelům, kteří s důvěrou využívali
námi poskytované služby, a všem těm, kdo nás podporovali
radou i nasloucháním, a těšíme se na další
spolupráci v roce nadcházejícím.
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Hlavní ﬁnanční zdroje v roce 2013
Statutární město Ostrava
Otevřený dům – sociální rehabilitace
Vzdělávání
Ostrov naděje
Prolomení ticha
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba - Ostrov naděje

150 000,00
150 000,00
200 000,00
100 000,00
10 000,00
10 000,00
13 000,00
5 000,00

MPSV/ Moravskoslezský kraj/IP MSK
MPSV Soc. rehabilitace
MPSV Podpora bydlení
IP MSK PB
IP MSK SR

693 300,00
199 000,00
1 973 500,00
2 108 800,00

Finanční dary nadace, ﬁrmy, fyzické osoby
Nadace OKD Podpora bydlení 2012/2013
(z celkové dotace 300.000,-)
Nadace OKD Kognitivní rehabilitace 2013/2014
(z dotace 320.000,-/ čerpáno 126.231/zbývá do roku 2014/ 193.769)
Dary od soukromých osob
Tržby za vlastní výrobky/služby

60 000,00
126 231,00
18 741,00
66 505,00
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FINANČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o. s. za rok 2013
Náklady
Kancelářské potřeby
DHIM
Provozní režie, drobný hm. majetek
Čisticí a hygienické potřeby
Materiál pro dílnu
Materiál – byty
Elektrická energie – byty
Plyn – byty
Opravy a udržování
Opravy prostor v nájmu
Cestovné a poh. hmoty
Náklady na reprezentaci
Telekomunikace
Poštovné, poplatky
Vodné, stočné
Ekonomické a právní služby
Školení
Nájemné – byty
Služby spojené s nájmem
Nájemné MENS SANA
Odborná literatura
Služby – propagace, doprava, práce
Mzdové náklady
OON – DPP
Zákonné sociální pojištění
Daň silniční
Občerstvení
Pojištění majetku
Zákonné pojištění zaměstnanců
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Kč
45 321,30
69 071,70
23 430,20
15 127,00
28 385,00
6 292,00
68 530,00
125 235,00
22 586,07
4 859,15
61 243,00
739,00
101 945,67
7 059,50
1 057,00
137 255,00
57 740,00
264 155,00
35 300,94
224 737,60
4 798,50
214 040,55
3 499 589,00
253 700,00
1 133 876,00
1 560,00
16 908,80
31 839,00
13 301,00

Bankovní poplatky
Haléřové vyrovnání
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

Výnosy

4 863,00
0,41
72 000,00
7 820,00
6 554 366,39

Kč

Tržby za vlastní výrobky prostřednictvím internetového prodeje
Příspěvky na materiál, tržby za služby
a ostatní prodej výrobků
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Nájemné a služby spojené s nájmem
- byty
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace MMO
Dotace MPSV
Individuální projekt
Úřad práce - dotace
Nadační příspěvky

18 741,80
3 800,00
638 000,00
892 300,00
4 082 300,00
254 198,00
380 000,00

Výnosy celkem

6 876 796,50

Výsledek hospodaření - zisk

2 186,00
94 706,00
4 833,00
3 279,70
502 452,00

322 430,11

Co mi nemoc dala
Co mi nemoc vzala
Nemoc mi vzala: radost, emoce, vůli, důvěru lidí, společenské uplatnění... a dala mi utrpení duše, otupělost emocí, jiné
hodnoty, víru v uzdravení, nové přátele, samu sebe. S. E.
Nedovedl bych si představit život bez terapeutické skupiny a setkání s klíčovou pracovnicí, protože nemoc mi vzala
možnost denního kontaktu s lidmi v práci a jsou pro mě důležitá setkání s lidmi i mimo rodinu, možnost vyjít z domu. L. M.
Teď mám možnost mít doma stojan, chodit k akademickému malíři, něco se naučit malovat. Osvojil jsem si pracovní
návyky, už líp komunikuji s lidmi, dostal jsem se do fyzické kondice, lépe zvládám všechny stresy a nesváry. M. Z.

Nemoc mi vzala několik let života, kdy mi bylo nejhůř. Nemoc mi dala sdružení lidí stejně postižených, především literárně
založených, se kterými píšeme literární texty a čteme je na čtení ze šuplíku. N. P.
Nemoc mi dala to, co jsem zatím neznal. Nemoc mi v minulosti vzala hodně svobody a peněz. Díky asketickému přístupu
k životu můžu dneska žít a také díky štěstí v neštěstí. Pavel Marek
Nemoc mi vzala sebevědomí, přátele, rodinu, životního partnera a chuť do života. Nemoc mi dala schopnost vyjadřovat
se barvou a tvary, které chápu jen já. Nemoc mě naučila cítit opravdovou bolest, dala mi nové přátele a také možnost
seberealizace v umění. M. V.
Já si myslím, že to, co jsem nastoupil, to je ten správný chodníček, abychom se po něm krůček po krůčku přibližovali
ve své cestě za zdravím. Prozatím jsme ještě hájeni, stojící na břehu mimo proud, jestli jsme našli tu správnou cestu,
to ukáže čas. Mrtvičkář
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Když se učím na počítači, tak úplně zapomenu na své zdravotní a duševní problémy,
zapomenu na své tělo. Pomáhá mi to. Jsem klidnější. P. M.
A jestliže chceme být z této nemoci uzdraveni, tak musíme akceptovat spoustu věcí,
ze kterých si pak znovu postavíme žebřík do života. Váš klient
Nemoc mi vzala prvně spoustu energie, mnohdy i naději. Když se na to dívám ale zpětně
(už dva roky mi je fajn), mám pocit, že mi toho mnohem víc dala. Naučila jsem se porozumět lidem, kteří mají stejné problémy, a pomoci jim. Nemoc mi umožnila porozumět sama
sobě, vážit si života a užívat si ho. Najít v sobě klid a nestresovat, jelikož stres člověka
okamžitě rozhodí a je pak špatně. Nemoc mě také naučila vážit si lidí, kteří mi chtějí
pomoct. Díky nemoci jsem jiný člověk, ale člověk silnější a spokojenější se svým životem.
Díky tomu, čím jsem si prošla, jsem to „já“. H. H. V.
Nemoc ma posilnila v láske, viere a nádeji.
Nemoc mi dala nové kontakty na lidi a náhled na nemoc.
Co mi nemoc vzala ?
Nejde o to, že 13 let marodím schizofrenicky, ale jsem nemocné etnikum, tedy menšinou
mezi ostatními… M. J.
Díky nemoci jsem poznal spoustu lidí, které bych jinak nepoznal.
Co mi nemoc vzala? Vzala mi pocit štěstí, nebo jej změnila. Máte pak více špatných dnů.
Z. Ch.
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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

IČ/DIČ:
65469003/CZ65469003
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Ostrava-Poruba
Číslo účtu:
188317535/0300

Motivační
a vzdělávací
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba

Texty: J. Saidlová
Graﬁka: J+J Lörinczovi

