Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA, z.ú. v roce 2017

Motto:
Budujeme
místo bez
předsudků.
POSLÁNÍ:
LIDEM SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍ NEMOCÍ
A LIDEM S KOGNITIVNÍM DEFICITEM NABÍZÍME
PROSTOR K SEBEVYJÁDŘENÍ, POMOC
A PODPORU PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÉHO ŽIVOTA
A PŘEKONÁVÁNÍ PŘEDSUDKŮ VE SPOLEČNOSTI.
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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 2017?
Vypořádat se s legislativními změnami, jelikož jsme se
opět transformovali. Tentokrát z formy obecně prospěšné společnosti na ústav. Transformovali jsme se z důvodu, abychom mohli založit sociální podnik a podílet se
na jeho činnosti, což se nám podařilo v měsíci červenci,
kdy jsme pomohli vzniku sociálního podniku BOTUMY
s.r.o. S finanční pomocí našich donátorů jsme po celý
rok poskytovali kvalitní sociální služby lidem s duševním
onemocněním. S pomocí statutárního města se nám
podařilo udržet doplňkové aktivity a služby poskytované
v Centru trénování paměti lidem s kognitivními deficity a také organizacím sdruženým v Komunitním plánu
města Ostravy.
Jsme pyšní na to, že se nám v roce 2017 podařilo zaměstnávat v MENS SANA celkem 36 lidí se zkušeností
s duševním onemocněním. Formou pracovních smluv
na hlavní pracovní poměr 21 lidí s duševním onemocněním a formou dohod o provedení práce dalších 15 lidí
s duševním onemocněním, což nás činí jedním z největších zaměstnavatelů lidí s duševním onemocněním
v Moravskoslezském kraji.
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Velmi si vážíme nejvyššího ocenění, které jsme získali
v roce 2017, „Ceny hejtmana kraje za společenskou
odpovědnost za rok 2016“.
Rok 2017 byl pro nás také zdrojem inspirace pro rok
následující. Uvědomujeme si, že máme před sebou dlouhou cestu, na kterou jsme se vypravili při startu reformy
péče o lidi s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji (dále MSK). V rámci této reformy jsme získali
veřejnou zakázku „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb
pro osoby s duševním onemocněním“. Na základě tohoto
pilotního projektu jsme zaměstnali 7 peer konzultantů
(osob s vlastní zkušeností s duševním onemocněním),
kteří poskytovali podporu lidem s duševním onemocněním z MSK a zároveň se zabývali osvětovou činností
v rámci snižování společenských předsudkům kolem
duševního onemocnění. Tento projekt poukázal na to,
že lidé se zkušeností s duševním onemocněním mohou
vykonávat vysoce profesionální práci ve zdravotní a sociální sféře v oblasti péče o duševní zdraví. Věříme, že i my
ostatní pracovníci a dobrovolníci MENS SANA přispíváme
svou prací k tomu, aby lidé s duševním onemocněním
nebyli vnímáni pouze skrze svou diagnózu, ale především
byli vnímáni jako lidé, kteří mají stejné schopnosti jako
lidé zdraví.

Děláme svou práci,
protože věříme v hodnoty,
které nelze zaplatit
penězi…

Velmi si vážíme toho, že naše organizace je stále pro více
než 300 lidí se zdravotním znevýhodněním bezpečným
místem, kde mohou 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 zrealizovat bez finanční podpory 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 všem svým kolegyním a kolegům za jejich obětavou práci, pomoc a podporu. Děkuji za čas, který věnovali
potřebným, a také za to, že dělali svou práci s láskou
a porozuměním. Děkuji touto cestou všem donátorům
a laskavým dárcům, kteří nám umožnili dělat naši smysluplnou práci.
Děkuji všem lidem, kteří se na nás s důvěrou obraceli
po celý rok, děkuji přátelům a lidem blízkým, kteří nám
pomáhali, abychom my mohli dělat svou práci co nejlépe.
Příjemné čtení přeje
Jaroslava Saidlová, ředitelka
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Základní údaje
Adresa sídla a poskytovaných služeb

MENS SANA, z.ú.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
708 00 Ostrava-Poruba

Centrum trénování paměti
Bulharská 1561
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
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Motivační a vzdělávací aktivity
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba

Dřevařská dílna

Maďarská 1537
708 00 Ostrava-Poruba

IČ/DIČ 65469003/CZ65469003
Bankovní spojení ČSOB, a.s.,
		

Ostrava-Poruba

Číslo účtu 188317535/0300
E-mail menssana@menssana.cz

www.menssana.cz

Organizační struktura
Lidé MENS SANA, z.ú.

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
		
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
Čmiel Jakub, aktivizační a motivační pracovník (SR), v MENS SANA od roku 2016
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
Pracovníci sociální služby podpory samostatného bydlení

Hudečková Martina, vedoucí služby podpora samostatného bydlení, v MENS SANA od roku 2007
Kročová Jana, sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2005
Navrátilová Dana, sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2017
Pechlát Matěj, sociální pracovník, v MENS SANA od roku 2013
Štěpániková Jitka, pracovnice v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2017
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Terénní sociální asistentky

Lapinová Margita, v MENS SANA od roku 2013
Polášková Petra, v MENS SANA od roku 2015
Pracovníci projektu Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním
Saidlová Jaroslava, odborný garant
Kacerovská Jana, koordinátorka peer konzultantů
Vavříková Kateřina, v MENS SANA od roku 2014
Pavlíková Anna, v MENS SANA od roku 2014
Teplanská Markéta, v MENS SANA od roku 2017
Scholzová Emílie, v MENS SANA od roku 2016
Skořupová Lucie, v MENS SANA od roku 2017
Volný Lukáš, v MENS SANA od roku 2015
Brudný Tomáš, v MENS SANA od roku 2017

Aktivizační a motivační pracovníci / Provozní pracovníci
Jeřábek Michal, v MENS SANA od roku 2015
Kačmař Pavel, v MENS SANA od roku 2015
Křížek Ctibor, v MENS SANA od roku 2017
Kvasnica Patrik, v MENS SANA od roku 2017
Hellebrandová Eva, v MENS SANA od roku 2015
Juríčková Anna, v MENS SANA od roku 2015
Pěgřimková Marta, v MENS SANA od roku 2017
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
Cihlář Martin, aktivizační pracovník CTP, MENS SANA od roku 2017
Balabán Kryštof, aktivizační pracovník CTP, MENS SANA od roku 2017
Trtík Lukáš, aktivizační pracovník CTP, MENS SANA od roku 2017
Budiačová Kateřina, provozní pracovnice, v MENS SANA od roku 2017
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, z.ú.
Saidlová Jaroslava, odborný garant
Turečková Lenka, finanční manažerka projektu
Kacerovská Jana, koordinátorka projektu
Gebauerová Alena, hlavní expertka, kouč
Kocourek Stanislav, evaluátor
Pospíšková Kamila, expert kvality, expert na lidské zdroje
Šindler Ivo, expert IT
Němeček Pavel, expert na financování a fundraising
Palaščák Radek, expert na PR a marketing

