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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.

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

Motto:

Budujeme
místo bez
předsudků.
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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.

Cestu děláme tím, že jdeme…
Rok 2019 se nesl v duchu začínající reformy psychiat-
rické péče v Moravskoslezském kraji. Prostřednictvím 
projektu „Síťování“ se nám podařilo prohloubit spolupráci 
s jednotlivými organizacemi sdruženými v Komunitním 
plánu sociálních služeb města Ostravy a také s psychi-
atrickými nemocnicemi MSK, zejména s Psychiatrickou 
nemocnicí v Opavě a psychiatrickým oddělením Fakultní 
nemocnice v Ostravě. Do reformy psychiatrické péče 
jsme zapojili naše peer konzultanty, kteří přinášeli do 
své práce zajímavé postřehy z vlastního života s nemocí. 
Naší snahou bylo být nápomocni reformě, která povede 
k úzdravě – recovery. Recovery znamená proces, který 
vede ke „zdravému“, svobodnému životu bez závislostí. 
Člověk s duševním onemocněním by neměl prožít svůj 
život v závislosti na sociálních službách anebo na oso-
bách blízkých. Posilujeme v každém člověku s duševním 
a neurokognitivním onemocněním, který se na nás obrátí 
s žádostí o podporu, zdravé stránky jeho osobnosti 
a pomáháme tak procesu úzdravy. Toto je cílem našich 
služeb 23 let. Máme stabilní tým, kde nedochází téměř 
k žádné fluktuaci.
 Od dob založení MENS SANA, kdy jsme vznikli jako malé 
alternativní komunitní zařízení, stále jdeme tou méně 
pohodlnou cestou, abychom pomohli lidem se znevýhod-
něním dosáhnout úzdravy. Oddělili jsme podnikatelské 
aktivity od služeb a založili samostatný sociální podnik 
BOTUMY s.r.o., ve kterém v roce 2019 našlo pracovní 
uplatnění 12 lidí s duševním onemocněním. Vedle soci-
álních služeb poskytujeme lidem s duševním onemoc-
něním podporu při hledání pracovního uplatnění na trhu 
práce, volnočasové, vzdělávací, kognitivní a sociotera-
peutické programy. 
Celý náš tým prošel celou řadou odborných kurzů, semi-
nářů, workshopů a výcviků. Vedoucí služeb a sociální 

pracovníci navštívili sociální služby v Holandsku, 
Německu a Rakousku. Téměř celý tým prošel 
150 hodinovým výcvikem v „Open dialogu“. 
Přestože jsme ušli za 23 let velký kus cesty, stále máme 
před sebou kus cesty ještě vetší. Stále se máme co učit, 
ještě stále je co zlepšovat, ještě stále chceme na sobě 
pracovat, abychom mohli odvádět dobrou práci, která 
bude napomáhat potřebným k úzdravě. Velmi si váží-
me 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 ak-
tivně 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 nepo-
dařilo realizovat bez podpory Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Morav-
skoslezského kraje, Statutárního města Ostrava, Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Poruba, Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih, Úřadu městského obvodu Moravská 
Ostrava, a také bez pomoci nadací, 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 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 www.menssana.cz4



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-Poruba

Komunitní centrum Všichni spolu
K. Pokorného 447/52a

708 00 Ostrava-Pustkovec

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

5



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
Mončevová Saskie Renáta, sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2018
Podrazová Dagmar, pracovnice v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2008
Černá Hana, pracovnice v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2006
Budiačová Kateřina, aktivizační a motivační pracovnice, v MENS SANA od roku 2017
Balabán Kryštof, aktivizační a motivační pracovník, v MENS SANA od roku 2017
Holušová Daniela, aktivizační a motivační pracovnice, 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
Pechlát Matěj, sociální pracovník, v MENS SANA od roku 2013
Navrátilová Dana, sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2017
Štěpániková Jitka, pracovnice v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2017
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Ostatní pracovníci
Beck Vojtěch, finanční manažer, v MENS SANA od roku 2019
Jana Kacerovská, koordinátorka zaměstnávání OZP, koordinátorka peer konzultantů, v MENS SANA od roku 2013
Břusková Helena, case managerka, v MENS SANA od roku 2014
Pašanda Jaromír, vedoucí dřevařské dílny, v MENS SANA od roku 2013
Svorník Jan, terénní a provozní pracovník, v MENS SANA od roku 2010
Toman Petr, zástupce vedoucího dřevařské dílny, v MENS SANA od roku 2018
Cihlář Martin, aktivizační pracovník CTP, MENS SANA od roku 2017
Sakmarová Hana, vedoucí ateliéru, MENS SANA od roku 2019
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

Pracovníci projektů EU
Saidlová Jaroslava, odborný garant
Turečková Lenka, finanční manažerka projektů
Kacerovská Jana, koordinátorka projektů
Czyž Hana, koučka
Valíčková Lenka, psycholožka

Dobrovolníci
10 dobrovolníků – právní pomoc, ekonomické činnosti, vedení 
klubových činností, odborné sociálně-právní a psychiatrické 
poradenství, pomoc při studiu, kognitivní rehabilitaci, aktivi-
začních činnostech, destigmatizačních akcích, národní potra-
vinové 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
Bušina Martin, skupinová supervize
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V MENS SANA, z.ú, v roce 2019 jsme zaměstnali na hlavní pracovní poměr (dále HPP) celkem 32 zaměstnanců na 
22,6 úvazků, z toho 4,9 úvazku podpora samostatného bydlení, 8,4 úvazku sociální rehabilitace, 1,55 úvazku pracov-
níci v dřevařské dílně, 4,75 úvazků peer konzultanti, 3 úvazky ostatní činnost. Pět zaměstnanců pracovalo na dohodu
o pracovní činnosti.
S podporou Úřadu práce ČR jsme zaměstnali formou veřejně prospěšné práce na hlavní pracovní poměr 1 osobu na 
0,75 úvazku. V předešlém roce získalo podporu Úřadu práce ČR formou veřejně prospěšných prací 18 lidí na 11,75 
úvazků, v tomto roce byla podpora veřejně prospěšné práce ze strany ÚP minimální.
V roce 2019 jsme zaměstnávali na HPP 12 lidí se zdravotním postižením a 1 osobu se zdravotním znevýhodněním, 
dalších 5 osob se zdravotním postižením jsme zaměstnávali na dohody o provedení práce. Z toho množství mělo 17 
lidí vlastní zkušenost s duševním onemocněním.

