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MOTTO:
Budujeme místo
bez předsudků.

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 2016?
Jelikož vznik MENS SANA se pojí s rokem 1996, rok 2016 pro nás znamenal mimo jiné
zhodnocení dvacetiletého úsilí nelehkého boje na poli psychiatrie a sociální práce. Účtování,
co se nám podařilo, ale také, co se nám stále nedaří. Podařilo se nám uskutečnit řadu
zajímavých projektů, naše služby využívá více než 300 lidí ročně, vybudovali jsme první
Centrum trénování paměti (CTP) v Moravskoslezském kraji, kdy v roce 2016 jsme oslavili
první rok úspěšného fungování centra. Služby CTP pravidelně využívá více než 100 lidí
z Moravskoslezského kraje. Reagujeme neustále na potřeby naší cílové skupiny lidé s duševním
onemocněním, a tak jsme v roce 2014 ve spolupráci s Úřadem práce obnovili projekt pracovní
rehabilitace. Zřídili jsme fungující dřevařskou dílnu, kde našlo uplatnění v pracovní rehabilitaci
21 mužů s duševním onemocněním. Od roku 2008 se nám podařilo získat pro projekt
nácvikového bydlení v rámci registrované sociální služby podpora samostatného bydlení celkem
31 bytů. Prvních 10 nácvikových bytů jsme získali v Domě zvláštního určení na ulici Horymírova
v Ostravě-Zábřehu. Touto formou bydlení prošlo celkem 27 uživatelů. V katastru Moravská
Ostrava a Přívoz jsme získali v průběhu let 2009 až 2011 celkem 11 bytů, kterými prošlo
41 uživatelů. Čtyři byty se nám podařilo převést do nájmu přímo na naše uživatele
a 4 byty jsme vrátili z důvodu získání (2015-2016) 11 dalších nájemních bytů v katastru
Ostrava-Poruba. V době psaní výroční zprávy evidujeme 23 nácvikových bytů, ve kterých bydlí
29 lidí s duševním onemocněním. Nácvikové byty od roku 2008 využívalo celkem
89 lidí s duševním onemocněním. Z tohoto počtu se nám podařilo najít následné bydlení formou
nájemních bytů 21 uživatelům (29 lidí nácvikové byty využívá), 4 uživatelé zemřeli. 3 uživatelé
z důvodu zhoršení zdravotního stavu našli své domovy v Domovech se zvláštním režimem.
Od roku 2013 se nám podařilo s podporou Úřadu práce zaměstnat na hlavní pracovní poměr
14 lidí se zdravotním znevýhodněním (13 se zkušeností s duševním onemocněním) na pracovní
pozice terénní sociální asistent, aktivizační pracovník a pomocný pracovník v šicí dílně
a na zahradě. V rámci projektu ESF OP LZZ jsme v roce 2014/15 zaměstnali na HPP v MENS
SANA 12 lidí s duševním onemocněním a dalším 6 lidem s duševním onemocněním jsme našli
práci na otevřeném trhu práce a jejich zaměstnavatelům refundovali mzdové prostředky.
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V roce 2015 jsme zaměstnávali na HPP celkem 19 lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
V roce 2008 jsme založili flétnový soubor, ze kterého později v roce 2012 vznikl hudební soubor
Třesk a divadelní soubor Netřesk. Oba soubory mají za sebou desítky vystoupení. Třesku jsme
v roce 2016 vydali první CD s názvem „Řeka bez jména“. Od roku 2001 prezentujeme autorské
texty (nejen) lidí duševně nemocných na pravidelných Čteních ze šuplíku. Výtvarná díla lidí
se zkušeností s duševním onemocněním vystavujeme od roku 1999 v galeriích, výstavních
síních a nejrůznějších prostorách vhodných pro výstavy. Obrazy našich uživatelů zdobí prostory
firem, neziskových organizací i domácností. Podařilo se nám v rámci celorepublikových kampaní
Týdny pro duševní zdraví uspořádat v letech 2014-2016 první festival na podporu duševního
zdraví v MSK s názvem CRAZY FEST. V roce 2016 na CRAZY FESTU vystoupili profesionální
hudebníci a kapely, které se těší velké oblibě u veřejnosti: Hradišťan, Jablkoň, Oboroh, Iridiani
(flamenco), Karpatská drůbež, Havířovské klarinetové kvarteto, Václav Koubek, Eva Henychová
a další. Od roku 2013 se nám daří pro naše uživatele s nízkými příjmy zajišťovat potravinovou
pomoc prostřednictvím Potravinové banky.
A co se nám zatím nepodařilo?
Reforma péče o duševní zdraví, o kterou již tolik let usilujeme, je stále v plenkách. Mnohdy
máme pocit, že nás nikdo neslyší. Platy v sociálních službách jsou všeobecně nízké
a v neziskovém sektoru to platí dvojnásob. Začátek roku (první čtvrtletí a mnohdy přetrvává
až do prvního pololetí) je vždy noční můrou. Chybí nám jistota finančního zajištění. Naše cílová
skupina není pro velké firmy a většinu nadací z ČR zajímavá, a přestože se snažíme prodávat
naše výrobky i služby, stále jsme více než z 90% závislí na státních dotacích. Co nám rozhodně
nechybí, je velké množství potřebných, nadšení, odhodlání a profesionalita. Jsem hrdá na to,
že sociální práce je pro moje kolegy a kolegyně tak důležitá, že si stále zvyšují svou odbornost
a studují při zaměstnání. V roce 2016 dvě kolegyně úspěšně dokončily vyšší odborné sociální
vzdělání, jedna vysokoškolské a další kolegyně pokračovala v dálkovém vysokoškolském
studiu, dvě kolegyně pokračovaly v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku a jeden kolega
úspěšně absolvoval pedagogické minimum. Z počtu 21 stálých pracovníků MENS SANA
má 16 lidí vysokoškolské vzdělání, dvě kolegyně vyšší odborné vzdělání.
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V roce 2016 jsme získali čestné uznání v rámci Ceny hejtmana MSK za společenskou
odpovědnost. Získali jsme také třetí místo v soutěži nejlépe vedené organizace „Neziskovka
roku 2016“, kterou vyhlašuje každoročně Nadace rozvoje občanské společnosti.
V roce 2016 jsme pracovali se 172 uživateli, kteří pravidelně využívali naše sociální
služby. Těmto lidem jsme poskytli 27 648 intervencí a 4 743 kontaktů. V rámci ostatních
doplňkových projektů jsme poskytovali služby 150 dalším lidem se znevýhodněním
z Moravskoslezského kraje.
V MENS SANA, o. p. s. v roce 2016 pracovalo 52 dobrovolníků, kteří odpracovali
ve prospěch našich uživatelů celkem 1314 hodin.
Jsme velmi rádi, že naše organizace byla pro více než 300 lidí se znevýhodněním bezpečným
místem, kde mohli pracovat na řešení své tíživé situace, smysluplně a aktivně trávit čas,
besedovat, radit se anebo pracovat na svém zdokonalení s odborníky z oblasti sociální práce,
kognitivní rehabilitace, pracovní rehabilitace, psychiatrie a psychologie. Žádnou z těchto aktivit
by se nám nepodařilo realizovat bez finanční pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava, Krajského úřadu práce a také
bez pomoci drobných dárců a dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas potřebným bez nároků
na finanční 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