Dobrovolníci

5 dobrovolníků – právní pomoc, ekonomické činnosti, vedení
klubových činnosti, odborné sociálně-právní a psychiatrické
poradenství, pomoc při studiu, kognitivní rehabilitaci, aktivizačních činnostech v rukodělné dílně, pomoc při destigmatizačních akcích
16 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, z.ú, v roce 2017 jsme zaměstnali na hlavní pracovní poměr (dále HPP)
38 zaměstnanců na 28,5 úvazku 4,9 úvazku podpora samostatného bydlení, 8,4 úvazku sociální rehabilitace,
1,35 úvazku pracovníci v dřevařské dílně, 4,1 úvazků (projekt peer konzultanti), 9,75 úvazků ostatní činnost. S podporou Úřadu práce u nás pracovalo rámci veřejně prospěšných prací na hlavní pracovní poměr 14 lidí na 9,75 úvazků,
3 zaměstnanci pracovali na dohodu o pracovní činnosti.
V roce 2017 jsme zaměstnávali na HPP 21 lidí se zdravotním postižením a 2 lidi se zdravotním znevýhodněním.
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Naše projekty
Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, z.ú.
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.
Díky tomuto projektu jsme v jeho první klíčové aktivitě
na četných pracovních skupinách za účasti všech skalních
zaměstnanců vytvořili strategický plán rozvoje organizace. Tento živý dokument bude základem pro směřování
organizace do následujících let. V dalších čtyřech klíčových aktivitách projektu se průběžně dozvídáme,
jak zlepšovat náš přístup k financování a fundraisingu, učíme se nové marketingové strategie, především
vedoucí pracovníci se profesionalizují v oblasti lidských
zdrojů a kvality služeb.
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Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním
Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018 realizujeme projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu
Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_
007/0000653.
Děje se tak v rámci veřejné zakázky č. 174/2016 s názvem „Podpora osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů II.“ Smyslem projektu je
dvojí podpora, a to na jedné straně sedmi pracovníkům,
jimiž jsou osoby se zkušeností s duševním onemocněním
na pozici peer konzultanta (PK), a na druhé straně lidem
s duševním onemocněním, kterým peer konzultanti pomáhají. Tito lidé pracují na poloviční úvazky na hlavní pracovní poměr. Po prvním měsíci z projektu 2 PK odstoupili
a byli nahrazeni dalšími zájemci o tuto práci. Celkem jsme
tak zaměstnali 9 osob na HPP a další 4 osoby, pracující
na dohody o provedení práce, v průběhu projektu zastupovali jednotlivé PK v případě jejich pracovní neschopnosti. Peer konzultanti tak během roku podpořili formou
individuální práce 43 osob s duševním onemocněním,
kterými byli především uživatelé MENSSANA, ale také
uživatelé DZR Slunovrat. Šlo především o společné trávení volného času, procházky, doprovody k lékaři a na úřady
nebo zájmové aktivity, společné návštěvy divadelních
představení a sportovních aktivit, povídání si o problémech a poskytování emoční podpory při řešení nejrůznějších životních situací, aktivizaci formou výuky angličtiny
nebo procvičováním paměti. PK se rovněž zúčastňovali
a pomáhali při organizaci skupinových aktivit, tj. klubových setkání, výletů s uživateli, sportovních aktivit jako
např. turnaj v ping pongu v Centru volnočasových aktivit,
aktivizovali uživatele na dřevařské a rukodělné dílně

nebo v CTP, pomáhali při aktivizaci uživatelů při pobytech
v terapeutické skupině v Krásné. Specifikem práce PK je
i zapojení se do osvětové činnosti. V září se PK např. zapojili do organizace každoročního festivalu CRAZY FEST,
pořádaného v rámci celorepublikové destigmatizační
kampaně Týdny pro duševní zdraví. Dva PK se zapojili do
pracovní skupiny v rámci výzkumného projektu pro MSK,
který pořádal Sociofaktor, s.r.o. Výstupy projektu měly
být použity jako podklad pro chystanou reformu psychiatrické péče. PK tak přinesli svůj pohled na problematiku
ze strany těch, kterých se to nejvíce týká. Při své práci
PK aktivně spolupracovali s DZR Slunovrat, Renarkonem, svépomocnou organizací Mlýnek a Psychiatrickým
stacionářem při FN Ostrava. PK navázali kvalitní pracovní
vztahy jak s klienty, kterým pomáhali, tak s institucemi
působícími v oblasti péče o duševní zdraví. Praxe tohoto
projektu poukázala na fakt, že se PK mohou stát přínosným článkem v týmech profesionálů poskytujících služby
lidem s duševním onemocněním.
Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 jsou námi poskytované
sociální služby podpora samostatného bydlení a sociální
rehabilitace financovány prostřednictvím Individuálního
projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/000375
8. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,
státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.
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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 21 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, z.ú. pracují individuálně s jednotlivými uživateli na získání pracovního místa nebo uplatnění
v chráněné dílně. Uživatelé využívali ambulantní i terénní
formu spolupráce.

Pravidelné aktivity:
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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.
Prodejní akce, na kterých pomáhali uživatelé: 18.

STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30
				
minut): 16800
Počet intervencí – krizová intervence: 108
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 2931
Kapacita služby: 100 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služeb sociální rehabilitace: 110
Noví uživatelé: 18
Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů
			
individuálního plánu: 26
Pohlaví ženy/muži: 65/45
Rozdělení podle místa:
Ostrava / z jiného regionu Moravskoslezského
					
kraje: 85/25
Věkové skupiny:
16 – 18 let: 0
18 – 26 let: 12
27 – 40 let: 36
41 – 55 let: 44
56 – 65 let: 9
65 – 80 let: 7
Uživatelé, kteří využili socioterapeutické skupinové
					
práce: 30
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách, pracovní rehabilitaci, přípravě na práci a na otevřeném trhu práce: 45
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj,
statutární město Ostrava

Příklady dobré praxe

Pan V. (43 let), do naší služby SR nastoupil před několika
lety. Byl velmi uzavřený, téměř nekomunikoval, nedocházel do společnosti. Pozvolná změna nastala, když
začal navštěvovat skupinu pro uživatele s psychotickým
onemocněním. Časem se mi podařilo navázat s pa-

nem V. terapeutický vztah. Při společných rozhovorech
jsem zjistila, že pan V. má blízko k umění a ke kultuře.
Pan V. začal se mnou a s ostatními uživateli pozvolna
navštěvovat koncerty, později divadelní představení
a v současné době také vernisáže výstav a autorská
čtení. Z počátku sedával osaměle, ale postupně se začal
začleňovat mezi ostatní klienty a více komunikovat.
Dnes s mou podporou hledá partnerku, pomohla jsem
mu nastoupit a úspěšně absolvovat pracovní rehabilitaci
a po ukončení pracovní rehabilitace najít práci na otevřeném trhu práce odpovídající jeho schopnostem.
Pan V. zvažuje ukončení sociální služby.
Pan J. (31 let) začal do MS docházet po tlaku své matky,
která se snaží maximálně svého syna aktivizovat, protože ten sám téměř nevycházel ze svého pokoje a jen
minimálně komunikoval s cizími lidmi. Jeho motivací
bylo zejména vyhovět jí, protože u ní bydlí a stará se
o něj. Při mapování sociální situace pana J. jsme přišli na
to, že je bez prostředků a matka za něj zaplatila dluhy
na zdravotním pojištění. Sice má přiznanou invaliditu III.
stupně, ale bez nároku na výplatu důchodu. Vzhledem
k tomu, že jeho matka se blíží důchodovému věku, cítili
to jako vážné riziko do budoucnosti. Ve spolupráci
s matkou pana J. se i přes nesplnění povinné doby pojištění povedlo ČSSZ přesvědčit vydat rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a tím ho hmotně zabezpečit
pro případ náhlé nepříznivé situace v rodině. Pan J. dále
dochází na kognitivní rehabilitaci, díky níž se jeho kognitivní schopnosti viditelně zlepšují. Je více komunikativní
a dokonce zvládá sám jezdit veřejnou dopravou. Jakub Č.
V roce 2017 jsme se opětovně zapojili do Národní
potravinové sbírky, která se konala 11. 11. 2017. Díky
těmto vybraným potravinám můžeme podpořit naše
klienty, kteří se ocitnou ne svým vlastním zaviněním
v tíživé situaci. Hana N.

13

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, z.ú.), ve vlastních
bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na
ubytovnách a azylových domech.
V nácvikových bytech bydlí uživatelé po dobu potřebnou
pro získání dovedností k samostatnému bydlení bez
závislosti na pomoci osob blízkých. V roce 2017 jsme
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měli pro tuto formu podpory k dispozici 23 nácvikových
bytů, ve kterých jsme poskytovali terénní sociální službu
cekem 41 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 2017 došlo v těchto bytech k obměně
čtyř uživatelů. Tito uživatelé nebyli v průběhu roku 2017
hospitalizováni v psychiatrické nemocnici.
V katastru Ostrava-Přívoz jsme v roce 2017 měli v nájmu
od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
dva nácvikové byty, jeden třípokojový byt pro účely skupinového bydlení a jeden jednopokojový byty.
V těchto bytech bydleli v roce 2017 celkem 3 uživatelé
a během roku došlo k obměně 3 uživatelů. Ke konci roku
2017 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 2017 se nám podařilo
ve spolupráci s Městským úřadem Ostrava-Poruba získat
a udržet jedenáct bytů (0+1, 1+1, 1+2) pro nácvikové
bydlení na ulici Dělnická a jeden třípokojový pro účel
bydlení našich uživatelů v krizových situacích. V bytech
jsme poskytovali službu celkem 21 uživatelům s vážným
duševním onemocněním. Následné bydlení v nájemních
bytech získalo s pomocí našich pracovníků celkem
7 uživatelů sociální služby.

STATISTIKA
Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 8479
Počet intervencí – Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: 1893
Počet intervencí – Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 3200
Počet intervencí – Sociálně terapeutické činnosti: 1498
Počet intervencí – Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 333
Počet intervencí – Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1555
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 1376
Kapacita služby: 64 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení:
63/41 uživatelů s diagnózou z okruhu psychóz.
Noví uživatelé ve službě/Uživatelé kteří ukončili službu: 16/11
Uživatelé v nácvikových bytech celkem:
Počet uživatelů nácvikových bytů v katastru Ostrava-Poruba/Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 21/15/5 celkem 41
Počet nácvikových bytů v katastru Ostrava-Poruba/ Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 11/10/2 celkem 23
Pohlaví ženy/muži: 23/41
Rozdělení podle místa: Ostrava/z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 50/14
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 – Pracovat je normální i v případě osob s duševním onemocněním
						
a na otevřeném trhu práce: 21
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava
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Příklady dobré praxe
Pan T. využívá naši službu od roku 2014. Trpí schizofrenií,
která je provázena sluchovými halucinacemi, celkovým
třesem a pocity, že je okolím pomlouván. Nemoc se daří
klientovi zvládnout pravidelnými návštěvami u psychiatra
a užívanou medikací. Pan T. pobírá plný invalidní důchod.
Od roku 2014 bydlel v nácvikovém bytě s dalším spolubydlícím, kdy každý obývá jeden pokoj, a mají společné
prostory – kuchyň, koupelnu a toaletu. V roce 2017 se
nám podařilo podpořit pana T. aby absolvoval tříměsíční
motivační stáž v zahraničí a následně v hledání práce na
otevřeném trhu práce. Pan T. získal práci jako hlídač na
parkovišti na zkrácený pracovní úvazek. Musel si zvyknout
na zcela nový denní režim, na pracovní nasazení v průběhu
směny, zodpovědnost a spolehlivost. Pan T. si v průběhu
roku 2017 za pomoci klíčového pracovníka hledal vhodné
bydlení. Chce žít sám, případně s partnerkou. V prosinci
roku 2017 si pan T. našel přes realitní kancelář garsoniéru,
která se mu líbila a splňovala jeho požadavky na bydlení.
V současné době pracuje, bydlí samostatně a zvažuje
ukončení sociální služby.
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Paní L. (51 let), využívá sociální službu od konce září 2017.
Paní L. trpí schizofrenií a je omezena ve způsobilosti
k právním úkonům. Spolupracuje s opatrovnicí z ÚMOb
O. – Hrabůvka. Po návratu z poslední hospitalizace v PN
Opava našla paní L. útočiště v azylovém domě, kde nebyla
příliš spokojena, potřebovala větší soukromí a klid. Od října
2017 paní L. užívá nácvikový byt 2+1 s další uživatelkou
sociální služby. Paní L. chtěla bydlet sama. Paní L. je velice
subtilní žena, spíše tiché až zakřiknuté povahy, nemá
potřebu navazovat kontakt s jinými lidmi, spíše se izoluje.
Zpočátku spolupráce byla paní L. nedůvěřivá, po malých

