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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.

Motto:

Budujeme
místo bez
předsudků.
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Děláme svou práci,
protože věříme v hodnoty,
které nelze zaplatit
penězi…

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 2018?
Rok 2018 uplynul rychleji než voda. Přinesl nám mnoho 
pozitivního. Získali jsme již podruhé nejvyšší ocenění 
„Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“, 
tentokrát za rok 2017“. Podařilo se nám zaměstnat ve 
spolupráci s Úřadem práce na různé druhy smluv celkem 
48 lidí se zkušeností s duševním onemocněním. For-
mou pracovních smluv na hlavní pracovní poměr jsme 
zaměstnali 25 lidí s duševním onemocněním a formou 
dohod o provedení práce 23 lidí s duševním onemocně-
ním, což nás činí jedním z největších zaměstnavatelů lidí 
s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji. 
Rok 2018 byl pro nás zdrojem inspirace pro rok následu-
jící. Uvědomili jsme si, že máme před sebou ještě hodně 
dlouhou cestu při prosazování zájmů lidí s duševním 
onemocněním. Rádi bychom přispěli k tomu, aby nastar-
tovaná reforma péče o dušení zdraví nebyla v Morav-
skoslezském kraji stojatou vodou. Věříme, že lidé, kteří 
jsou odpovědní za reformu psychiatrické péče v Morav-
skoslezském kraji, využijí naše bohaté zkušenosti z této 
oblasti.
Velmi si vážíme toho, že naše organizace je stále pro více 

než 300 lidí se 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 nepoda-
řilo zrealizovat bez podpory Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, Moravskoslezského kraje, statutárního města 
Ostrava, Ministerstva zdravotnictví, Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Poruba, Úřadu městského obvodu Os-
trava-Jih, Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava, 
krajské pobočky Úřadu práce a také bez pomoci nadací, 
drobných dárců a dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas 
potřebným bez nároků na finanční odměnu. Řada aktivit 
by nevznikla bez obětavé práce mých kolegů a spolupra-
covníků. Děkuji všem za dobře odvedenou práci. 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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Adresa sídla a poskytovaných služeb

Telefon 596 918 104

Mobilní telefony 
777 034 882-3, 777 034 886,
777 34 5 512-3, 608 450 512,
608 944 500-1, 608 944 503,
777 703 414

Dřevařská dílna
Maďarská 1537

708 00 Ostrava-Poruba

Motivační a vzdělávací aktivity
Skautská 1045

708 00 Ostrava-Poruba

Centrum trénování paměti
Bulharská 1561 708 00 Ostrava-Po-

ruba

MENS SANA, z.ú.
Centrum psychosociální pomoci

Ukrajinská 1533/13
708 00 Ostrava-Poruba

Základní údaje

www.menssana.cz

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

Číslo účtu 188317535/0300

E-mail menssana@menssana.cz
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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
Červenková 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
Budiačová Kateřina, aktivizační a motivační pracovnice, v MENS SANA od roku 2017
Balabán Kryštof, aktivizační a motivační pracovník, v MENS SANA od roku 2017
Břusková Helena, sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2014
Holušová Daniela, aktivizační a motivační pracovnice, v MENS SANA od roku 2005
Vozničková Eva, aktivizační a motivační pracovnice, v MENS SANA od roku 2018

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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Ostatní pracovníci
Kacerovská Jana, koordinátorka zaměstnávání OZP, v MENS SANA od roku 2013
Pašanda Jaromír, vedoucí dřevařské dílny, 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 projektů EU
Saidlová Jaroslava, odborný garant
Turečková Lenka, finanční manažerka projektu
Kacerovská Jana, koordinátorka projektu
Gebauerová Alena, hlavní expertka, kouč
Pospíšková Kamila, expert kvality, expert na lidské zdroje
Kocourek Stanislav, evaluátor
Němeček Pavel, expert na financování a fundraising
Palaščák Radek, expert na PR a marketing

V MENS SANA, z.ú, v roce 2018 jsme zaměstnali na hlavní pracovní poměr (dále HPP) celkem 52 zaměstnanců na 
35 úvazků, z toho 4,9 úvazku podpora samostatného bydlení, 8,4 úvazku sociální rehabilitace, 1,35 úvazku pracovníci 
v dřevařské dílně, 4 úvazky peer konzultanti, 16,35 úvazků ostatní činnost. Tři zaměstnanci pracovali na dohodu
o pracovní činnosti.
S podporou Úřadu práce jsme zaměstnali formou veřejně prospěšných 
prací na hlavní pracovní poměr 18 lidí na 11,75 úvazků.
V roce 2018 jsme zaměstnávali na HPP 24 lidí se zdravotním postižením a 3 lidi se zdravotním znevýhodněním, 
z toho 25 lidí se zkušenosti s duševním onemocněním.

Dobrovolníci
9 dobrovolníků – právní pomoc, ekonomické činnosti, vedení 
klubových činnosti, odborné sociálně-právní a psychiatrické 
poradenství, pomoc při studiu, kognitivní rehabilitaci, aktivi-
začních činnostech v rukodělné dílně, pomoc při destigmati-
začních akcích, pomoc při národní potravinové sbírce
5 dobrovolníků – v rámci Centra trénování paměti - poskyto-
vání aktivizačních a motivačních aktivit, tvorba náplně kogni-
tivního tréninku, podpora uživatelů při plnění cílů stanovených 
v jejich plánech kognitivního tréninku, pomoc uživatelům při 
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností.

Supervizoři
Antoš Svatopluk, klinický psycholog, individuální supervize
Marášková Ivana, supervizorka kognitivní rehabilitace
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Tento projekt jsme realizovali od 1. 9. 2016 do 
31. 8. 2018. Projekt byl financován prostřednictvím 
Evropského sociálního fondu, Operačního programu 
Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03. 3. 48/0.0/0.0/15
_031/0001944. Cílem projektu bylo zvýšit profesionali-
zaci a transparentnost společnosti aktualizací strategie 
organizace a zavedením opatření, která vyplývala ze 
závěru předprojektového procesního auditu tak, aby bylo 
dosaženo zvýšení důvěryhodnosti organizace za součas-
ného zvýšení efektivity práce s cílovou skupinou v oblasti 
sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných 
příležitostí. Projekt byl zaměřen na vytváření podmínek 
pro vnitřní a vnější rozvoj organizace. Aktivity projek-
tu směřovaly k posílení kapacity organizace a rozvoji 
a zkvalitnění služeb, které poskytujeme našim klientům. 
Posílení kapacity bylo zaměřeno především na problema-
tiku lidských zdrojů, zkvalitňování poskytovaných služeb 
a posílení vytváření partnerských vazeb s různým typem 
organizací. Díky tomuto projektu jsme vytvořili strate-
gický plán rozvoje organizace. Tento živý dokument bude 
základem pro směřování organizace do následujících 
let. V dalších čtyřech klíčových aktivitách projektu jsme 
se dozvěděli, jak zlepšovat náš přístup k financování 
a fundraisingu, naučili se nové marketingové strategie, 
především vedoucí pracovníci se profesionalizují v oblasti 
lidských zdrojů a kvality služeb. Odborníci v oblasti PR 
a marketingu nám pomohli s modernizací našich webo-
vých stránek, s komunikací přes sociální sítě a s vytvoře-
ním nového svěžího a moderního loga a vizuální prezen-
tace naší organizace.