Děláme svou práci, protože věříme v hodnoty,
které nelze zaplatit penězi…
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Základní údaje
Adresa sídla a poskytovaných služeb
MENS SANA, o.p.s.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
708 00 Ostrava-Poruba
Centrum trénování paměti
Bulharská 1561
708 00 Ostrava-Poruba

Motivační a vzdělávací aktivity
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba
Dřevařská dílna
Maďarská 1537
708 00 Ostrava-Poruba

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

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
			
Hlavinka Pavel, člen SR
			
Šňupárek Petr, člen SR
			
Dozorčí rada		
			
			

Turečková Lenka, předsedkyně DR
Tkačíková Tereza, členka DR
Hudeček Petr, člen DR

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
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
Kolmášová Veronika - aktivizační a motivační pracovnice, v MENS SANA od roku 2013
Břusková Helena - aktivizační a motivační pracovnice (SR), terénní pracovnice (PSB),
v MENS SANA od roku 2014
Holušová Daniela - aktivizační a motivační pracovník, v MENS SANA od roku 2005
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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
Terénní sociální asistentky
Pavlíková Anna - v MENS SANA od roku 2013
Lapinová Margita - v MENS SANA od roku 2013
Vavříková Kateřina - v MENS SANA od roku 2014
Aktivizační a motivační pracovníci
Jeřábek Michal - v MENS SANA od roku 2015
Kačmař Pavel - v MENS SANA od roku 2015
Hellebrandová Eva - v MENS SANA od roku 2015
Juríčková Anna - v MENS SANA od roku 2015
Ostatní pracovníci
Pašanda Jaromír - vedoucí dřevařské dílny, v MENS SANA od roku 2013
Kacerovská Jana - koordinátorka zaměstnávání OZP, v MENS SANA od roku 2013
Svorník Jan - terénní a provozní pracovník, v MENS SANA od roku 2010
Tkačík Ondřej - vedoucí ateliéru malby, v MENS SANA od roku 2013
Čmiel Jakub - aktivizační pracovník CTP, MENS SANA od roku 2016
Neduha Jiří - vedoucí divadelního a hudebního souboru TŘESK a NETŘESK,
hudebník, v MENS SANA od roku 2001
Wojtylová Gabriela - účetní, v MENS SANA od roku 2006
Valíčková Lenka - psycholožka, v MENS SANA od roku 2012
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Pracovníci projektu Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti
MENS SANA, o.p.s.
Saidlová Jaroslava - odborná garantka
Turečková Lenka - finanční manažerka projektu
Kacerovská Jana - koordinátorka CS
Gebauerová Alena - hlavní expertka, kouč
Kocourek Stanislav - evaluátor
Holoušek Michal - expert kvality
Šindler Ivo - expert IT
Dobrovolníci
14 dobrovolníků – právní pomoc, ekonomické činnosti, zaměstnávání OZP,
doprovody uživatelů, vedení klubových činnosti, odborné sociálně-právní a psychiatrické poradenství, pomoc při studiu, kognitivní rehabilitaci, aktivizačních činnostech
v rukodělné dílně, pomoc při destigmatizačních akcích, aktivní účast v divadelním
souboru NETŘESK.
38 studentů Ostravské univerzity z České asociace studentů psychologie,
z.s. v rámci projektu SPOLU – pomoc při kognitivní rehabilitaci
Supervizoři
Antoš Svatopluk - klinický psycholog, individuální supervize
Marášková Ivana - supervizorka kognitivní rehabilitace
V MENS SANA, o. p. s., v roce 2016 jsme zaměstnali na hlavní pracovní poměr
(dále HPP) 26 zaměstnanců na 22,5 úvazku (4,5 úvazku podpora samostatného
bydlení, 8,4 úvazku sociální rehabilitace, 1,6 úvazku pracovníci v dřevařské dílně,
8 úvazků doplňková činnost). S podporou Úřadu práce u nás pracovalo rámci
veřejně prospěšných prací na hlavní pracovní poměr 12 lidí na 8 úvazků,
4 zaměstnanci pracovali na dohodu o pracovní činnosti.
V roce 2016 jsme zaměstnávali na HPP 9 lidí se zdravotním postižením
a 2 lidé se zdravotním znevýhodněním.
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Naše projekty
Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 jsme v rámci udržitelnosti naplňovali veřejnou zakázku
Individuálního projektu kraje poskytováním služby podpora samostatného bydlení
a služby sociální rehabilitace 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.

Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, o.p.s.
Od 1. 09. 2016 do 31. 08. 2018 realizujeme projekt v rámci Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944.
Cílem projektu je zvýšit profesionalizaci a transparentnost společnosti aktualizací strategie
organizace a zavedením opatření, která vyplývají ze závěru předprojektového procesního auditu
tak, aby bylo dosaženo zvýšení důvěryhodnosti organizace za současného zvýšení efektivity
práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných
příležitostí. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro vnitřní a vnější rozvoj organizace.
Aktivity projektu směřují k posílení kapacity organizace a rozvoji a zkvalitnění služeb, které
poskytujeme svým klientům. Posílení kapacity je zaměřeno především na problematiku lidských
zdrojů, zkvalitňování poskytovaných služeb a posílení vytváření
partnerských vazeb s různým typem organizací.
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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 20 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 54.
Prodejní akce, na kterých pomáhali uživatelé: 14.
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STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 19201
Počet intervencí - krizová intervence: 102
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 2977
Kapacita služby: 100 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služeb sociální rehabilitace: 106
Noví uživatelé: 21
Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu: 15
Pohlaví ženy/muži: 66/40
Rozdělení podle místa:
Ostrava / z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 86/20
Věkové skupiny:
16 - 18 let: 1
18 - 26 let: 11
27 - 40 let: 38
41 - 55 let: 43
56 - 65 let: 6
65 - 80 let: 7
Uživatelé, kteří využili socioterapeutické skupinové práce: 21
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách, pracovní rehabilitaci,
přípravě na práci a na otevřeném trhu práce: 44
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava
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Příklady dobré praxe
Uživatelka A.J., 59 let, ID II. stupně, začala docházet v rámci aktivit sociální
rehabilitace na kreativní dílnu z důvodu depresivně - neurotických potíží, které
zesílily i jako důsledek onkologického onemocnění. Uživatelka se cítila sociálně
izolována, prožívala silné úzkostně-depresivní stavy, měla negativní náhled
na svou životní perspektivu. Uživatelce také chyběly odpracované roky pro splnění
podmínek pro nárok na starobní důchod. Její klíčová pracovnice proto uživatelku
navrhla do projektu Pracovat je normální – i v případě duševního onemocnění, který
byl realizován na přelomu let 2014/2015. Uživatelka tak mohla zúročit dovednosti
a pracovní návyky, které nabyla během předchozí aktivizace. Paní A.J. se postupně
naučila šít na šicím stroji, posílila své sebevědomí a pocit, že stále může být jako
pracovník přínosem. Na šicí dílně si také našla kamarádku, která je jí spolu
s klíčovou pracovnicí velkou oporou. Uživatelka velmi stála o to, udržet si práci
i po skončení projektu, proto jsme zkraje roku 2016 požádali ÚP o podporu její
pracovní pozice v rámci veřejně prospěšných prací.
Od března 2016 se nám tak podařilo pro ni vytvořit místo pomocné pracovnice
na šicí dílně. Uživatelka je nyní psychicky stabilizována, vidí optimističtěji svou
budoucnost, je ráda mezi ostatními lidmi na dílně a aktivně vypomáhá s aktivitami
a akcemi, které se na šicí a kreativní dílně v rámci sociální rehabilitace uskutečňují,
čímž pozitivně motivuje i ostatní uživatele služby.
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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 2016
jsme měli pro tuto formu podpory k dispozici 24 nácvikových bytů, ve kterých jsme
poskytovali terénní sociální službu cekem 38 uživatelům s vážným duševním
onemocněním. 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 2016
došlo v těchto bytech k obměně tří uživatelů. Tito uživatelé nebyli v průběhu roku
2016 hospitalizováni v psychiatrické nemocnici.
V katastru Ostrava-Přívoz jsme v roce 2016 měli v nájmu od Úřadu městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tři nácvikové byty, jeden třípokojový byt pro
účely skupinového bydlení a dva jednopokojové byty. Jeden z těchto bytů získal
uživatel do nájmu na vlastní osobu. V těchto bytech bydlelo v roce 2016 celkem
7 uživatelů a během roku došlo k obměně 3 uživatelů. Ke konci roku 2016
evidujeme dva byty v katastru Moravská Ostrava a Přívoz v režimu nácvikového
bytu pro osoby s duševním onemocněním.
Od září roku 2015 do konce roku 2016 se nám podařilo ve spolupráci s Městským
úřadem Ostrava-Poruba získat deset bytů (0+1, 1+1, 1+2) pro nácvikové bydlení
na ulici Dělnická a jeden třípokojový pro účel bydlení našich uživatelů v krizových
situacích.
Na konci roku 2016 jsme disponovali celkem 11 nácvikovými byty v katastru obce
Poruba, kde jsme poskytovali službu celkem 20 uživatelům s vážným duševním
onemocněním. Následné bydlení v nájemních bytech získalo s pomocí našich
pracovníků celkem 8 uživatelů sociální služby.