krůčcích si klíčový pracovník našel k paní L. cestu a začala
spolupráce. Cílem bylo zajištění nácvikového bytu 1+kk
v Domě s pečovatelskou službou v O.-Zábřehu. Klíčový
pracovník ve spolupráci s uživatelkou a opatrovnicí podnikli
veškeré kroky k získání nácvikového bytu, což se podařilo
v prosinci. Uživatelka získala samostatný byt 1+kk. Stěhování paní L. za pomoci klíčového pracovníka proběhlo
po vánočních svátcích. Paní L. je spokojená, prostředí bytu
jí zaručuje klid a soukromí. Má blízko za dcerou a dalšími
členy rodiny, se kterými částečně udržuje vztahy. Paní L.
se splnil sen – nyní má zázemí, které si přála a potřebuje.
Při další spolupráci bude dle potřeby paní L. oporou klíčový
pracovník, který jí pomůže s adaptací na nové prostředí
a především se zabydlením se v novém nácvikovém bytě
a s dalším řešením její bytové otázky po zvládnutí nácvikového bydlení.

Paní Š. poskytujeme sociální službu podpora samostatného bydlení pátým rokem. Sociální službu vyhledala kvůli
sužujícímu disharmonickému vztahu s bývalým manželem,
z něhož se dlouhodobě vzpamatovává, a postupně pracuje
na zvyšování samostatnosti a sebevědomí. Samostatné bydlení v jednom z nácvikových bytů jí dopomohlo ke
snížení hladiny stresu a k lepší stabilitě zdravotního stavu.
Po několika letech v nácvikovém bytě se rozhodla si pořídit
vlastní bydlení v obecním bytě. Nyní se dokáže zcela
samostatně a pečlivě starat o domácnost, řádně hradit
veškeré náklady spojené s bydlením a hospodařit s penězi.
V novém prostředí nájemního bytu, kde nyní žije, se díky
spolupráci s pracovníky MENS SANA velice dobře zadaptovala, byt si zařídila skromně, ale velice útulně dle vlastního
vkusu a cítí se v něm zcela bezpečně. Velkou oporou jí
kromě klíčové pracovnice byla peer konzultantka, která se
stala její kamarádkou, a dodnes se pravidelně setkávají.

Paní D. využívá sociální službu přes dva roky. V minulých
letech se jí lehčí psychiatrická diagnóza změnila v těžší
psychózu, začala se bát i ve vlastním bytě, přestala zcela
vycházet ven. Ztratila veškeré sociální kontakty, zajímal se
o ni jen její syn. Bývala až čtyřikrát do roka hospitalizovaná
v psychiatrické nemocnici, vždy krátce po jejím návratu
domů se její zdravotní stav opět zhoršil, opět se začala bát
i ve vlastním bytě a končívala zpět v nemocnici. V začátcích
spolupráce s MENS SANA se její zdravotní stav začal mírně
zlepšovat, pravidelně užívá léky a v doprovodu vychází
ven. Velkou změnu do jejího života přinesla peer konzultantka, paní M., která má také zkušenost s vážnou duševní
nemocí. Ta dodala paní D. novou sílu do života, paní D. opět
začala dbát o svůj vzhled, občas vychází ven i bez doprovodu a dokáže lépe navázat nové sociální kontakty. Snad
poprvé v životě vyjela mimo Ostravu na výlet do hor. Od
počátku spolupráce s peerkou, paní M., nebyla uživatelka
dosud hospitalizovaná.

Mladý muž, pan M., spolupracuje s organizací MENS SANA
již řadu let, s několika přerušeními. Spolupráce začala kvůli
tomu, že panu M., který měl od dětství psychické zdravotní
problémy, umřela matka, která o něj do té doby pečovala.
M. se o sebe neuměl postarat, pomáhali mu jak sociální
pracovníci, tak i jeho teta. Spolupráce byla od počátku
složitá, psychický stav uživatele kolísal, občas se snažil
svou situaci řešit, ale vesměs se nechal ovlivňovat a řešení
nechával na jakýchkoli jiných lidech, jen ne na sobě. Tak se
stalo, že jej opakovaně zneužívali mladí lidé, zejména muži,
kteří u něj po různě dlouhý čas bydleli. Zneužívali jak jeho
byt, soukromí, tak i jeho peníze. V posledním roce se panu
M. velmi pozitivně změnil život. Začal za ním pravidelně
docházet peer konzultant, který se postupně stal uživatelovým kamarádem. Peerovi se podařilo dokonce i to, že

pan M. začal znovu pozitivněji nahlížet na svět, obnovil
některé aktivity (např. sport) i některé sociální kontakty,
které mu přinášejí radost a neubližují mu.

