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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,

jako každým rokem dostává se Vám do rukou naše výroční zpráva. Chceme touto formou informovat 
o našich projektech a hospodaření a nechat za nás promluvit příklady dobré praxe při práci s našimi 

uživateli. Prosíme tedy o Vaši pozornost také těmto řádkům.

A jaký byl rok 2014?
Rok 2014 probíhal ve znamení velkých změn. Transformovali jsme se z občanského sdružení na obecně prospěšnou 
společnost, což přineslo nejen změnu legislativní, ale také změny uvnitř organizace. Během roku proběhly nové volby 
na uvolněné pozice rezignujících členů do správní a dozorčí rady. Podařilo se nám získat v blízkosti sídla organizace 
bezbariérové prostory pro vybudování Centra trénování paměti (CTP) a další prostory pro vybudování Dřevařské 
a rukodělné dílny. V obou budovách bylo nutné udělat rozsáhlé rekonstrukce. Proběhla výměna topení, elektroinstalace 
a vodoinstalace. Rekonstrukci dřevařské a rukodělné dílny se nám podařilo dokončit zdárně natolik, aby již v poslední 
čtvrtině roku 2014 mohla dílna fungovat ke spokojenosti uživatelů i pracovníků. Rekonstrukce CTP se mírně protáhla 
a do konce roku 2014 se nám nepodařilo rekonstrukci dokončit. V režii Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba proběhly 
rozsáhlé venkovní stavební úpravy, výměna oken, vstupních dveří, zateplení fasády a nové venkovní omítky, výmalba 
budovy, vybudování bezbariérového vstupu v prostorách CTP. Nám se podařilo za finanční pomoci statutárního města 
Ostrava vyměnit staré topení za nové a udělat novou elektroinstalaci ve všech námi pronajatých prostorách. V roce 2015 
nás ještě čeká výměna vodoinstalace, sanitární keramiky, položení podlahových krytin, vybudování bezbariérového WC, 
příčky na rozdělení velké chodby, kdy velká část dřívější chodby bude sloužit uživatelům jako ateliér kresby a malby. 
Pak už zbývá jen vybavit CTP nábytkem a počítačovou technikou a můžeme CTP otevřít zájemcům a uživatelům kognitivní 
rehabilitace. 
V roce 2014 pracovali kolegové se 179 uživateli, kteří pravidelně využívali naše sociální služby. Těmto lidem 
poskytli 20 067 intervencí a 7932 kontaktů. 
V rámci zaměstnávání v chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce jsme vytvářeli podporu 81 uživatelům 
s duševním onemocněním.  
Dnem 1. 4. 2014 jsme získali na základě Dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace statut rehabilitačního zařízení, 
které pro úřad práce (dále ÚP) zabezpečuje pro osoby se zdravotním postižením pracovní rehabilitaci a přípravu k práci 
dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
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Od 1. dubna do 31. prosince 2014 se zapojilo do pracovní rehabilitace 11 uživatelů s vážným duševním onemocněním. 
Ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě jsme vytvořili deset pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, kdy jsme 
na pozici terénní sociální asistent zaměstnali osm lidí se zdravotním znevýhodněním a na pozici sociální asistent dva lidi 
v dlouhodobé evidenci na úřadu práce. 
Dnem 1. 11. 2014 jsme zřídili ve spolupráci s úřadem práce chráněné pracovní místo na pozici pracovního terapeuta 
v dřevařské a rukodělné dílně. Zřízením chráněného místa jsme posílili společenskou odpovědnost naší organizace. 
Pro zájemce o zaměstnání jsme v průběhu roku uskutečnili 25 JOB Klubů, ve kterých bylo přítomno celkem 124 účastníků. 
V roce 2014 se nám podařilo uspět v dotačním řízení ESF OP LZZ a získat tak finanční podporu projektu Pracovat 
je normální - i v případě osob s psychickým onemocněním. V rámci tohoto projektu podpoříme 19 lidí s duševním 
onemocněním formou zajištění vzdělávání a vhodných rekvalifikací, které povedou k jejich zaměstnání v chráněných 
podmínkách a na otevřeném trhu práce.
Do projektu Podporované vzdělávání se v roce 2014 zapojilo 113 uživatelů. Během studia jsme vytvářeli podporu 
12 uživatelům. V rámci volnočasových, vzdělávacích, socioterapeutických aktivit a kognitivní rehabilitace jsme pravidelně 
poskytovali služby více než 150 lidem se znevýhodněním. Socioterapeutické aktivity navštěvovalo v průběhu roku 
pravidelně 48 lidí s vážným duševním onemocněním. V rámci volnočasových aktivit jsme uskutečnili 584 akcí. V rámci 
kognitivní rehabilitace jsme v průběhu roku poskytli 1747 intervencí 82 uživatelům. Všichni uživatelé a také jejich rodinní 
příslušníci měli možnost v průběhu roku využívat psychologické a sociálně-právní poradenství. 
Aktivně jsme se zapojili do pozitivních destigmatizačních celorepublikových kampaní, XXV. ročníku Týdnů pro duševní 
zdraví (dále TDZ) a celosvětového Dne duševního zdraví vyhlášeného World Federation for Mental Health a kampaně 
na podporu léčby schizofrenie s názvem Jsem jako ty, kterou uspořádala PR agentura Bílý medvěd. V rámci společenských 
programů a konferencí jsme uskutečnili s naším divadelním souborem NETŘESK a hudebním souborem 
TŘESK 28 vystoupení. V roce 2014 se nám podařilo uskutečnit v rámci TDZ festival na podporu lidí s duševním 
onemocněním s názvem Crazy fest na zámku Poruba, který navštívilo okolo 250 lidí.

Žádnou z těchto aktivit by se nám nepodařilo zrealizovat bez finanční pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava, krajského úřadu práce, Nadace OKD, Nadace ArcelorMittal, 
bez pomoci dárců a dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas bez nároků na finanční odměnu, a také bez obětavé práce 
mých kolegů a spolupracovníků. 

Děkuji touto cestou všem donátorům, laskavým dárcům, dobrovolníkům a mým spolupracovníkům za jejich podporu 
a také za to, že dávali svůj čas potřebným a s láskou dělali svou práci. Děkuji všem lidem, kteří se na nás s důvěrou 
obraceli po celý rok, děkuji přátelům a lidem blízkým, kteří nám pomáhali, abychom my mohli dělat svou práci co nejlépe. 

Příjemné čtení přeje
Jaroslava Saidlová
ředitelka
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Adresa sídla a poskytovaných služeb

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

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

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

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

Základní údaje

Organizační struktura
Lidé MENS SANA, o.p. s.

Statutární zástupce, ředitelka:   Saidlová Jaroslava - v MENS SANA od roku 1999
   
Správní rada:   Neumannová Hana, předsedkyně SR
    Hlavinka Pavel, člen SR

Děláme svou práci, protože věříme v hodnoty, které nelze zaplatit penězi…   
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 Kasprzyk Oldřich, člen SR
 Lastovica Marek, člen SR
 Krulová Petra, členka SR
 Šňupárek Petr, člen SR
 Běhálková Jana, předsedkyně SR do 16. 6. 2014
 Fialová Vendula, členka SR do 16. 6. 2014
 Kokešová Hana, členka SR do 16. 6. 2014
 Pobořil Martin, člen SR do 16. 6. 2014 
 Závorová Petra, členka SR do 16. 6. 2014

 Dozorčí rada:                         
 Tobola Kamil, předseda DR                     
 Nillius Petr, člen DR
 Hudeček Petr, člen DR
 Liška Antonín, předseda DR do 16. 6. 2014
 Guziana Petr, člen DR do 27. 6. 2014
                                                                            

Pracovníci sociální služby sociální rehabilitace: 
 Běhálková Jana - vedoucí služby sociální rehabilitace, v MENS SANA od roku 2006 
 (do 10. 10. 2014, poté mateřská dovolená)
 Neumannová Hana - vedoucí služby sociální rehabilitace (od 1. 11. 2014), v MENS SANA od roku 2012 
 Merendová Alena - vedoucí vzdělávacích aktivit, pracovnice v sociálních službách, vedoucí projektu 
 Podporované vzdělávání, v MENS SANA od roku 2007
 Liška Antonín - sociální pracovník, koordinátor kognitivní rehabilitace a doplňkových činností, 
 v MENS SANA od roku 2012
 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 do 31. 10. 2014, 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
 
