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Pár slov na úvod
Vážení přátelé,
předkládáme Vám jako každým rokem svou práci, které jsme věnovali velký kus svého života, prosíme 
tedy alespoň o malé zastavení se nad těmito řádky.
děkujeme 

A co pro nás znamenal rok 2015?
Rok 2015 byl rokem poměrně hektickým. Uběhl tak rychle, 
že některé změny doznívají až v době psaní této zprávy. 
Zejména v souvislosti se zaměstnáváním lidí s duševním 
onemocněním a také v souvislosti s rozšířením nácvikového 
bydlení v rámci sociální služby podpora samostatného 
bydlení. Na konci roku jsme začali s rekonstrukcí deseti 
bytů, které jsme v roce 2015 získali od Úřadu městského 
obvodu Poruba pro zřízení nácvikového bydlení v tomto 
katastru. Jeden z těchto bytů, třípokojový, slouží jako 
zázemí terénních pracovníků a zároveň jako krizový byt. 
V roce 2015 se nám podařilo dokončit rekonstrukci 
a slavnostně otevřít samostatné bezbariérové Centrum 
trénování paměti (dále CtP) v Ostravě-Porubě.
CTP tak slouží širšímu spektru občanů s různým 
znevýhodněním v kombinaci s kognitivním deicitem. 
V roce 2015 jsme podporovali celkem 81 lidí s duševním 
onemocněním při pracovních činnostech na otevřeném 
trhu práce, v chráněných dílnách a pracovní rehabilitaci. 
V naší organizaci jsme zaměstnali na hlavní pracovní poměr 
19 lidí se zkušeností s duševním onemocněním, na dohodu 
o pracovní činnosti a na dohodu o provedení práce 10 lidí 
s tímto znevýhodněním. Šesti dalším lidem s duševním 
onemocněním jsme v rámci podpory 
ESF OP LZZ zprostředkovali zaměstnání na HPP 
na otevřeném trhu práce a refundovali mzdové prostředky 
po dobu šesti měsíců.  
V rámci společenských programů a konferencí jsme 
vystoupili s naším divadelním souborem NETŘESK 

a hudebním souborem TŘESK na různých kulturních akcích 
celkem 27krát. 
V rámci celorepublikové destigmatizační kampaně Týdny 
pro duševní zdraví jsme uskutečnili II. ročník čtyřdenního 
festivalu CRAZY Fest, který se nám podařilo zrealizovat 
díky inanční podpoře statutárního města a obětavé 
práci kolegů a dobrovolníků, a to se skvělými interprety 
a bohatým programem. CRAZY FEST se stal také 
charitativní akcí, jelikož uskutečněný workshop s názvem 
Na CRAZY FESTU malujeme anděly pro dětskou onkologii, 
pomohl spolku Šance získat prodejem vzniklých obrazů 
inanční prostředky pro zakoupení výtvarných potřeb 
hospitalizovaným dětem s onkologickým onemocněním.
V roce 2015 pracovali kolegové se 171 uživateli, kteří 
pravidelně využívali naše sociální služby. těmto lidem 
poskytli 24573 intervencí a 5662 kontaktů. V rámci 
ostatních doplňkových projektů jsme poskytovali 
služby více než 100 dalším lidem se znevýhodněním 
z moravskoslezského kraje. 
V meNs sANA, o. p. s., v roce 2015 pracovalo 
40 dobrovolníků, kteří odpracovali ve prospěch našich 
uživatelů celkem 1466 hodin. 
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Jsme velmi rádi, že naše organizace byla pro téměř 
300 lidí se znevýhodněním bezpečným místem, 
kde mohli pracovat na řešení své situace, smysluplně 
a aktivně trávit čas, besedovat, radit se anebo pracovat 
na svém zdokonalení s odborníky z řad sociální 
práce, kognitivní rehabilitace, pracovní rehabilitace, 
psychiatrie a psychologie. 
Žádnou z těchto aktivit by se nám nepodařilo zrealizovat 
bez inanční pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR, Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava, 
krajského úřadu práce, Nadace OKD, Nadace Plzeňského 
Prazdroje, Nadace Dětský mozek a také bez pomoci 
drobných dárců a dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas 
potřebným bez nároků na inanční odměnu. Řada aktivit 
by nevznikla bez obětavé práce mých kolegů 
a spolupracovníků.
Děkuji touto cestou všem donátorům, laskavým dárcům, 
dobrovolníkům a mým spolupracovníkům za obětavou 
pomoc a podporu, za jejich čas, který věnovali potřebným, 
a také za to, že dělali svou práci s láskou a porozuměním. 
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: telefon: 596 918 104

mobilní telefony:  777 034 882-3, 777 034 886, 
                             777 34 5 512-3, 608 450 512,  
                             608 944 500-1, 608 944 503, 
                             777 703 414, 774 452 039

iČ/diČ: 65469003/CZ65469003

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava-Poruba

Číslo účtu: 188317535/0300

e-mail: menssana@menssana.cz

dřevařská dílna
Maďarská 1537
708 00 Ostrava-Poruba

motivační a vzdělávací aktivity 
Skautská 1045 
708 00 Ostrava-Poruba

Centrum trénování paměti 
Bulharská 1561                                           
708 00  Ostrava-Poruba

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

Základní údaje

www.menssana.cz

děláme svou práci, protože věříme v hodnoty, které nelze zaplatit penězi…   
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Organizační struktura

lidé meNs sANA, o.p. s.

statutární zástupce, ředitelka:    saidlová Jaroslava - v MENS SANA od roku 1999
   

správní rada:   kasprzyk Oldřich, předseda SR od 30. 11. 2015
   Šňupárek Petr, člen SR
   Hlavinka Pavel, člen SR
   Neumannová Hana, předsedkyně SR do 30. 10. 2015
   krulová Petra, členka SR do 30. 10. 2015
   lastovica marek, člen SR do 30. 10. 2015 

dozorčí rada:     turečková lenka, předsedkyně DR od 30. 11. 2015                     
   tkačíková tereza,  členka DR od 30. 11. 2015
   Hudeček Petr, člen DR
   tobola kamil,  předseda DR do 8. 10. 2015
   Nillius Petr, člen DR do 30. 9. 2015
   

                                                                            

   www.menssana.cz
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Pracovníci sociální služby sociální rehabilitace 
Neumannová Hana - vedoucí služby sociální rehabilitace, v MENS SANA od roku 2012 
merendová Alena - vedoucí vzdělávacích aktivit, pracovnice v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2007
liška Antonín - vedoucí Centra trénování paměti, 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, v MENS SANA od roku 2003
kolmášová Veronika - aktivizační a motivační pracovník, v MENS SANA od roku 2013
břusková Helena - aktivizační a motivační pracovník, v MENS SANA od roku 2014
Holušová daniela - aktivizační a motivační pracovník, v MENS SANA od roku 2005

Pracovníci sociální služby podpory samostatného bydlení
Grucmanová martina - vedoucí služby podpora samostatného bydlení, v MENS SANA od roku 2007 
kročová Jana - sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2005
majzlík luboš - sociální pracovník, v MENS SANA od roku 2013
Pechlát matěj - sociální pracovník, v MENS SANA od roku 2013
Polášková Petra - pracovnice v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2015
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terénní sociální asistenti
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
Vavříková kateřina, v MENS SANA od roku 2014