Od 1. 01. 2019 do 31. 12. 2021 realizujeme jako jedna 
ze 4 partnerských organizací projekt v rámci Evropského 
sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, 
registrační číslo CZ.03. 1. 48/0.0/0.0/16_045/0009758. 
Realizátorem projektu je Moravskoslezský pakt zaměst-
nanosti pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje z.s. Projekt řeší problematiku zaměstnávání 
cílové skupiny osob s kumulací hendikepů na trhu práce. 
Projekt je zaměřen na intenzivní individuální i skupinové 
poradenství, zjišťování a postupné odstraňování bariér 
bránících osobám z cílové skupiny uspět na trhu práce. 
Komplexní podporu získá 150 osob. Prostřednictvím 
práce v našem sociálním podniku BOTUMY s.r.o. 
postupně získá minimálně 30 lidí v dlouhodobé 
evidenci na ÚP pracovní zkušenosti a dovednosti 
potřebné k uplatnění na volném trh práce.

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 prošli motivačními 
kurzy, rekvalifikačními kurzy, které se odvíjely od jejich 
vstupních zkušeností, pracovních možností a zájmů, 
a nakonec byli v daném oboru zaměstnáni na volném 
trhu práce a v chráněném pracovním prostředí. Po celou 
dobu projektu je těmto 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 rov-
něž posílit jejich orientaci v dalším profesním seberozvoji 
a zlepšit jejich budoucí šance na pracovní uplatnění.

TRANZITNÍ MÍSTA VSOCIÁLNÍCH  
  PODNICÍCH V MORAVSKOSLEZSKÉM    
  KRAJI

EVROPSKÉ DOTACE
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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 fun-
guje 22 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 ome-
zení 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, 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 jednotli-
vých dílnách potřebám cílové skupiny. Pracovníci MENS 
SANA, z.ú. pracují individuálně s jednotlivými uživateli na 
získání pracovního místa. Uživatelé využívají ambulantní 
i terénní formu spolupráce.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 byly 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_005/0003758.
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, 
státního rozpočtu České republiky a rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

Pravidelné aktivity:
Práce v rehabilitačních dílnách, dle potřeb uživatele 1x až 
5x týdně.
Aktivizační 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, 1 x týdně.
Společná setkání s klienty SR - „Bazárky“ s grilováním, 
1x měsíčně.
Zahradničení, 1x týdně.
Akce, na kterých pomáhali uživatelé (prodejní výstavy, 
kreativní dílny určené dětem a veřejnosti): 18.
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STATISTIKA

Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 15 037
Počet intervencí – krizová intervence: 37
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 1 902
Kapacita služby: 100 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služeb sociální rehabilitace: 104
Noví uživatelé: 23
Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu: 44
Pohlaví ženy/muži: 47/57
Rozdělení podle místa:
Ostrava / z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 76/28
Věkové skupiny:
16 – 18 let: 1
18 – 26 let: 6
27 – 40 let: 41
41 – 55 let: 48
56 – 65 let: 6
65 – 80 let: 2
Uživatelé, kteří využili socioterapeutické skupinové práce: 17
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách, pracovní rehabilitaci, přípravě na práci a na otevřeném trhu práce: 37
 
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava

Příklady dobré praxe

Pan L. (42 let) nastoupil do služby SR s tím, že by se rád 
cítil psychicky lépe, zlepšil své kognitivní funkce, aby 
zvládl psychologické testy na ŘP, a získal zaměstnání. 
Nejprve začal docházet za paní psycholožkou, poté na 
kognitivní rehabilitaci a na psychoterapeutickou skupinu, 
zapojil se do muzikoterapie. Po krátké době zhodnotil, 
že se cítí lépe po psychické stránce, proto na skupiny 
přestal docházet. Zaměřili jsme se následně na získání 
práce. Pan L. úspěšně zvládl psychologické testy na ŘP 
a během krátké doby si také našel práci. Spolupráce 
takto byla úspěšně zakončena. Hanka Č.

Pan K. (33 let) nastoupil do služby spíše na přání matky, 
která vnímá, že je syn úplně izolován. Neměl žádné 
kontakty s nikým kromě ní. Pan K. byl zpočátku velmi 
opatrný a nemluvný. Postupem roku začal být komu-
nikativnější a sám přišel na to, že je kontakt s lidmi 
i příjemný. Nyní vnímáme, že k nám dochází už proto, že 
sám chce. Zapojil se do další aktivity, která mu pomáhá 
se více zapojovat do společenského života. Získal tím 
odvahu a touhu zvládnout některé věci sám. Na konci 
roku se mu podařilo samotnému vydat se nakoupit do 
nedalekého obchodu. Věříme, že se mu podaří stále více 
se zapojovat do společenského dění a být více samo-
statný. Jakub Č.
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V roce 2019 jsme se opětovně zapojili do Národní 
potravinové sbírky, která se konala 23. 11. 2019. Díky 
těmto vybraným potravinám jsme mohli podpořit naše 
klienty a osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci. 
Hanka N.

Slečna J. Š. nastoupila do služby sociální rehabilitace, 
protože jí to bylo doporučeno pracovnicí z úřadu práce. 
Nastoupila do MS, aby si osvojila návyky pravidelně 
někam docházet a socializovala se do společnosti. 
Zpočátku spolupráce slečna J. Š. téměř nekomunikovala, 
dlouze přemýšlela, než něco řekla nebo odpověděla. 
Přiznala, že jí to dělá problém a samo okolí s tím má 
problém. Zapojila se do terapeutické skupiny, kde po půl 
roce byl vidět obrovský pokrok v komunikaci. Dokázala 
reagovat na dotazy rychleji, sama od sebe začala mluvit 
v souvětích a nedělalo jí problém odpovídat na jakýkoliv 
dotaz. Díky kognitivní rehabilitaci se jí zlepšila slovní 
zásoba a prohloubila koncentrace, kterou i předtím 
měla velmi dobrou. Docházela krátkou dobu na krea-
tivní dílnu, kde si přála něco tvořit, být užitečná. Našla 
si práci, ale tím naše společná spolupráce nekončila. 
Naše součinnost po nalezení práce spočívala v podpoře 
zaměstnání, v řešení vzniklých situacích na pracovišti. 
Vnímala obrovský pokrok v tom, kdy nejdříve nebyla 
schopna komunikovat s kolegyněmi. Postupem času 
dokázala i sama řešit vzniklé problémy na pracovišti 
nebo se sama zeptat, když pociťovala potřebu nějakou 
situaci vyřešit. Jejím hlavním přáním bylo zapojit se do 
pracovního procesu a umět komunikovat s lidmi. Tohoto 
očekávání jsme dosáhli, a proto se rozhodla, že již dále 
službu sociální rehabilitace nebude potřebovat. 
Slečna E. E. trpí psychotickými poruchami s kvalitní 
remisí. Nemoc u ní propukla v roce 2018, kdy 
utekla z domu a byla nějakou dobu nezvěstná. Poté byla 