Pracovníci obou sociálních služeb:  
    Vavříčková Hana - administrativní pracovnice, v MENS SANA od roku 2012
    Valíčková Lenka - psycholožka, 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
    Vavříková Kateřina, v MENS SANA od roku 2014
    Tkačík Ondřej, v MENS SANA od roku 2013

Ostatní pracovníci:                                         
    Wojtylová Gabriela - účetní, v MENS SANA od roku 2006
    Kasprzyk Oldřich - správce PC sítě, v MENS SANA od roku 2006
    Hudeček Petr - správce webových stránek, v MENS SANA od roku 2009
    Svorník Jan - terénní a provozní pracovník, v MENS SANA od roku 2010
    Neduha Jiří - vedoucí divadelního a hudebního souboru, hudebník, 
                          v MENS SANA od roku 2001
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Dobrovolníci: 
    Břusková Helena – lektorka kognitivní rehabilitace, v MENS SANA od roku 2014
    Čumová Jarmila – lektorka výuky PC, v  MENS SANA od roku 2014
    Dibák Ján – vedoucí šachového kroužku, v MENS SANA od roku 2014
    Henáčová Michaela - lektorka kognitivní rehabilitace, v MENS SANA od roku 2014
    Chmelová Martina - pomoc při společenských akcích,v MENS SANA od roku 2012
    Kotula Pavel – ekonomické činnosti v oblasti sociálního podnikání, 
    v MENS SANA od roku 2014
    Tobola Kamil - odborný poradce ve věcech dluhového a finančního 
    poradenství, v MENS SANA od roku 2013
    Ťažký Dušan – pomoc při prodejních akcích, terénní práci,
    v MENS SANA od roku 2013
    Závorová Petra - pomoc při společenských akcích, poradenství 
    v právní oblasti, v MENS SANA od roku 2011

Supervizor:   Antoš Svatopluk - klinický psycholog, individuální supervize 

V MENS SANA, o. p. s., v roce 2014 pracovalo na hlavní pracovní poměr 16 odborných  zaměstnanců na 14,5 
úvazku (5 úvazků podpora samostatného bydlení, 8 úvazků sociální rehabilitace, 0,75 úvazku aktivizační pracovník 
v dřevařské dílně,  0,75 úvazku vzdělávací a volnočasové aktivity), 
2 zaměstnanci pracovali na dohodu o pracovní činnosti. 

Dne 2. 9. jsme dále zaměstnali ve spolupráci s úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací na hlavní pracovní 
poměr celkem 10 lidí na 5,5 úvazku. Na pozici terénní sociální asistent jsme zaměstnávali na poloviční úvazky 8 lidí 
se zdravotním znevýhodněním (7 lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, 1 se sluchovým postižením), 
2 pracovníky v dlouhodobé evidenci ÚP na pozice sociální asistent (1,5 úvazku).
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Naše projekty 

Od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014 naplňovala MENS SANA, o. p. 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 byl realizován v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1. 

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňovala MENS SANA, o. p. 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 byl realizován v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1. 

Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 realizujeme projekt Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost Pracovat je normální - i v případě osob s psychickým onemocněním, registrační číslo 
CZ.1.04/3.3.05/D6.00010.
Vývoj a zpracování žádosti o poskytnutí dotace OP LZZ byly financovány z rozpočtu statuárního města Ostravy. 
Projekt si klade za cíl zvýšit zaměstnanost osob s duševním onemocněním a pomoci těmto osobám získat uplatnění 
na trhu práce. Projekt posílí motivaci, informovanost, kvalifikaci, pracovní integraci cílové skupiny. Do projektu bylo 
zapojeno 20 osob. S cílovou skupinou bude intenzivně pracováno formou individuálních konzultací, poradenství 
a psychologických pohovorů. V rámci projektu budou realizovány kulaté stoly, které pomohou propojit cílovou skupinu 
s aktéry na trhu práce. Cílové skupině budou poskytnuty motivační kurzy a potřebné rekvalifikace pro pracovní pozice, 
které odpovídají jejich schopnostem, dovednostem a možnostem. Pro 19 osob z cílové skupiny vznikne nově vytvořené 
pracovní místo jak u příjemce, tak u dalších externích zaměstnavatelů.
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Otevřený dům 
Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované sociální služby sociální rehabilitace. Tento projekt je příkladem dobré 
praxe, jelikož s malými obměnami funguje 18 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 zapojují do aktivi-
začních a vzdělávacích programů, ve kterých získávají manuální zručnost při práci v keramické a šicí dílně, počítačovou 
gramotnost, rozšiřují si své jazykové znalosti za podpory pracovníků, kteří dokážou přizpůsobovat výukové lekce i práci 
v kreativních dílnách potřebám cílové skupiny. Pracovníci MENS SANA, o. p. s., pracují individuálně s jednotlivými uživateli 
na získání pracovního místa nebo uplatnění v chráněné dílně. Uživatelé využívali ambulantní i terénní formu spolupráce.
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Příklady dobré praxe 
Když přišla paní S. do MENS SANY, měla velmi nízké sebevědomí, tvrdila o sobě, že selhává ve všech směrech, kvůli 
nemoci se jí nepodařilo dokončit vysokou školu. Při tvorbě v kreativní dílně zjistila, že je manuálně velmi zručná. Výrobky, 
které v dílně vytvořila, jsou vždy velmi precizně provedené a líbí se nejen ostatním klientům, ale také se velmi dobře 
prodávají na prodejních akcích. V září 2014 začala studovat na univerzitě III. věku a studium ji doslova nadchlo a jak sama 
říká, podařilo se jí nalézt ztracený smysl života! Zuzana Horkelová
Podařilo se mi zprostředkovat schůzku matky uživatelky, která se krátce léčí s duševním onemocněním, 
s dívkou, která má vlastní zkušenost s duševním onemocněním, překonala těžší období a žije dnes běžný život. Stalo 
se tak na základě přání matky, která se teprve seznamuje s tím, co vše onemocnění její dcery obnáší, 
a zajímalo ji, „jak se z toho druzí dostali“. Probíhal zajímavý, velmi otevřený dialog o tom, jak člověk může prožívat projevy 
svého onemocnění, jak se může cítit v atace a při uzdravování, čím mohou pomoci léky, čím může pomoci rodina a jiní lidé 
a co musí zvládnout uzdravující se sám. Matka uživatelky, která během rozhovoru zjistila, že dívka, se kterou mluvila, 
je nesmírně inteligentní, studuje na vysoké škole, odcházela s naději, že není „vše ztraceno“, 
a pokud dceři pomůže, může i ona dokázat to, co s nemocí dokázala dívka,                     která jí ochotně věnovala svůj čas. 
Pavla Šuláková

Pravidelné aktivity:
Kognitivní rehabilitace, dle potřeb uživatele 1x až 3x 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, 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, 1-2x měsíčně.