Ostatní pracovníci                    
Pašanda Jaromír - vedoucí dřevařské dílny, v MENS SANA od roku 2013
kacerovská Jana - koordinátorka zaměstnávání OZP, v MENS SANA od roku 2013
tkačík Ondřej - vedoucí ateliéru malby, v MENS SANA od roku 2013
Valíčková lenka - psycholožka, v MENS SANA od roku 2012
kokešová Hana - sociálně-právní konzultantka, v MENS SANA od roku 2012
svorník Jan - terénní a provozní pracovník, v MENS SANA od roku 2010
Neduha Jiří - vedoucí divadelního a hudebního souboru TŘESK a NETŘESK, hudebník, v MENS SANA od roku 2001
bienerová dagmar - provozní pracovnice, v MENS SANA od roku 2015
Wojtylová Gabriela - účetní, v MENS SANA od roku 2006
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Pracovníci projektu Pracovat je normální - i v případě osob s psychickým onemocněním
saidlová Jaroslava - projektový manažerka 
turečková lenka - inanční manažerka projektu
liška Antonín - expert pro cílovou skupinu
kacerovská Jana - věcná manažerka
Janková karin - psycholog, pracovní diagnostika
Valíčková lenka - psycholožka
kokešová Hana - koučka, konzultantka pro trh práce
lindovský  Jiří - lektor PC
Jankov Patrik - IT specialista
dostálová Jiřina - terénní sociální asistentka, aktivizační a motivační pracovnice
Juričková Anna - terénní sociální asistentka, aktivizační a motivační pracovnice
Poláchová Anna - pomocná pracovnice v šicí dílně
Rodina martin - terénní sociální asistent
Obhlídal Josef - provozní pracovník
mráz libor - provozní pracovník
monczmann david - provozní pracovník
Jašek martin - provozní pracovník
Grečmal michal - provozní pracovník
maloň Ondřej - provozní pracovník
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11

dobrovolníci 
Závorová Petra - pomoc při společenských akcích, divadle NETŘESK       
kotula Pavel - ekonomické činnosti v oblasti sociálního podnikání
Rottr Roman - hraní na společenských akcích
Ťažký dušan - pomoc při prodejních akcích, terénní práci
dibák Ján - vedoucí šachového kroužku
kulig břetislav - pomoc s výrobou šperků
dvořáček miroslav - pomoc v dřevařské dílně
Gavlasová michaela - pomoc při společenských akcích
Škop marek - pomoc při kognitivní rehabilitaci
tomková tereza - pomoc při kognitivní rehabilitaci
sekáčová Hana - terénní sociální asistentka
Vavříková kateřina - terénní sociální asistentka
Pavlíková Anna - terénní sociální asistentka
břusková Helena - pomoc při kognitivní rehabilitaci 
26 studentů ostravské pobočky České asociace 
studentů psychologie, z.s.- pomoc při kognitivní rehabilitaci

supervizor                              
Antoš svatopluk - klinický psycholog, individuální supervize 
marášková ivana - supervizor kognitivní rehabilitace

V meNs sANA, o. p. s., v roce 2015 jsme zaměstnali na hlavní pracovní poměr (dále HPP) 
36 zaměstnanců na 24,5 úvazku (4,5 úvazku podpora samostatného bydlení, 8,4 úvazku sociální rehabilitace, 
0,75 úvazku aktivizační pracovník v dřevařské dílně, 2,35 úvazku doplňková činnost), v rámci projektu Pracovat 

je normální - i v případě osob s psychickým onemocněním pracovalo  na HPP 12 zaměstnanců na 6 úvazků. 
V rámci veřejně prospěšných prací na hlavní pracovní poměr pracovalo 10 lidí, z toho v rámci doplňkové činnosti 
pracovalo 5 lidí na 2,5 úvazku, 7 zaměstnanců pracovalo na dohodu o pracovní činnosti. 

V roce 2015 jsme zaměstnávali na HPP 19 lidí se zdravotním postižením.



Naše projekty 

Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015  jsme v rámci udržitelnosti 
naplňovali poskytováním služeb podpora samostatného 
bydlení a služeb sociální rehabilitace veřejnou 
zakázku Individuálního projektu kraje, Optimalizace sítě 
služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, 
CZ.1.04/3.1.00/05.00070, realizovanou v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 
3.1.

Pracovat je normální - i v případě osob s psychickým 
onemocněním
Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 jsme realizovali projekt 
v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, registrační číslo 
CZ.1.04/3.3.05/D6.00010.
Projekt si kladl za cíl zvýšit zaměstnanost osob s duševním 
onemocněním a pomoci těmto lidem získat uplatnění 
na trhu práce. Do projektu bylo zapojeno 20 lidí s duševním 
onemocněním. S cílovou skupinou (dále CS) bylo intenzivně 
pracováno formou individuálních konzultací, poradenství 
a psychologických pohovorů. V rámci projektu byly 
realizovány kulaté stoly, které pomohly propojit cílovou 
skupinu s aktéry na trhu práce. Účastníkům byly poskytnuty 
motivační kurzy a potřebné rekvaliikace pro pracovní 
pozice, které odpovídaly jejich schopnostem, dovednostem 
a možnostem. Pro 18 lidí s duševním onemocněním 
vznikla nově vytvořená pracovní místa jak v meNs 
sANA, o. p. s., tak u dalších  externích zaměstnavatelů. 
Po celou dobu zaměstnání byl CS k dispozici kouč, 
psycholog a expert cílové skupiny. V rámci naší organizace 
bylo umístěno 12 účastníků projektu na pozice – 
IT specialista, lektor, 2 osoby jako pomocný pracovník v šicí 
dílně, 6 osob jako provozní pracovník, 2 osoby jako terénní 
sociální asistent. Stěžejním úspěchem tohoto projektu pak 
bylo nalezení uplatnění zbývajícím 6 lidem vně organizace, 

konkrétně 1 osobě na pozici pracovník na pomocné 
a úklidové práce ve irmě MS AUTO CZ s. r. o., 1 osobě 
na pozici asistentka administrativy ve společnosti PEMIC 
BOOKS, a. s., v neziskové organizaci Spirála, o. p. s., 
2 osobám na pozici pomocný pracovník úklidových prací 
a 2 osobám na pozici pomocný pracovník přípravy 
občerstvení. Všech 18 účastníků projekt zdárně 
dokončilo.
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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 19 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 aktivizačních 
a vzdělávacích programů, ve kterých získávají manuální 
zručnost při práci v keramické a šicí dílně, pracují na 
zlepšení paměti a pozornosti, získávají 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.

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.
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.
Bazárky s grilováním – jaro, léto, podzim – 1x měsíčně
Zahradničení – každé úterý, celkem 54x
Prodejní akce, na kterých pomáhali uživatelé: 14
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stAtistikA

Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 18717
Počet intervencí - krizová intervence: 201

Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 3185

Kapacita služby: 100 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služeb sociální rehabilitace: 107
Noví uživatelé: 18

Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu: 19

Pohlaví ženy/muži: 65/42

Rozdělení podle místa:
Ostrava / z jiného regionu moravskoslezského kraje: 85/22

Věkové skupiny:
16 - 18 let: 1
18 - 26 let: 12

27 - 40 let: 39

41 - 55 let: 38

56 - 65 let: 8 

65 - 80 let: 9

Uživatelé, kteří využili socioterapeutické skupinové práce: 25

Pracovní uplatnění v chráněných dílnách, přípravě na práci, 
v projektu D6 a na otevřeném trhu práce: 40

 

Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava
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Příklady dobré praxe 

Uživatelka nastoupila do sociální služby sociální rehabilitace 
v polovině roku 2015, kdy se vrátila po hospitalizaci 
v PN Opava. Pracovala v rodinné irmě, ale chtěla se cítit 
nezávislá a samostatná. Měla pocit, že musí být vděčná 
za to, že může pracovat. Na terapeutickou dílnu začala 
pravidelně docházet za svou klíčovou pracovnicí, vyráběla 
šperky z korálků. Chodila na kurzy angličtiny a PC. Poznala 
spoustu nových lidí a začala si uvědomovat, že potřebuje 
změnu, nebo se znovu ocitne v nemocnici. Stanovila si, 
že si musí najít jinou práci, aby se vytrhla z prostředí, 
které bylo pořád stejné a které ji nic nového a podnětného 
nepřinášelo. Sama si vyhledala práci, kam v listopadu 2015 
nastoupila. A protože se jako pracovník osvědčila, na konci 
prosince dostala pracovní smlouvu na celý další rok. Nyní 
dojíždí pravidelně do práce, i když dojíždí hodinu denně, 
práci zvládá dobře. Bere příležitosti tak, jak přicházejí, 
optimisticky a pozitivně. V práci je spokojená, partnerský 
vztah se ozdravil i díky tomu, že se cítí samostatnější, 
sebevědomější. V MENS SANA by ráda zatím zůstala, 
než se úplně stabilizuje, přece jen je těch změn na poslední 
dobu mnoho, a je ráda, že si může přijít popovídat. 
Dagmar P.