14

STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 8447
Počet intervencí - Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: 1486
Počet intervencí - Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 2472
Počet intervencí - Sociálně terapeutické činnosti: 2649
Počet intervencí - Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 406
Počet intervencí - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1434
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 1766
Kapacita služby: 55 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení:
66/43 uživatelů s diagnózou z okruhu psychóz.
Noví uživatelé ve službě/Uživatelé kteří ukončili službu: 23/22
Uživatelé v nácvikových bytech celkem:
Počet uživatelů nácvikových bytů v katastru Ostrava-Poruba/Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz:
20/11/7 celkem 38
Počet nácvikových bytů v katastru Ostrava-Poruba/ Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 11/10/3
celkem 24
Pohlaví ženy/muži: 19/47
Rozdělení podle místa: Ostrava/z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 51/15
Věkové skupiny:
18 - 26 let: 4
27 - 40 let: 37
41 - 55 let: 22
56 - 65 let: 3
65 - 80 let: 0
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách, přípravě na práci,
v projektu D6 - Pracovat je normální i v případě osob s duševním onemocněním
a na otevřeném trhu práce: 23
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava
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Příklady dobré praxe
Pan J. žil do svých 41let v rodinném domě se svým otcem. Způsob života byl
v obci, kde žil, velice osamělý. Nezapadl mezi ostatní vesničany, navíc vztah
s otcem byl tím, jak otec stárl a prohlubovaly se jeho negativní vlastnosti, čím dál
tím konfliktnější. Otec nikdy nepřijal synovu nemoc, domnívá se, že je jen lenivý
a bázlivý. Naštěstí má alespoň velice pěkný vztah se svým bratrem a švagrovou,
kteří mu poskytují silnou psychickou oporu. Pan J. dlouho sbíral odvahu, aby zkusil
bydlení v nácvikovém bytě a odstěhoval se od otce, nakonec se však odhodlal.
Bydlel v něm půl roku, za tu dobu si dodal více sebedůvěry, zjistil, že co se bydlení
týče, je velice soběstačný. Vytvořili si i hezký přátelský vztah se svým spolubydlícím.
Po půlročním pobytu se dohodl se svým bratrem a jeho ženou, kteří mu poté
pomohli získat byt v Čechách, v místě jejich bydliště. Bude tedy žít v blízkosti lidí,
kteří mu nejvíce pomáhají a chápou jej.
Pan M, 45 let spolupracuje s Mens Sanou od roku 2013. Pan M. J. trpí paranoidní
schizofrenií a je omezen ve způsobilosti k právním úkonům. Po smrti matky nebyl
schopen samostatného bydlení a na bytě vznikl dluh. Problémem u pana M. byla
také neschopnost v bytě udržovat dostatečný pořádek. V roce 2013 nastoupil
po hospitalizaci do nácvikového bytu v Ostravě – Přívoze, kde bydlel
se spolubydlícím, uživatelem našich služeb. Během spolupráce s Mens Sanou
se aktivně zapojil do pracovní rehabilitace v dřevařské dílně. Po absolvování
pracovní rehabilitace jsme v roce 2015 pana M. v rámci projektu EU zaměstnali
na pozici provozního pracovníka. Ve stejném roce se pan M. přestěhoval
do nácvikového bytu v domově zvláštního určení v Ostravě – Zábřehu, kde bydlel
již zcela sám. V nácvikovém bytě se učil pravidelné péči o byt, hospodaření
s penězi a ve spolupráci s opatrovnicí se věnoval intenzivnímu hledání následného,
samostatného, trvalého bydlení. Na konci roku 2016 se díky spolupráci s opatrovnicí
podařilo panu M. J. získat samostatný jednopokojový byt v domově s pečovatelskou
službou v Přívoze. Nyní pan M. J. potřebuje stále méně kontroly
při péči o byt. Jeho zdravotní i finanční situace je stabilizována a momentálně
hledáme možnost pracovního uplatnění.
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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 a lidé s kognitivním deficitem, kteří nepotřebují využívat sociální služby anebo
kteří prošli sociálními službami a mají naplněny 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. 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.
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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.
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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STATISTIKA 2016
Výuka hry na hudební nástroj: 50
Výuka angličtiny : 52
Výuka PC: 95
Výuka psaní všemi deseti: 9
Výuka těsnopisu: 55
Flétnový soubor : 10
Hudební a divadelní dílny (zkoušky vystoupení) TŘESK, NETŘESK: 54
Arteterapeutické středeční odpolední dílny: 38
Muzikoterapie (17 uživatelů): 32
Kluby Dobré duše: 10
Klub Anežka: 35
Klub rodičů s malými dětmi: 10
Socioterapeutická skupina pro rodiče a osoby blízké lidem s duševním onemocněním: 7
Socioterapeutická skupina lidi s psychotickým duševním onemocněním (2 skupiny),
21 uživatelů: 34
Socioterapeutická skupina lidi s neurotickým duševním onemocněním, 5 uživatelů: 15
Bazárky s opékáním na zahradě a vaječinou: 10
Čtení ze šuplíku : 11
Preventivní programy Dětský domov Kunčice (3 skupiny dětí): 8
Preventivní programy s dětmi a mládeží: Den země, Konference VOŠS, Majáles, Lidé lidem,
Advent plný andělů (HUB), dílnička pro děti ze ZŠ PORG, ostatní dílničky pro děti na festivalech
a akcích: 16
Hudební a divadelní vystoupení klientů MENS SANA (TŘESKU a NETŘESKU): 32
Besedy, přednášky, exkurze (studenti OU a VOŠS) v MENS SANě z jiných zařízení: 18
Jiné kulturní akce: výstavy – vernisáže (6), koncerty, divadla (10), Den země, Advent plný
andělů, Advent plný křídlení, festivaly: 32
Jiné sportovní akce (pingpongový turnaj, bowling, plavání): 12
Výlety, exkurze s klienty do jiných zařízení: 11
JOB KLUBY- pro lidi hledající zaměstnání, exkurze, školení, pracovní diagnostika: 31
Celkem akcí: 687
Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Příklady dobré praxe
Paní S. začala docházet do výtvarného ateliéru bez předchozí výtvarné zkušenosti
a příliš si nevěřila. Velmi rychle si však našla téma i techniku, které jí vyhovovaly.