Pan T. využívá službu již několik let a za tuto dobu má za sebou desítky dlouhodobých hospitalizací v psychiatrických 
nemocnicích. Spolupráce byla velmi obtížná, přesto se nám v roce 2014 podařilo uživatele aktivizovat natolik, že začal 
pravidelně docházet na kognitivní rehabilitaci, socioterapeutickou skupinu a aktivně se zapojil do pracovní rehabilitace 
v dřevařské dílně. Po dobu celého roku nebyl pan T. hospitalizován. Hanka Černá
Uživatel našich služeb pan P. přišel s návrhem vlastní aktivity - poslech retro hudby z gramofonu - pro naše uživatele. 
Přinesl vlastní gramofon a své oblíbené desky po domluvě do kreativní dílny. Kdo chtěl, poslouchal jen hudbu, ostatní 
u toho výtvarně tvořili. Na přání uživatelů jsme tuto aktivitu několikrát zopakovali v průběhu roku a pan P. bude aktivitu 
nadále pravidelně provozovat 1x až 2x měsíčně taktéž v roce 2015. S panem P. jsme probírali, že by mohl tímto způsobem 
obohatit i jiné lidi, navázali jsme spolupráci s Hospicem sv. Lukáše, kde v rámci tamní úterní kavárny pouštěl pacientům, 
kteří měli zájem, gramfonovou hudbu k čaji a kávě ve společenské místnosti a bylo domluveno, že akci zopakuje. Pan 
P. se cítí užitečný a plánuje i další aktivity pro ostatní uživatele. Pavla Šuláková.
Jako příklad dobré praxe uvádím výbornou spolupráci s rodiči uživatelů. Bez této spolupráce by nebylo možné dosáhnout 
tak dobrých výsledků zejména při práci s velmi mladými uživateli, které podporujeme při studiu na středních školách a taky 
při hledání vhodného zaměstnání. Také tým, který zde máme, je úžasný, jelikož si navzájem dokážeme poradit, pochopit, 
spolupracovat, zastoupit se a máme nové nápady, které nás posunují stále dále. Lenka Šeděnková.
V rámci sociálně právního poradenství jsem poskytovala odborné sociálně právní, pracovní, občanskoprávní a dluhové 
poradenství.  Dle požadavků klientů jsem zpracovávala návrhy, žádosti, dohody, listiny ve věcech  občanskoprávních - 
závěti, kupní, darovací smlouvy, námitky, odvolání, žaloby a přezkumná řízení ve věcech invalidních důchodů, 
opatrovnictví, nepojistných sociálních dávek, mimořádných výhod pro OZP, odškodnění úrazu aj. Klienti a jejich rodinní 
příslušníci konzultovali nejrůznější životní situace, jako rozvod manželství, společné jmění, výživné na děti, přestupky 
proti občanskému soužití. Ve věcech klientů (krádežích a podvodech spáchaných na klientech) jsem komunikovala s PČR. 
Pro klienty, kteří byli předvoláni PČR ke svědeckým výpovědím, neboť v minulosti pracovali v chráněných dílnách a firmách 
zneužívajících dotace pro OZP, jsem několikrát v průběhu roku zprostředkovala možnost vypovídat před PČR ve známém 
a přátelském prostředí MENS SANY. Klienti velmi ocenili, že nebyli vystaveni úřednímu a stresujícímu prostředí 
služeben PČR. V zastoupení klientky jsem podávala stížnost k veřejnému ochránci práv ČR – ombudsmanovi 
na neobjektivní posouzení zdravotního stavu klientky s těžkými konverzními psychotickými záchvaty. Zastupovala jsem 
klienty v případech, kdy nebyli schopni se sami účastnit úředních jednání v důsledku svého onemocnění nebo 
psychosociálních obtíží (okresní soudy, krajský soud, ČSSZ, MPSV, peněžní ústavy, úřad práce). Hanka Kokešová
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Při práci s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, jsou výsledky a posun často těžce popsatelné. 
U některých lidí je pokrokem, když nejsou celý rok hospitalizováni, u jiných schopnost sám si hospodařit s penězi, u jiných 
je to po letech nalezení práce. Tyto skutečnosti jsou popsatelné. To, co ale nemůžeme statisticky nikam vykázat, je mnohdy 
pomalá práce při pomoci našim uživatelům v hledání jejich vlastní cesty. Cesty k vyrovnání se s životními okolnostmi, 
porozumění příznakům nemoci a podpora při rozhodování na sobě pracovat a nevzdávat se ani v těžkých chvílích. 
V roce 2014 takových „malých“ kroků bylo hodně. Jako příklad dobré praxe vnímám „posun“ uživatele, který se z počátku 
spolupráce jevil jako velmi uzavřený, bez zájmu o ostatní lidi i život kolem. Během roku za mnou docházel do kanceláře, 
kde se potkával i s jinými lidmi. Chodili jsme společně nakupovat, povídali si o životě a jednou neodmítl nabídku jít 
se podívat, jak probíhá pracovní rehabilitace. Tam se potkal s lidmi, které u nás vídával, a nastoupil na zkoušku. Docházel 
spolehlivě, více začal komunikovat a byl do pracovní rehabilitace přijat. Po úspěšném ukončení pracovní rehabilitace 
si na konci roku našel práci a jeho cílem je bydlet samostatně, bez pomoci druhých, protože začal věřit, že to zvládne. 
Hanka Neumannová.

STATISTIKA

Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut):  15 565 
Počet intervencí - krizová intervence:  178
Celkový počet kontaktů (do 30 minut):   3617
Kapacita služby: 100 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služeb sociální rehabilitace:   117
Noví uživatelé:   18
Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu:  28
Pohlaví ženy/muži:   67/50
Rozdělení podle místa:
Ostrava / z jiného regionu Moravskoslezského kraje:   90/27
Věkové skupiny:
16 - 18 let:  2
18 - 26 let: 11
27 - 40 let: 44
41 - 55 let: 36
56 - 65 let: 14 
65 - 80 let: T 

Uživatelé, kteří využili socioterapeutické skupinové práce:     25
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách, přípravě na práci, 
v projektu D6 a na otevřeném trhu práce:  48 
Finanční podpora: Individuální projekt kraje, MSK prostřednictvím MPSV
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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. p. s., ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech i 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 2014 jsme měli pro tuto formu podpory k dispozici 17 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 2014 
došlo v těchto bytech k obměně čtyř uživatelů. Tito uživatelé nebyli v průběhu roku 2014 hospitalizováni v psychiatrické 
nemocnici. 
V katastru Ostrava-Přívoz jsme v roce 2014 měli v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz sedm 
nácvikových bytů, jeden třípokojový byt pro účely skupinového bydlení a šest jednopokojových bytů (čtyři se nacházejí 
v jednom vchodu cihlového domu). V těchto sedmi bytech bydlelo v roce 2014 celkem 14 uživatelů a během roku došlo 
k obměně 2 uživatelů.

Příklady dobré praxe
Podařilo se nám 9 uživatelů provést výběrovým řízením o obecní byt a následně pomoci uzavřít nájemní smlouvy na obecní 
byty. U těchto uživatelů pokračuje podpora a pomoc v rámci terénní služby i nadále v místech nového bydliště. Během roku 
2014 jsme podporovali při nalezení a udržení práce na chráněném i otevřeném trhu práce 33 uživatelů sociální služby 
podpora samostatného bydlení. Dva uživatele jsme podporovali při dálkovém studiu na Střední škole prof. Zdeňka 
Matějčka, 8 lidí se zapojilo do pracovní rehabilitace v MENS SANA a 5 lidí z naší sociální služby pravidelně  navštěvovalo 
divadelní a hudební soubor Třesk a Netřesk. 39 studentům ze středních, vysokých a vyšších odborných škol jsme umožnili 
vykonat odborné praxe v našem zařízení. V průběhu roku 2014 jsme se také věnovali studentům, kteří k nám přicházeli 
formou exkurzí i se svými pedagogy z VOŠS a VŠ. Martina G.
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Uživatel, pan P., 22 let, který je v psychiatrické péči pro diagnózu paranoidní schizofrenie, se dostával pravidelně 
do nepříznivé situace v rodině, kde matka žije se svým novým druhem. Otec již v rodině nefunguje a je také osobou 
s chronickým duševním onemocněním. Po počátečním vyjednávání nastoupil uživatel do nácvikového bytu, kde spolu 
s klíčovým pracovníkem pracovali na procesu osamostatnění a nalezení vlastní nezávislosti. Pan P. měl velkou touhu 
se opět kontaktovat s otcem, což se podařilo. Matka je v roli opatrovníka a velkou měrou zajišťuje hlavně průběh 
hospodaření s penězi. Uživatel se po dvou a půlletém pobytu v nácvikovém bytě rozhoduje, jakou formu následného 
bydlení zvolí, zda se vrátí zpět k matce, nebo bude řešit bydlení s otcem, nebo se pokusí ve spolupráci s matkou najít 
vlastní podnájem. Nakonec se pan P. rozhodl pro vlastní podnájem, s tím, že služba bude v terénu pokračovat 
i po přestěhování do obecního bytu. Uspěl ve výběrovém řízení na pronájem obecního bytu a od poloviny roku 2014 bydlí 
ve vlastním podnájmu. Souběžně s procesem osamostatnění v oblasti bydlení běžel také proces zapojení uživatele 
do pracovní rehabilitace. Uživatel nyní cítí, že by mohl mít naplněny stanovené cíle, a jednáme o postupném ukončení 
sociální služby. V této fázi zapojujeme do nezbytných úkonů a poskytovaných podpor také rodinu, domluvy na pravidelné 
pomoci s úklidem s nevlastním otcem. Matka uživatele stále funguje jako opatrovník, uživatel nadále pravidelně dochází 
do MENS SANA v rámci pracovní rehabilitace. Na začátku roku 2015 ukončil pan P. terénní sociální službu s naplněnými 
cíli. Luboš Majzlík. 
Uživatel, pan L., 28 let, v psychiatrické péči pro diagnózu paranoidní schizofrenie, využívá službu od července 2014, bydlí 
v nácvikovém bytě. Uživatel byl velice vázán na rodinu, a to konkrétně na matku. Chtěl se osamostatnit, ale začátky byly 
velice obtížné. Stýskalo se mu po rodině a dokonce uvažoval, že by se vrátil zpět domů. Jezdil domů každý víkend a někdy 
i přes týden. Častými intervencemi, spoluprací s rodinou a také díky dobrému vztahu se spolubydlícím se podařilo tohle 
těžké období překlenout. Uživatel se začal postupně osamostatňovat a ke konci roku nastoupil do pracovní rehabilitace. 
Začal si také vlastními silami shánět práci na otevřeném trhu práce.  Matěj Pechlát.
Uživatel, pan J., 52 let, trpí chronickou nediferencovanou schizofrenií. Uživatel je zcela závislý na pomoci jiné osoby. 
K psychickému onemocnění má navíc křeče očních víček, která se mu kvůli tomu samovolně na delší dobu zavírají. 
Uživatel trpí představou, že může být okraden. Problémem uživatele bylo mimo jiné, že neustále u sebe nosil velké částky 
peněz a ostatní peníze měl uloženy na vkladní knížce. Přes jeho velkou obavu z nových věcí se podařilo uživatele 
přesvědčit, že pro něj bude výhodnější zařídit si běžný a spořicí účet. Uživatel začal těchto produktů banky využívat a zjistil, 
že je to pro něj finančně mnohem výhodnější. Na začátku roku také uživateli zemřela sestra a díky častějším intervencím 
se podařilo uživateli ustát těžké životní období. Záležitosti ohledně pozůstalosti jsme museli řešit v jiném městě a vše 
se podařilo zvládnout. Také se podařilo navázat spolupráci s kamarádem uživatele, což je prospěšné zejména v době 
jeho hospitalizace, kdy s ním spolupracuji na vyzvedávání pošty. Matěj P.