Podařilo se nám podpořit uživatele při zvládání vleklejších, 
vzájemně propojených zdravotních, inančních, rodinných 
a právních problémů. Zázrak se sice nestal a problémy 
ze dne na den nezmizely a hned tak ani nezmizí, ale mohli 
jsme mu prozatím nabídnout alespoň podpůrné rozhovory, 
návštěvy doma, potravinovou pomoc, možnost přijít mezi 
lidi na setkávání uživatelů na bazárcích, pomoc s hledáním 
řešení vždy v konkrétní situaci, spolupráci i s jeho blízkou 
rodinou, s paní psychiatričkou, podporu při jednání s úřady 
a pomoc s nalezením psychologa, ke kterému začal 
docházet. Pavla Š.

Do užitečné dobrovolnické pomoci a podpory uživatelům 
bez nároku na inanční odměnu se letos zapojili lidé z řad 
bývalých i současných uživatelů, z řad studentů sociální 
práce, psychologie i z veřejnosti. Díky těmto lidem se 
děly nápadné i nenápadné věci, které mají smysl. Třeba 
potřebné doprovody, podpůrné návštěvy, pomoc při 
kognitivní rehabilitaci, uživatelé si mohli zahrát šachy 
a mnoho dalšího. Jsme za tuto pomoc velmi vděční.   
Pavla Š.

Mladá slečna přišla do MENS SANA s pocitem, 
že už nemůže dál, je jí zle, nevnímá život jako důležitý. 
Měla před dokončením absolutoria na VOŠ a přesvědčení, 
že se jí studium nepovede dokončit. Začala pravidelně 
docházet za svou klíčovou pracovnicí, mluvila o svých 
pocitech, o svých smutcích a plánech, které měla 
v minulosti. Cítila, že nemá na nic sílu, že nic nejde. 
Měla prostor k vyjádření, věděla přesně, co chce. Po čase 
začala dojíždět na aktivity do terapeutických dílen, 
kde potkala nové lidi, slyšela příběhy ostatních. Pomáhala 
na dílně s výrobky a pomalu se začala připravovat 
k absolutoriu. Dodělala zameškané zkoušky a pustila 
se do psaní závěrečné práce. Tu na konci roku odevzdala 
a začala se připravovat k závěrečným zkouškám, které 
ji čekají v roce 2016. Hanka N.

Díky našemu uživateli, který rád poslouchá gramofon, 
býváme pravidelně obohacováni tím, že nám z něj na 
bazárcích a při tvorbě na dílně pouští retrohudbu. Také 
udělal touto svojí aktivitou radost i pacientům 
a dobrovolníkům v Hospici svatého Lukáše v rámci jejich 
úterní kavárničky. Pavla Š.
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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 realizujeme 
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. V roce 2015 jsme 
měli pro tuto formu podpory k dispozici 23 nácvikových 
bytů. Snahou našich pracovníků je vytvářet podporu 
při hledání vhodné alternativy následného bydlení. 
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 2015 došlo v těchto bytech k obměně 
tří uživatelů. Tito uživatelé nebyli v průběhu roku 2015 
hospitalizováni v psychiatrické nemocnici. 
V katastru Ostrava-Přívoz jsme v roce 2015 měli v nájmu 
od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
šest nácvikových bytů, jeden třípokojový byt pro účely 
skupinového bydlení a pět jednopokojových bytů (čtyři se 
nacházejí v jednom vchodu cihlového domu). V těchto šesti 
bytech bydlelo v roce 2015 celkem 14 uživatelů 
a během roku došlo k obměně 2 uživatelů.
V měsíci září roku 2015 jsme předali zpět ÚMOb MOaP 
tři byty č. 1, 2, 7 na ulici Úprkova 985/18, uživatelé 
se přestěhovali do bytů na ulici Dělnická. Ke konci roku 
2015 evidujeme tři byty v katastru Moravská Ostrava 
a Přívoz.
Od září roku 2015 se nám podařilo vyjednat postupné 

přidělení nejprve 4 nácvikových bytů, potom dalších 
5 nácvikových bytů na ulici Dělnická. Následně jsme 
pak vyjednali přidělení 1 malometrážního bytu na ulici 
Havlíčkovo náměstí pro konkrétního uživatele, který zde 
pak na přelomu roku nastoupil z krizového bytu. 
Na konci roku 2015 jsme již disponovali celkem deseti 
nácvikovými byty v katastru obce Poruba. Vhodné 
následné bydlení v nájemních bytech získalo
s pomocí našich pracovníků osm uživatelů.
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Příklady dobré praxe
Třicetiletý muž žil tři a půl roku v nácvikovém bytě MENS 
SANA, o. p. s. Během těchto let si zvládl najít práci 
v chráněné dílně, zvládá také zcela samostatně 
hospodaření s penězi. Má pěkné vztahy s rodiči, kteří 
mu pomáhají hlavně v době, kdy se necítí zcela dobře. 
Udržuje kvalitní vztahy s přáteli a dokáže žít poměrně 
bohatým kulturním životem. Koncem roku se mu ve 
spolupráci s pracovníky MENS SANA, o. p. s., podařilo 
prohlédnout si obecní byt, podat přihlášku do výběrového 
řízení na přidělení obecního bytu a byt mu byl přidělen. 
Během bydlení v nácvikovém bytě se mu podařilo našetřit 
si na tříměsíční kauci, která je podmínkou pro přidělení bytu. 
Zbyly mu inance i na nákup vybavení v novém bytě. Nyní 
již spokojeně žije v novém obecním bytě, sociální službu 
užívá minimálně, spíše jen pro usnadnění adaptace na nové 
prostředí. Jana K.

Starší žena užívá sociální službu již dva roky. Během 
dřívější doby, kdy byla její duševní nemoc zcela neléčena, 
se dostala do velikých problémů, např. ztráta bydlení, veliké 
dluhy za neplacené nájemné, zdravotní pojištění atd. 
Ve spolupráci s MENS SANA, o. p. s., a městským obvodem 
Ostrava-Jih se podařilo této ženě najít důstojné bydlení 
v obecním bytě. Po navázání vztahu s pracovníky služby 
se postupně podařilo rozmotat i klubko problémů ohledně 
dluhové situace, která ji velice tížila, a nyní všechny dluhy 
pravidelně splácí. Její zdravotní stav se téměř stabilizoval, 
dokáže samostatně a pravidelně docházet k lékaři, obnovila 
vztahy s rodinou a svou domácnost zvládá udržovat 
v naprostém pořádku. Jana K.

Mladý muž (23 let) žil v podnájmu s nemocným otcem, 
tento podnájem jim byl náhle ukončen ze strany majitele 
bytu. Otci se zhoršil zdravotní stav a ocitl se dlouhodobě 
v nemocnici. Mladému muži v hledání bydlení i v mnoha 
praktických věcech pomáhala pracovnice odboru sociální 

péče Ostrava-Jih. Společně nalezli bydlení na jedné 
z ubytoven v Ostravě-Jihu. Brzy se ale zjistilo, že takový 
typ bydlení je pro muže zničující. Byl často obětí ostatních 
obyvatelů ubytovny, kdy si od něj půjčovali peníze z jeho 
nízkého invalidního důchodu, mnohdy je nevraceli. Taktéž 
blízký rodinný příslušník často zneužíval uživatelovy 
dobroty a bral si od něj peníze pro sebe a své dítě. Uživatel 
byl tak většinou zcela bez prostředků a byl nucen si sám 
půjčovat peníze. V této fázi navázal spolupráci s pracovníky 
MENS SANA, o. p. s., dařilo se poměrně dobře nastavit 
hospodaření s penězi pod dohledem pracovníků, aby nebyl 
tolik zneužíván okolím. Nyní žije tři měsíce v nácvikovém 
bytě MENS SANA, o. p. s., jeho zdravotní stav 
se stabilizoval a bez větších potíží spolupracuje dle domluv 
s pracovníky sociální služby na dalších plánech. Jana K.