hospitalizována v PNO. Jejím hlavním požadavkem bylo 
uvolnění, relaxace, nalezení opět sama sebe. Potře-
bovala vytvořit strukturu dne, aby dopoledne nespala 
a později byla schopná návratu do školy. Vyslovila přání 
o podporu při překonání strachu a podporu při studiu, 
které měla do září pozastaveno. Ze začátku byla slečna 
E. napohled unavená, zavíraly se jí oči. Postupem času 
bylo znatelné, že je jí lépe a lépe – i přítel si toho všiml 
a konstatoval, že je aktivnější a má větší elán do života. 
Prostřednictvím společně sestaveného 
režimu a pravidelnou docházkou na kreativní dílnu, kde 
se zároveň i socializovala, si pomalu navykla na vstávání 
v ranních hodinách. Také díky pravidelné výuce anglič-
tiny se naučila pravidelnosti. Musela se připravovat na 
hodinu, vyžádala si i domácí úkoly. V září se vrátila do 
školy a pociťuje u sebe velkou změnu. I když je škola 
velmi náročná a čekají jí zkoušky, tak psychický stav se 
jí razantně vylepšil. Dříve postrádala kontakt s lidmi, 
byla jen zavřená doma nebo občas došla na brigádu. 
Díky docházení na aktivity si postupně navykla na větší 
kolektiv lidí. Nyní má zase pocit, že někam patří a je 
v kontaktu jak ve škole, tak i mimo ni, se svými vrstev-
níky, se kterými se setkávala dříve.
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Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení

je název projektu a zároveň sociální služby. Tento projekt 
je pokračováním projektu Terénní tým, který realizujeme 
za podpory statutárního města Ostrava a 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 2019 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 
obvodu Ostrava-Jih 10 bytů zvláštního určení 
(0+1 a 1+1) na ulici Horymírova v domě s pečovatelskou 
službou. V roce 2019 došlo v těchto bytech k obměně 
čtyř uživatelů. Většina uživatelů obývajících byty zvlášt-
ního určení nebyla v průběhu roku 2019 hospitalizována 
v psychiatrické nemocnici. 
V katastru Ostrava-Přívoz jsme v roce 2019 měli v nájmu 
od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz 2 nácvikové byty – jeden třípokojový byt pro účely 
skupinového bydlení a jeden jednopokojový byt. V těchto 
bytech bydleli v roce 2019 celkem 4 uživatelé a během 
roku došlo k obměně 2 uživatelů. Od září roku 2015 do 
konce roku 2019 se nám podařilo ve spolupráci s Úřa-
dem městského obvodu Ostrava-Poruba získat pro účely 
nácvikového bydlení 10 bytů (0+1, 1+1, 1+2) pro nácvi-
kové bydlení na ulici Dělnická a 1 třípokojový krizový byt 
pro účel zázemí pracovníků a dočasného řešení krizových 
nepříznivých sociálních situací našich uživatelů. V těchto 
bytech jsme poskytovali službu celkem 22 uživatelům 
s vážným duševním onemocněním. Následné bydlení 
v nájemních bytech získalo s pomocí našich pracovníků 
v roce 2019 celkem 7 uživatelů sociální služby.
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STATISTIKA

Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 8 734
Počet intervencí – Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: 1 660
Počet intervencí – Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 3 064
Počet intervencí – Sociálně terapeutické činnosti: 2 244
Počet intervencí – Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 32
Počet intervencí – Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1 766
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 886
Kapacita služby: 70 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení: 70/70 uživatelů s diagnózou z okruhu SMI (F2, F3, 
F4,F6).
Noví uživatelé ve službě/Uživatelé kteří ukončili službu: 8/13
Uživatelé v nácvikových bytech celkem:
Počet uživatelů nácvikových bytů v katastru Ostrava-Poruba/Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 20/13/4 celkem 37
Počet nácvikových bytů v katastru Ostrava-Poruba/ Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 11/10/2 celkem 23
Pohlaví ženy/muži: 26/44
Rozdělení podle místa: Ostrava/z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 52/13
Věkové skupiny:
18 – 26 let: 2
27 – 40 let: 25
41 – 55 let: 30
56 – 65 let: 12
65 – 80 let: 1
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách, přípravě na práci, v projektu D6 a na otevřeném trhu práce: 24

Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava

13



Příklady dobré praxe

Pan T. využívá službu podpora samostatného bydlení 3,5 
roku. Bydlí v nácvikovém bytě se spolubydlícím. Sociální 
situace pana T. byla nepříznivá. Měl dluhy z minulosti, 
které nebyl schopen splácet. Pan T. byl vždy velmi sna-
živý při hledání práce. Díky svému zdravotnímu stavu se 
však dlouho nedařilo sehnat zaměstnání, ve kterém by 
delší dobu vydržel. Díky pracovní rehabilitaci se podařilo 
panu T. zlepšit sebevědomí a zlepšit řešení situací, které 
na pracovišti probíhají. Po cíleném hledání práce pro OZP 
se podařilo panu T. sehnat práci na 6 hodin, 5 dní v týdnu. 
Díky pravidelnému výdělku se panu T. podařilo splatit část 
dluhů úplně a ostatní dluhy se mu začínají strhávat z pří-
jmů. Pan T. situaci vnímá jako posun dopředu, od kterého 
se může odrazit při řešení dluhové situace. Po splacení 
jednoho celého dluhu začal pan T. šetřit na kauci na byt, 
což si určil jako další cíl, který ho může vézt ke stabilizaci 
sociální a zdravotní situace.