Uživatelka, paní E., 50 let, bydlí v nácvikovém bytě. Měla dluhy u několika věřitelů. Přesnou výši dluhů neznala. Uživatelka 
trpí paranoidní schizofrenií a měla velké problémy při komunikaci, protože nedokázala přesně vyjádřit, o co žádá. 
S uživatelkou jsme navštívili všechny věřitele, u kterých má dluhy. Zjistili jsme přesné částky dluhů u všech věřitelů 
a u jednoho z věřitelů se nám dokonce podařilo dojednat (se spoluprací ošetřující psychiatričky) odpuštění velké části 
dluhu. S věřiteli byly dohodnuty splátky. Během spolupráce se uživatelka naučila s některými věřiteli komunikovat 
i bez asistence klíčového pracovníka. Vzájemně jsme si také dohodli formu komunikace, která se ukázala být vhodnou 
pro uživatelku. Uživatelka před vyřizováním důležité záležitosti sepíše své požadavky na papír a následně je řešíme. 
Matěj Pechlát.

STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut):   4502
Počet intervencí - individuální sociální práce:   3729
Počet intervencí - skupinová sociální práce:   288    
Počet intervencí - krizová intervence:   116
Počet intervencí - intervence po telefonu:   273                 
Počet intervencí - sociální práce s rodinou:   96                       
  
Celkový počet kontaktů (do 30 minut):   4287
Kapacita služby:    55 uživatelů 
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení:   62/ z toho 45 uživatelů s diagnózou z okruhu psychóz
Noví uživatelé:   20 
Uživatelé v nácvikových bytech celkem: 
Počet uživatelů nácvikových bytů v katastru Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz:   10/14
Počet nácvikových bytů v katastru Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz:   10/7
Ukončili službu (z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu, z jiných důvodů):   12
Pohlaví ženy/muži:   25/37
Rozdělení podle místa: 
Ostrava/z jiného regionu Moravskoslezského kraje:   46/16
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, přípravě na práci, v projektu D6 a na otevřeném trhu práce:   33 

Finanční podpora: Individuální projekt kraje, MSK prostřednictvím MPSV



17



Ostrov naděje
Projekt realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již od roku 2003. Projekt je zaměřen na poskytování 
volnočasových, klubových, terapeutických aktivit a programů prevence 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 kvůli velmi nízkým invalidním 
důchodům a specifickým potřebám 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. 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 projektu:
Keramická, textilní, výtvarná dílna: pondělí 8 – 16 hodin
Arteterapie: středa (skupinová arteterapie) 14 – 18 hodin
Výtvarná tvorba s ak. malířem: pátek 9 – 12 hodin 
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 (jóga), 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 šachistů:     1x do měsíce: úterý 13 – 16 hodin
Křesťanský klub Anežka:     1x do měsíce: středa 14 – 16 hodin
Klub: Setkání rodičů s malými dětmi do 8 let: 1x do měsíce: čtvrtek 10 – 12 hodin
JOB KLUBY -  skupina pro lidi hledající pracovní uplatnění (1x týdně ve středu od 10 do 11.30 hodin), Relaxační plavání 
klientů MENS SANA a klientů ostravského „E“ klubu, ve středy 1x do měsíce 
od 16 do 17hodin, bazén kliniky léčebné  rehabilitace FNP, Ostrava-Poruba
1. 7. – 31. 8. Prázdninové plavání (1x týdně v době letních prázdnin, 14 - 18 hodin), krytý bazén SAREZA
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POČET AKCÍ USKUTEČNĚNÝCH ZA ROK 2014
Textilní, keramická, grafická, rukodělná dílna      45 
Kresba a malba pod vedením MgA. Ondřeje Tkačíka     48
Literární workshop pod vedením Mgr. Luboše Majzlíka     9
Arteterapie          50 
Hudební a divadelní dílny (zkoušky vystoupení) TŘESK, NETŘESK:   62
Flétnový soubor          14
Muzikoterapie          8
Kluby Dobré duše         10        
Klub rodičů s malými dětm        10
Socioterapeutická skupina pro rodiče a osoby blízké lidem s duševním onemocněním        9
Socioterapeutická skupina pro lidi s psychotickým duševním onemocněním (3 skupiny) 74
Socioterapeutická skupina pro lidi s neurotickým duševním onemocněním   11
Klub šachistů          12
Bazárky s opékáním na zahradě a s vaječinou      4
Čtení ze šuplíku          10
Preventivní programy Dětský domov Kunčice (3 skupiny dětí)    20 
Preventivní programy s dětmi: 
Den země, Den řemesel, dílničky pro děti na festivalech a akcích:    12                                              
Hudební a divadelní vystoupení klientů MENS SANA (TŘESKU a NETŘESKU)  28
Besedy, přednášky, exkurze v MENS SANĚ z jiných zařízení    13                                                           
Jiné kulturní akce: výstavy – vernisáže (8), koncerty, divadla, karaoke, Den Země, 
Advent plný andělů, festivaly)        35 
Jiné sportovní akce (pingpongový turnaj, bowling, plavání)    16                                  
Výlety, exkurze s klienty do jiných zařízení      17
JOB KLUBY- pro lidi hledající zaměstnání, exkurze, školení, pracovní diagnostika  25 
Cvičení jóg          24                      
Křesťanská setkání         18