Pan D. M. 35 let. Po absolvování nácvikového bydlení 
se panu D. M. ve spolupráci s MENS SANA podařilo 
získat obecní byt. V obecním bytě začal pan D. M. zcela 
samostatně fungovat. Také se mu podařilo po absolvování 
pracovní rehabilitace a zapojení do projektu Pracovat je 
normální - i v případě osob s psychickým onemocněním 
získat potřebný rekvaliikační kurz, pracovní zkušenosti 
a poté získat zaměstnání na hlavní pracovní poměr na 
otevřeném trhu práce. Pan D. M. se tedy mohl zcela 
osamostatnit. Postupem času se spolupráce díky rozhodnutí 
uživatele omezila na minimum, a to konkrétně pouze
na pomoc při hospodaření s penězi. Matěj P.

Panu A. D. se během naší spolupráce v tomto roce podařilo 
sehnat vlastní nájemní byt. Rovněž mu v práci změnili 
smlouvu na dobu neurčitou. Pan A. D. na vlastní žádost 
ukončil spolupráci s naší organizací s přesvědčením, 
že vše, čeho chtěl dosáhnout, se mu díky spolupráci s naší 
organizací podařilo. V případě jakéhokoliv problému se však 
na nás může kdykoliv obrátit. Matěj P.



stAtistikA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 5856

Počet intervencí - Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: 981

Počet intervencí - Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 2195    
Počet intervencí - sociálně terapeutické činnosti: 1745
Počet intervencí - Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 281             
Počet intervencí - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 654                      
  
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 2477
Kapacita služby: 55 uživatelů 
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení: 64/ z toho 57 uživatelů s diagnózou z okruhu psychóz
Noví uživatelé: 14

Uživatelé v nácvikových bytech celkem: 
Počet uživatelů nácvikových bytů v katastru Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 10/14/13

Počet nácvikových bytů v katastru Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 10/6/10

Ukončili službu (z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu, z jiných důvodů): 8
Pohlaví ženy/muži: 20/44

Rozdělení podle místa: 
Ostrava/z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 47/17
Věkové skupiny:
18 - 26 let: 4
27 - 40 let: 35

41 - 55 let: 22

56 - 65 let: 3 

65 - 80 let: 0
Pracovní uplatnění v chráněných
 dílnách, přípravě na práci,
 v projektu D6
 a na otevřeném trhu práce: 20 

Finanční podpora: 
Moravskoslezský kraj, 
statutární město Ostrava
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Ostrov naděje
Projekt realizujeme za inanční 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 a lidé s kognitivním deicitem, 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 speciickým potřebám nemohou navštěvovat 
placené volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. 
Projekt je také „levnější“ variantou socioterapeutické 
dílny, která pro cílovou skupinu lidé s duševním 
onemocněním nebyla v Ostravě zřízena, splňuje účel 
smysluplného a aktivního trávení času. Vedlejší cílovou 
skupinou jsou lidé s jiným zdravotním znevýhodněním 
a také osoby blízké lidem se zkušeností s duševním 
onemocněním. Preventivní programy, pravidelně využívaly 
děti z Dětského domova se ZŠ z Ostravy-Kunčic. V rámci 
preventivních programů jsme v průběhu roku uskutečnili 
řadu kreativních workshopů pro děti a mládež se zaměřením 
na tvůrčí využití recyklovaných materiálů. Společenské 
programy, které sloužily k osvětě a k prevenci duševního 
onemocnění, využívali lidé z řad široké veřejnosti. 

Některé akce a aktivity projektu: 
Pravidelné aktivity projektu:
Keramická, textilní, výtvarná dílna: pondělí 8 - 16 hodin
Výukové programy: (výuka jazyka anglického, výuka 
obsluhy PC a práce s internetem, výuka těsnopisu), 
dle domluvy s lektorem 1x až 5x týdně.
Arteterapie: středa (skupinová arteterapie) 14 - 18 hodin
Výtvarná tvorba s akademickým malířem: pátek 9 - 12 hodin 
Muzikoterapie: 1x do měsíce:  úterý 10 - 12 hodin 
Hudební dílna: 4x do měsíce:  pátek 15 - 17 hodin 
Divadelní dílna: 4x do měsíce:  pátek 13 - 15 hodin 
Socioterapeutické skupiny: čtyři skupiny, 1 - 2x do měsíce
Skupiny pro osoby blízké lidem s duševním onemocněním: 
1x do měsíce: čtvrtek 15.30 - 18.30
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 týdne: středa 14 - 16 hodin
Klub: Setkání rodičů s malými dětmi do 8 let: 1x do měsíce: 
čtvrtek 10 - 12 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
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POČet AkCÍ UskUteČNĚNÝCH ZA ROk 2015
Vzdělávací aktivity (10 uživatelů v rámci smlouvy o doplňkové činnosti)                                     191
Kreativní dílny (textilní, keramická, graická dílna)                                                                   42
Odpolední středeční artedílny, muzikoterapie, arteterapie                                                    54 
Hudební a divadelní dílny (zkoušky vystoupení) TŘESK, NETŘESK                                       43
Kluby Dobré duše (na každém setkání bylo v průměru 14 účastníků)                                     10        
Klub rodičů s malými dětmi (11 maminek s duševním onemocněním, docházely také se svými dětmi)    8
Socioterapeutická skupina pro rodiče a osoby blízké lidem s duševním onemocněním, 
pravidelně se účastnilo 12 osob blízkých lidem s duševním onemocněním                                       10
Socioterapeutická skupina lidi s psychotickým duševním onemocněním 
(3 skupiny, pravidelně se účastnilo 30 lidí s duševním onemocněním)                    88
Křesťanský klub Anežka                 52
Klub šachistů                                               13
Bazárky s opékáním na zahradě a vaječinou                                    11
Čtení ze šuplíku v Knihovně města Ostravy, CRAZY FESTU, v CTP                             12
Preventivní programy Dětský domov Kunčice (2 skupiny,10 dětí)                                       12 
Kreativní dílny pro děti a mládež na akcích: Den země, Lidé lidem, Den soc. služeb v Hlučíně, Opavě, 
dílničky pro děti na festivalech v Karviné, Majálesu, v Třebovickém Labyrintu, Colours of Ostrava, 
CRAZY FESTU (8 kreativních dílen na CF):                                                               16          
Hudební a divadelní vystoupení klientů MENS SANA (TŘESKU a NETŘESKU)                  26
Besedy, přednášky(6), exkurze s besedami v MENS SANA ze škol a  jiných zařízení (10)      16                                                                                               
Jiné kulturní a společenské akce: vernisáže(8), karaoke, Advent plný andělů       10
Jiné sportovní akce (pingpongový turnaj, bowling, plavání)                                           14                                  
Výlety, exkurze s našimi klienty                                                                                             12   
Křesťanská setkání                  34

Celkem akcí:                  674

Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Příklady dobré praxe
Na Klubech Dobré duše se nám podařilo vytvořit prostor 
pro setkání, ve kterých lze jak nezávazně hovořit 
„o všem možném“, tak otevřít osobní, bytostně se našich 
životů dotýkající témata, a to vše za podmínek, kdy účast 
je zcela dobrovolná, kdykoli může přijít i odejít kdokoli, 
i z široké veřejnosti. Líbilo se mi třeba, že na jednom klubu 
se setkalo pár lidí, kteří toužili zajet o víkendu někam 
na výlet, neměli s kým a sami jet nechtěli. Když to zjistili, 
domluvili se, že pojedou spolu. Na příštím klubu již vyprávěli 
o společných zážitcích na výletě.   Pavla Š.

Slečna K. začala do ateliéru docházet pravidelně poté,
co musela ze zdravotních (psychických) důvodů ukončit
studium na střední škole. Byla zamlklá, s nikým se příliš 
nebavila. I když kreslila velmi pěkně a precizně, jeden malý 
černobílý obrázek dokončila za měsíc. Po půl roce už bylo 
znát, že zrychluje, přičemž si zachovala svou preciznost. 
Od černé tužky přešla k barevným pastelkám, 
až se nakonec dostala k malbě akrylovými barvami. Její 
stav se zlepšil natolik, že mohla začít uvažovat o návratu 
do školy. Nakonec byla přijata na výtvarnou střední školu, 
kde nyní studuje. Do MENS SANA stále dochází malovat 
a trávit čas s přáteli, které si mezi našimi uživateli časem 
našla.    Ondřej T.