Pan P. V. (54 let) začal spolupráci s naší organizací v prosinci roku 2013. Uživatel trpí depresemi a několik let také
bojoval se závislostí na alkoholu. Po propuštění z hospitalizace, kdy předtím žil řadu let na ubytovnách a měl dluhy,
nastoupil do nácvikového bytu. Po roce nastoupil do bytu
v domově s pečovatelskou službou, kde spolupráce nadále
pokračovala. Začátkem roku 2017 byl zdravotní stav uživatele stabilizován. Uživateli se také podařilo našetřit peníze na kauci na byt. Během roku 2017 jsme hledali obecní
byt v Ostravě. Museli jsme několikrát podávat žádosti, ale
dopadalo to tak, že neprocházel výběrovým řízením. Celý
rok byl pro uživatele velmi náročný, a to zejména psychicky
z důvodu toho, že věděl, že bude opouštět byt a muset
jít do nového prostředí. Koncem roku se podařilo sehnat
obecní byt v Ostravě – Zábřehu a uživatel se nastěhoval.
Je to po dlouhých letech bydlení na ubytovnách a v nácvikových bytech naší organizace jeho vlastní nájemní byt.
Navíc je byt v těsné blízkosti bydliště jeho sestry, tak by
mohlo dojít i ke stabilizování vztahů v rodině.
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Ostrov naděje
Projekt realizujeme za finanční podpory statutárního
města Ostrava již od roku 2003. Projekt je zaměřen na
poskytování vzdělávacích, 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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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, kurzy
hospodaření s penězi), dle domluvy s lektorem 1x až 5x
týdně.
Ateliérová tvorba: středa, pátek 9 – 16 hodin
Hudební dílna: 1x do měsíce: úterý 10 – 12 hodin
Muzikoterapie: 4x do měsíce: středa 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 hodin.
Klub Dobré duše: 1x do měsíce: čtvrtek 15.30 – 18 hodin
Klub: Setkání rodičů s malými dětmi do 8 let: 1x do měsíce: čtvrtek 10 – 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

STATISTIKA
Výuka hry na hudební nástroj (flétna, klavír) 8 uživatelů: 125
Výuka angličtiny: 30
Výuka PC: 61
Výuka hospodaření s penězi: 26
Výuka těsnopisu: 72
Hudební a divadelní dílny (zkoušky vystoupení) TŘESK, NETŘESK: 56
Muzikoterapie pro organizace KP Ostrava (Unie ROSKA, ONKO AMAZONKY, SPMP): 4
Hudební dílny pro děti se speciálními potřebami ZŠ při městské nemocnici (10 dětí): 4
Kluby Dobré duše: 11
Muzikoterapie pro uživatele MENS SANA – 24 účastníků: 35
Klub rodičů s malými dětmi: 8
Socioterapeutická podpůrná skupina pro osoby blízké lidem s duševním onemocněním: 6
Socioterapeutická skupina pro lidi s psychotickým duševním onemocněním (4 skupiny), 34 uživatelů: 46
Bazárky s opékáním na zahradě: 10
Čtení ze šuplíku: 11
Preventivní programy Dětský domov Kunčice (2 skupiny dětí 8x2): 16
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: 20
Hudební a divadelní vystoupení klientů MENS SANA (TŘESKU a NETŘESKU): 25
Besedy, přednášky, exkurze, stáže (studenti OU a VOŠS) v MENS SANě i v jiných zařízeních
(48 studentů, 13 stážistů): 18
Jiné kulturní akce: výstavy – vernisáže (6), koncerty, divadla (10), Den země, Advent plný andělů, Advent plný křídlení,
festivaly: 32
Jiné kulturní akce: výstavy – vernisáže 7), koncerty, divadla (8), Den země, Advent plný andělů, Advent plný křídlení,
festival(3), recitály(2), návštěva galerií, výstav, jarmarky(12): 33
Jiné sportovní akce (pingpongový turnaj, bowling, plavání): 17
Výlety, exkurze s klienty do jiných zařízení: 18
Celkem akcí: 652
Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Příklady dobré praxe
Uživatelka B. měla požadavek naučit se pracovat
s počítačem, aby si mohla najít práci. Velmi se obávala,
že přijde při přezkoumání o invalidní důchod III. stupně
a neuživí se. Její motivace byla veliká a tak jsme probíraly Word a následně i Excel a představovali si v příkladech
modelové situace pro administrativní práci. Uživatelce
se snížil pocit úzkosti, že neobstojí, a naučila se díky své
píli pracovat v obou programech na středně pokročilé
úrovni. Sama z vlastní vůle si chodila látku procvičovat
ještě další den v týdnu. Uživatelka si více věří, je méně
úzkostná, její psychický stav se stabilizoval. V současné
době je uživatelka připravena nastoupit do zaměstnání
v administrativě.
Pan M, který dlouhodobě dochází malovat do ateliéru
a již několikrát s pomocí MENS SANA vystavoval své
obrazy, ať již s ostatními uživateli nebo samostatně,
projevil přání mít samostatnou výstavu vlastní výtvarné
tvorby s tématikou Ostravy. Líbila se mu výstava, kterou
jsme mu loni uspořádali. Podpořila jsem ho v tom, že
ač se může cítit nejistě, už má zkušenosti, a že zvládne
organizaci své výstavy zcela sám, případně jej můžeme
podpořit, kdyby něco nebyl schopen domluvit a zařídit.
Předala jsem mu telefonní číslo na jím zvolenou galerii.
Vše zvládl domluvit a obstarat zcela sám a pozval nás
na vernisáž, která se bude konat v roce 2018. Naše
podpora spočívala v podpůrných rozhovorech o tom, jak
zvládá přípravy k výstavě, dále v jeho umělecké tvorbě
v ateliéru a ve výběru děl na vernisáž výstavy.
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Nově je v MENS SANA z.ú. vyučován těsnopis, který má
podpořit kognitivní funkce, obzvláště krátkodobou paměť
a logiku. Všichni uživatelé navštěvující lekce těsnopisu
se vyznačují velkou kázní a chodí na hodiny těsnopisu
připraveni, docházejí pravidelně, z hodin se neomlouvají.
Takže těsnopis také podporuje píli a vytrvalost.

Prolomení ticha
Cílem projektu, který vznikl sloučením s původním projektem Bez bariér a který realizujeme od roku 2004, 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 lidem s duševním onemocněním 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
1, besed, workshopů a festivalu CRAZY FEST.
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 v Ostravě
pod názvem Ostravské týdny pro duševní zdraví (dále
OTDZ) a celosvětového Dne duševního zdraví, vyhlá-

šeného World Federation for Mental Health (Světovou
federací pro duševní zdraví).
Třídenní festival CRAZY FEST na zámku v Porubě (dále
CF) jsme zahájili dne 6. 9. a ukončili 8. 9. 2017. V rámci CF jsme uskutečnili: vernisáž výstavy maleb lidí se
zkušeností s duševním onemocněním „PROLOMENÍ 9“,
dva kreativní workshopy a devět koncertů, na kterých
vystoupili: polská kapela PERCIVAL, Iva Bittová, Daniel
Skála, kapely NEŘEŽ, Mamalör, Karpatská drůbež, TŘESK
a folklórní soubor Fogáš. Na závěr festivalu zahrála na
tradiční africké bubny kapela NJACHAS AFRICAN, která
v rámci CF zakončila večerním bubenickým workshopem. Tuto destigmatizační 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 MSK.
Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba,
Moravskoslezský kraj