Naše projekty

BOURÁNÍ BARIÉR

Od 1. 9. 2018 do 29. 2. 2020 realizujeme v rámci Evrop-
ského sociálního fondu, Operačního programu Zaměst-
nanost, projekt s názvem Bourání bariér, registrační číslo 
CZ.03. 1. 48/0.0/0.0/17_075/0009064. Cílem projektu 
je nalézt zaměstnání 13 lidem se zkušeností s dušev-
ním onemocněním, kterým projekt pomůže vrátit se do 
pracovního procesu. Uchazeči o práci projdou motivační-
mi kurzy, rekvalifikačními kurzy, které se odvíjí od jejich 
vstupních zkušeností, pracovních možností a zájmů,
a nakonec budou v daném oboru zaměstnáni na volném 
trhu práce a v chráněném pracovním prostředí. Po celou 
dobu projektu je osobám k dispozici psycholog, pracovní 
konzultant a kouč. Realizační tým má za úkol podpořit 
osoby v jednotlivých fázích projektu, pracovat průběžně 
s jejich motivací, předcházet zhoršení jejich zdravotního 
stavu a řešit vyvstalé problémy. Cílem je rovněž posílit 
jejich orientaci v dalším profesním seberozvoji a zlepšit 
jejich budoucí šance na pracovní uplatnění.

Zvýšení profesionalizace a transpa-
rentnosti společnosti MENS SANA, z.ú.

EVROPSKÉ DOTACE
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Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018 jsme realizovali projekt 
v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního pro-
gramu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03. 2. 63/0.0/
0.0/15_007/0000653.
Dělo se tak v rámci veřejné zakázky č. 174/2016 s ná-
zvem „Podpora osob s duševním onemocněním pro-
střednictvím peer konzultantů II.“ Smyslem projektu byla 
dvojí podpora, a to na jedné straně sedmi pracovníkům, 
osobám se zkušeností s duševním onemocněním, kteří 
pracovali na pozici peer konzultantů (PK), a na druhé 
straně lidem s duševním onemocněním, kterým peer 
konzultanti pomáhali. Tito lidé pracovali na poloviční 
úvazky na hlavní pracovní poměr. Peer konzultanti tak 
během roku podpořili formou individuální práce 43 osob 
s duševním onemocněním, kterými byli především uživa-
telé MENS SANA. Specifikem práce PK bylo zapojení se 
do osvětové činnosti. 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 organizacemi sdruženými v KP Ostrava 
a Psychiatrickým stacionářem při FN Ostrava. PK navá-
zali kvalitní pracovní vztahy jak s klienty, kterým pomá-
hali, 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.

Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním
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Otevřený dům

Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované so-
ciální služby sociální rehabilitace. Tento projekt je příkla-
dem dobré praxe, jelikož s malými obměnami funguje 22 
let. Cílem projektu je podpora lidí se zkušeností s dušev-
ním onemocněním při zvládání běžného života. Snahou 
všech pracovníků projektu je ve spolupráci s uživatelem 
předcházení relapsům nemoci uživatele, dosažení stabi-
lizace zdravotního stavu a omezení doby nevyhnutelných 
hospitalizací na minimum. Formou podpůrných hovorů 
vytváříme uživateli podporu v obtížných životních situa-
cích. 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 do-
kážou 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. Uži-
vatelé využívali ambulantní i terénní formu spolupráce

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 jsou námi poskytované 
sociální služby podpora samostatného bydlení a sociální 
rehabilitace financovány prostřednictvím Individuální-
ho projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“, 
registrační číslo CZ.03. 2. 60/0. 0. /0.0/15_005/00037
58. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, 
státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravsko-
slezského kraje.

Pravidelné aktivity:
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.
Kognitivní rehabilitace, dle potřeb uživatele 1x až 3x 
týdně.
Socioterapeutické skupiny, 2x týdně.
Společná setkání s klienty SR: Bazárky s grilováním – 
jaro, léto, podzim – 1x měsíčně.
Zahradničení – 1x týdně.
Akce, na kterých pomáhali uživatelé: prodejní výstavy, 
kreativní dílny určené dětem a veřejnosti: 18.
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Příklady dobré praxe
Paní Z. (29 let) nastoupila do sociální služby SR před 
dvěma lety. Téměř rok mluvila o tom, že její život nemá 
smysl, nedokáže se z ničeho radovat, nedokáže fun-
govat mezi lidmi. Nesnese koukat se na jejich šťastné 
životy, protože ona to tak sama nedokáže. Postupně 
začala docházet na skupinové aktivity, začala více vní-
mat lidi kolem sebe, více jim naslouchat a rozumět. Za-
čala pak hledat sama pro sebe způsob fungování, který 
pro ni bude smysluplný. V polovině roku si našla práci, 
která ji zajímá, a věří, že v práci obstojí. Naše podpora 

STATISTIKA

Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 15768
Počet intervencí – krizová intervence: 44
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 1997
Kapacita služby: 100 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služeb sociální rehabilitace: 112
Noví uživatelé: 28
Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu: 31
Pohlaví ženy/muži: 65/47
Rozdělení podle místa:
Ostrava / z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 81/31
Věkové skupiny:
16 – 18 let: 1
18 – 26 let: 5
27 – 40 let: 45
41 – 55 let: 51
56 – 65 let: 7
65 – 80 let: 3
Uživatelé, kteří využili socioterapeutické skupinové práce: 21
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách, pracovní rehabilitaci, přípravě na práci a na otevřeném trhu práce: 46
 
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava

spočívala především v motivaci uživatelky ke změně po-
stojů k vlastnímu životu. Společně jsme se dohodly, že 
pokud nenastane nějaká nečekaná změna v životě paní 
Z., počátkem roku 2019 ukončíme smlouvu o sociální 
službě. Hana N.

V roce 2018 jsme se opětovně zapojili do Národní 
potravinové sbírky, která se konala 10. 11. 2018. Díky 
těmto vybraným potravinám jsme mohli podpořit naše 
klienty a osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci. 
Hana N.