Ostatní klienti začali její práce chválit, což paní S. dodalo sebevědomí a motivaci
pokračovat a zlepšovat se. Malování jí pomáhá se uvolnit a zapomenout
na zdravotní problémy. Nyní již maluje také doma a do ateliéru pak nosí hotové
obrázky. Zkouší nová témata a cílevědomě na sobě pracuje.
Paní L. dochází do ateliéru přibližně jeden rok. Má ráda turistiku a snad i proto
se chtěla naučit malovat krajiny. Přes její sklony se podceňovat si velmi rychle
osvojila techniku suchého pastelu a začala dělat pokroky. Nad malováním velmi
přemýšlí a snaží se co nejvíce přiblížit předloze, což se jí daří. Všímají si toho
také ostatní klienti, kteří paní L. chválí a podporují v další práci. I když se stále
podceňuje, občas již bývá s výsledkem spokojená.
Slečna M. přišla do výtvarného ateliéru poprvé asi před sedmi měsíci. Její výtvarné
zkušenosti skončily na základní škole a tomu také odpovídal její projev. Měla
problémy s častými výkyvy nálady. Volba témat a jejich zpracování byly ze začátku
spíše na úrovni dítěte. Díky svému zápalu a zjevnému pozorovacímu talentu
se slečna M. začala zlepšovat v technice kresby. Přijala také optické zákonitosti,
tvorbu prostoru a objemu. Její práce už nepůsobí dětským dojmem. Do ateliéru
dochází pravidelně, je motivovaná a výkyvy nálad již nejsou tak prudké
a časté, což se pozitivně odráží v častější komunikaci s ostatními klienty.
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Prolomení ticha - Ostravské týdny pro duševní zdraví
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 veřejnosti 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. Hlavní akce projektu proběhly v rámci
celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví (dále TDZ) a celosvětového Dne duševního
zdraví, vyhlášeného World Federation for Mental Health (Světovou federací pro duševní zdraví).
Třídenní festival CRAZY FEST na zámku v Porubě (dále CF), jsme zahájili dne 8. 9.
a ukončili 10. 9. 2016. Na festivale vystoupila celá řada skvělých interpretů: Václav Koubek,
Eva Henychová, kapela Jablkoň, Hradišťan, Oboroh, Klarinetové kvarteto, Iridiani (flamengo)
a Karpatská Drůbež. Součástí festivalu byla vernisáž výstavy lidí s duševním onemocněním
s názvem Prolomení a výtvarný workshop. 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, Moravskoslezský kraj
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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 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 kvalifikovanou
a náročnou práci.
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Příklad dobré praxe
Paní K., 41 let, vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Několik let využívala
služby sociální rehabilitace, kde byla velmi aktivní. Zdokonalovala se v angličtině,
na PC (psaní všemi deseti), pracovala na otevřeném trhu práce na zkrácený úvazek
z důvodu péče o svou malou dceru. Její snahou bylo najít smysluplnou práci,
ve které by uplatnila svoje schopnosti, zejména empatii a výborné komunikační
schopnosti. Od roku 2014 (s menšími přestávkami, kdy pracovala u nás jako
dobrovolník) pracuje v MENS SANĚ na pozici terénní asistentky a pomáhá lidem
s duševním onemocněním, kteří potřebují větší podporu. V roce 2015 absolvovala
rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, aby svou práci ještě více
zprofesionalizovala. V roce 2016 se paní K. podařilo motivovat dva mladé lidi
ke studiu, podpořit uživatelku i přes vysokou nadváhu k pohybovým aktivitám
a podpořit dvě mladé maminky s duševním onemocněním v péči o nezletilé děti.
Nyní paní K. zvažuje vyzkoušet si v roce 2017 pracovní pozici peer konzultantky,
aby se mohla rozhodnout, zda se bude i nadále věnovat práci pracovníka
v sociálních službách anebo se bude věnovat osvětě a podpoře lidí s duševním
onemocněním k aktivnímu životu.
Finanční podpora: Úřad práce, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Podpora terénních služeb osobám
s duševním onemocněním
Cílem projektu bylo pořízení osobního automobilu pro pracovníky v přímé péči za
účelem zlepšení dostupnosti sociální služby podpora samostatného bydlení, § 43.
V rámci projektu jsme zakoupili osobní
automobil Partner TEPEE.
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj
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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. Tuto akci jsme opět za přítomnosti
živého vysílání zopakovali i v roce 2016 u příležitosti oslavy 20 let od založení MENS SANY
a 1 roku samostatného fungování Centra trénování paměti. 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 grafických 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.
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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, v roce 2014
84 uživatelů a v roce 2015 97 lidí. Za období 01/2016 – 12/2016 prošlo kognitivní rehabilitací
v MS 141 uživatelů, z čehož bylo 51 osob s duševním onemocněním, 63 osob s neurologickým
onemocněním, 11 osob s traumatickým postižením mozku a 16 osob s mentálním postižením.
Z celkového počtu účastníků bylo 92 osob (65%) z širšího správního obvodu Ostravy, z toho
48 z Poruby, zbytek z blízkého okolí. Celkově bylo realizováno přes 5400 kognitivněrehabilitačních intervencí.
Specifikem programu kognitivní rehabilitace v Centru trénování paměti je fakt, že se zde
potkávají uživatelé s kognitivním deficitem 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. Jako obecný
příklad dobré praxe lze uvést, že se v loňském roce podařilo najít pracovní uplatnění
(HPP, DPP, DPČ, veřejně prospěšné práce) pro 5 účastníků kognitivní rehabilitace.
Úzkou spolupráci jsme navázali s ostravskou pobočkou České asociace studentů psychologie,
z. s., jejíž členové v počtu 38 osob k nám docházeli jako dobrovolníci a aktivně se účastnili
vytváření i realizace programu kognitivní rehabilitace v CTP.
Celkový počet intervencí KgRh v roce 2015
individuální
kognitivní rehabilitace
skupinová
v rámci ostatních aktivit
Celkem