21

Centrum trénování paměti – Kognitivní rehabilitace

22

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.
Od září 2015 byla drtivá část kognitivně rehabilitačních
aktivit přesunuta do bezbariérové budovy na Bulharské
ulici, kterou se nám podařilo získat do pronájmu se nám
ve spolupráci s ÚMOb Ostrava Poruba a kterou jsme svépomocí adaptovali dle dispozic a potřeb Centra trénování
paměti. Stejně jako loni i letos jsme u příležitosti dvou let
samostatného fungování CTP realizovali 15. září 2017
den otevřených dveří za přítomnosti cca 200 lidí a celonárodní televize.
Základem tréninku jsou počítačové programy vyvinuté speciálně pro kognitivní rehabilitaci (Happy Neuron,
Neurop3), didaktický systém Logico Piccolo, řešení
písemných a grafických úkolů, další tréninkové pomůcky
a kolektivní hry a je doplněn také o arteterapeutické
a muzikoterapeutické aktivity. 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 součástí
i paměťový trénink 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 je stále velmi vysoký.

Za období 01/2017 – 12/2017 prošlo programem kognitivní rehabilitace v CTP 123 uživatelů, z čehož bylo
19 osob s duševním onemocněním, 40 osob s neurologickým onemocněním, 6 osob s traumatickým
postižením mozku a 18 osob s mentálním postižením.
Z celkového počtu účastníků bylo 98 osob (80%) z širšího
správního obvodu Ostravy, zbytek z blízkého okolí. Každému jednotlivci byl tréninkový program přizpůsoben podle jeho individuálních zdravotních i psychických dispozic.
Celkově pak bylo realizováno téměř 5,5 tis. kognitivně-rehabilitačních intervencí. Lze tedy konstatovat,
že zapojení cílové skupiny je velmi intenzivní. Aktuální
stav aktivních uživatelů je 97. Tito lidé se účastní individuálního tréninku nebo skupinových setkání, někteří
využívají obou druhů kognitivní rehabilitace.

Celkový počet intervencí KgRh v roce 2017kognitivní
rehabilitace individuální 			
3838
kognitivní rehabilitace skupinová 		
969
ateliér individuální 			
107
ateliér skupinový 			
280
externí uživatelé 				
243
celkem za službu 			
5437

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 použití moderních rehabilitačních pomůcek a počítačových programů.
V roce 2017 jsme např. pořídili systém SUNBALL, založený na ovládání počítače prostřednictvím nafukovacích
senzorů, nebo konzole XBox s pohybovým senzorem
Kinect, reagující na pohyby účastníků.
Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Nadace ČEZ, Globus – Lepší
svět, Nadační fond Tesco, Nadace Umění pro zdraví

Příklad dobré praxe
Pan L. T. (30 let) vzhledem k omezením plynoucím
z jeho onemocnění nedokončil vysokoškolské studium
v IT oboru, přestože měl v této oblasti velké zkušenosti
a k případnému zaměstnání dobré predispozice. Narážel
na nepochopení okolí i vyučujících, a proto byl nucen
studium ukončit. Z tohoto důvodu byl 3 roky vedený na
ÚP. Ve spolupráci s MENS SANOU mu byla nabídnuta
možnost pracovat v CTP ve statutu veřejně prospěšných prací. V průběžné komunikaci s vedoucím CTP byly
upraveny jeho pracovní podmínky (práce na zkrácený
úvazek, individuální kontakt s uživateli CTP, možnost
akitně odejít z práce a absenci nadpracovat apod.). Pan
L. T. tak kromě mzdového ocenění získal nové pracovní
zkušenosti a především pocit, že může fungovat jako
rovnoprávný člen společnosti.
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Zaměstnávání osob s duševním onemocněním v podpůrném prostředí