Celkem akcí:  584
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Příklady dobré praxe
Paní A. byla ze začátku velice nejistá, bála se, že udělá nějakou chybu. Váhala nad každým tahem, každou čárou. Bylo 
třeba jí každých pět minut radit, jak pokračovat. Po několika měsících a obrázcích, s nimiž byla spokojena, stouplo paní 
A. sebevědomí, je mnohem samostatnější a v poslední době se z vlastní iniciativy pouští do těžších úkolů. V současné 
době se učí pravidla perspektivy.  
Pan R. zkoušel ze začátku drobnější práce na papíře s tužkou či pastelem. Kvůli jeho problémům s jemnou motorikou 
z důvodu poškození mozku nebyly pro něj výsledky moc motivující. Pustil se tedy do malby štětcem na větší ploše a dobré 
výsledky se brzy dostavily. Pana R. malba zaujala natolik, že dnes dochází do ateliéru čtyřikrát týdně, má vždy připraveno, 
co bude dělat, a to i několik obrazů dopředu. Plánujeme samostatnou výstavu. Dnes se jeví spokojenější a pochvaluje 
si smysluplnou náplň svých dnů. 
Když začala slečna Z. chodit na malování, působila bojácně, až zakřiknutě. Nebyla příliš aktivní, byla radši, když dostala 
úkol. Většinou na něm pak pracovala několik dní. V průběhu roku se její víceméně dětská kresba začala proměňovat. Bylo 
vidět, že nad ní přemýšlí a má snahu se zlepšovat. Postupně začala více komunikovat s ostatními klienty a dokonce 
se začala usmívat, což u ní dříve nebylo příliš časté. Dnes pracuje samostatně, pouští se do složitějších témat a nebojí 
se zeptat, když si neví rady, nebo ji něco zajímá.
Mladý muž pan M. je výjimka mezi autodidakty. Studoval na výtvarné střední škole, kterou se mu nepodařilo kvůli nemoci 
dokončit. Nejvíce jej baví témata krajinářská, ať již přírodní, či architektonická, nebo technická. Je velice snaživý, cílevě-
domě na sobě pracuje, a to i doma. Přestože bylo od začátku jasné, že má talent, sám nebyl se svými výsledky spokojen, 
nedařilo se mu v kresbě posunout dál. Po roce pravidelné docházky se ale posun dostavil a pan M. se také dočkal samo-
statné výstavy svých prací. 
Paní M. dochází do výtvarného ateliéru velmi pravidelně, ze začátku jednou, nyní již dvakrát týdně. V začátcích se trošku 
obávala, zda kresbu či malbu zvládne, i když nějaké předchozí zkušenosti již měla. Je velice pečlivá a cílevědomá a tak 
si, díky dobrým výsledkům a podpoře ostatních klientů, postupem času začala více věřit. Nyní přichází s vlastními nápady, 
nebojí se experimentovat a ráda se s tím, co vytvořila, pochlubí i doma.
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Slečna K. se dlouhodobě zajímá o výtvarné umění a sama doma tvoří. Když jsme se viděli poprvé, přinesla mi svá díla 
k posouzení. Bylo na nich patrné ovlivnění náladami a byly v různých stupních dotaženosti. Špatné soustředění a tendence 
k nedokončování prací se potvrdily, když začala malovat u nás v MENS SANĚ. Ze začátku docházela nepravidelně, pauzy 
na cigaretu byly delší než práce na obraze a často po krátké době bez rozloučení odcházela domů. Nyní je situace taková, 
že slečna K. dochází pravidelně jednou týdně, vydrží pracovat hodinu a půl, někdy i déle. Práce jsou dotaženější a slečna 
K. je schopna reagovat na korigující návrhy z mé strany, ptá se, je komunikativnější, zajímá se o to, co budeme dělat příště. 
Seniorka paní L. se dříve v ateliéru zabývala keramikou. Kvůli problémům s jemnou motorikou, třasem v rukou, problémům 
s drobnostmi a detaily práci s keramickou hlínou opustila. Zkusila tedy malování. Rovné čáry představovaly v začátku 
problém. Nyní, i když se třas rukou příliš nelepší, si paní L. vytvořila kompenzační mechanismy, rovné linie jí už nedělají 
problém a také ji nestresují. Paní L. si malování velmi oblíbila, přináší si vytištěné obrázky jako předlohu. Do ateliéru 
se podle svých slov vždy těší a někdy mívá v noci „malovací sny“. Velmi ráda se také svými obrazy pochlubí v rodině 
i mezi přáteli.  Zapsal Ondřej Tkačík, akademický malíř, lektor malby
Nadále fungoval 1x měsíčně Klub Dobré duše - prostor pro sdílení témat o vztazích, duševním zdraví, onemocnění, prostor 
pro to předat si dobré tipy, jak se lépe cítit v životě, popovídat si s pracovníky z oboru péče o duševní zdraví i zasmát 
se a zahrát si hru a jen tak „pokecat“. V letošním roce jsme pravidelně uskutečňovali Klub mladých maminek s duševním 
onemocněním a socioterapeutické skupiny, které pomohly řešit nepříznivou situaci několika desítkám lidí s duševní nemocí. 
Hanka Černá.
Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Výuka anglického jazyka 268
Výuka španělského jazyka 56
Výuka hry na zobcovou flétnu a klavír 180
Muzikoterapie 16
Výuka PC 58
Finanční gramotnost 20
CELKEM 598

POČET UŽIVATELŮ VÝUKY a MUZIKOTERAPIE ZA ROK 2014
Výuka anglického jazyka 26
Výuka španělského jazyka 4
Výuka hry na zobcovou flétnu a klavír 10
Muzikoterapie 32
Výuka PC 25
Podpora při studiu 12
Finanční gramotnost 4
CELKEM 113

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 a s traumatickým poškozením mozku možnost účastnit se výukových aktivit, které jsou přizpůsobeny jejich 
možnostem vzhledem ke zdravotnímu znevýhodnění.
Cílem všech vzdělávacích programů byla podpora lidí s hendikepem v jejich aktivním přístupu k životu i k nemoci. V roce 
2014 jsme pracovali se 113 lidmi se zdravotním znevýhodněním (převážně s duševním onemocněním). V průběhu roku 
se zúčastnily dvou muzikoterapií klientky organizace Onko-amazonky, z. s., se kterou dlouhodobě spolupracujeme. V rámci 
vzdělávacích programů jsme uskutečnili 598 intervencí. Mezi těmito intervencemi nejsou započítány podpora psychologa, 
sociálně právního konzultanta, podpora sociálních pracovníků, jelikož tyto úkony jsou statisticky podchyceny v námi 
poskytovaných sociálních službách.
V roce 2014 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 2014 příprava mladých lidí s duševním 
onemocněním ke studiu na středních školách a pomoc při studiu. Během studia jsme vytvářeli podporu 12 uživatelům. 
Na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, se kterou spolupracujeme od roku 2005, studovalo s naší 
podporou devět studentů.

POČET INTERVENCÍ VÝUKY a MUZIKOTERAPIE ZA ROK 2014



Příklad dobré praxe:
V tomto roce byly dvěma lektorkami dobrovolnice, které samy měly zkušenost s duševním onemocněním. Konkrétně 
se věnovaly výuce angličtiny, španělštiny a výuce PC – Word. Došlo tak k posílení pracovních návyků těchto dobrovolnic 
a výraznému přispění k dané výuce, kdy uživatelé si tyto lektorky velmi oblíbili a výuka jim po všech stránkách vyhovovala. 
Mimo jiné si také mohli promluvit na téma zvládání nemoci a uživatelé také zakusili, že je možné i v případě duševního 
onemocnění pracovat. Alena Merendová.

Dvanáct našich uživatelů se začalo vzdělávat s naší podporou. Začali studovat anebo se vrátili ke studiu na učňovské, 
střední, vyšší odborné a na vysoké škole. Deset dalších uživatelů jsme podpořili při nalezení a absolvování vhodného 
rekvalifikačního kurzu. Šest lidí našlo díky absolvování rekvalifikačního kurzu pracovník v sociálních službách pracovní 
uplatnění v MENS SANA, o. p. s., jako terénní sociální asistent v rámci veřejně prospěšných prací. Alena Merendová.

Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Prolomení ticha
Hlavním cílem projektu, který realizujeme od roku 2004 (jelikož tento projekt vznikl sloučením s původním projektem 
Bez bariér) bylo prostřednictvím pozitivních destigmatizačních akcí odstraňovat stigmatizující postoje veřejnosti vůči lidem 
s duševní nemocí. Na projektu spolupracovaly také organizace, které jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb 
a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, jejichž cílovou skupinou jsou občané s duševním onemocněním 
a psychosociálními obtížemi. Stěžejní akce proběhly v rámci celorepublikové kampaně XXV. ročníku Týdnů pro duševní 
zdraví (dále TDZ) a celosvětového Dne duševního zdraví, vyhlášeného World Federation for Mental Health (Světovou 
federací pro duševní zdraví). Snahou kampaně bylo pravdivě informovat veřejnost o problematice lidí s duševním 
onemocněním a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti k těmto lidem. Dělo 
se tak prostřednictvím tiskových zpráv, letáků, veřejných portálů, webových stránek našich i zúčastněných organizací, 
facebooku, besed, vysílání Českého rozhlasu a vysílání ČT. Hlavním sloganem letošní kampaně bylo upozornění na to, 
že „Duševní nemoc není nálepka“, pro tuto kampaň jsme nechali zhotovit „nálepky“ s tímto mottem. Nálepky jsme 
rozdávali veřejnosti na akcích TDZ. Letáky, které byly podobně jako v předešlých ročnících TDZ umístěny v prostředcích 
MHD, upozorňovaly na stěžejní akci ostravských TDZ, dvoudenní festival s názvem Crazy fest na zámku Poruba. V rámci 
festivalu, který navštívilo více než 250 lidí z řad veřejnosti, jsme uskutečnili vernisáž výstavy v Galerii na zámku, divadelní 
představení s ukázkami historického šermu, koncert zpěvačky Dagmar Andrtové-Voňkové, koncert MC Fojt Cimbál, 
souboru Chorodia, koncert Tomáše Kočka s kapelou, koncert skupiny Rebetiko a koncert kapely Oboroh. Na festivalu 
vystoupili také členové kapely VYJÓN z Prahy a Itálie. 
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: Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava



Příklad dobré praxe
Paní Anička, 51 let, pracovala 29 let jako brusička kovů. Práci zvládala s velkým vypětím sil až do roku 2009, kdy byla 
nucena z důvodu zhoršující se duševní nemoci pracovní poměr ukončit. Získala částečný invalidní důchod a neustále 
se snažila najít si novou práci. Od roku 2009 byla registrována na úřadu práce jako uchazečka o pracovní místo. Velmi tedy 
uvítala možnost absolvování rekvalifikačního kurzu, který MENS SANA zprostředkovala, a hlavně s povděkem přijala práci 
terénní sociální asistentky v rámci veřejně prospěšné práce. Po roce hodnotí svou pracovní činnost velmi kladně. Jak sama 
říká, splnil se jí sen „pracovat s lidmi“, a navíc si při této práci uvědomila, že na tom není „zdravotně ani sociálně“ nejhůř. 
Při své práci se setkala s mnoha bolestmi, ale také i s úsměvy a vděčností. Ráda by u této pracovní činnosti zůstala 
i nadále. Lenka Šeděnková.
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JDEME JEŠTĚ DÁLE - podpora terénní práce sociálních asistentů s lidmi s duševním onemocněním
Projekt reagoval na potřeby lidí se zkušeností s duševním onemocněním, a to na obou stranách (příjemců terénních služeb 
i na straně poskytovatelů těchto služeb), jelikož terénní asistenti vykonávající terénní práce měli vlastní zkušenost 
s duševní nemocí. Hlavním cílem projektu bylo zajištění terénní asistence lidem s duševním onemocněním, kteří potřebují 
větší míru pomoci, a rovněž podpora terénních asistentů z řad lidí s duševním onemocněním a se zdravotním 
znevýhodněním. Dílčím cílem byla podpora rodinných příslušníků a osob blízkých lidem s duševním onemocněním. 
Všechny aktivity projektu směřovaly ke zlepšení kvality života lidí se zkušeností s duševním onemocněním a také zlepšení 
kvality života rodin a osob blízkých lidí s duševním onemocněním žijících ve společných domácnostech.
Terénní sociální asistenti (dále asistenti) pomáhali lidem s duševním onemocněním lépe zvládat nemoc, a to především 
vlastním dobrým příkladem. Asistenti doprovázeli jim přidělené klienty na námi poskytované volnočasové, 
socioterapeutické, klubové, vzdělávací aktivity a na kognitivní rehabilitaci. Pracovali také přímo v rodinách klientů, 
organizovali úklid, vaření, pomáhali dětem klientů s učením, hlídali děti, aby si uživatel (většinou nemocný rodič 
samoživitel) mohl zajít nakoupit anebo k lékaři. Doprovázeli klienty do kulturních zařízení (kin, divadel, knihovny, na výstavy, 
koncerty), pomáhali při studiu. Někteří asistenti byli přítomni i při výuce klientů během celého školního roku. Dělali 
uživatelům oporu při zkouškách, doprovázeli je na školní akce. Vykonávali tak vysoce kvalifikovanou a náročnou práci. 

A co nás nejvíce oslovilo při práci s uživateli?
Pocit užitečnosti pro druhé lidi, samotná práce s uživateli, různorodost práce (práce v dílnách, asistence, doprovody 
na nejrůznější akce), vstřícnost nadřízených (možnost si vzít dle potřeby volno), možnost intervize a supervize, umožnění 
studia a dalšího vzděláváni v MENS SANA. 
Oslovily mě i potíže uživatelů, kterým jsem ráda a ochotně pomáhala. Velkým přínosem byly moje vlastní zkušenosti 
s duševní nemocí, díky kterým jsem mohla podporovat uživatele v těžké životní situaci a pomáhat jim, aby se vyrovnali 
se svou nemocí. 
Asistenti zaměstnáni v rámci podpory z ÚP.

Finanční podpora: statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba, Úřad městského obvodu 
        Ostrava-Jih
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Kognitivní rehabilitace
Hlavním záměrem projektu bylo poskytování kognitivní rehabilitace lidem s poškozenými poznávacími funkcemi. 
MENS SANA v listopadu 2011 zahájila program komplexní kognitivní rehabilitace pro cílovou skupinu osob s duševním 
onemocněním, který byl později rozšířen o další cílové skupiny. V průběhu této doby jsme získali řadu zkušeností, 
odborných kontaktů i dostatek statistických dat, máme zpracovánu adekvátní metodiku. Program kognitivní rehabilitace 
v MENS SANA, o. p. s., využíval různých variant tréninku: speciální počítačové programy vyvinuté speciálně pro kognitivní 
rehabilitaci (Happy Neuron, Neurop3), arteterapii, muzikoterapii (výtvarná a umělecká činnost jako prostředek rehabilitace), 
didaktického systému Logico Piccolo, metodu tužka-papír (řešení písemných a grafických úkolů), další tréninkové pomůcky 
a kolektivní hry. Uživatelům se věnoval interní psycholog, který se podílel na koncepci kognitivní rehabilitace a na nastavení 
tréninku u jednotlivých uživatelů. Kromě individuální práce s uživatelem byl součástí paměťový trénink i ve formě 
skupinového setkávání, kdy jsou zadané úkoly řešeny v páru nebo v celé skupině, a to s důrazem na sociální aspekty 
tréninku. 
V roce 2014 se nám podařilo získat do pronájmu bezbariérovou budovu v blízkosti sídla naší společnosti v Ostravě-Porubě, 
kterou průběžně adaptujeme dle dispozic a potřeb Centra trénování paměti (dále CTP). Zájem o kognitivní rehabilitaci 
má vzestupnou tendenci, v roce 2011 se aktivně zapojilo do kognitivní rehabilitace 5 uživatelů, v roce 2012 se zapojilo 
57 a v roce 2013 využívalo kognitivní rehabilitaci 71 uživatelů. V roce 2014 se pravidelně účastnilo aktivit kognitivní 
rehabilitace 82 uživatelů: 61 lidí s onemocněním a 21 uživatelů s neurologickým onemocněním a traumatickým poškozením 
mozku. S uživateli kognitivní rehabilitace uskutečnili pracovníci MENS SANA, o. p. s., 1747 intervencí.
V roce 2014 jsme byli podpořeni mimořádnou dotací z prostředků statutárního města Ostrava na rekonstrukci budovy 
na Bulharské ulici 1561 v Ostravě-Porubě.

Příklad dobré praxe
Pan E., 64 let, původním povoláním právník. V roce 2010 prodělal CMP, v roce 2012 přišel do MENS SANY do programu 
kognitivní rehabilitace. Od té doby pravidelně dochází. Subjektivně zmiňuje výrazný posun nejen v oblasti psychické 
i kognitivní, ale také sociální. Opětovně používá počítač, začal si opakovat ruštinu a pohybuje se na ruském internetu. 
Antonín Liška.
Uživatelka seniorka docházela na kognitivní rehabilitaci půl roku v roce 2014. Potřebovala si zlepšit paměť, hůře 
si pamatovala. Nebyla příliš příznivcem počítačů, takže procvičování kognitivních funkcí v programu PC bylo jen omezené, 
a to konkrétně na slovní procvičování. Domluvily jsme se tedy, že hlavně budeme procvičovat metodou tužka-papír. 
Matematické procvičování uživatelka zvládala hůře, byla více orientována na verbální složku a velmi zdatně si pohrávala 
se slovíčky. Uživatelka měla zájem i na procvičování doma, kde velmi svědomitě plnila zadané úkoly, ale především 
přicházela vždy s dobrou náladou a tvrzením, že ji to moc baví. Postupem času jsme začaly už v hodině vymýšlet další 
možné příklady a uživatelka se o ně podělila i se svými kamarádkami, které se na setkání s ní a kognitivní rehabilitací 
těšily. Hlavní přínos vidím v zlepšení poznávacích schopností seniorky, nálady učit se novým věcem a také vytváření 
nových příkladů a předávání je dál do svého soukromého prostředí. Alena Merendová.