3488
1261
660
5409

Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,
Plzeňský Prazdroj - Fórum dárců, spolek
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Příklady dobré praxe
Uživatel MZ (22 let) je mladý muž, který je po autonehodě upoután na invalidní vozík
a kromě pohybu má problémy především logopedické a paměťové, což jej výrazně sociálně
izoluje. Delší dobu byl vedený v pořadníku programu kognitivní rehabilitace. Jeho zájem
o trénování mozkových funkcí jsme nemohli uspokojit až do září 2015, kdy jsme otevřeli
bezbariérové Centrum trénování paměti, což mu umožnilo začít pravidelně docházet
na individuální i skupinové trénování. Velice dobře se adaptoval na prostředí CTP; zapojil
se mj. do muzikoterapie a postupně dosahuje zlepšení v jednotlivých kognitivních oblastech.
Postupně se osamostatňuje, rodiče mu pořídili bezbariérový byt, kde je schopen samostatně
fungovat. Velmi si pochvaluje především kontakt s vrstevníky (což potvrzuje i jeho rodina),
ať již v rámci skupinových setkání s ostatními účastníky, tak i v individuálním trénování
s mladými dobrovolníky, kteří se mu věnují.
Uživatelka PG (53 let), po neurochirurgické operaci se jí zhoršila paměť a zvýšila se únava.
Kvůli těmto poruchám paměti a soustředění musela odejít z práce, nezvládala každodenní
pracovní nároky, postupně se u ní začaly projevovat depresivní a úzkostné stavy. Uživatelka
však byla motivována se do práce vrátit, proto začala docházet na kognitivní rehabilitaci
do Centra trénování paměti, kde se zaměřuje hlavně na logické úkoly a krátkodobou paměť.
Uživatelka také díky pravidelnému docházení, překonala obavy ze zvládání pravidelných
činností, začala se i zapojovat do pracovních aktivit v kreativní dílně a v budoucnu by měla
zájem vstoupit do pracovní rehabilitace. Z výsledků práce s kognitivním programem Happy
Neuron je patrné velké zlepšení ve všech kognitivních oblastech.
Pan R. je mladý muž, jehož vášní byla rychlá jízda autem. Před pár lety měl těžkou autonehodu,
po které zůstal upoutaný na invalidní vozík. Když jsme jej přijímali do Centra trénovaní paměti,
byl nekoncentrovaný, špatně komunikoval, pravou ruku měl zčásti nepohyblivou, nechyběl
mu však smysl pro humor a chuť do života. V CTP se postupně zapojil do všech aktivit.
Nyní pravidelně dochází na skupinovou kognitivní rehabilitaci a muzikoterapii. Právě skupinové
aktivity se ukázaly pro R. jako nejpřínosnější. Nejen že se sociálně začleňuje, ale také se v něm
probouzí soutěživý duch, který ho žene k práci na sobě a ku zdraví. Díky muzikoterapii si domů
pořídil buben a pravidelně trénuje. Viditelně se zlepšila jak jeho jemná motorika, tak celkový
pohybový aparát. Z kognitivního hlediska dnes K. plynule mluví, více se koncentruje a zlepšila
se mu i paměť. Dobře spolupracuje a komunikuje ve skupině, největším přínosem je však,
že se velmi zlepšily vztahy v rodině.
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Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
v regionu Ostrava
Podpora pracovního uplatnění lidí
s duševním onemocněním
Hlavním cílem projektu bylo udržení pracovních aktivit lidem s duševním
onemocněním a kognitivním deficitem, zejména formou pracovní rehabilitace,
udržením chráněného pracovního místa, podporou osob s duševním
onemocněním vytvářením pracovních pozic v rámci veřejně prospěšné práce
(dále VPP) a v neposlední řadě podporou 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. Pokud sečteme
všechny podpořené uživatele ze služeb sociální rehabilitace (41 osob), služby
podporovaného bydlení (21 osob) a, nezávisle na službě, osoby zaměstnané
v rámci VPP a účastníky pracovní rehabilitace, můžeme konstatovat, že jsme
v roce 2016 poskytovali podporu při pracovních činnostech 80 lidem
s duševním onemocněním a s kognitivním deficitem.
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Jsme v aktivním kontaktu se společností Severomoravské vodárny a kanalizace,
se kterou jsme navázali úspěšnou spolupráci již v roce 2015, kdy se nám podařilo
získat pro jednu uživatelku pracovní smlouvu na dobu určitou na administrativní
práce. Na základě pozitivních zkušeností personálního vzájemnou spoluprací
plánujeme vytvoření pracovních pozic pro naše uživatele v rámci případného
evropského projektu, vytvoření pracovních pozic bez projektových refundací
se bude odvíjet od finančních možností společnosti. Průběžně probíhá i spolupráce
s personální agenturou Randstad, která se snaží na základě námi zaslaných
životopisů vyhledávat vhodné pracovní uplatnění zájemcům o práci z naší CS.
V tomto smyslu jsme na konci roku navázali spolupráci i s personální agenturou
Right Indicada, která aktuálně hledá uplatnění pro 2 naše uživatele. Při hledání
práce se naši pracovníci obracejí i na další zaměstnavatele na Ostravsku, kteří
poskytují pracovní místa pro OZP. Takto se nám například podařilo přímo dojednat
pro našeho uživatele práci řidiče ve firmě Prapos. Motivací pro zaměstnavatele byla
mj. i účast dotyčného na evropském projektu Pracovat je normální i v případě osob
s duševním onemocněním, jež byl realizován v roce 2015, kde prokázal požadované
schopnosti a dovednosti pro danou práci. Úspěchem bylo i sjednání zaměstnání
ve firmě Krabičky, v.d., pro uživatele s ID 3. stupně, jež v roce 2016 úspěšně
absolvoval obě formy pracovní rehabilitace. Oba tyto příklady dobré praxe poukazují
na fakt, že i uživatelé, kteří při svém prvotním zapojení se do pracovních aktivit naší
organizace pociťovali jen malou šanci pro opětovný návrat na pracovní trh, nakonec
svou příležitost dostali a byli natolik připraveni, že to i přes své onemocnění zvládli.
Účastníme se rovněž setkávání poskytovatelů pracovní rehabilitace a chráněné
práce pořádané Krajským úřadem práce v Ostravě, kde se snažíme o navázání
kontaktu s ostatními poskytovateli, abychom tak zvýšili šance na nalezení
pracovního uplatnění pro naše uživatele.
V rámci veřejně prospěšné práce jsme v roce 2016 zaměstnali 7 lidí s vlastní
zkušeností s duševním onemocněním. Tito lidé pracovali na pozici aktivizačního
a motivačního pracovníka buď na dřevařské dílně nebo na šicí a rukodělné dílně
(4 osoby) nebo na pozici terénního sociálního asistenta (3 osoby).
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V rámci pracovní rehabilitace prošlo v roce 2016 v našem zařízení celkem 10 uživatelů.
Z toho 3 osoby absolvovaly za rok 2016 obě formy pracovní rehabilitace, 3 osoby poradenskomotivační program a 4 osoby přípravu k práci. 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 v dřevařské dílně, kde se klienti připravovali na pracovní
činnosti pomocný stavení dělník, malíř a natěrač a stolařské a dřevařské práce, v šicí dílně
se zaměřením na pracovní činnost šička - ruční šití a rukodělné práce a na zahradě.
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 2016 poskytli při poskytování
poradensko-motivačního programu 1120 intervencí pracovně-terapeutických činností,
89 intervencí pracovního poradenství a sociální práce spojené s pracovní rehabilitací
(doprovody na pracovní úřad, společný nákup povinné výbavy účastníka pracovní rehabilitace).
Bylo realizováno 29 JOB klubů a 54 intervencí výuk základní uživatelské znalosti práce
na PC. V případě přípravy k práci šlo o 1456 intervencí. Mimo to bylo poskytnuto
36 individuálních kontaktů, 42 telefonických kontaktů a 47 kontaktů formou SMS.
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Stále platí, že pracovní rehabilitace 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 a motivační dopis pro danou pozici, hledat si práci na pracovních portálech
nebo se připravit na pracovní pohovor. V přípravě k práci, která má ve své podstatě charakter
rekvalifikace, pak získávají pro většinu z nich nové manuální dovednosti, které následně
mohou uplatnit v navazujících projektech nebo při vlastním hledání práce. Účastníci pracovní
rehabilitace rovněž s podporou aktivizačních a motivačních pracovníků, jež vykonávají svou
práci v rámci VPP, byli v roce 2016 (a stále jsou) velkým přínosem při údržbě zahrady na ul.
Skautská a hlavně při rekonstrukci i drobných opravách bytů podporovaného bydlení na ulici
Dělnická v Ostravě-Porubě. Pracovně-terapeutické činnosti tak spočívaly jak v přímé práci na
bytech, tak v opravách dřevěných komponentů a vybavení z bytů (kuchyňské linky, zárubně,
dveře, atd.) na dřevařské dílně. Mnozí z nich se stali i nájemníky těchto bytů a mají tak ke
svému novému bydlení kvalitativně jiný vztah a i nadále se své byty snaží držet v dobrém stavu.
Daří se nám propojovat základní přístup naší organizace k práci s lidmi s duševním
onemocněním, kdy spokojený klient pracuje, bydlí a smysluplně tráví svůj volný čas.
Finanční podpora: Úřad práce, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj
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Pan M.V., 36 let, ID III. stupně, byl zařazen do pracovní rehabilitace již v červenci 2015.
Dle svého posudku o invaliditě nebyl schopen pracovat ani za mimořádných podmínek,
dokonce i psycholožka úřadu práce byla vůči podpoře ze strany úřadu práce formou pracovní
rehabilitace spíše skeptická. Klientovi byl invalidní důchod III. stupně přiznán bez nutnosti
dalšího přezkoumání a s minimální šancí, že by mohl někdy pracovat. Klient byl z povahy svého
onemocnění velmi plachý, uzavřený a nervózní, jeho adaptace na pracovní režim a kolektiv byla
pozvolná. Navíc se klient musel v mezičase vypořádat i s psychicky velmi zátěžovou situací
v podobě úmrtí blízkého rodinného příslušníka, přesto po dvouměsíční pauze dokázal od března
2016 pokračovat na dřevařské dílně dál formou přípravy k práci, kdy na dílnu docházel již každý
den. Přípravu k práci úspěšně dokončil v srpnu 2016. Spolu s poradkyní z ÚP jsme hledaly další
možnosti jeho uplatnění, protože pan M.V. chtěl i nadále pokračovat v nějaké pracovní činnosti,
byla mu proto nabídnuta další pracovní rehabilitace ve firmě Scenario, s.r.o.; toto klient
po pracovním pohovoru odmítl, protože se v prostředí firmy necítil psychicky dobře. V prosinci
2016 klient absolvoval v doprovodu jeho klíčové pracovnice ze SR pracovní pohovor ve firmě
MIKES, s.r.o.; pohovor byl úspěšný a pan M.V. bude mít od 2.ledna 2017 svou první pracovní
smlouvu v životě.