Uživatelka s psychotickým onemocněním a s depresivním 
propadem si velmi málo věřila. Docházka na výuku PC pro 
ni byla obtížná, sebemenší chyba ji velmi stresovala 
a raději výuku ukončila. Byla jí nabídnuta výuka těsnopisu. 
Toho uživatelka využila. Dochází pravidelně, ani jednou 
nevynechala. Dříve se těsnopis učila, ale již před mnoha 
lety. Oživila si své poznatky a přidala k nim nové. Ve výuce 
je i podporou dalšímu uživateli, který s těsnopisem vyloženě 
začíná. Uživatelka působí jistěji, i když depresivní ladění 
úplně nevymizelo. Vnímám větší sebedůvěru a úctu k sobě.   
Alena M.



Prolomení ticha
Cílem projektu, který realizujeme od roku 2004 (jelikož 
projekt vznikl sloučením s původním projektem Bez 
bariér), bylo prostřednictvím mediální kampaně a realizace 
destigmatizačních akcí 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, vysílání 
Českého rozhlasu a vysílání ČT, besed, workshopů 
a festivalu CRAZY FEST na zámku v Porubě. 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 
XXVI. ročníku Týdnů pro duševní zdraví (dále TDZ) 
a celosvětového Dne duševního zdraví, vyhlášeného 
World Federation for Mental Health (Světovou federací 
pro duševní zdraví). Hlavním sloganem kampaně byl text: 
„Zapojte se s námi do kampaně Týdny pro duševní zdraví 
a pomozte nám udělat lidem s duševním onemocněním 
život snesitelnější“. Pro kampaň jsme nechali podobně 
jako loni zhotovit „nálepky“ s textem „Duševní nemoc 
není nálepka“, které jsme rozdávali na akcích, aby si 
lidé uvědomili, že jakékoliv „nálepkování“ lidi s duševním 
onemocněním stigmatizuje. Čtyřdenní CRAZY Fest 
na zámku v Porubě (dále CF), jsme zahájili dne 8. 9. 
a ukončili 11. 9. 2015. 
Na festivale vystoupila celá řada skvělých interpretů: 
Iva Bittová, Vladimír Václavek, Dagmar Voňková, Slávek 
Klecandr, kapela MC Fojt Cimbál, skupina Rebetiko, 
Iridiani, Chorodia Agia Georgiu, Klarinetové kvarteto a 
Karpatská Drůbež. Festival podpořili básníci Pavel Hruška, 
Jakub Tichý, Jakub Chrobák, Jiří Neduha a Luboš Majzlík. 
Součástí festivalu byla vernisáž výstavy lidí s duševním 

onemocněním s názvem Prolomení a výtvarný workshop s 
názvem Na CRAZY FESTU malujeme anděly pro dětskou 
onkologii. Tuto akci, která měla vysokou návštěvnost a která 
je ojedinělá v Moravskoslezském kraji, považujeme 
za stěžejní destigmatizační akci konanou na podporu lidí 
s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji.
Finanční podpora: statutární město Ostrava 

Podpora terénní práce sociálních asistentů lidem 
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 ke zlepšení kvality života rodin 
a osob blízkých lidí s duševním onemocněním žijících 
ve společných domácnostech.
Asistenti doprovázeli jim přidělené uživatele 
na volnočasové, socioterapeutické, klubové, vzdělávací 
aktivity a na kognitivní rehabilitaci. Pracovali rovněž přímo 
v rodinách uživatelů, organizovali úklid, vaření, pomáhali 
dětem uživatelů s učením, hlídali děti, aby si uživatel 
(většinou nemocný rodič samoživitel) mohl zajít nakoupit 
anebo k lékaři. Doprovázeli uživatele do kulturních zařízení 
(kin, divadel, knihovny, na výstavy, koncerty), pomáhali 
při studiu. Někteří asistenti byli přítomni i při výuce uživatelů 
během celého školního roku. Dělali uživatelům oporu 
při zkouškách, doprovázeli je na školní akce. Vykonávali 
tak vysoce kvaliikovanou a náročnou práci. 
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Příklad dobré praxe
Paní P., 48 let, byla zaměstnána s podporou ÚP v naší 
organizaci na pozici terénní sociální asistent. Paní 
P. zároveň pomáhala v MENS SANA s administrativními 
činnostmi.  Pro uživatele, kterým se věnovala v rámci 
terénní práce, byla velkým příkladem. Práci zvládala natolik 
dobře, že se sama rozhodla po ukončení pracovní smlouvy 
odejít pracovat na otevřený trh práce. Ve spolupráci MENS 
SANA s personální agenturou Randstad získala paní 
P. kancelářskou práci v marketingové irmě, kde pracuje již 
několik měsíců. Lenka Š.

Paní H., 49 let, pracovala v naší organizaci s podporou 
ÚP na pozici terénní sociální asistent. Při své práci 
se věnovala zejména mladým lidem, kterým pomáhala při 
přípravě a následném studiu na střední škole. Doprovázela 
uživatele na námi poskytované volnočasové aktivity a na 
kognitivní rehabilitaci. Našim uživatelům byla velkou oporou. 
Paní H. se podařilo najít zaměstnání v administrativě 
na otevřeném trhu práce. Kontakt s našimi uživateli udržuje 
i neustále, jelikož zůstala pracovat na pozici terénního 
sociálního asistenta jako dobrovolník. Lenka Š.

Finanční podpora: Úřad práce, 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
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Centrum trénování paměti - kognitivní rehabilitace
MENS SANA už od listopadu 2011 poskytuje komplexní 
kognitivní rehabilitaci pro lidi, u kterých došlo 
z nejrůznějších zdravotních příčin k narušení či poškození 
jejich poznávacích schopností (paměť, logika, prostorová 
představivost, koncentrace atd.). V důsledku toho 
se pak potýkají s řadou každodenních problémů (zejména 
v oblasti pracovního uplatnění, rodinného života, 
či důstojného stáří), které vnímají jako velmi zatěžující. 
Původně byl program kognitivní rehabilitace určen pro 
osoby s duševním onemocněním, postupně vzhledem 
k velkému zájmu byl rozšířen i o cílovou skupinu osob 
s neurologickým a traumatickým postižením mozku.
V roce 2014 se nám ve spolupráci s ÚMOb Ostrava 
Poruba podařilo získat na Bulharské ulici do pronájmu 
bezbariérovou budovu v blízkosti sídla naší společnosti 
v Ostravě-Porubě, kterou jsme svépomocí adaptovali 
dle dispozic a potřeb nově vzniklého Centra trénování 
paměti (dále CTP). Stavební práce 
a úpravy v interiéru budovy probíhaly až do srpna 2015. 
Původně plánované opravy menšího charakteru bylo nutno 
provést v mnohem větším rozsahu, neboť při jednotlivých 
pracích byly zjištěny takové závady, které se neobešly bez 
závažných zásahů (výměna celého topení, nanesení nových 
omítek v celém objektu, výměna celé elektroinstalace, všech 
WC klozetových mís a splachovačů atd). Městský obvod 
Poruba realizoval vnější stavební úpravy, zejména pak 
zateplení budovy, včetně nových omítek, a výměnu oken. 
Průběžně byl pořizován a instalován nábytek a elektronické 
vybavení CTP. 
dne 4. září 2015 tak mohlo být za přítomnosti 
cca 200 lidí a celonárodní televize otevřeno Centrum 
trénování paměti orientované přímo na poskytování 
kognitivní rehabilitace. Od té doby probíhá trénink 
mozkových funkcí převážně zde a je doplněn 
o arteterapeutické a muzikoterapuetické aktivity. Základem 
tréninku jsou počítačové programy vyvinuté speciálně 

pro kognitivní rehabilitaci (Happy Neuron, Neurop3), 
arteterapii, didaktický systém Logico Piccolo, metoda 
tužka-papír (řešení písemných a graických úkolů), další 
tréninkové pomůcky a kolektivní hry. Uživatelům se věnuje 
externí psycholog, který se podílí na koncepci kognitivní 
rehabilitace a na nastavení tréninku u jednotlivých uživatelů. 
Kromě individuální práce s uživatelem je i 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. 
Zájem o kognitivní rehabilitaci má neustále vzestupnou 
tendenci, což je nejlépe patrné na počtu osob, které byly 
do programu zařazeny: v roce 2012 to bylo 57, 
v roce 2013 pak 71 a v roce 2014 84 uživatelů.
Za období 01/2015 - 12/2015 prošlo kognitivní 
rehabilitací v ms 97 uživatelů, z čehož bylo 43 osob 
s duševním onemocněním, 42 osob s neurologickým 
onemocněním a 12 osob s traumatickým postižením 
mozku. Z celkového počtu účastníků bylo 66 osob 
(68%) z širšího správního obvodu Ostravy, zbytek z blízkého 
okolí. Celkově bylo realizováno přes 3000 kognitivně-
rehabilitačních intervencí.