Celkový počet intervencí KgRh v roce 2014
kognitivní rehabilitace v rámci sociál-
ních služeb

individuální 923

skupinová 334
kognitivní rehabilitace v rámci ostat-
ních doplňkových činností

individuální 350

skupinová 140
Celkem 1747

Celkový počet uživatelů, kteří prošli v roce 2014 
programem KgRh
počet uživatelů ze SR, kteří prošli v 
roce 2014 programem KgRh 38

počet uživatelů z DČ, kteří prošli v roce 
2014 programem KgRh 44

Celkem 82

Celkový počet uživatelů, kteří prošli v roce 2014 
programem KgRh
účastníci KgRh s duševním onemocněním 61
účastníci KgRh s neurologickým onemocněním 16
účastníci KgRh s traumatickým poškozením 5
Celkem 82

„Pan L., 39 let, původním povolání počítačový inženýr. V roce 1995 byl poprvé hospitalizovaný v PL Opava pro 
simplexní schizofrenii a obsedantní syndrom. Od té doby trvale léčen a psychiatricky sledován. V únoru 2012 se stává 
klientem MENS SANY a od listopadu 2012 je zařazen do programu kognitivní rehabilitace. Díky pozitivnímu kognitivnímu 
posunu a stabilizovanému psychickému stavu se mu v květnu 2013 podařilo získat poloviční úvazek v rámci 
podporovaného zaměstnávání v renomované zahraniční firmě jako fakturant (za využití počítače a německého jazyka). 
Na tomto místě setrval cca 8 měsíců, po tuto dobu přerušil docházení do MENS SANY. Zkušenost z předchozího 
zaměstnání pro něj byla velmi přínosná, cítí se mnohem sebejistěji v oblasti pracovní i osobní. Přestože na něj byly kladeny 
vysoké pracovní nároky, dokázal jim dostát a získal motivaci pro další kroky v osamostatňování. Nyní opět využívá 
služeb MENS SANY v rámci kognitivní rehabilitace a při hledání nového zaměstnání. Antonín Liška.

Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, 
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba, Nadace OKD
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Podporované zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním a kognitivním deficitem
Hlavním cílem projektu bylo rozšířit naše služby v rámci podpory v zaměstnávání o službu pracovní rehabilitace, přípravy 
na práci a vytvořit ve spolupráci s krajským úřadem práce chráněné pracovní místo pro osobu se zdravotním 
znevýhodněním. Dílčím cílem bylo rovněž ve spolupráci s ÚP zaměstnávání lidí s duševním onemocněním formou 
veřejně prospěšných prací. 
Dnem 1. 4. 2014 jsme získali na základě Dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace statut rehabilitačního zařízení, 
které pro úřad práce zabezpečuje pro osoby se zdravotním postižením pracovní rehabilitaci a přípravu k práci. 
Od 1. 4. do 31. 12. 2014 se účastnilo poradensko-motivačního programu s ukázkou praktických činností – pracovní 
rehabilitace (dále PR) 11 uživatelů – uchazečů o zaměstnání s vážným duševním onemocněním, 6 uživatelů po úspěšném 
absolvování pracovní rehabilitace požádalo ÚP o možnost příprav k práci a budou pokračovat v našem zařízení od ledna 
2015 v zapracování na konkrétní vhodné pracovní místo, 3 uživatelé budou pokračovat v pracovní rehabilitaci do dubna 
2015. V rámci pracovně-terapeutických činností PR odpracovali naši rehabilitanti 1529 hodin, 53 hodin se věnovali výuce 
na PC a využili 188 hodin pracovního poradenství. Dnem 1. 11. 2014 bylo Dohodou s ÚP v MENS SANA, o. p. s., (dále MS) 
zřízeno chráněné pracovní místo na pozici pracovního terapeuta v dřevařské a rukodělné dílně. Pracovní terapeut 
je osobou se zdravotním postižením, má dlouholeté zkušenosti s pracovní terapií osob se zdravotním postižením, 
duševním onemocněním a mentálním postižením. Další formou podpory v zaměstnávání bylo umožnění vykonávání práce 
terénního sociálního asistenta (dále asistenta) v MS ve spolupráci s ÚP formou veřejně prospěšné práce (dále VPP). 
Na pozici asistenta v rámci VPP  pracovalo v MS v roce 2014 10 lidí, z toho 7 lidí s vlastní zkušeností s duševním 
onemocněním, 1 s jiným zdravotním postižením a 2 v dlouhodobé evidenci na ÚP. V rámci projektu jsme v průběhu roku 
uskutečnili: 25 JOB Klubů, ve kterých bylo přítomno celkem 124 účastníků. Pracovně-právní poradenství probíhalo 2x týdně 
a dále dle domluvy. Poskytovali jsme uživatelům a osobám blízkým odborné sociálně-právní, pracovní, občanskoprávní 
a dluhové poradenství. Právní poradenství bylo poskytnuto v roce 2014 ve 125 případech, z toho 18x jednorázově 
rodinným příslušníkům uživatelů. Pracovní poradenství (mimo PR) bylo uživatelům poskytnuto v 88 případech. Po celou 
dobu projektu byl uživatelům k dispozici také psycholog, který poskytoval lidem zapojeným do projektu podpůrné hovory 
a psychologické poradenství. Lidé s kognitivním deficitem využívali převážně individuální poradenství pracovně-právní 
i psychologické, do pracovního procesu se zapojil 1 uživatel. Splnili jsme účel projektu, v roce 2014 se nám podařilo 
podpořit uživatele při najití zaměstnání, popř. zapojit do pracovních činností 81 lidí s duševním onemocněním a kognitivním 
deficitem.
Příklad dobré praxe: Prvoplánovým úkolem pracovní rehabilitace s klienty bylo znovuzískání návyku pravidelné docházky 
do zaměstnání, dodržování a využívání pracovní doby s přihlédnutím k jednotlivým handicapům a schopnostem jednotli-
vých klientů. Na podkladě splnění těchto požadavků klienti ve spolupráci s námi dokázali vytvořit postupně se stmelující 
kolektiv, kde si při práci vzájemně pomáhali a měli radost z dobře odvedené práce. 
Pan L. 4 měsíce po zahájení pracovní rehabilitace byl schopen kromě základních požadavků kladených na něj pracovní 
rehabilitací samostatně pracovat, včetně samostatné obsluhy jednoduchých strojů. V přímém důsledku s touto skutečností 
má zvýšenou sebedůvěru, lépe komunikuje, má zlepšené emoční reakce. Po ukončení pracovní rehabilitace bude pokračo-
vat v programu příprava na práci. Zapsal Jaroslav Pašanda, vedoucí dřevařské a rukodělné dílny
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, krajský úřad práce 



PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - VZNIKU DŘEVAŘSKÉ A RUKODĚLNÉ DÍLNY
Hlavním cílem projektu byla podpora vznikajícího sociálního podnikání v MENS SANA, o. p. s. V roce 2014 se nám 
podařilo získat v Ostravě-Porubě nové prostory pro zřízení dřevařské a rukodělné dílny v těsné blízkosti sídla organizace. 
Dřevařskou a rukodělnou dílnu jsme svépomocně opravili a zařídili potřebnými stroji (horní frézkou, el. sponkovačkou, 
pásovou pilou, pokosovou pilou, odsavačem prachu, svářečkou, úhlovou bruskou) a starším nábytkem. Vytvořili jsme 
dva nové výrobní programy v oblasti sociálního podnikání: výrobu dřevěných zahradních stolů a lavic, kdy od konce roku 
2014 realizujeme první větší objednávku těchto stolů a lavic pro venkovní vybavení restaurace Parlament. Druhým 
výrobním programem pro rukodělnou dílnu je výroba šperků, zejména náušnic a prstýnků z kovu v kombinaci s přírodními 
materiály. Do projektu sociálního podnikání se zapojilo 18 uživatelů našich služeb společně s uživateli pracovní rehabilitace. 
Se sociálním podnikáním pomáhají také dobrovolníci v oblasti marketingu, IT a souvisejících ekonomických činností. Práce 
v dřevařské a rukodělné dílně umožňuje lidem se zdravotním znevýhodněním získat pracovní návyky, učí uživatele 
„řemeslu“ a předpokládáme, že v blízké budoucnosti přinese lidem s duševním onemocněním pracovní uplatnění. 
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, ArcelorMittal Ostrava

Supervize, školení, semináře, služební cesty 2014
Všichni pracovníci MENS SANA, o. p. s., se pravidelně účastnili individuálních a skupinových supervizí a odborných 
konzultací pod vedením supervizorů, psychoterapeutů a psychiatrů PhDr. Svatopluka Antoše a MUDr. Markéty Dobré.
Všichni zaměstnanci se zúčastnili školení a seminářů na základě svých vzdělávacích plánů osobního rozvoje. 