Paní K., 37 let, se na nás obrátila před sedmi lety prostřed-
nictvím sociální pracovnice městského úřadu. Potřebovala 
řešit svou nepříznivou sociální situaci. Přespávala 
v azylové domě, měla dluhy a jediným příjmem paní K. byly 
dávky hmotné nouze. Potřebovala podporu 
v oblasti psychického stavu, kdy měla nekontrolované pro-
jevy posttraumatické stresové poruchy a poruchy přizpů-
sobení. Nezvládala péči o své 3 děti, které byly následně 
svěřeny do péče tehdy žijícího bývalého manžela. Poté co 
manžel zemřel, děti byly svěřeny do péče pěstounů. Paní 
K. jsme byli také oporou, když jí zemřela matka, na kterou 
byla citově vázána. V rámci dlouhodobé a intenzivní spolu-
práce se paní K. naučila zvládat samostatné 
bydlení, hospodařit s penězi a pečovat o domácnost. 
Podařilo se znovu navázat kontakt s dcerami 
i s pěstouny. Paní K. vystřídala v průběhu naší spolupráce 
několik zaměstnání na zkrácený úvazek. Jednalo se vždy 
o práci pro osoby se zdravotním postižením. Nyní má paní 
K. již 3. rokem stálou práci na zkrácený úvazek, splácí dluhy 
a získala nájemní smlouvu na obecní byt, kde žije společně 
s přítelem, se kterým má dlouhodobý vztah. Pravidelně 
navštěvuje své 3 dcery v pěstounské rodině. V současné 
době pracujeme na ukončení sociální služby.
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DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

MENS SANA, z.ú. je registrovaným poskytovatelem soci-
álních služeb a zároveň poskytovatelem doplňkových čin-
ností, 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. Dále v doplňkové čin-
nosti realizujeme destigmatizační projekt Prolomení ticha 
a projekt na podporu reformy psychiatrické péče v MSK 
s názvem Síťování.

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ PROŠLI DOPLŇKOVÝMI AKTIVITAMI
MENS SANA, z.ú. ZA OBDOBÍ 01-12/2019

celkový počet účastníků PRAVIDELNÝCH AKTIVIT 111

účastníci s trvalým bydlištěm v rámci Ostravy 86

STATISTIKY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI MENS SANA, 
z.ú. ZA OBDOBÍ 01-12/2019
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SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOT-
NÍCH SLUŽEB V REGIONU OSTRAVA 
V NÁVAZNOSTI NA REFORMU PSYCHI-
ATRICKÉ PÉČE

Projekt Síťování sociálních a zdravotních služeb v regionu 
Ostrava v návaznosti na reformu psychiatrické péče byl 
s finanční podporou statutárního města Ostrava reali-
zován od března do prosince 2019. Projekt byl primárně 
zaměřen na lidi s duševním onemocněním s trvalým byd-
lištěm v Ostravě, kteří byli hospitalizováni v Psychiatrické 
nemocnici v Opavě (PNO).
Prostřednictvím pravidelných návštěv case managera, 
byla těmto lidem nabízena následná péče v denním sta-
cionáři (DS) Fakultní nemocnice v Ostravě (FNO). Cílem 
projektu bylo snížení počtu dnů hospitalizace v PNO, 
které musí člověk s duševním onemocněním absolvovat, 
než se vrátí do domácí péče, popřípadě informovat 
a zajistit následnou péči v DS FNO. Léčba ambulantní for-
mou v DS FNO přinesla lidem s duševním onemocněním 
možnost žít v blízkosti rodinných příslušníků a zároveň 
pracovat na své úzdravě. Mnoho lidí s duševním onemoc-
něním nese situaci, kdy jsou po dlouhé týdny i měsíce 
odloučeni od svých blízkých, velmi těžce. Zejména lidé 
s duševním onemocněním, o které pečují rodiče v seni-
orském věku, jsou často zcela bez kontaktů s blízkými 
osobami.
Za realizované období projektu bylo provedeno 28 
výjezdů do PNO a uskutečněno 206 intervencí. Celkem 
bylo osloveno 71 pacientů, z toho 63 s trvalým bydliš-
těm v Ostravě, a to jak na uzavřených, tak na otevřených 
odděleních PNO. Největší zastoupení pacientů v počtu 28 
lidí bylo z obvodu Ostrava-Jih, dále 11 pacientů z obvodu 
Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz a 8 pacientů 
z obvodu Ostrava-Poruba. Dále v rozmezí 1 až 5 

pacientů byly zastoupeny obvody Ostravy Hrabová, 
Mariánské Hory a Hulváky, Pustkovec, Radvanice, Slez-
ská, Stará Bělá a Vítkovice. Z celkového počtu pacientů 
jich 16 přešlo do následné péče DS FNO a 14 pacientů 
bylo předáno do péče komunitním týmům organizací 
zaměřených na cílovou skupinu lidí s duševním onemoc-
něním v Ostravě. 
Díky realizaci projektu byla navázána úzká spolupráce, 
jak se zdravotně-sociálním personálem PNO, tak 
s komunitními týmy organizací následné péče Komunit-
ního plánování Ostravy a sociálními pracovníky 
města Ostrava. Projekt byl prezentován a zastupován na 
jednotlivých akcích a jednáních v rámci reformy psychi-
atrické péče. Celkem bylo uskutečněno 8 exkurzí case 
managera v dalších sociálních a zdravotních zařízeních. 
Case manager se pravidelně účastnil setkání 
Komunitního plánování sociálních služeb Ostravy, skupi-
ny Občané s duševním onemocněním a psychosociálními 
obtížemi. Aktivně se účastnil 31 aktivit, jako jsou např. 
setkání zástupců komunitních týmů v rámci psychiatrické 
reformy, diskusní fóra, semináře k reformě psychiatrické 
péče a zavedení multidisciplinární spolupráce a aj.
Díky projektu se nám podařilo pomoci lidem hned 
v počátku jejich onemocnění, dále i lidem, kteří se dlou-
hodobě potýkají se svou nemocí sami a o možnostech 
následné ambulantní péče nevědí, a následně dohodnout 
s PNO zkrácení hospitalizace a pokračování léčby v DS 
FNO a předejít tak nechtěné izolaci a dlouhodobému 
odloučení od rodin.

Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Příklady dobré praxe

Pan K., 22 let, student, v posledním ročníku 
bakalářského studia. Začátkem roku se u něj 
projevilo psychotické onemocnění a musel být hospitali-
zován v Psychiatrické nemocnici Opava (PNO). Jednalo se 
o prvo-ataku, a tedy i první hospitalizaci. Byl už skoro přes 
měsíc pryč z domova, kontakt s rodinou probíhal, ale necítil 
se v prostředí nemocnice dobře a jeho stav se nelepšil. 
Začátkem května byla case managerkou projektu 
navázaná spolupráce s klientem, otcem a zdravotním per-
sonálem psychiatrické nemocnice, a bylo zahájeno jednání 
o zkrácení hospitalizace a pokračování léčby ambulantně 
v denním stacionáři DS FNO, blíže klientovu domovu. Pra-
videlnými návštěvami case managerky, jednáními o mož-
nosti dokončení léčby v DS FNO a vidině klienta, že bude 
blíže domovu, se klientův stav začal lepšit tak, že koncem 
měsíce bylo dohodnuto zkrácení hospitalizace a nástup do 
DS FNO. Pan K. ihned po propuštění z PNO nastoupil do 
denního stacionáře, který absolvoval v plném 
rozsahu. Jeho stav se během docházení do DS FNO 
výrazně zlepšil. Po stacionáři navázal spolupráci se sociální 
službou a po prázdninách nastoupil zpět do školy. 
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Ostrov naděje

Projekt realizujeme za finanční podpory statutárního 
města Ostrava již od roku 2003. Projekt realizujeme 
s finanční podporou statutárního města Ostrava od roku 
2003. Projekt je zaměřen na poskytování vzdělávacích, 
volnočasových, klubových, terapeutických aktivit a pro-
gramů prevence duševního onemocnění. Hlavní cílovou 
skupinou jsou lidé se zkušeností s duševním onemoc-
něním a lidé s kognitivním deficitem, kteří nepotřebují 
využívat sociální služby anebo kteří prošli sociálními 
službami a mají naplněny své cíle v individuálních plá-
nech, ale nadále potřebují podporu a bezpečný prostor, 
ve kterém by mohli rozvíjet anebo alespoň uchovat své 
kognitivní i kreativní schopnosti. Tito lidé kvůli velmi níz-
kým invalidním důchodům a specifickým potřebám 
nemohou navštěvovat placené volnočasové aktivity 
určené široké veřejnosti. Projekt je také mnohem „lev-
nější“ 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. 
Projekt nabízí také psychologickou pomoc a podporu. 
V roce 2019 navštívilo našeho psychologa celkem 42 
klientů, přičemž v některých případech se do spolupráce 
a podpory zapojili také rodinní příslušníci a jiné 
osoby blízké. Frekvence a délka spolupráce se odvíjela od 
aktuálních potřeb klientů, nejčastěji se jednalo o setká-
vání 1x za 14 dní, dle potřeb klientů probíhala sezení 
s psychologem také v terénu či v jejich domácnostech. 
Součástí spolupráce psychologa s klientem byla rovněž 
telefonická podpora, a to zejm. v krizových situacích kli-
entů. Problémy či cíle klientů byly různorodé, stejně tak, 
nehledě na konkrétní diagnózu klientů, byla různorodá 
cesta k jejich řešení a občas vyžadovala i týmovou spolu-
práci se sociálními pracovníky, peer konzultanty, 

aktivizačními pracovníky či psychiatry. Problémy či 
důvody ke spolupráci s psychologem jsou vždy jedinečné, 
jedinečný je také klientův pohled na vlastní život a své 
možnosti, společná však zůstává tendence v co nej-
větší míře podpořit a rozvíjet kompetence klienta, jeho 
samostatnost, zodpovědnost, dodat mu odvahu být sám 
sebou a naději, že existuje jeho vlastní cesta, která vede 
dál. 
V rámci socioterapeutických programů, jsme v průběhu 
roku uskutečnili celkem 48 psychoterapeutických skupin 
pro lidi s duševním nemocněním. Důležitou součástí 
projektu jsou kreativní terapie, zejména muzikoterapie 
a arteterapie. Skupinová muzikoterapie probíhala v MS 
ve skupině 6 -12 účastníků, kterou vedly dvě muzikote-
rapeutky. Každé setkání mělo svůj tematický program, 
který na sebe tematicky navazoval a obsahoval dílčí 
muzikoterapeutické cíle konkrétních uživatelů. Jednotlivé 
programy byly přizpůsobeny na míru potřebám účastníků 
v souladu s jejich individuálními muzikoterapeutickými 
cíli. Arteterapie nabízela bezpečný a důvěrný prostor pro 
kreativní tvorbu, ve kterém jsou respektovány a rozvíjeny 
hodnoty jako otevřenost, svoboda a autenticita bez 
nároku na umělecké předpoklady. Ateliér byl otevřen 
pět dní v týdnu. Podařilo se zavést zvyk příležitostně 
napnout rozměrný formát papíru na zeď, jenž sloužil jako 
médium společné komunikace a tvorby všech, kteří chtěli 
být zapojeni. Postupně tak v daném čase vznikal 
společný velkoformátový obraz, který reflektoval rozpo-
ložení lidí v ateliéru i jejich vzájemnou interakci. Celkově 
v roce 2019 stoupl počet zájemců o služby výtvarného 
ateliéru na 40 osob. Někteří službu využívali jen dočasně. 
Pravidelně do ateliéru docházelo cca 25 osob týdně.
V roce 2019 jsme uskutečnili 6 výstav děl lidí s DO 
(Galerie Mlejn, Knihovna L.Podéště, Knihovna Vietnam-
ská, Knihovna Hrabůvka, Galerie Zámku v Porubě, 
Obecní úřad v Krmelíně). 
Preventivní programy pravidelně využívaly děti a mlá-
dež z Dětského domova se ZŠ z Ostravy-Kunčic. 
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Pro tyto děti jsme v průběhu roku zrealizovali 12 kre-
ativních programů. Především dětem byly také určeny 
kreativní dílny konané u příležitostí různých akcí (Lidé 
lidem, Den Země, dny sociálních služeb v Hlučíně, Opavě, 
Benefiční běh pro Standu Hovadíka (našeho uživatele), 
Svět jinýma očima (Jiráskovo nám.), Zámecké slavnosti, 
CrazyFest, Advent plný andělů a další). Klubové a spole-
čenské aktivity projektu využívali také lidé s DO z jiných 
organizací KP Ostrava (HOST, Klub Mlýnek, Spirála 
o.p.s., DZR Slunovrat). V roce 2019 se aktivně zapojilo 
do výukových programů v MENS SANA 53 uživatelů. 
Jednalo se o výuku angličtiny, práci s počítačem, hospo-
daření s penězi, individuální kognitivní rehabilitaci pro lidi 
s diagnostikovaným neurodegenerativním onemocněním 
(především Alzheimerova demence a další). 
Velké množství lidí se zapojilo do společenských pro-
gramů s názvem Čtení ze šuplíku, které jsme pravidelně 
pořádali v prostorách Knihovny města Ostravy na ulici 
28. října. Účastníci akcí měli možnost slyšet zajímavé 
autorské texty zúčastněných básníků z řad lidí s DO 
a také vidět vystoupení našeho hudebního souboru 
TŘESK a divadélka NETŘESK. Naše kapela TŘESK usku-
tečnila v roce 2019 celkem 26 hudebních vystoupení, 
čímž výrazně podpořila destigmatizaci v MSK. V rámci 
projektu jsme s klienty chodili plavat do rehabilitačního 
bazénu v Porubě. Dále proběhly 2 turnaje ve stolním 
tenise, do kterých se zapojily organizace Komunitního 
plánování Ostrava (Mlýnek, DZR Slunovrat, RENAR-
KON). V rámci projektu jsme spolupracovali se střed-
ními i vysokými školami ostravského regionu. Více než 
20letou spolupráci máme navázanou se Střední školou 
prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě. Tato škola byla 
hlavním organizátorem Turnaje ve florbale, který naše 
družstvo vyhrálo. V roce 2019 jsme s pomocí našich peer 
konzultantů realizovali 10 výletů do přírody. Společně 
s klienty jsme navštívili 6 koncertů a 4 divadelní předsta-
vení. V rámci projektu jsme uskutečnili mimo pravidelné 
aktivity celkem 178 akcí. Mladým lidem, kteří se pravi-