13



Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení

14

je název projektu a zároveň sociální služby. Tento projekt 
je pokračováním projektu Terénní tým, který realizujeme 
za podpory statutárního města Ostrava a Moravsko-
slezského kraje od roku 2004. Sociální službu podpora 
samostatného bydlení poskytujeme lidem s duševním 
onemocněním terénní formou přímo v domácnostech. 
Jednak v nácvikových bytech MENS SANA, z.ú. a jednak 
ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních 
případech na ubytovnách a azylových domech. V nácvi-
kových bytech bydlí uživatelé po dobu potřebnou pro zís-
kání dovedností k samostatnému bydlení bez závislosti 
na pomoci osob blízkých. V roce 2018 jsme měli pro tuto 

formu podpory k dispozici 23 nácvikových bytů, ve kte-
rých jsme poskytovali terénní sociální službu cekem 37 
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 ob-
vodu Ostrava-Jih 10 bytů zvláštního určení (0+1 a 1+1) 
na ulici Horymírova v domě s pečovatelskou službou. 
V roce 2018 došlo v těchto bytech k obměně tří uživate-
lů. Většina uživatelů obývajících byty zvláštního určení 
nebyla v průběhu roku 2018 hospitalizována v psychiat-
rické nemocnici.
V katastru Ostrava-Přívoz jsme v roce 2018 měli v nájmu 
od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
2 nácvikové byty, jeden třípokojový byt pro účely sku-
pinového bydlení a jeden jednopokojový byt. V těchto 
bytech bydlelo v roce 2018 celkem 5 uživatelům a během 
roku došlo k obměně 1 uživatele. Od září roku 2015 do 
konce roku 2018 se nám podařilo ve spolupráci s Měst-
ským úřadem Ostrava-Poruba získat pro účely nácvi-
kového bydlení 10 bytů (0+1, 1+1, 1+2) pro nácvikové 
bydlení na ulici Dělnická a 1 třípokojový pro účel zázemí 
pracovníků a dočasného řešení krizových situací našich 
uživatelů. V těchto bytech jsme poskytovali službu cel-
kem 22 uživatelům s vážným duševním onemocněním. 
Následné bydlení v nájemních bytech získalo s pomocí 
našich pracovníků v roce 2018 celkem 5 uživatelů 
sociální služby.
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STATISTIKA

Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 8795
Počet intervencí – Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: 1972
Počet intervencí – Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 3102
Počet intervencí – Sociálně terapeutické činnosti: 2255
Počet intervencí – Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 90
Počet intervencí – Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1376
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 971
Kapacita služby: 63 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení: 65/49 uživatelů s diagnózou z okruhu psychóz.
Noví uživatelé ve službě/Uživatelé kteří ukončili službu: 14/9
Uživatelé v nácvikových bytech celkem:
Počet uživatelů nácvikových bytů v katastru Ostrava-Poruba/Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 22/12/4 celkem 38
Počet nácvikových bytů v katastru Ostrava-Poruba/ Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 11/10/2 celkem 23
Pohlaví ženy/muži: 25/40
Rozdělení podle místa: Ostrava/z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 52/13
Věkové skupiny:
18 – 26 let: 2
27 – 40 let: 37
41 – 55 let: 23
56 – 65 let: 3
65 – 80 let: 0
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách, přípravě na práci, v projektu D6 a na otevřeném trhu práce: 28

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

Mladý muž M. měl od dětství psychické problémy, které 
se ještě prohloubily po smrti matky, která o něj do té doby 
pečovala. M. se o sebe neuměl postarat, hromadil v bytě 
odpadky, neuměl hospodařit s penězi. Pomáhali mu jak 
sociální pracovníci, opatrovnice 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. M. by-
dlel nějakou dobu v chráněném bydlení, které brzy opustil, 
jelikož bylo pro něj velmi obtížné respektovat nastolená 
pravidla. V posledním roce se panu M. velmi pozitivně 
změnil život. Začal za ním pravidelně docházet peer kon-
zultant, 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. Byt pana M. je nyní uklizený a pan M. se 
učí za pomoci opatrovnice hospodařit s penězi a za pomoci 
peera začíná sportovat, chodit do přírody, za kulturou
-začíná žít život obyčejného mladého muže.
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DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

MENS SANA, z.ú. je registrovaným poskytovatelem soci-
álních služeb a zároveň poskytovatelem doplňkových čin-
nost, které nejsou sociální službou dle zákona 108/2006 
sb. o sociálních službách, ale jako takové sociální služby 
doplňují. V rámci doplňkových činností poskytujeme lidem 
se zdravotním postižením volnočasové aktivity v rámci 
projektu Ostrov naděje a kognitivní rehabilitaci v rámci 
projektu Centrum trénování paměti. V rámci doplňkové 
činnosti realizujeme destigmatizační projekt Prolomení 
ticha.

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ PROŠLI DOPLŇKOVÝMI AKTIVITAMI
MENS SANA, z.ú. ZA OBDOBÍ 01-12/2018

celkový počet účastníků PRAVIDELNÝCH AKTIVIT 157

účastníci s trvalým bydlištěm v rámci Ostravy 93

STRUKTURA ÚČASTNÍKŮ, KTEŘÍ BYLI ZAPOJENI
DO DOPŇKOVÝCH AKTIVIT ZA OBDOBÍ 01-12/2018

smlouva v rámci Centra trénování paměti 89

smlouva v rámci Volnočasových aktivit 49

smlouva s externí organizací 19

STATISTIKY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI MENS SANA, z.ú. ZA OBDOBÍ 01-12/2018
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Některé akce a aktivity projektu:

Pravidelné aktivity projektu:

Keramická, textilní, výtvarná dílna: pondělí 8 – 16 hodin
Výukové programy: (výuka angličtiny, hry na hudební 
nástroj, obsluhy PC, těsnopisu, pomoc při studiu, hospo-
daření s penězi), 1x až 5x týdně dle domluvy s lektorem.
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 onemocně-
ním: 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 měsí-
ce: čtvrtek 10 – 12 hodin
Relaxační plavání klientů MENS SANA a klientů ostrav-
ského „E“ klubu, ve středy 1x do měsíce
od 16 do 17 hodin, bazén kliniky léčebné rehabilitace 
FNP, Ostrava-Poruba

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 zkuše-
ností s duševním onemocněním a lidé s kognitivním de-
ficitem, 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 kognitivní i kreativní schopnosti. 
Tito lidé kvůli velmi nízkým invalidním důchodům a spe-
cifickým potřebám nemohou navštěvovat placené volno-
časové aktivity určené široké veřejnosti. Projekt je také 
mnohem „levnější“ variantou socioterapeutické dílny, 
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 pravi-
delně využívaly děti a mládež 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 recyklo-
vaných materiálů. Společenské programy, které sloužily 
k osvětě a k prevenci duševního onemocnění, využívali 
lidé z řad široké veřejnosti.
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STATISTIKY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI – OSTROV NADĚJE
ZA OBDOBÍ 01-12/2018
Výuka hry na hudební nástroj (flétna, klavír) 19 osob, počet setkání: 111
Výuka angličtiny, 4 osoby, počet lekcí: 27
Výuka PC, 16 osob, počet lekcí: 120
Výuka hospodaření s penězi, 1 osoba, počet lekcí: 19
Výuka těsnopisu, 3 osoby, počet lekcí: 33
Hudební a divadelní dílny (zkoušky TŘESK, NETŘESK): 58
Hudební vystoupení TŘESKU: 26
Divadelní vystoupení NETŘESKU: 5
Muzikoterapie pro organizace KP Ostrava (Unie ROSKA, ONKO AMAZONKY, SPMP), 30 osob: 12
Hudební dílny pro děti se speciálními potřebami ZŠ při městské nemocnici, 10 dětí: 6
Kluby Dobré duše, 15-20 osob: 3
Muzikoterapie pro uživatele MENS SANA, 27 pravidelných účastníků: 102
Klub rodičů s malými dětmi, 7 rodičů, 9 dětí: 6
Socioterapeutická podpůrná skupina pro osoby blízké lidem s duševním onemocněním,10 osob: 3
Socioterapeutická skupina pro lidi s psychotickým duševním onemocněním (5 skupin), 24 osob: 52
Bazárky s opékáním na zahradě a vaječinou, 25 – 40 osob: 10
Čtení ze šuplíku, 20 – 40 osob: 11
Preventivní programy pro Dětský domov Kunčice, 2 skupiny dětí:   16
Preventivní programy s dětmi a mládeží- workshopy: Duše jako motýl, Den země, Konference VOŠS, dílničky pro děti 
ze ZŠ PORG (2), Den soc. služeb v Trojhalí, Happy Fest, workshop v IKEA, Benefičním běhu, workshop pro děti v CTP 
(14.9) 4 workshopy CRAZY FEST, workshop pro zaměstnance O2, osob 100 a více, počet akcí: 15
Besedy, přednášky (7), exkurze (4), stáže (studenti OU a VOŠS (5) v MENS SANA – 72 studentů, 10 stážistů, počet 
akcí: 16
Jiné akce: výstavy (5), koncerty (4), divadla (6), Advent plný křídlení, festivaly (5), recitály (2), jarmarky(3), minimálně
40 osob s DO, počet akcí: 25
Jiné sportovní akce (pingpongový turnaj, florbal, bowling, minigolf (5), relaxační plavání (10), plavání SAREZA (5),
cvičení tai-chi (20), minimálně 40 osob s DO, počet akcí: 40
Výlety, exkurze s klienty do jiných zařízení, minimálně 30 osob s DO, počet akcí: 8
Celkem uskutečněných akcí v roce 2018: 724

Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Uživatelka v průběhu roku využívala pouze sociální 
poradenství. Jelikož stále hledala vhodný způsob využití 
svého volného času, nabídli jsme slečně M., aby zku-
sila rozvíjet svůj hudební talent a nasměřovali jsme ji 
k návštěvě kurzů v některé z hudebních škol v Ostravě. 
Slečna M. docházela do hudební školy, ale vzhledem ke 
své diagnóze, která ji velmi omezuje, docházela nepra-
videlně a nepodařilo se ji vystupovat společně s hudební 
třídou. Její touha ukázat svůj talent na veřejnosti byla 
velká.
Přání vystupovat na veřejnosti se M. splnilo, jakmi-
le nastoupila do našeho hudebního souboru TŘESK. 
Slečna M. tak může nejen smysluplně využívat svůj 
volný čas, ale také svým krásným hlasem přinášet lidem 
radost. V současné době zvažuje využití pracovní reha-
bilitace, jelikož by se ráda zapojila také do pracovního 
procesu, pokud zvládne pracovní rehabilitaci. 
A my držíme slečně M. palec, aby ve svém předsevzetí 
vydržela a hlavně aby mohla spokojeně žít mezi námi 
svůj obyčejný život mladé ženy bez závislosti na oso-
bách blízkých a bez závislosti na sociální službě. J.S.

Příklady dobré praxe

Mladá žena M. se potýká s vážným duševním one-
mocněním již od svých 15 let. Z důvodu nemoci opus-
tila studium na gymnáziu a s velkými obtížemi, které 
nespočívaly v intelektu, se podařilo zdárně dokončit 
studium na učňovské škole. Slečna M. dlouhou dobu 
bydlela se svou matkou. Jelikož vztahy s matkou nebyly 
dobré a slečna M. byla i ve svém dospělém věku závislá 
na své matce, slečně M. doporučil psychiatr pracovat na 
svém osamostatnění za podpory sociální služby podpo-
ra samostatného bydlení. Slečna M. pracovala na svém 
osamostatnění. Nejdříve byla M. podporována v místě 
bydliště, pracovali jsme také s matkou slečny M. Poté 
jsme M. vytvořili podporu v našem nácvikovém bytě, 
kde M. získala všechny potřebné dovednosti k samo-
statnému bydlení. Následně se podařilo s naší podporou 
získat uživatelce nájemní byt. Jakmile byly naplněny 
všechny cíle, které si uživatelka stanovila v Individuál-
ním plánu, sociální služba byla ukončena.
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Prolomení ticha

Projekt realizujeme od roku 2004. Vznikl sloučením 
s destigmatizačním projektem Bez bariér. Cílem pro-
jektu je 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. Děje se tak 
prostřednictvím tiskových zpráv, letáků, veřejných por-
tálů, webových stránek našich i zúčastněných organizací, 
Facebooku, vysílání Českého rozhlasu a vysílání ČT 1,
TV Fabex, besed, workshopů a festivalu CRAZY FEST.
Na projektu spolupracovaly organizace, které jsou sou-
částí Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících 
aktivit ve městě Ostrava. Hlavní akce projektu proběhly 
v rámci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní 
zdraví v Ostravě pod názvem Ostravské týdny pro du-
ševní zdraví (dále OTDZ) a celosvětového Dne duševního 
zdraví, vyhlášeného World Federation for Mental Health. 
Třídenní festival CRAZY FEST na zámku v Porubě (dále 
CF) jsme zahájili dne 5. 9. a ukončili 7. 9. 2018. CRAZY 

FEST navštívilo více než 500 lidí z řad veřejnosti. V rám-
ci CF jsme uskutečnili vernisáž výstavy maleb lidí se 
zkušeností s duševním onemocněním PROLOMENÍ 12, 
4 kreativní workshopy, 10 koncertů: Ivy Bittové a Lany 
Genz, Jany Šteflíčkové, kapely Mamalör, Kofe-in, Hashbe-
rry, VLTAVY, CLARINET FACTORY, Karpatská drůbež, 
orchestru Tomáše Kočka a TŘESKU (součástí kapely jsou 
lidé s DO). Na závěr festivalu uskutečnili světelnou show 
umělci ateliéru Dowis. Kampaň OTDZ i CRAZY FEST se 
konaly pod záštitou náměstka MSK pana Mgr. Lukáše
Curyla a náměstka primátora pana Mgr. Michala Mari-
ánka. Tato akce, která je ojedinělá v Moravskoslezském 
kraji, je stěžejní destigmatizační akcí konanou na podpo-
ru lidí s duševním onemocněním v MSK.

Finanční podpora: statutární město Ostrava, Moravsko-
slezský kraj, Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba
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Příklad dobré praxe

Pan B. (58 let), původním povolání umělecký kovář, se 
do Centra trénování paměti dostal po traumatu, kdy byl 
při jízdě na kole sražen nepozorným řidičem auta. Kro-
mě řady vnitřních zranění a amputace levé dolní konče-
tiny u něj došlo k difuzně axonálnímu postižení mozku 
s následnou posttraumatickou epilepsií, organickým 
syndromem, výrazným kognitivním deficitem a fatickou 
poruchou. Po mnoha operacích prošel fyziorehabilitací 
v rehabilitačním ústavu v Hrabyni. U nás absolvoval 
kognitivní diagnostiku a poté začal s kognitivním trénin-
kem. Zpočátku se do cvičení příliš nezapojoval, nedoká-
zal se soustředit, instrukci bylo nutno několikrát opako-
vat. Zkusili jsme proto využít jeho předchozího povolání 
a nabídli mu aktivity, které mu byly bližší (s vyobrazením 
kovářského nářadí nebo s technickými náměty). Pan 