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.
Advokátní kancelář PDAK, 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 
B&P INTERIÉRY, s. r. o.

BGP Products Czech Republic, s. r. o.
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
Ekipa, o. s.

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
RESPIRO, Upcycled Alchemy, s. r. o.
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
Magistrát města 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
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
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 2014 

Statutární město Ostrava 
Kognitivní rehabilitace         250 000,00
Kognitivní rehabilitace (mimořádná dotace na rekonstrukci objektu) 500 000,00/    313 240,00 (čerpáno)
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih       15 000,00
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba       8 000,00

Vzdělávání lidí s duševním onemocněním                                                        100 000,00

Ostrov naděje                                                                      200 000,00
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba       5 000,00

Prolomení ticha         100 000,00
Pracovat je normální - i v případě osob s psychickým onemocněním   80 000,00
Podpora terénní práce sociálních asistentů s lidmi s duševním onemocněním
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih       10 000,00
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba       10 000,00

MPSV/ Moravskoslezský kraj/IP MSK       5 531 400,00
Otevřený dům (sociální rehabilitace)
Podpora samostatného bydlené
Moravskoslezský kraj         301 000,00 
Úřad práce          774 827,00

Finanční dary nadace, firmy, fyzické osoby  
Nadace OKD          80 000,00
Nadace ArcelorMittal         15 000,00

Dary od soukromých osob        40 595,00
Tržby za vlastní výrobky         20 552,00
Prodej služeb – akce         4 755,00
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Náklady Kč
Kancelářské potřeby 81 015,80
DHIM 112 229,00
Provozní režie, drobný hm. majetek 34 314,90
Čisticí a hygienické potřeby 19 135,50
Materiál pro dílnu 38 478,00
Materiál – byty 2 267,00
Materiál – kog. centr., podpor. zaměst. 21 918,00
Elektrická energie – byty 106 135,50
TUV + otop 58 872,27
Plyn – byty 65 808,23
El. Energie MENS SANA 31 879,57
Opravy a udržování strojů 54 206,00
Opravy prostor v nájmu 256 046,00
Cestovné 27 991,00
Poh. hmoty 17 598,00
Náklady na reprezentaci 14 984,90
Telekomunikace 81 314,91
Poštovné, poplatky 9 980,00
Vodné, stočné 7 317,50
DNHM (software) 27 419,00
Ekonomické a právní služby 211 078,00
Školení 61 360,00
Nájemné – byty 291 033,00
Nájemné MENS SANA 300 574,50
Nájemné Maďarská 30 000,00
Odborná literatura 9 616,00
Služby – propagace, doprava, práce 491 195,70
Mzdové náklady 4 359 137,00
Stravenky (klienti prac. rehabilitace) 16 500,00
OON – DPP 399 870,00

FINANČNÍ ZPRÁVA MENS SANA, o. p. s., za rok 2014
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Zákonné sociální pojištění 1 475 273,00
Daň silniční 2 010,00
Občerstvení 20 727,50
Pojištění majetku 27 753,00
Zákonné pojištění zaměstnanců 15 763,00 
Bankovní poplatky 5 884,00
Přeplatky - energie 8 347,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku

18 000,00

Poskytnuté členské příspěvky 9 320,00
Náklady celkem 8 822 352,78

Výnosy Kč
Tržby za vlastní výrobky 20 552,00
Příspěvky na materiál 21 332,00
Prodej služeb - akce 4 755,00
Příspěvek na soc. službu 69 836,00
Pracovní rehabilitace 135 832,00
Ostatní výnosy 2913,33
Nájemné a služby spojené s nájmem 
- byty

543 036,21

Přijaté příspěvky (dary) 40 595,00
Provozní dotace MMO 1 091 240,00
Dotace MPSV 192 877,00
Moravskoslezský kraj 301 000,00
Individuální projekt (viz str. 10) 5 531 400,00
Úřad práce - dotace 774 827,00
Nadační příspěvky 95 000,00
Výnosy celkem 8 825 195,54

Výsledek hospodaření - zisk 2 842,76
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Zákonné sociální pojištění 1 475 273,00
Daň silniční 2 010,00
Občerstvení 20 727,50
Pojištění majetku 27 753,00
Zákonné pojištění zaměstnanců 15 763,00 
Bankovní poplatky 5 884,00
Přeplatky - energie 8 347,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku

18 000,00

Poskytnuté členské příspěvky 9 320,00
Náklady celkem 8 822 352,78

Výnosy Kč
Tržby za vlastní výrobky 20 552,00
Příspěvky na materiál 21 332,00
Prodej služeb - akce 4 755,00
Příspěvek na soc. službu 69 836,00
Pracovní rehabilitace 135 832,00
Ostatní výnosy 2913,33
Nájemné a služby spojené s nájmem 
- byty

543 036,21

Přijaté příspěvky (dary) 40 595,00
Provozní dotace MMO 1 091 240,00
Dotace MPSV 192 877,00
Moravskoslezský kraj 301 000,00
Individuální projekt (viz str. 10) 5 531 400,00
Úřad práce - dotace 774 827,00
Nadační příspěvky 95 000,00
Výnosy celkem 8 825 195,54

Označení AKTIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posledního dni
účetního období

a b c 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem 1 103 85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 103 85
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 5
B. Krátkodobý majetek celkem 6 3,568 3,226
I. Zásoby celkem 7
II. Pohledávky celkem 8 1,106 1,044
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 2,462 2,182
IV. Jiná aktiva celkem 10

Aktiva celkem 11 3,671 3,311
Označení PASIVA číslo

řádku
Stav k prvnímu dni

účetního období
Stav k posledního dni

účetního období
a b c 3 4

A. Vlastní zdroje celkem 12 1,568 1,571
I. Jmění celkem 13 1,246 1,568
II. Výsledek hospodaření celkem 14 322 3
B. Cizí zdroje celkem 15 2,103 1,740
I. Rezervy celkem 16
II. Dlouhodobé závazky celkem 17
III. Krátkodobé závazky celkem 18 2,103 1,740
IV. Jiná pasiva celkem 19

Pasiva celkem 20 3,671 3,311

Krátkodobé závazky tvoří zejména dotace statutárního města Ostravy na zabezpečení projektu „ Oprava a vybavení 
Kognitivního centra pro lidi s paměťovými deficity“ a dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, projektu 
„Pracovat je normální - i v případě osob s psychickým onemocněním“, registrační číslo „CZ.1.04/3.3.05/D6.00010“, 
která je nejvýznamnější položkou krátkodobých závazků.

Přehled majetku, závazků a zdrojů



Luboš Majzlík

Pozorování první (realistické)

Poštovní schránka
Na rohu ulice
Není prázdná
Je v ní slepice

Pozorování druhé (surrealistické)

Poštovní schránka
Na rohu ulice
Není prázdná
Je v ní anděl
S přehnaně velkým  
Smyslem pro dramatičnost
Slepice v pláštěnce
A pruhovaných kamaších
Zdeněk Neubauer 
Zabalený do červeného
Papírového pytlíku
A karamelové zrcátko
S marcipánovou ponožkou
Na obalu
 

Pozorování třetí ( dada I. )

Poštovní ulice
Na schránce
Není slepice
Je prázdná

Pozorování čtvrté ( dada II. )

Schránka není
Slepice není
Ulice není
Všechno je Dada

Pozorování páté ( zenové )

Po třináctém mistrově úderu
Bambusovou holí
Uviděl žák poprvé
Skutečnou poštovní schránku

Ostatní Bóddhisatvové 
Radostně zakvokali
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