delně zapojovali do kreativních a společenských aktivit 
pořádaných MENS SANA, jsme pomáhali prostřednictvím 
odborných praxí i stáží připravovat se na svá budoucí 
povolání. S výše uvedeným programy nám pomáhali dob-
rovolníci organizací SPOLU (Filozofická fakulta Ostravské 
Univerzity) ADRA a STOP.
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Pravidelné aktivity projektu:

Keramická, textilní, výtvarná dílna: pondělí – pátek 12 – 16 hodin, využilo 40 osob, pravidelně 25 týdně
Výukové programy: (výuka angličtiny, PC, těsnopisu, pomoc při studiu), 1x až 2x týdně, využilo 53 osob
Ateliérová tvorba, arteterapie: pondělí-pátek 12 – 16 hodin, využilo 45 osob, pravidelně 20 týdně
Hudební dílna: 4 – 6 x do měsíce, využívalo pravidelně 8 osob, 26 vystoupení hudební skupiny TŘESK
Muzikoterapie: 4x do měsíce: středa 15 – 17 hodin, 83 setkání, využívalo pravidelně 32 osob
Divadelní dílna: 4x do měsíce: pátek 13 – 15 hodin, využívalo pravidelně 6 osob
Socioterapeutické skupiny: tři skupiny, 1-2x do měsíce, 22 pravidelných účastníků
Klub: Setkání rodičů s malými dětmi do 8 let: 4x do roka, 6 maminek se svými dětmi
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
Čtení ze šuplíku: 1x měsíčně s výjimkou července a srpna, 10 setkání, průměrně 25 osob
Preventivní programy pro děti a mládež: 10 programů pro děti a mládež z DD v Ostravě-Kunčicích
Psychologické poradenství: 2x týdně, využilo 42 lidí s duševním onemocněním

Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Příklady dobré praxe

Starší žena, paní E. s parézou pravé části těla, s ome-
zenou hybností dolních končetin a jemnou motorikou 
v prstech pravé ruky. Když paní E. začala navštěvovat 
výtvarný ateliér, projevovala se zprvu jako komunikativní 
a nadšená osoba, kterou tvoření baví a ráda by se v něm 
zdokonalila. Pod touto společenskou maskou se nic-
méně časem rozkryl psychický stav vyznačující se velmi 
nízkým sebevědomím – neustálé omlouvání a vděk 
i tam, kde to nebylo namístě, přílišná pokora, zdráhání 
se v přijetí laskavosti i pozornosti. Pravidelně na vše 
reagovala tak, že si to nezaslouží. Někdy si odmítala vzít 
i víc než jeden výkres, protože svou tvorbu vnímala jako 
čmáranice a plýtvání papírem. Nízké sebevědomí 
a sebeúcta se projevovaly také v přílišné snaživosti, 
snaze vyhovět autoritě. Tyto snahy byly pravidelně 
následovány přísnou sebekritikou. Paní E. si přála 
vyzkoušet a naučit se všechno, pokud možno hned 
a dokonale. Tomu moc nepřispíval ani fyzický limit těla 
po nemoci – třes v rukou, roztržitost a špatná kon-
centrace. Zpočátku si paní E. vyzkoušela nejrůznější 
výtvarné techniky: tvorbu vlastních mandal, kresbu 
akvarelovými pastelkami, malbu kávou, malbu akva-
relem i kresbu přírodním uhlem podle modelu. Založili 
jsme společně složku na výtvarné práce, kde ukládáme 
všechny pokusy, protože právě tyto nedokonalé 
pokusy jsou svědectvím o vývoji a pokroku, který by 
jinak nebyl tolik patrný. Za deset měsíců 
arteterapeutické spolupráce se nám podařilo posunout 
jak po technické stránce, kdy se paní E. lépe zakotvila 
v tom, které techniky jsou jí bližší a které je namístě 
dále rozvíjet, tak i po psychické stránce. Paní E. je nyní 
schopná lépe rozlišovat své chybné vzorce v přemýšlení 
a chování. Díky tomu, že si je nyní již uvědomuje, může 
pracovat na uzdravení. Učí se klást si rozumné cíle, 
vyměnit přehnané nároky za trpělivost a chápat chyby 

jako učitele na cestě za zdokonalením. Nyní je již 
schopná se ocenit a pochválit, být k sobě laskavější 
a nečekat pochvalu pouze odněkud zvenčí. 
Výtvarná tvorba v případě paní E. funguje jako kataly-
zátor skrytých motivů a vzorců psychiky. Současně je 
tato forma sebepoznání pro ni zábavnou výzvou. Do 
tvorby jako formy terapie se nenutí, přijímá ji snáz než 
formu jinou. Toto osobní zaujetí a výdrž umožnily paní E. 
poctivě cvičit dovednosti uměleckého vyjádření, což při-
neslo ovoce. Čas od času vytahujeme složku s obrázky 
a porovnáváme první pokusy s těmi současnými a vývoj 
je opravdu znát. Paní E. to přináší uspokojení a radost 
z nalézání osobní hodnoty.