MENS SANA už od listopadu 2011 poskytuje komplexní 
kognitivní rehabilitaci pro lidi, u kterých došlo z nejrůz-
nějších 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 ob-
lasti pracovního uplatnění, rodinného života, či důstojné-
ho stáří), které vnímají jako velmi zatěžující. Původně byl 
program kognitivní rehabilitace určen pro osoby s dušev-
ním onemocněním, postupně vzhledem k velkému zájmu 
byl rozšířen i o cílovou skupinu osob s neurologickým 
a traumatickým postižením mozku. Základem tréninku 
jsou počítačové programy vyvinuté speciálně pro kogni-
tivní 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 so-
ciální aspekty tréninku. Zájem o kognitivní rehabilitaci je 
stále velmi vysoký. Od září 2015 byla většina kognitivně 
rehabilitačních aktivit přesunuta do bezbariérové budo-
vy na Bulharské ulici, kterou se nám podařilo získat do 
pronájmu ve spolupráci s ÚMOb Ostrava Poruba. Budovu 
jsme svépomocí adaptovali dle dispozic a potřeb Centra 
trénování paměti.

Za období 01/2018 – 12/2018 prošlo kognitivní rehabi-
litací v CTP 161 uživatelů, z čehož bylo 42 osob s dušev-
ním onemocněním, 87 osob s neurologickým onemoc-
něním, 13 osob s traumatickým postižením mozku 
a 19 osob s mentálním postižením. Z celkového počtu 
účastníků bylo 93 osob (60%) z širšího správního obvodu 
Ostravy, zbytek z blízkého okolí. Každému jednotlivci byl 
tréninkový program přizpůsoben podle jeho individuál-
ních zdravotních i psychických dispozic. Celkově pak bylo 
realizováno téměř 8,5 tis. kognitivně-rehabilitačních 
intervencí.
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B. na tento popud začal navštěvovat i arteateliér, kde 
dostal příležitost v grafické práci, která byla předtím 
nezbytná pro jeho povolání. Jeho kognitivní posun je 
spíše pomalejší ale setrvalý. V současné době kromě 
klasického kognitivního tréninku zvažuje i zapojení do 

muzikoterapie. Do CTP se těší, dává mu strukturu dne. 
Také manželka velmi kladně hodnotí přínos mozkové-
ho tréninku, mj. i z důvodu nových sociálních kontaktů, 
které pan B. v CTP získal.

Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba,
Nadace ČEZ, Globus – Lepší svět, Nadační fond Tesco, Hyundai Motor s.r.o.

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ PROŠLI PROGRAMEM KOGNITIVNÍ REHABILITACE ZA OBDOBÍ 01-12/2018

celkový počet účastníků 161 100%

neurologické onemocnění 87 54%

duševní onemocnění 42 26%

traumatické poškození mozku 13 8%

mentální postižení 19 12%

INTERVENCE REALIZOVANÉ V RÁMCI PROGRAMU KOGNITIVNÍ REHABILITACE ZA OBDOBÍ 01-12/2018

DČ SR

kognitivní rehabilitace individuální 4472 1124

kognitivní rehabilitace skupinová 1109 962

ateliér individuální 131

ateliér skupinový 335 16

externí uživatelé 284

celkem za aktivitu 6331 2102

celkem za období 01-11/2018 8443
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP A OZZ

Hlavním cílem projektu bylo udržení pracovních aktivit 
lidem s duševním onemocněním (DO) a kognitivním defi-
citem ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, statu-
tárním městem Ostrava a zejména s krajskou pobočkou 
Úřadu práce (dále ÚP). S touto podporou jsme realizovali 
pracovní rehabilitaci a veřejně prospěšné práce (dále 
VPP). Osoby s duševním onemocněním pobírající ID 
1.-3. stupně jsme zaměstnali na HPP formou zkrácených 
úvazků (26 osob) a na dohody o provedení práce (celkem 
23 osob). Šlo především o úklidové práce, práce na dře-
vařské dílně, lektorování, aktivizační a motivační činnosti 
nebo práci peer konzultantů. Díky podpoře ÚP jsme mohli 
i v roce 2018 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 dušev-
ním onemocněním. Zaměřují se na individuální asistenční 
činnost jak osobám s DO, tak při podpoře jejich rodinných 
příslušníků žijících ve společné domácnosti.
Naše podpora v rámci nabízených pracovních činností 
zahrnovala motivaci osob se znevýhodněním ke vstu-
pu 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 za-
městnání s ohledem na jejich zdravotní omezení. V rámci 
sociální služby sociální rehabilitace jsme podporovali 
v pracovních činnostech 37 uživatelů. Ve službě podpora 
samostatného bydlení jsme takto podporovali 22 uživa-
telů. V rámci veřejně prospěšné práce (VPP) jsme v roce 
2018 zaměstnali 14 lidí s DO. Šlo o pozice aktivizační 
a motivační pracovník (7 osob), terénní sociální asistent 

(2 osoby) a pomocný pracovník v rukodělné a šicí dílně
(3 osoby), pomocný úklidový pracovník (2 osoby). Sečte-
me-li výše zmíněné uživatele služeb, osoby s DO pracující 
v rámci VPP a frekventanty pracovní rehabilitace, může-
me konstatovat, že jsme v roce 2018 poskytovali tímto 
projektem podporu při pracovních činnostech 104 lidem 
s duševním onemocněním a s kognitivním deficitem.

V rámci pracovní rehabilitace prošlo v roce 2018 naším 
zařízením celkem 8 uživatelů. Z toho 7 osob absolvovalo 
za rok 2018 poradensko-motivační program a 1 osoba 
pouze přípravu k práci a 4 osoby obě formy pracovní 
rehabilitace. Každá z forem pracovní rehabilitace je ÚP 
podporována po dobu 6 měsíců. Pracovní rehabilitace 
byla realizována v dřevařské dílně, kde se klienti připra-
vovali na pracovní činnosti pomocný stavení dělník, malíř, 
natěrač, stolařské a dřevařské práce. Dále na zahradě, 
v rukodělné dílně a šicí dílně se zaměřením na pracov-
ní činnost šička – ruční šití. Jedna osoba si zvolila jako 
hlavní náplň přípravy k práci nácvik vaření s uživateli, 
pomáhala s organizací výdeje potravinové pomoci pro 
lidi ve finanční tísni. 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. V roce 2018 jsme poskytli při 
poskytování poradensko-motivačního programu 880 
intervencí pracovně-terapeutických činností, 58 inter-
vencí pracovního poradenství a sociální práce spojené 
s pracovní rehabilitací. Bylo realizováno 25 JOB klubů 
a 53 intervencí výuk základní uživatelské znalosti práce 
na PC. V případě přípravy k práci šlo o 1320 intervencí 

Zaměstnávání osob s duševním onemocněním v podpůrném prostředí
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pracovně-terapeutických činností. Mimo to bylo poskyt-
nuto 42 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. Projekt Zaměstnávání 
je tak jedním základních 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, Moravskoslezský kraj, sta-
tutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba

Příklad dobré praxe:

Pan J., 28 let byl dlouholetým uživatelem služby pod-
pory samostatného bydlení. S paranoidní schizofrenií 
se prakticky potýká celý svůj dospělý život. Díky hla-
sům v hlavě a následnému psychickému vyčerpání 
nebyl dlouhodobě schopný dodržovat jakýkoliv režim, 

celá dopoledne většinou prospal. Duševní onemocnění 
pana J. je velmi vážné, původní predikce psycholožky 
při vstupním pohovoru do pracovní rehabilitace byla 
vůči zapojení do pracovního procesu v budoucnu spíše 
negativní, přesto byl velmi motivovaný to zkusit. Nej-
dříve proto absolvoval poradensko - motivační program 
od července 2017 do ledna 2018. Jeho nastartování 
během této doby bylo pro nás všechny příjemným 
překvapením. Pan J. zvládal bez problémů každodenní 
docházení na dílnu, kromě ambulantních návštěv lékaře 
neměl žádné dlouhodobé absence a nedošlo u něj ke 
zhoršení zdravotního stavu, přestože za svůj život již byl 
mnohonásobně hospitalizován v PN. Pan J. již během 
docházení na JOB kluby v rámci poradensko-moti-
vačního programu hovořil o tom, že by si chtěl zkusit 
v budoucnu najít práci a že se bude snažit to zvládnout. 
Už v lednu chtěl zkusit nastoupit do pekárny v Porubě, 
kde by čistil a připravoval přepravky na pečivo, paní se 
mu ale nakonec neozvala, takže pokračoval v přípravě 
k práci, kde docházel opět na rukodělnou dílnu na ulici 
Skautská od dubna 2018. Náplní práce bylo opět čistění 
a zpracování ovčího rouna, příprava a stříhání materi-
álů k šití a výrobě, zpracování hlíny k výrobě keramiky, 
pomocné práce při výrobě keramiky, tkaní polštářů, 
koberců apod., sběr, sušení a balení bylinek, výpomoc při 
prodeji výrobků. V červnu nás kontaktovala firma Zajac, 
kde již pracuje několik našich klientů s ID 3.st. s tím, zda 
bychom neměli někoho obdobně šikovného. Na základě 
toho jsme doporučili pana J., který souhlasil a posléze 
i uspěl při pohovoru. Firma byla ochotna pracovní dobu 
přizpůsobit jeho možnostem a potřebám z hlediska 
časové organizace práce. Pan J. tak ukončil přípravu 
k práci o 2 měsíce dříve a v srpnu 2018 nastoupil do 
nové práce. Náplní jeho práce je práce ve velkoskladu, 
konkrétně naskladňování zboží na palety dle objednáv-
kového listu a příprava palet na vyexpedování. V práci 
je velmi spokojený a po zkušební době aktuálně zvládá 
i 6-hodinový úvazek.
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Projekt navazoval na stejnojmenný pilotní projekt
„Podpora osob s duševním onemocněním prostřednic-
tvím peer konzultantů II., který jsme realizovali s podpo-
rou MSK. Projekt měl za cíl zapojit osoby s vlastní zkuše-
ností s duševním onemocněním do péče o lidi s duševním 
onemocněním na principu peerství, tzn. „rovný s rov-
ným“. V roce 2018 jeho pokračování umožnila dotace 
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR, částečně pak dotace 
SMO a MSK. Peer konzultanti (dále PK) byli podporováni 
formou pracovních smluv (7), dohod o pracovní činnosti 
(1 osoba) a dohod o provedení práce (7 osob).
Na straně příjemců služeb se individuálně pracovalo 
stabilně v průměru s 30 a více uživateli MENS SANA 
měsíčně, skupinově při jednom setkání v průměru s 5-10 
pacienty Psychiatrického stacionáře při FNO, 5 – 8 uživa-
teli DZR Slunovrat a 5 uživateli svépomocné organizace 
Mlýnek. Peer konzultanti pracují s uživateli především na 
individuální bázi. Jsou nápomocni při doprovodech k lé-
kařům a na úřady, snaží se o aktivní společné trávení vol-
ného času a jsou zde pro své klienty, pokud si ti potřebují 
jen popovídat. Běžné je společné sportování, kultura, ale
i společné studium jazyků nebo hry na hudební nástroj, 
nácvik vaření a zvládání péče o svou osobu a domácnost. 
Každý z PK měl takto na starost v průměru 5-7 klientů. 
S klienty ovšem na rozdíl Terénních sociálních asistentů 
pracovali i skupinově formou výletů, podílením se na ak-
cích, které pro klienty pořádala naše organizace, včetně 
sportovních aktivit, např. pořádání turnajů s ping pongu 
v Centru volného času v Ostravě – Porubě nebo sku-
pinového nácviku vaření. Nedílnou součástí byla práce 
s vlastním příběhem v rámci osvětové činnosti.
PK vystupovali se svým příběhem na pravidelných 

setkáních Psychiatrického stacionáře při FNO v Ostravě-
-Porubě, na workshopech, seminářích a přednáškách 
pro studenty nebo na konferencích pořádaných Mo-
ravskoslezským krajem k reformě psychiatrické péče. 
Aktivně vypomáhali při destigmatizační kampani Týdny 
pro duševní zdraví, kdy MENS SANA je jedním z hlavních 
pořadatelů festivalu CRAZY FEST. Během kampaně po-
skytovali interview přítomným médiím. PK byl po celou 
dobu projektu k dispozici koordinátor peer konzultantů 
(KPK). PK pravidelně docházeli na individuální supervize 
s psycholožkou. V průběhu roku si rovněž zvyšovali své 
vzdělání, 4 PK absolvovali kurz pořádný organizací Vida, 
z.s. pro peer konzultanty v rámci projektu pro zvyšování 
zaměstnatelnosti 2 se zaměřením na finanční a občan-
skou gramotnost a měkké dovednosti. Kurzy probíhaly 
v rozmezí 14. 5. až 15. 6. 2018. Projekt se budeme snažit 
udržet i v následujících letech a rovněž chceme PK umož-
nit i další profesní vzdělávání a růst.

Finanční podpora: Úřad práce, Ministerstvo zdravot-
nictví, Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, 
Úřad městského obvodu Poruba
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Příklad dobré praxe:

Pan I., 55 let se stal uživatelem služby podpory samo-
statného bydlení po několika letech strávených na ulici 
bez řádně diagnostikovaného duševního onemocnění
a přiznaného invalidního důchodu. Po vyřízení jeho 
sociálních záležitostí jsme začali s jeho aktivizací 
i v pracovní oblasti. Na začátek jsme mu doporučili 
pracovní rehabilitaci, kde v roce 2017 začal s poraden-
sko-motivačním programem a následně pokračoval 
do února 2018 s přípravou k práci. Jako náplň pracovní 
rehabilitace si zvolil nácvik vaření s uživateli MENS 
SANA a organizaci výdeje potravinové pomoci pro naše 
uživatele ve finanční tísni. Pan I. se osvědčil jako velmi 
ochotný a spolehlivý pracovník, navíc se zapojil i do 
jiných aktivit MENS SANA jako autor povídek a příběhů 
pro ČTENÍ ZE ŠUPLÍKU, které MENS SANA organizuje 
každý první čtvrtek v měsíci Knihovně města Ostravy. 
Pro jeho všestrannost jsme panu I. nabídli od dubna do 
října 2018 práci pomocného pracovníka v rámci veřejně 
prospěšných prací. Pan I. se tak mohl i nadále věno-
vat svým pracovním činnostem, které dělal v pracovní 
rehabilitaci. Ukázalo se, že pan I. nejen poutavě píše, ale 
dokáže i zaujmout vyprávěným svého životního příběhu. 
Usoudili jsme proto, že by této jedinečné dovednosti 
mohl využít jako peer konzultant v rámci osvětové čin-
nosti, kterou PK poskytují široké laické i odborné veřej-
nosti. Od listopadu 2018 tak pan I. získal novou pracov-
ní smlouvu jako peer konzultant. Jako takový podával 
rozhovory médiím, dělil se o svůj příběh se studenty na 
workshopech a seminářích nebo vystoupil na konferenci 
v hotelu Clarion, kterou pořádal MSK v rámci reformy 
péče o duševní zdraví. Jeho příběh zaujal a sklidil potlesk 
desítek přítomných v sále z řad odborníků v sociální
a zdravotní oblasti a místní samosprávy. Příběh pana
I. je tak příběhem cesty z ulice do kongresového sálu
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Všichni pracovníci MENS SANA, z.ú. se pravidelně účast-
nili individuálních a skupinových supervizí a odborných 
konzultací pod vedením koučů, supervizorů, psychotera-
peutů a psychiatrů PhDr. Svatopluka Antoše, Aleny Ge-
bauerové, Mgr. Martina Bušiny, Mgr. Kamily Pospíškové, 
Mgr. et Mgr. Kateřina Panáčková, Ph.D.,, 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 umožnili 
vykonat celkem 78 odborných praxí, stáží a exkurzí
6 pracovníkům DZR Slunovratu a 62 studentům Fakulty 
sociálních studií Ostravské univerzity, Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Slezské 
univerzity Fakulty veřejných politik v Opavě, Vysoké školy 
sociálně správní z.ú. (Havířov), Pražské vysoké školy 
psychosociálních studií, CARITAS - Vyšší odborné školy 
sociální Olomouc, Vyšší odborné školy sociální v Ostravě, 
Soukromé střední odborné podnikatelské školy, s.r.o. FM 
a studentům SŠ prof. Zdeňka Matějčka.

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 naslou-
cháním, a těšíme se na další spolupráci v roce nadcháze-
jícím.

Děkujeme:
Andrejovi Babišovi, předsedovi vlády České
republiky za dar 100 000Kč, který jsme použili
na zlepšení podmínek pro poskytování služeb 
lidem se zdravotním postižením v roce 2018.
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Děkujeme:
Akademie čínských zdravotních technik Tenze

Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné
Asociace nestátních neziskových organizací

Asociace poskytovaných sociálních služeb
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.

Globus ČR, k.s.
Hyundai Motor s.r.o.

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC
Komunitní plán města Ostravy

Magistrát města Ostrava
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Moravskoslezský kraj – krajský úřad

Nadace ČEZ
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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. Těšíme se
na další spolupráci v roce nadcházejícím.

Nadační fond TESCO
Nadační fond Myriáda
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Ostravská univerzita
Potravinová banka v Ostravě, z. s.
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
RESPIRO, Utopia design, s. r. o.
SPENADO Consulting, s. r. o.
Spolupracující psychiatři a psychologové
Statutární město Ostrava
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108/1, Ostrava-Poruba 
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
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Hlavní finanční zdroje

          Údaje jsou uvedeny v Kč.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ/IP MSK      6 642 703,00
Ministerstvo zdravotnictví       887 348,00
Úřad práce – pracovní rehabilitace      158 818,50
Úřad práce – podpořená pracovní místa     937 349,00
Dotace EU (MPSV) Zvýšení profesionalizace MS    1 029 564,00
Dotace EU (MPSV/MSK) Podpora Peer konzultantů   130 000,00
Dotace EU (MPSV) Bez bariér      347 925,00
  
Statutární město Ostrava       1 220 000,00
CENTUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – Kognitivní rehabilitace    380 000,00
Centrum trénování paměti       350 000,00
Centrum trénování paměti – Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba  30 000,00
Ostrov naděje         300 000,00
Prolomení ticha         205 000,00
Prolomení ticha         185 000,00
Prolomení ticha – Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba    20 000,00
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí  335 000,00
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí   310 000,00
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí -  25 000,00
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba
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Moravskoslezský kraj OSTATNÍ      1 480 000,00
Prolomení ticha         80 000,00
Podpora zaměstnávání OZP v MS       300 000,00
Podpora terénní formy SR       300 000,00
Zlepšení podmínek poskyt. služeb (investiční dotace)    800 000,00

Finanční dary firmy, fyzické osoby, prodej služeb, ostatní   259 900,00
Dary od soukromých osob       149 900,00
Nadace GLOBUS         50 000,00
Nadace TESCO I.         30 000,00
Nadace TESCO II.         10 000,00
HYUNDAI MOTOR s.r.o        20 000,00

Ostatní         1 264 323,00
Tržby za vlastní výrobky a služby       166 019,00
Příspěvek na soc. službu (uživatelé)      195 753,00
Úroky          1 071,00
Nájemné a služby spojené s nájmem – byty     901 480,00
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NÁKLADY Kč