Supervize, školení, semináře, služební cesty 2016
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.
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Děkujeme:
ADRA
AI NET, s.r.o.
Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné
Asociace nestátních neziskových organizací
Asociace poskytovaných sociálních služeb
AUDIT PROFESIONAL, s.r.o.
Autoškola Auto Tichý s.r.o.
B&P INTERIÉRY, 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
Česká televize
Český rozhlas Ostrava
Dětský domov se školou a základní škola, Jeseninova 4/31, Ostrava-Kunčice
ELEKTROPOHONY 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, příspěvková organizace
Mateřská škola logopedická, Na Robinsonce 1646, Ostrava-Poruba
Mateřská škola Krajánek - odloučené pracoviště MŠ logopedické, Na Jízdárně 2824/2
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Moravskoslezský kraj – krajský úřad
Nadace rozvoje občanské společnosti
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Obchodní akademie, Polská 1543/6, Ostrava-Poruba
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Ostravská univerzita
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.
SPENADO Consulting, s.r.o.
Spirala o.p.s.
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108/1, 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
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.
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Hlavní finanční zdroje v roce 2016
A) Moravskoslezský kraj/IP MSK								
B) Statutární město Ostrava									
C) Úřad práce (pracovní rehabilitace + podpořená pracovní místa)			
D) Dotace EU (MPSV)								

5 929 019,70
1 189 000,00
1 090 486,10
321 940,00

Moravskoslezský kraj										
IP MSK 											
OSTATNÍ PROJEKTY									
Podpora pracovního uplatnění lidí s duševním onemocněním 		
		
Prolomení ticha 										
Podpora terénních služeb osobám s duševním onemocněním    				

5 929 019,70
5 349 019,70
580 000,00
300 000,00
80 000,00
200 000,00

Statutární město Ostrava									
Centrum trénování paměti - Kognitivní rehabilitace 			
Centrum trénování paměti								
Centrum trénování paměti - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih				
Ostrov naděje 		
		
Prolomení ticha

1 189 000,00
355 000,00
350 000,00
5 000,00
300 000,00
150 000,00
379 000,00
210 000,00
169 000,00

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V REGIONU OSTRAVA

Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí		
Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí (dofinancování)
Podpora terénní práce sociálních asistentů s lidmi s duševním onemocněním
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih							
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5 000,00