Uživatelka výuky počítačů v seniorském věku přicházela 
velmi roztržitě, jakoby potřebovala všechno stihnout 
a připadala si, že nic neumí. Ukázalo se, že si nosí velký 
tlak na výkon z domova. Postupně jsme si ukazovali 
základy práce s počítačem a uživatelka se začala také 
zklidňovat, když zjistila, že jí to jde. Naučili jsme se 
vyhledávat dopravní spojení a také práci s mailovou 
adresou. Uživatelka je spokojenější a už nemluví o tom, 
že nic neumí. 



Prolomení ticha

Projekt realizujeme od roku 2009 jako součást 
celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. 
V Ostravě jsme uskutečnili kampaň pod názvem 
OSTRAVSKÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (dále OTDZ). 
Projekt Prolomení ticha vznikl sloučením s projektem 
Bez bariér, který jsme realizovali od roku 2004. Cílem 
kampaně a zároveň projektu je „destigmatizace“ – 
snížení tíhy společenských předsudků kolem lidí 
s duševním onemocněním a větší tolerance společnosti 
k těmto lidem. Do projektu jsou zapojeny také organizace 
sdružené v Komunitním plánu města Ostravy. Informace 
k probíhající kampani jsme zveřejňovali prostřednictvím 
tiskové zprávy, infoportálu Helpnet, TV a rozhlasových 
vysílání, upoutávek v tisku, prostřednictvím sociálních 
sítích Facebooku, Instagramu a LinkedIn. OTDZ se konaly 
pod záštitou náměstka primátora Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D. a náměstka Mgr. Lukáše Curyla. Stěžejní akcí OTDZ 
bylo uskutečnění VI. ročníku CRAZY FESTU 
(dále CF). CF se konal ve dnech 11. – 13. 9. 2019 na 
Zámku v Porubě. První festivalový den zahájila kapela 
Tygrasz, následovalo vystoupení Václava Koubka 
a divadelní představení Jana Potměšila, který zvolil 
k tématu duševní zdraví představení "Dialog dvou světů". 
Druhý festivalový den představil uměleckou tvorbu lidí 
s DO. Na vernisáži kreseb a maleb s názvem PROLOMENÍ 
17 vystoupila kapela TŘESK, kde většina členů má vlastní 
zkušenost s DO. Program pokračoval vystoupením 
"Útěk" Statického divadla. Následoval koncert kapely 
Timbuktu a koncert kapely Cirkus Brothers. Třetí den 
festivalu jsme zahájili koncertem kapely New Bridge, 
následoval koncert kapel Kofe-in a Létající rabín 
a vystoupení afrických hudebníků s názvem Njachas 
African, kteří zároveň uspořádali bubenický workshop 
pro veřejnost. Celý festival zakončila ohnivá show 
souboru NON SANCTI. Po celou dobu festivalu probíhaly 
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kreativní workshopy: výroba skládaček z papíru a výroba 
"bosobotek". Tento festival, který je ojedinělý v našem 
regionu, považujeme za stěžejní destigmatizační akci 
konanou na podporu lidí s DO v MSK. Dne 4. 10. 2019 
jsme uskutečnili VI. workshop v DZD Slunovratu na téma 
"Bo blázním, no a?" Workshopu se již tradičně zúčastnili 
studenti sociálních oborů i se svými učiteli a také lidé 
z řad odborné i laické veřejnosti. Po celý rok jsme se 
aktivně zapojovali do workshopů, seminářů a kulatých 
stolů na podporu reformy péče o duševní zdraví. 

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

Pan K. L. spolupracuje s MS již 7. rokem a prošel větši-
nou aktivit MS (vč. nácvikového bydlení). Jeho 
psychický stav v průběhu doby kolísal, delší stabilní 
úseky se střídaly s krátkodobými atakami onemocnění 
a experimenty s psychotropními látkami, přičemž jedna 
z atak vyústila v suicidální pokus se závažnými zdravot-
ními následky. Uživatel se však fyzicky zotavil a po delší 
době strávené v PN Opava se stabilizoval i psychicky. 

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 
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. 
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 artetera-
peutické a muzikoterapeutické aktivity a také fyzické 
zdravotní cvičení tai-chi. Uživatelům se věnuje externí 
psycholog, který se podílí na koncepci kognitivní reha-
bilitace a na nastavení tréninku u jednotlivých uživa-
telů. 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 kogni-
tivní rehabilitaci je stále velmi vysoký. Od 4. září 2015 
byla většina kognitivně rehabilitačních aktivit přesunuta 
do bezbariérové budovy na ulici Bulharská, kterou se 
nám podařilo získat do pronájmu ve spolupráci s ÚMOb 
Ostrava Poruba. Budovu jsme svépomocí adaptovali dle 
dispozic a potřeb Centra trénování paměti. 
V roce 2019 jsme opět ve spolupráci s ÚMOb Poruba 
rekonstruovali v budově Centra trénování paměti dvě 
nové doposud nevyhovující místnosti a jejich spojením 

jsme vytvořili nový víceúčelový sál. Ten jsme vybavili 
technikou a nábytkem, což nyní umožňuje realizaci šir-
šího spektra skupinových aktivit, včetně aktivit zamě-
řených na širokou veřejnost a školy. V tomto roce jsme 
se také stali partnery Komunitního centra Všichni spolu 
v Ostravě Porubě, kde jsme 3x týdně poskytovali kogni-
tivní rehabilitaci především obyvatelů Poruby.