Hlavním cílem projektu bylo udržení pracovních aktivit
lidem s duševním onemocněním (DO) a kognitivním deficitem zejména ve spolupráci s Krajským úřadem práce
v Ostravě formou pracovní rehabilitace a podporou osob
s DO vytvářením pracovních pozic v rámci veřejně prospěšné práce (dále VPP). Především osobám pobírající ID
3. stupně jsme dávali příležitost pracovat i na dohody
o provedení práce (celkem 15 osob). Šlo hlavně o práce
na dřevařské dílně, úklidové práce nebo výuku angličtiny.
V neposlední řadě podporou lidí se statusem OZP pracujících v MENS SANA jako skalní zaměstnanci.
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. Ve
službě sociální rehabilitace si mimo organizaci MENS
SANA našlo nebo bylo podporováno při stávající práci 36
uživatelů, ve službě podpora samostatného bydlení šlo
o 13 uživatelů. Sečteme-li výše zmíněné uživatele
služeb, osoby s DO pracující v rámci VPP a frekventanty
pracovní rehabilitace, můžeme konstatovat, že jsme
v roce 2017 poskytovali podporu při pracovních činnostech 93 lidem s duševním onemocněním a s kognitivním
deficitem.
V rámci veřejně prospěšné práce jsme v roce 2017 zaměstnali 10 lidí s DO. Tito lidé pracovali na pozici aktivizačního a motivačního pracovníka na dřevařské dílně
(4 os.), dále v Centru trénování paměti (1 os.), na pozici
terénního sociálního asistenta (2 osoby) a jako pomocné
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pracovnice na šicí a rukodělné dílně (3 osoby). Díky podpoře úřadu práce tomuto typu zaměstnávání jsme mohli
i v roce 2017 udržet letitý projekt podpory terénní práce
sociálních asistentů lidem s duševním onemocněním.
Terénní sociální asistenti v naší organizaci jsou stejně
jako peer konzultanti osoby s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Zaměřují se na individuální asistenční
činnost jak osobám s DO, tak při podpoře jejich rodinných
příslušníků žijících ve společné domácnosti. 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.
V rámci pracovní rehabilitace prošlo v roce 2017 naším
zařízením celkem 10 uživatelů. Z toho 5 osob absolvovalo za rok 2017 pouze poradensko-motivační program
a 3 osoby pouze přípravu k práci a zbylé 2 osoby obě formy pracovní rehabilitace. Každá z forem pracovní rehabilitace je úřadem práce podporována po dobu 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, nově si jedna
osoba zvolila jako náplň své rehabilitační činnosti nácvik
vaření s uživateli MENS SANA, cateringové služby a hlavně pomáhala s organizací výdeje potravinové pomoci pro
naše uživatele ve finanční tísni nebo další osoby pobírající dávky v hmotné nouzi. Poradensko-motivační program
tradičně 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
2017 poskytli při poskytování poradensko-motivačního programu 858 intervencí pracovně-terapeutických
činností, 82 intervencí pracovního poradenství a sociální práce spojené s pracovní rehabilitací (doprovody na
pracovní úřad, společný nákup povinné výbavy účastníka
pracovní rehabilitace). Bylo realizováno 40 JOB klubů
a 76 intervencí výuk základní uživatelské znalosti práce
na PC. V případě přípravy k práci šlo o 1632 intervencí
pracovně-terapeutických činností. Mimo to bylo poskytnuto 24 kontaktů. 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 2017 (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. Dřevařská dílna prošla během roku 2017 značnou
proměnou, byl zvětšen vlastní prostor pro práci uživatelů
i zaměstnanců z řad OZP. Všichni zúčastnění se zapojili
s ohledem na své zkušenosti i možnosti do rekonstrukce dílny. Společně vybudovali novou šatnu, skladovací
prostory pro materiál, kancelář mistra a jeho zástupce.
V únoru 2017 jsme založili sociální podnik BOTUMY, kde
má MENSSANA čtvrtinový podíl. Pro dřevařskou dílnu
to znamená cílenější výrobu především dekorativních
předmětů, v menší míře paletového nábytku. Frekventanti pracovní rehabilitace pomáhají na začátku s jednoduššími činnostmi jako finální smirkování, lakování.
Zaměstnanci pracující v rámci VPP nebo DPP jsou pod
dohledem mistra schopni již pracovat přímo na dřevařských strojích. Věříme, že i naše dřevařská dílna bude do
budoucna místem pro větší uplatnění naší CS. Místem,
kde naši klienti začínají po návratu z hospitalizace drobnými krůčky, které postupně vedou k vlastnímu zaměstnání ať už v MENSSANA, v BOTUMY nebo na otevřeném
trhu práce či v jiném chráněném pracovním prostředí.
Podporovaným ideálem je, pokud si uživatel nalezne práci mimo chráněné prostředí organizace. Jednou z aktivit
vedoucích k tomuto cíli je i společná návštěva JOB festů.
V minulém roce šlo o JOB fest v OC Nová Karolína, který
pořádalo SMO, a dále o Burzu práce v Gongu pod záštitou
Úřadu práce v Ostravě.
Projekt Zaměstnávání je tak jedním základním pilířů
přístupu 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
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Příklady dobré praxe
Pan M.J. (30 let), pobírá ID 1. st., nastoupil do pracovní
rehabilitace už v roce 2014. Následující rok úspěšně
dokončil i navazující přípravu k práci. Sice již měl nárazové pracovní zkušenosti z minulosti jako hlídač nebo
pomocný dělník a úspěšně se i vyučil stolařem, v pracovní rehabilitaci ovšem kvůli následnému zhoršení
zdravotního stavu a opakovaným hospitalizacím zažil
svůj nový start. Pan M.J. byl zpočátku tichý a rezervovaný, nechtěl se příliš zapojovat. Postupně se ukázalo, že
je velmi zručný a má i organizační schopnosti.
Ostatní uživatelé na dílně jej začali přirozeně respektovat, a přestože stále nepatří k nejhovornějším, ostatní
ví, že je to ten, ke kterému si mohou přijít pro radu
ohledně práce se dřevem, která ostatně pana M.J. baví
ze všeho nejvíce. Pan M.J. již opakovaně pracuje na
dřevařské dílně v rámci VPP jako aktivizační a motivační
pracovník, v případě nepřítomnosti mistra jej dokáže
zastoupit a zadávat práci ostatním. Díky pravidelnému
příjmu mohl začít řešit i své resty z dřívějška a postupně
splácet své závazky z exekucí.
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Supervize, školení, semináře, služební cesty
Všichni pracovníci MENS SANA, z.ú. 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.
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Spolupráce a podpora
Během celého roku jsme v rámci spolupráce umožňovali
vykonávat zdarma odborné stáže a praxe pracovníkům
jiných organizací poskytujících sociální služby a také
studentům Ostravské univerzity, Univerzity Palackého
v Olomouci, Slezské univerzity v Opavě, Vyšší odborné
školy sociální v Ostravě a studentům SŠ prof. Zdeňka
Matějčka.

Děkujeme:
Andrejovi Babišovi, předsedovi vlády České
republiky za dar 100 000Kč, který jsme použili
na zlepšení podmínek pro poskytování služeb
lidem se zdravotním postižením (realizace
projektu v roce 2018).
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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
Autoškola Auto Tichý s.r.o.
B&P INTERIÉRY, s. r. o.
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 spol. s r.o.
Eko-info centrum Ostrava
Givt.cz s.r.o.
Globus ČR, k.s.
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 ČEZ
Nadace Umění pro zdraví
Nadační fond Tesco
Nadace rozvoje občanské společnosti
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
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Obchodní akademie, Polská 1543/6, Ostrava-Poruba
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
RESPIRO, Utopia design, s. r. o.
SPENADO Consulting, s. r. o.
Spirála 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
Nadační fond TESCO
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			
										
Moravskoslezský kraj/IP MSK							
Úřad práce (pracovní rehabilitace + podpořená pracovní místa)			
Dotace EU (MPSV)									

5 920 095,00
1 412 415,00
919 161,00

Statutární město Ostrava								

1 513 000,00

CENTUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – Kognitivní rehabilitace					
Centrum trénování paměti 								
Centrum trénování paměti – Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba			
Ostrov naděje 										
Prolomení ticha										
Prolomení ticha										
Prolomení ticha – Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba					
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí			
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí				
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí (dofinancování)		
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí -			
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba 							
Zlepšení podmínek									
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Údaje jsou uvedeny v Kč.