501 100 Kancelářské potřeby 23 643.13

501 200 DHIM 176 344.00

501 210 Provozní režie, drobný hm. majetek 65 392.20

501 300 Čistící a hygienické potřeby 23 481.20

501 400 Materiál pro dílnu 38 096.00

501 500 Materiál – byty 7 504.00

501 600 Materiál – kognit. centr., podpor. zaměstn. 25 379.00

501 800 Materiál – pomůcky pro trénink paměti 58.00

502 100 Elektrická energie-byty 75 702.58

502 200 TUV + Otop 52 906.08

502 300 Plyn-byty 103 044.71

502 400 El. energie – Menssana 48 862.00

511 100 Opravy a udržování strojů 72 470.00

511 200 Opravy prostor v nájmu 1 102 364.01

512 100 Cestovné 19 216.00

512 200 Poh. hmoty 28 840.00

513 000 Náklady na reprezentaci 18 051.50

518 100 Telekomunikace 103 543.62

518 200 Poštovné, poplatky 3 396.00

Finanční zpráva
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NÁKLADY Kč

501 100 Kancelářské potřeby 23 643.13

501 200 DHIM 176 344.00

501 210 Provozní režie, drobný hm. majetek 65 392.20

501 300 Čistící a hygienické potřeby 23 481.20

501 400 Materiál pro dílnu 38 096.00

501 500 Materiál – byty 7 504.00

501 600 Materiál – kognit. centr., podpor. zaměstn. 25 379.00

501 800 Materiál – pomůcky pro trénink paměti 58.00

502 100 Elektrická energie-byty 75 702.58

502 200 TUV + Otop 52 906.08

502 300 Plyn-byty 103 044.71

502 400 El. energie – Menssana 48 862.00

511 100 Opravy a udržování strojů 72 470.00

511 200 Opravy prostor v nájmu 1 102 364.01

512 100 Cestovné 19 216.00

512 200 Poh. hmoty 28 840.00

513 000 Náklady na reprezentaci 18 051.50

518 100 Telekomunikace 103 543.62

518 200 Poštovné, poplatky 3 396.00

518 300 Vodné, stočné 17 389.00

518 400 DHIM (software) 12 676.00

518 500 Ekonomické a právní služby 282 339.15

518 600 Školení 348 841.00

518 700 Nájemné – byty 711 066.00

518 720 Nájemné MENSSANA 364 061.90

518 800 Odborná literatura 2 974.17

518 900 Služby-propagace, doprava, práce 646 945.30

518 910 Reklama a propagace 125 731.20

518 911 Nájemné akce 72 914.00

521 100 Mzdové náklady 6 721 997.00

521 220 OON – DPP 863 500.00

524 100 Zákonné sociální pojištění 2 274 880.00

525 000 Ostatní sociální pojištění 28 488.00

531 000 Daň silniční 3 811.00

538 000 Ostatní daně a poplatky 11 568.05

549 002 Hal. vyrovnání - 3.01

549 100 Pojištění majetku 62 975.10

549 300 Bankovní poplatky 7 831.00

582 000 Poskytnuté členské příspěvky 8 720.00

Náklady celkem 14 556 998.89
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VÝNOSY Kč
601 100 Tržby za vlastní výrobky 62 665.00

602 100 Pronájem, služby 68 200.00

602 200 Provize – potravinová banka 4 391.00

602 400 Příspěvek na materiál 3 231.00

602 500 Prodej služeb – akce – vstupné 27 532.00

602 600 Příspěvek na soc. službu 195 753.00

602 700 Pracovní rehabilitace 158 818.50

602 800 MSK – Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb 130 000.00

602 900 Dotace ÚP – VPP 937 349.00

644 000 Úroky 1 071.53

648 000 Zúčtování fondů 1 500.00

649 000 Nájemné a služby spojené s nájmem – byty 901 480.00

682 000 Přijaté příspěvky (dary) 259 900.00

691 100 Dotace MPSV – Bourání bariér 347 925.00

691 200 Provozní dotace MMO 1 220 000.00

691 300 Provozní dotace MSK 2 475 000.00

691 500 Dotace MPSV 1 029 564.00

691 600 Individuální projekt 5 647 703.17

691 900 Dotace MZ 887 348.00

Výnosy celkem 14 359 431.20

Výsledek hospodaření ztráta - 197 567.69



AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období v tisících

Stav k poslednímu dni
účetního období v tisících

Dlouhodobý majetek celkem 395 889

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 345 839

Podíly – podstatný vliv 50 50

Krátkodobý majetek celkem 3632 3123

Pohledávky celkem 192 36

Krátkodobý finanční majetek celkem 3251 2997

Jiná aktiva celkem 189 90

Aktiva celkem 4027 4012

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 1521 1323

Jmění celkem 1417 1521

Výsledek hospodaření 104 -198

Cizí zdroje 2506 2689

Krátkodobé závazky celkem 1034 872

Jiná pasiva celkem 1472 1817

Pasiva celkem 4027 4012

Přehled majetku, závazků a zdrojů
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Minipovídky uživatele našich služeb ing. Pavla Němce
Visací zámky
Jdu po lávce do Nové Karoliny. Na zábradlí jsou 
spousty visacích zámků zamilovaných. Některé jsou 
růžové, jiné rezavé. Na některých jsou jména jako 
třeba Martin a Martina nebo Adam a Eva a tak dál
a tak dál.
Jaké to bylo krásné, když jsem byl i já po uši zbláz-
něný do své Venuše, chodili jsme po parku a drželi 
se za ruku.
Chtěl bych takovou lásku, kdy je ti tak hezky, zažít 
ještě jednou. A klidně znova se svou ženou.

Mucholapka
Hubím hmyz a je ho všude až až. Mám na to plácač-
ku a mucholapky. Za každou zabitou mouchu mám 
desetník, za vosu pět korun.
…To víte, musím se ohánět. Platím výživné na tři děti 
a hradím složenky tak jako každý…
Snad přiletí sršeň. Za něho mám padesát korun. 
Vydělávám tak 15.000 hrubého měsíčně. Je to lepší 
než hubit mravence nebo chodit žebrat na Karlův 
most. To se pořád hrbíte.
A až se proplácám do důchodu, budu vysazený už 
jen na ty komáry, ti mi budou pít krev asi napořád.

Sociální případ
Jeden chodí od tety k babičce. Tam dostane něco k sněd-
ku, tam cigaretku. Když vyjde z bytovky, tak si zapálí.
Ten druhý sedí doma se sestrami a nudí se. Už aby byla 
sobota. To jde na diskotéku, až dostane od sociálky nějaké 
peníze.
…A mě napadá, jaký to je pocit, žít jen tak ze dne na den, 
co kdo dá…
Ani jeden z nich se asi nezbaví dluhů, nenajde si slušnou 
a stálou práci, neožení se. Jsou to totiž kluci v exekuci.

O pánovi, který si namluvil mladou kočku
Jmenuje se Viktorie. Je tuze pěkná. Jde to s ní ale ztuha. 
Musím ji hýčkat hodnotnými dárky. Jednou je to prstýnek 
za patnáct set, jindy hodinky za tři a půl tisíce. A já místo 
šetření na důchod takhle utrácím.
Potkal jsem ji jeden večer na Stodolní ulici, když jsem byl 
v klubu E99 na čaj. A od té chvíle jí splním, co jí na očích 
uvidím.
Já vím, mohla by to být moje dcera, ale když ona je tak 
moc hezká…
Příští týden má Viktorie narozeniny a jdeme na večeři do 
Imperialu na speciální menu. Tak mi držte palce,
ať jí chutná.



Výroční zpráva za účetní období 2018 ze dne 27. 05. 2019
Vyhotovila: Mgr. Jaroslava Saidlová, statutární zástupkyně, ředitelka ústavu
Grafické zpracování: Jana Lörinczová, ilustrace Jan Lörincz

Hlavní výhra
Jak já se budu mít, až vyhraji v účtenkovce první cenu, 
milión korun…
Už tu výhru vidím v živých barvách. Plavba po Středozem-
ním moři all inclusive. Od přístavu k přístavu slunce mou 
cestu bude provázet, bílí ptáci mi budou na moři zpívat, 
jak já si budu užívat. Nakonec zakotvím někde na jihu Ka-
lábrie a celou zimu strávím na prohřátých jižních svazích 
v hotýlku s plnou penzí.
Mám už napsaný děkovný dopis pro Andreje Babiše,
tak snad už přespříští týden trhnu ten balík.
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IČ/DIČ:
65469003/CZ65469003

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

TEXT J. Saidlová

GRAFIKA www.janajan.cz

Telefon: 596 918 104

Mobilní telefony:
777 034 882-3
777 034 886 777 345 512-3
608 450 512 608 944 500-1
608 944 503
777 703 414 774 452 039

Dřevařská dílna
Maďarská 1537
708 00 Ostrava-Poruba

Motivační a vzdělávací aktivity
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba

Centrum trénování paměti
Bulharská 1561
708 00 Ostrava-Poruba

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