Speciikem programu kognitivní rehabilitace v Centru 
trénování paměti je fakt, že se zde potkávají uživatelé 
s kognitivním deicitem nejrůznější etiologie 
a závažnosti, což umožňuje vytvořit stimulující a bezpečné 
(nekompetitivní) prostředí pro následný trénink 
a v neposlední řadě také poskytuje prostor pro komparativní 
a analytické sledování celého procesu v jiném 
než zdravotnickém prostředí. Dalším inovativním prvkem 
je provázání kognitivní rehabilitace s dalšími službami 
MENS SANA, o. p. s., jako je pracovní rehabilitace, 
psychologické a pracovní poradenství apod.
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Jako obecný příklad dobré praxe lze uvést, 
že se v loňském roce podařilo najít pracovní uplatnění 
(HPP, dPP, dPČ, veřejně prospěšné práce) 
pro 8 účastníků kognitivní rehabilitace. Úzkou spolupráci 
jsme navázali s ostravskou pobočkou České asociace 
studentů psychologie, z. s., jejíž členové k nám docházeli 
jako dobrovolníci a aktivně se účastnili vytváření i realizace 
programu kognitivní rehabilitace v CTP. 

Příklad dobré praxe
Pan P. V., ročník 1952, prodělal v roce 2008 cévní 
mozkovou příhodu s přechodným ochrnutím levé poloviny 
těla a narušenými poznávacími funkcemi. V roce 2010 
došlo k nové atace, ovšem s menšími následky. Trénink 
poznávacích funkcí mu byl doporučen jeho psycholožkou 
a psychiatričkou, ke kterým docházel pro nadměrnou 
výbušnost a nervozitu. Kognitivní vyšetření diagnostikovalo 
hlavní problém v paměťových složkách a v potížích 
s koncentrací. Klient preferoval individuální formu 
rehabilitace, měl však obavu z počítačového programu. 
Zpočátku byl k trénování mozkových funkcí skeptický, 
negativistický, při tréninku vyžadoval přítomnost lektora 
a časté opakování instrukcí. Odmítal náročnější zadání, 
inklinoval k mechanickému řešení úkolů, ve kterých 
následně selhával. Postupně se však adaptoval jak na 
prostředí CTP, tak na způsob trénování mozkových funkcí. 
Nyní již s počítačem pracuje zcela samostatně, sám si po 
konzultaci s lektory nastavuje vyšší obtížnosti cvičení. Často 
hovoří o svých pocitech zlepšování paměti a logického 
uvažování, komentuje posun ve své kognitivní výkonnosti. 
Zároveň vnímá své docházení do CTP jako přínosné a 
příjemné trávení času, což se příznivě projevuje i v jeho 
rodinném životě. Udává zvýšení sebedůvěry 
a lepší fungování v každodenním životě (doprava po městě, 
obstarání nákupů apod.). Je klidnější a vyrovnanější.

Pan K. Z., ročník 1988, se léčí na neurologii i na psychiatrii. 
Je po těžké autonehodě v roce 2012, 
kdy byl tři měsíce v kómatu, má diagnostikovaný těžký 
organický psychosyndrom a smíšenou demenci. 
Je na vozíku, může jen krátce chodit v chodítku. Žije 
s rodiči, kteří u něj zaznamenávají častější záchvaty vzteku 
střídané fázemi apatie. Chybí mu především kontakt 
s širším sociálním prostředím, optimálně s vrstevníky, 
aby znovu získal základní normy přirozeného chování 
a jednání, což byl mj. další důvod, proč mu byl kognitivní 
trénink psychiatrem a neurologem doporučen. Po kognitivní 
diagnostice, která potvrdila generalizovaný kognitivní deicit 
(zvláště pak dlouhodobá paměť a porozumění běžným 
sociálním situacím), začal klient docházet na individuální 
i na skupinové trénování poznávacích funkcí. V rámci svého 
postižení se velmi dobře zapojil. Při počítačových cvičeních 
používá dotykový monitor, jeho výkonnost 
je stabilní, nicméně s mírným zlepšováním především 
na úrovni verbální. Skupinu vnímá on i jeho rodina jako 
velmi podnětné prostředí; nosí ostatním účastníkům 
dárky, zapojuje se do diskuzí i do řešení úkolů. Začal také 
navštěvovat arteateliér, kde pod vedením zkušeného lektora 
malbou procvičuje jemnou i hrubou motoriku, levo-pravou 
a prostorovou orientaci a další poznávací funkce. 
Také rodina udává subjektivní zlepšení jeho stavu, 
je to alternativa k jeho předchozímu pasivnímu trávení času 
doma. Do budoucna by chtěl vyzkoušet muzikoterapii. 
Na návštěvy CTP se těší, je rád za kontakt s dalšími lidmi.
Tonda L.



Celkový počet intervencí KgRh v roce 2015
individuální 1851

skupinová 549

v rámci ostatních aktivit 651

Celkem                                            3051

kognitivní rehabilitace

Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,  
Plzeňský Prazdroj - Fórum dárců, spolek

Podporované zaměstnávání lidí s duševním 
onemocněním v regionu Ostrava
Hlavním cílem projektu bylo udržení pracovních aktivit 
lidem s duševním onemocněním a kognitivním deicitem, 
zejména pracovní rehabilitace a přípravy na práci, 
udržení chráněného pracovního místa, podpora osob 
s duševním onemocněním formou veřejně prospěšné práce 
(dále VPP) a v neposlední řadě podpora lidí s duševním 
onemocněním pracujících v meNs sANA, ale také 
i v jiných organizacích na různých pracovních pozicích. 
Naše podpora v rámci nabízených pracovních činností 
zahrnovala motivaci osob se znevýhodněním ke vstupu 
na trh práce, k posilování denního řádu, uspořádání životní 
náplně, rozšiřování kompetencí a smysluplného učení, 
prevence stagnace osobnosti, prevence pasivity a rezignace 
s cílem pomoci těmto lidem najít vhodné zaměstnání 
s ohledem na jejich zdravotní omezení. V roce 2015 
jsme poskytovali podporu při pracovních činnostech 
81 lidem s duševním onemocněním a s kognitivním 
deicitem. V roce 2015 jsme uskutečnili 29  job klubů a čtyři 
exkurze do chráněných dílen Charity sv. Alexandra, poradny 
podporovaného zaměstnávání Target a návštěvu veletrhu 
práce Pro Job.