375 000,00
350 000,00
25 000,00
300 000,00
205 000,00
185 000,00
20 000,00
583 000,00
260 000,00
298 000,00
25 000,00
50 000,00

Moravskoslezský kraj 								

1 593 100,00

Finanční dary firmy, fyzické osoby, prodej služeb, ostatní			

135 881,00

Ostatní 										

1 240 366,00

Výnosy celkem									

12 734 018,00

Prolomení ticha										
Podpora zkvalitnění služeb								
Klastr											
Dary od soukromých osob 								
Nadace ČEZ										
Nadace Umění pro zdraví									
Tržby za vlastní výrobky a služby								
Příspěvek na soc. službu (uživatelé)							
Nájemné a služby: nácvikové byty								
Úroky											
Náhrada škody										

63 100,00
1 430 000,00
100 000,00
32 881,00
100 000,00
3 000,00
164 558,00
182 245,00
866 529,00
804,00
26 230,00
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Finanční zpráva
Náklady

34

Kč

501 100

Kancelářské potřeby

59 510.00

582 000

Poskytnuté členské příspěvky

8 720.00

549 300

Bankovní poplatky

7 667.00

549 100

Pojištění majetku

58 798.00

538 000

Ostatní daně a poplatky

11 749.00

531 000

Daň silniční

3 473.00

525 200

Zákonné pojištění zaměstnanců

20 846.00

524 100

Zákonné sociální pojištění

521 220

OON – DPP

521 100

Mzdové náklady

518 910

Reklama a propagace

107 693.00

518 900

Služby – propagace, doprava, práce

729 581.00

518 800

Odborná literatura

518 720

Nájemné MENS SANA

378 245.00

518 700

Nájemné – nácvikové byty

678 835.00

502 300

Plyn – nácvikové byty

84 384.00

501 500

Materiál – nácvikové byty

11 333.00

502 100

Elektrická energie – nácvikové byty

68 805.00

2 151 937.00
888 495.00
6 365 546.00

3 511.00

518 600

Školení

125 670.00

518 400

DNHM (software)

34 418.00

518 300

Vodné, stočné MENS SANA

14 700.00

518 200

Poštovné, poplatky

6 840.00

518 100

Telekomunikace

114 433.00

513 000

Náklady nesnižující základ daně

99 264.00

512 200

Pohonné hmoty

14 872.00

512 100

Cestovné

30 168.00

511 000

Opravy a udržování strojů, prostor v nájmu

145 545.00

502 400

El. energie – MENS SANA

28 176.00

502 200

TUV+Otop – MENS SANA

50 380.00

501 600

Materiál – CTP, podpora bydlení

28 987.00

501 400

Materiál pro dřevařskou a rukodělnou dílnu

30 327.00

501 300

Čisticí a hygienické potřeby

14 189.00

501 210

Provozní režie, drobný hm. majetek

76 564.00

501 200

DHIM

118 575.00

551 000

Odpisy HIM

58 080.00

Náklady celkem

12 630 316.00
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Výnosy
Tržby za vlastní výrobky a služby

164 558.00

Příspěvek na služby (uživatelé)

182 245.00

Úřad práce – Pracovní rehabilitace

188 110.00

Úřad práce – dotace VPP
Úroky

1 224 305.00
804.00

Nácvikové byty, krizový byt-nájemné a služby

866 529.00

Přijaté příspěvky (dary od soukromých osob)

135 881.00

Provozní dotace SMO

1 513 000.00

Moravskoslezský kraj – dotace ostatní

1 593 100.00

Moravskoslezský kraj – IP (sociální služby)

5 920 095.00

MPSV – dotace

919 161.00

Náhrada škody

26 230.00

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření
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Kč

12 734 018.00

103 702.00

Přehled majetku, závazků a zdrojů
AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období v tisících

Stav k poslednímu dni
účetního období v tisících

Dlouhodobý majetek celkem

403

395

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

403

345

Podíly - podstatný vliv

0

50

Krátkodobý majetek celkem

2096

3632

Pohledávky celkem

101

192

Krátkodobý finanční majetek celkem

1948

3251

Jiná aktiva celkem

47

189

Aktiva celem

2499

4027

Vlastní zdroje celkem

1417

1521

Jmění celkem

1394

1417

Výsledek hospodaření

23

104

Cizí zdroje

1082

2506

Krátkodobé závazky celkem

704

1034

Jiná pasiva celkem

378

1472

Pasiva celkem

2499

4027

PASIVA
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Minipovídky uživatele našich služeb ing. Pavla Němce
Husička

Díra v plotě

Motto

Poslední dílko

Chtěla bych kluka aspoň metr osmdesát, hezkého,
zábavného, a aby měl konto. Takovému bych možná
dovolila přiblížit se do mé intimní zóny, kdyby byl ke
mně pozorný. Fešáka si vzít, ve dvou si hezky žít, život bez starostí mít, do budoucna zajištěná být. Kamarádka říkala, že hokejista nebo fotbalista ve vatě
by bylo terno. To bych mu třeba i husičku upekla.

Až budeš nahoře, každý ti rád potřese pravicí a poplácá tě po ramenou. Ale pak přijdou noví, s ostrými
lokty a tebe bude čekat zase sešup dolů. A ty se
třeba už osudu nevzepřeš a bude tě čekat obyčejný
život.
A tady bych rád uveřejnil jedno motto pro obyčejný život. Že totiž dokud hoří oheň, neplač, že bude
zima.
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Dívám se dírou v plotě a vidím, jak si děti hrají, jak
se hlasitě smějí. Jak dvě maminky s kočárky sedí na
lavičce a baví se. Jak dva puberťáci stojí na schodech a třetí jim něco vysvětluje.
A já jsem tu sám, život je tam za plotem a jsem
z toho nějaký nesvůj.

Toto je poslední dílko téhle sbírky.
Byly dny, kdy se vše dařilo. Potlesk střídal potlesk,
plácali mně po ramenou. Zdálo se to být napořád.
Byly dny, kdy jsem měl hlavu v dlaních. Lidé na
mne zapomínali. A nikde světlo na konci tunelu.
A já pořád psal a psal, až jsem se propsal na konec
této sbírky. A v tichosti jsem odevzdal svou práci
všem svým čtenářům, všem svým kritikům. A snad
jsem tak oslavil svůj mateřský jazyk. Nic víc,
nic míň.

Výroční zpráva za účetní období 2017 ze dne: 6 června 2018
Vyhotovila: Mgr. Jaroslava Saidlová, statutární zástupce, ředitelka ústavu
Grafické zpracování : Jana Lörinczová, ilustrace Jan Lörincz
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Zpráva nezávislého auditora
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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
777 345 512-3
608 944 500-1
777 703 414

777 034 886
608 450 512
608 944 503
774 452 039

IČ/DIČ:
65469003/CZ65469003
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., Ostrava-Poruba
Číslo účtu: 188317535/0300
Text:
J. Saidlová
Grafika:
www.janajan.cz
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Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
708 00 Ostrava-Poruba