Finanční dary firmy, fyzické osoby, prodej služeb, ostatní				
Dary od soukromých osob									
Tržby za vlastní výrobky a služby								
Příspěvek na soc. službu (uživatelé)								
Nájemné a služby: nácvikové byty, krizový byt							
Úroky
											

1 159 532,00
60 900,00
240 888,00
101 055,00
755 712,00
977,00

Výnosy celkem

9 689 978,00

			

FINANČNÍ ZPRÁVA MENS SANA, o. p. s., za rok 2016
Náklady
501 100
582 000
549 300
549 200
549 100
542 200
541 000
538 000
531 000
528 000
524 100
521 220
521 100
518 910
518 900
518 800
518 730
518 720
518 700
502 300
501 500
502 100
518 600
518 500
518 400
518 300

Kancelářské potřeby
Poskytnuté členské příspěvky
Bankovní poplatky
Zákonné pojištění zaměstnanců
Pojištění majetku
Občerstvení
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní daně a poplatky
Daň silniční
Ostatní sociální náklady
Zákonné sociální pojištění
OON - DPP
Mzdové náklady
Reklama a propagace
Služby - propagace, doprava, práce
Odborná literatura
Nájemné - MENS SANA - Maďarská
Nájemné MENS SANA
Nájemné - nácvikové byty
Plyn - nácvikové byty
Materiál - nácvikové byty
Elektrická energie - nácvikové byty
Školení
Ekonomické a právní služby
DNHM (software)
Vodné, stočné MENS SANA

Kč
54 383,00
8 720,00
100,00
13 985,00
40 896,25
9 768,00
1 081,00
21 173,06
1 800,00
1 300,00
1 585 031,00
604 150,00
4 695 179,00
80 366,90
321 071,10
729,00
60 000,00
315 203,50
683 733,00
110 521,83
9 963,46
66 417,00
114 450,00
185 790,00
5 319,00
6 971,00
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501 210
501 300
518 000
518 200
518 100
513 000
512 200
512 100
511 100
502 400
502 200
501 600
501 400
501 200
551 000

Drobný hm. investovaný majetek
Čistící a hygienické potřeby
Manka a škody
Poštovné, poplatky
Telekomunikace
Náklady na reprezentaci
Pohonné hmoty
Cestovné
Opravy a udržování strojů
Elektrická energie - MENS SANA
TUV + Otop - MENS SANA
Materiál - CTP, podpora bydlení
Materiál pro dřevařskou a rukodělnou dílnu
DHIM
Odpisy dlouhod. a nehmot. a hmotného majetku

Náklady celkem
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30 529,00
20 829,00
3 470,00
4 802,88
88 056,38
16 660,00
12 602,00
27 844,00
45 291,00
39 534,00
71 572,40
25 661,00
47 688,10
170 892,00
63 700,00

9 667 233,86

Výnosy
Tržby za vlastní výrobky
Příspěvek na služby (uživatelé)
Pracovní rehabilitace
Úroky
Nácvikové byty, krizový byt-nájemné a služby
Přijaté příspěvky (dary od soukromých osob)
Provozní dotace SMO
Moravskoslezský kraj - dotace ostatní
Moravskoslezský kraj - IP (sociální služby)
Úřad práce - dotace
MPSV- dotace
Výnosy celkem

Výsledek hospodaření

Kč
240 888,00
101 054,47
167 355,10
977,40
755 711,97
60 900,00
1 189 000,00
580 000,00
5 349 019,70
923 131,00
321 940,00

9 689 977,64

22 743,78
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Přehled majetku, závazků a zdrojů
AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období v tisících

Stav k posledního dni
účetního období v tisících

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

85
85
2 210
1 097
1 071
42
2 295

403
403
2 096
101
1 948
47
2 499

1 389
1 571
- 182
906
876
30
2 295

1 417
1 394
23
1082
704
378
2 499

PASIVA

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem
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Minipovídky uživatele našich služeb ing. Pavla Němce
Podzimní nuda
V rádiu nic. V televizi nic. Jsi v teple, nechtěj víc. Bezdomovců je 35 tisíc a co by dali za takový hic. (Mají to těžké, tě pic.
Všechno má svůj rub a líc). Tebe tíží nuda víc a víc. Jdi se projít
do podzimních plískanic a až zase budeš u své telky, zlepší se ti
nálada, co by nic. A kdyby to nepomohlo, tak si aspoň zanadávej
z plných plic.
Štěstí
Do pytle jsem schoval celou svou minulost a zakopal ji hluboko
pod zem. Balónky představ, jaká bude budoucnost, jsem nechal
odvát povětřím. Z krosny, kterou nosím na zádech, jsem vysypal všechny starosti. A teď si světem chodím raz dva, mám chuť
radovat se k zbláznění, je mi hej a jsem šťastný. Zítra zajdu do
obchodního centra, sednu si tam na kávu a budu jen tak sledovat lidi, co půjdou okolo. A budu šťastný.
Dokud hoří oheň
Najdu si čtyřlístek, ať mám více štěstí, ať je jednou zase veselo,
ať je život štědřejší. Koupím si podkovičku, aby se rozplynuly
bariéry v mé duši, aby si vřelost našla cestu. A až uvidím kominíčka, budu si přát, ať rostou mosty přes řeku trápení. Dokud
hoří oheň, nechci plakat, že bude zima.
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Zpráva nezávislého auditora
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Ukrajinská 1533/13
708 00 Ostrava-Poruba
Motivační a vzdělávací aktivity
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba
Centrum trénování paměti
Bulharská 1561
708 00 Ostrava-Poruba
Dřevařská dílna
Maďarská 1537
708 00 Ostrava-Poruba

Telefon: 596 918 104
Mobilní telefony:
777 034 882-3, 777 034 886,
777 345 512-3, 608 450 512,
608 944 500-1, 608 944 503,
777 703 414, 774 452 039
IČ/DIČ:
65469003/CZ65469003
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Ostrava-Poruba
Číslo účtu: 188317535/0300
Texty: J. Saidlová
Grafika: www.janajan.cz
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MENS SANA, o.p.s.
Centrum psychosociální pomoci