V rámci projektu jsme navázali spolupráci se společností 
severomoravské vodárny a kanalizace, kde se nám 

podařilo získat pro jednu uživatelku pracovní smlouvu 
na dobu určitou na administrativní práce, a do budoucna 
by měla být tato spolupráce ještě rozšířena. Koncem roku 
jsme také začali spolupracovat s personální agenturou 
Randstad, která nám pomohla umístit na otevřený trh práce 
v marketingové irmě jednu osobu se zkušeností s duševním 
onemocněním. V rámci veřejně prospěšné práce jsme 
v roce 2015 zaměstnali deset lidí, z toho sedm mělo 
vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Lidé 
se zkušeností s duševním onemocněním pracovali většinou 
jako terénní sociální asistenti anebo aktivizační a motivační 
pracovníci.
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V rámci pracovní rehabilitace prošlo v roce 2015 v našem 
zařízení celkem 8 uživatelů poradensko-motivačním 
programem, z nichž většina pokračovala přípravou 
k práci. Přípravu k práci celkem absolvovalo 
11 uživatelů. V závislosti na podpoře od úřadu práce trvala 
každá z forem pracovní rehabilitace pro jednoho uživatele 
maximálně od 3 do 6 měsíců. Pracovní rehabilitace byla 
realizována buď v dřevařské dílně, kde se klienti připravovali 
na pracovní činnosti pomocný stavení dělník, malíř a 
natěrač a stolařské a dřevařské práce, nebo na šicí dílně 
se zaměřením na pracovní činnost šička - ruční šití a 
rukodělné práce. Poradensko-motivační program probíhal 
3-4x týdně po 4 hodinách a zahrnoval taktéž pracovní 
poradenství formou JOB klubu a výuku práce na PC. 
Příprava k práci probíhala ve čtyřhodinových směnách 
pětkrát týdně. Řečí čísel jsme v roce 2015 poskytli při 
poskytování poradensko-motivačního programu 1243 
intervencí pracovně-terapeutických činností, 140 
intervencí pracovního poradenství a 77 intervencí výuk 
základní uživatelské znalosti práce na PC. V případě 
přípravy k práci šlo o 3583 intervencí. Pracovní 
rehabilitace tedy funguje jako komplexní program, který 
má za cíl nejdříve aktivizovat jednotlivé uživatele a upevnit 
jejich pracovní návyky, dále je seznámit prostřednictvím 
pracovního poradenství se základní pracovně-právní 
problematikou, naučit je, jak si sestavit svůj životopis, 
hledat si práci na pracovních portálech nebo se připravit 
na pracovní pohovor. V přípravě k práci, která je jakousi 
rekvaliikací, pak získávají pro většinu z nich nové manuální 
dovednosti, které následně mohou uplatnit v navazujících 
projektech nebo při vlastním hledání práce. Největšími 
počiny uživatelů pracovní rehabilitace byla pomoc 
při rekonstrukci Centra trénování paměti na ulici Bulharská, 
stavba zahradního altánu na zahradě na ulici Skautská nebo 
výroba nových dřevěných lavic pro restauraci Parlament. 

Následující tři příklady dobré praxe názorně ilustrují příběhy 

uživatelů pracovní rehabilitace, kteří úspěšně prošli i dalšími 
projekty zaměstnávaní v MENS SANA, o. p. s., nebo
si v konečném důsledku našli práci na otevřeném trhu 
práce.  

Pan D. M., 35 let, ID 3. stupně, je uživatelem služby podpory 
bydlení, do pracovní rehabilitace nastoupil již v červnu 
2014. Bez problémů a hospitalizace absolvoval šestiměsíční 
poradensko-motivační program a záhy tříměsíční přípravu 
k práci. Na základě pozitivního hodnocení pracovním 
terapeutem na dřevařské dílně byl vybrán expertem cílové 
skupiny do výše zmíněného projektu Pracovat 
je normální – i v případě osob s psychickým onemocněním. 
V přípravné fázi projektu absolvoval mj. rekvaliikační kurz 
úklidového pracovníka administrativních ploch. Ve fázi 
zaměstnání účastníků projektu nastoupil v MENS SANA, 
o. p. s., na pozici Provozního pracovníka na poloviční 
úvazek. V říjnu 2015 po skončení projektu začal s podporou 
svého klíčového pracovníka aktivně hledat zaměstnání 
na otevřeném trhu práce. Práci úspěšně našel 
přes úklidovou irmu GSUS jako úklidový pracovník 
v hypermarketu Albert, kde stále pracuje, a aktivně splácí 
své dluhy. 



Pan P. K., 32 let, ID 2. stupně, zprvu využíval v  MENS 
SANA, o. p. s., pouze volnočasové aktivity, kdy dobrovolně 
docházel na dřevařskou dílnu, aby mohl smysluplněji trávit 
svůj volný čas. Sociální pracovnice koordinující pracovní 
rehabilitaci mu nabídla zapojení do pracovních aktivit 
přes úřad práce. Vzhledem k jeho předchozím pracovním 
zkušenostem v údržbě městské zeleně mu byla úřadem 
práce schválena rovnou příprava k práci, kterou nastoupil 
koncem července. Pan P. K. byl na začátku pracovním 
terapeutem hodnocen jako velmi plachý a tichý člověk, 
z předchozího zaměstnání měl špatné zkušenosti, ostatní 
pracovníci jej spíše využívali a nerespektovali fakt, 
že je osobou se zdravotním postižením. Za dobu 
strávenou na dílně udělal velký pokrok, začal si věřit, více 
komunikovat. Aktuálně se nám podařilo pro pana 
P. K. vyjednat s úřadem práce pracovní pozici aktivačního 
a motivačního pracovníka na 6 hodin denně přes veřejně 
prospěšné práce. Pan P. K. je schopen nejen samostatně 
plnit zadanou práci, ale i pomáhat a zadávat instrukce 
ostatním uživatelům na dílně. Je tak platným členem 
dřevařské dílny a oporou pracovním terapeutům.

Pan O. M., 37 let, ID 3.stupně, nastoupil do pracovní 
rehabilitace v  MENS SANA, o. p. s., v roce 2014 
na doporučení své klíčové pracovnice. Obsah práce
na dílně jej zpočátku příliš nezaujal, nebyl zvyklý na tento 
typ manuální práce, k zadaným úkolům se stavěl spíše 
vlažně, sám uvažoval, že pracovní rehabilitaci po měsíci 
ukončí. Po promluvě s pracovníky se rozhodl, že ještě zkusí 
zabojovat… a povedlo se! Pan O. M. absolvoval 
i navazující přípravu k práci, postupně se dobře zapracoval 
a bylo mu nabídnuto zůstat na dřevařské dílně v rámci 
evropského projektu Pracovat je normální - i v případě 
osob s psychickým onemocněním. Zpětně nejvíce oceňuje 
získané pracovní návyky a režim, což mu pomohlo se opět 
nastartovat. Je také rád, že měl příležitost vyzkoušet 

si práce, na které by si dříve netroufal. Od února 2016 
pan O. M. pracuje na 6 hodin denně ve Výrobním družstvu 
invalidů v Praze. Zúročil tak mj. i rekvaliikační kurz práce 
na PC, který jsme mu zprostředkovali přes evropský projekt 
na zaměstnávání osob s duševním 
onemocněním. Náplní jeho
práce je jednoduchá 
administrativa, 
kdy zadává 
do počítače 
fakturační údaje. 
Je velice spokojen, 
že může chodit 
do práce jako 
každý jiný. 
Jana Kac.

Finanční podpora: 
Úřad práce, 
statutární město 
Ostrava, 
Nadace OKD
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supervize, školení, semináře, služební cesty 2015
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, 
Phdr. Mgr. Ivany Maráškové 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. 



                                                                                    děkujeme:                                                                                    ADRA
AI NET, s. r. o.

Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné
Asociace nestátních neziskových organizací

Asociace poskytovaných sociálních služeb
AUdit PROFesiONAl, spol. s.r.o.

Autoškola Auto Tichý s.r.o. 
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 studentů psychologie SPOLU Ostrava
Česká rada sociálních služeb 

Český rozhlas Ostrava 
Česká televize

Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice
elektROPOHONY spol. s r.o. 

Eko-info centrum Ostrava
Charita Ostrava
Charita Opava

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 
Knihovna města Ostravy  

Komunitní plán města Ostravy 
Křídlení Nadační fond

Lidová konzervatoř a Múzická škola
ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

moravskoslezský kraj – krajský úřad
Nadace Okd

Nadační fond Plzeňský Prazdroj
Nadace dětský mozek

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba
MS AUTO CZ, s.r.o.

Neurologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba
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Ostravská univerzita 
PEMIC BOOKS a.s. 
Péče o duševní zdraví
Plzeňský Prazdroj - Fórum dárců, spolek
Potravinová banka v Ostravě, z. s.
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
Psychiatrické oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov
Randstad s.r.o., personální agentura
RESPIRO, Utopia design, s. r. o.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
SPENADO Consulting, s. r. o.
Spirála o. p. s.
Slezská univerzita v Opavě
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
Střední škola služeb a podnikání, 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 Ostrava-Jih
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
Úřad práce Ostrava
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory
Základní škola Ukrajinská, 1533/13, Ostrava-Poruba

DěKUJEME 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. 31



Hlavní inanční zdroje v roce 2015 

Statutární město Ostrava         2 046 760,00
Centrum trénování paměti - kognitivní rehabilitace     1 248 760,00
Centrum trénování paměti (mimořádná dotace na rekonstrukci CTP)        186 760,00
Centrum trénování paměti (dokončení rekonstrukce a vybavení CTP)      700 000,00
Centrum trénování paměti (provoz)          350 000,00
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih            12 000,00

Ostrov naděje                                                                                     300 000,00

Prolomení ticha                                                                                                        168 000,00
Statutární město Ostrava-Magistrát                                    150 000,00
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba                                                                                    18 000,00

Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním                                             
v regionu Ostrava            320 000,00

Podpora terénní práce sociálních asistentů s lidmi s duševním onemocněním           
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih                                                                                10 000,00

mPsV/moravskoslezský kraj/iP msk       5 113 650,00
Úřad práce (pracovní rehabilitace + pracovní místa)                                                              1 105 780,00
dotace eU (mPsV)                        2 872 248,00

Finanční dary nadace, irmy, fyzické osoby                                 260 000,00
Nadace OKD                           150 000,00
Plzeňský Prazdroj-Fórům dárců           100 000,00
Nadační fond DUHA              10 000,00 

Finanční dary irmy, fyzické osoby, prodej služeb        240 135,00
Dary od soukromých osob             34 790,00
Tržby za vlastní výrobky                                                        122 193,00
Prodej služeb – akce                          20 650,00
Příspěvek na soc. službu                                                                                                          62 502,00
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Náklady kč
Kancelářské potřeby  128 601,20
DHIM 420 062,30
Provozní režie, drobný hm. majetek 133 944,00
Čisticí a hygienické potřeby 23 470,40
Materiál pro dílnu 55 341,00
Materiál – byty 3 641,00
Materiál – kog. centr., podpor. zaměst. 34 652,00
Elektrická energie – byty 62 895,00
TUV + otop 72 504,67
Plyn – byty 133 591,45
El. Energie MENS SANA 31 277,00
Opravy a udržování strojů 54 432,70
Opravy prostor v nájmu 289 669,00
Cestovné 17 855,00
Poh. hmoty 16 475,00
Náklady na reprezentaci 32 583,90
Telekomunikace 90368,88
Poštovné, poplatky 10 081,00
Vodné, stočné 8 866,92
DNHM (software) 39 920,21
Ekonomické a právní služby 249 100,00
Školení 431 218,00
Nájemné – byty 317 801,00
Služby spojené s nájmem 20 432,61
Nájemné MENS SANA 353 075,50
Nájemné Maďarská 60 000,00
Odborná literatura 4 277,00
Služby – propagace, doprava, práce 563 353,22
Mzdové náklady 5 361 106,00
Stravenky (klienti prac. rehabilitace) 16 500,00

FiNANČNÍ ZPRÁVA meNs sANA, o. p. s., za rok 2015
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OON – DPP 583 280,00
Zákonné sociální pojištění 1 831 434,00
Daň silniční 1800,00
Občerstvení 21 664,10
Pojištění majetku 28 934,75
Zákonné pojištění zaměstnanců 20 831,00
Bankovní poplatky 7 653,00
Odpisy investičních nákladů hrazených 
z dotace

444 620,55

Poskytnuté členské příspěvky 8 320,00
Mzdové příspěvky 357 319,00
Náklady celkem 12 342 952,36

Výnosy kč
Tržby za vlastní výrobky 122 193,00
Prodej služeb - akce 20 650,00
Příspěvek na soc. službu 62 502,00
Pracovní rehabilitace 302 886,71
Úroky 1 295,78
Nájemné a služby spojené s nájmem 
- byty

521 059,00

Přijaté příspěvky (dary) 34 790,00
Provozní dotace MMO 2 046 760,00
Dotace MPSV 2 872 248,52
Moravskoslezský kraj 5 113 650,00
Úřad práce - dotace 802 893,00
Nadační příspěvky 260 000,00
Výnosy celkem 12 160 928,01

Výsledek hospodaření - ztráta - 182 024,35
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AktiVA stav k prvnímu dni
účetního období v tis.

stav k posledního dni
účetního období v tis.

dlouhodobý majetek celkem 85 85
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 85 85

krátkodobý majetek celkem 3 226 2 208
Pohledávky celkem 1 044 1 137

Krátkodobý inanční majetek celkem 2 182 1 071
Aktiva celkem 3 311 2 293

PAsiVA stav k prvnímu dni
účetního období v tis.

stav k posledního dni
účetního období v tis.

Vlastní zdroje celkem 1 571 1 389
Jmění celkem 1 568 1 571

Výsledek hospodaření celkem 3 - 182
PAsiVA stav k prvnímu dni

účetního období v tis.
stav k posledního dni
účetního období v tis.

Cizí zdroje celkem 1 740 904
Krátkodobé závazky celkem 1 740 904

Pasiva celkem 3 311 2 293

Krátkodobé pohledávky tvoří zejména pohledávka dotace MPSV, 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“.  
Tato položka je nejvýznamnější položkou pohledávek.
 

Nejvýznamnější položka krátkodobých závazků 
jsou mzdy a odvody za 12/2015.

Přehled majetku, závazků a zdrojů



Luboš Majzlík

kořeny

ležím

mezi kořeny stromu

slova odkapávají

z jeho koruny

nemám žádnou nádobu

a tak je chytám

do očí

do boků

i mezi prsty u nohou

nakonec se nadechnu

a mé tělo

je celé mokré

a hlasité

jako kdyby zapomnělo

na všechny ty drobné bolesti

mezi slovy

setkání

sedíš na stro-

pě

a víš

čekáš na kapku

jakmile kapka dopadne

odletíš

možná tě zase někdy potkám

po roce 

první dotyky

pálivé

a ulepené

ještě nekreslí na sklo

ale už tahá za vlasy

a řeže do očních víček

je teprve říjen

řvu do horkýho grogu

a jeho prsty za oknem

se protahují:

„jen počkej až vyjdeš“
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rozhovor u táboráku

a potřebuješ vůbec 

k životu obočí?

variace na haiku mistra Bašóa

veď koně stranou

přes luka

až tam kde kukačka

zakuká

touhy a sny

chtěl jsem psát 

francouzskou poezii nové doby

seděl jsem na lavičce 

před hlavním nádražím v Ostravě

s tužkou a malým červeným notýskem

seděl jsem tam tak dlouho

než při rekonstrukci 

zbourali asijské bistro

a postavili fontánu
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síla fantazie

opravdu jsi nemusela chodit s tím

odpadkovým košem

ta plíseň zrovna začínala připomínat

Lennona

hladina

přicházím k vodní hladině 

a potichu ji hladím

potichu hladím tu hladinu

abych uviděl

abych uviděl věci

abych uviděl světy

abych pochopil věty

ale vidím jen sebe

jen sebe

ve vodní hladině

potom se stávám věcí

potom se stávám světem

potom se stávám větou

… a jsem i tou hladinou

do které hledím

a jsem i tou hladinou

mezi světy

a jsem pouhou větou 

která byla pronesena

nad hladinou
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Zpráva nezívislého auditora
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iČ/diČ: 
65469003/CZ65469003

bankovní spojení: 
ČSOB a.s., Ostrava-Poruba
Číslo účtu: 188317535/0300
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cz

Texty: J. Saidlová
Graika: Lörincz

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, 774 452 039

dřevařská dílna
Maďarská 1537
708 00 Ostrava-Poruba

motivační a vzdělávací aktivity 
Skautská 1045 
708 00 Ostrava-Poruba

Centrum trénování paměti 
Bulharská 1561                                           
708 00  Ostrava-Poruba

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