Za období 01/2019 – 12/2019 prošlo kognitivní rehabi-
litací v CTP 131 uživatelů, z čehož bylo 43 osob s dušev-
ním onemocněním, 56 osob s neurologickým onemoc-
něním, 19 osob s traumatickým postižením mozku a 13 
osob s mentálním postižením. Z celkového počtu účast-
níků bylo 106 osob (81%) z širšího správního obvodu 
Ostravy, zbytek z blízkého okolí. Každému jednotlivci byl 
tréninkový program přizpůsoben podle jeho individuál-
ních zdravotních i psychických dispozic. Průměrný počet 
uživatelů, kteří prošli Centrem trénování paměti týdně, 
byl 89 osob. Celkově pak bylo realizováno téměř 7,9 tis. 
kognitivně-rehabilitačních intervencí. 

24

Centrum trénování paměti – Kognitivní rehabilitace



V současné době žije nadále s matkou v Havířově, ale 
jeho náhled na svět je plně přiléhavý a racionální. Co 
ovšem přetrvává, jsou jeho kognitivní problémy: těžko 
se soustředí, hůře si pamatuje a má potíže s výbavností 
slov. Proto nadále trvá jeho spolupráce s MS. Je aktivní, 
dochází na kognitivní rehabilitaci (jejíž pozitivní dopady 
se projevují v běžném každodenním životě), muzikote-

Finanční podpora: statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba,
program ČSOB pomáhá regionům, Nadační fond Myriáda

rapii a hudební soubor Třesk, kde zpívá a hraje na ryt-
mické nástroje. Má v MS řadu přátel, snaží se sportovat. 
V poslední době začal také vyučovat angličtinu pro jiné 
klienty. Do budoucna chceme udržet pozitivní trend 
jeho každodenního fungování a zvažujeme zapojení do 
peer-programu, kde by své zkušenosti a pomoc mohl 
předávat další lidem, kteří ji aktuálně potřebují.

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ PROŠLI PROGRAMEM KOGNITIVNÍ REHABILITACE ZA OBDOBÍ 01-12/2019

celkový počet účastníků 131 100%

neurologické onemocnění 56 43%

duševní onemocnění 43 33%

traumatické poškození mozku 19 15%

mentální postižení 11 9%

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

DČ SR

kognitivní rehabilitace individuální 3762 1124

kognitivní rehabilitace skupinová 3726 962

muzikoterapie / 243

ateliér skupinový 3 3

externí uživatelé 265 /

celkem za aktivitu 7756 2223

celkem za období 01-11/2018  9979
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP A OZZ

Hlavním cílem projektu bylo udržení pracovních aktivit 
lidem s duševním onemocněním (DO) a kognitivním 
deficitem ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, 
Statutárním městem Ostrava a s Krajskou pobočkou 
Úřadu práce ČR v Ostravě (dále ÚP). S touto podporou 
jsme realizovali pracovní rehabilitaci a veřejně pro-
spěšné práce (dále VPP). Osoby s duševním onemoc-
něním pobírající ID 1.-3. stupně jsme zaměstnali na 
HPP formou zkrácených úvazků (12 osob) a na dohody 
o provedení práce (celkem 5 osob). Šlo především o práci 
peer konzultantů, v menší míře pak o práce na dřevař-
ské dílně, lektorování, aktivizační a motivační činnosti. 
V roce 2019 se již začalo zaměstnávání OZP a sociálně 
znevýhodněných osob více realizovat prostřednictvím 
sociálního podniku BOTUMY s.r.o., jehož je MENS SANA 
spoluzakladatelem. Další změnou bylo omezení podpory 
aktivní politiky zaměstnanosti ze strany úřadu práce, 
díky čemuž jsme v roce 2019 vytvořili pouze 1 pracovní 
místo v rámci veřejně prospěšných prací pro terénního 
sociálního asistenta. Podpora navíc trvala pouze 
3 měsíce, posléze dotyčná pokračovala jako peer kon-
zultant. 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.
Naše podpora v rámci nabízených pracovních činností 
zahrnovala motivaci osob se znevýhodněním ke vstupu 
na trh práce, k posilování denního řádu, prevence stag-
nace osobnosti, prevence pasivity a rezignace s cílem 
pomoci těmto lidem najít vhodné zaměstnání s ohledem 
na jejich zdravotní omezení. V rámci sociální služby 

sociální rehabilitace jsme podporovali v pracovních 
činnostech cca 40 uživatelů. Ve službě podpora samo-
statného bydlení jsme takto podporovali 22 uživatelů. 
Sečteme-li výše zmíněné uživatele služeb, osoby s DO 
pracující v rámci VPP a frekventanty pracovní rehabilita-
ce, můžeme konstatovat, že jsme v roce 2019 poskyto-
vali tímto projektem podporu při pracovních činnostech 
cca 80 lidem s duševním onemocněním a s kognitivním 
deficitem. 

Pracovní rehabilitace byla rovněž ovlivněna změnou 
Agentury podporovaného zaměstnání Úřadu práce. 
V roce 2019 se jí účastnili pouze 2 uživatelé. 
Konkrétně poradensko-motivační program na dřevařské 
dílně absolvoval jeden uživatel, kdy mu bylo poskytnuto 
191 hodinových intervencí formou pracovně-terapeu-
tické činnosti na dřevařské dílně a zahradě organizace, 
proběhlo 14 hodinových Job klubů, které byly případně 
otevřeny do další zájemce a 12 hodinových intervencí 
výuky PC. Druhý uživatel v roce 2019 navázal přípravou 
k práci, při níž absolvoval 332 hodinových intervencí 
pracovně-terapeutických činností na dřevařské dílně 
a zahradě, posléze docházel na dřevařskou dílnu v prů-
měru 25 hodin měsíčně a odváděl práci formou dohody 
o provedení práce. 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, 

Zaměstnávání osob s duševním onemocněním v podpůrném prostředí
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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, 
statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu 
Poruba

Příklad dobré praxe:

Pan L. 41 let, ID III. st., jako uživatel služby podpory 
samostatného bydlení byl v roce 2014 navržen jako 
vhodný kandidát na pracovní rehabilitaci. Pan L. má 
ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního 
směru, je velmi sečtělý a inteligentní, přesto spíše 
plachý a introvertní. V roce 2014 absolvoval poraden-
sko-motivační program na dřevařské dílně, po jehož 
úspěšném absolvování následovala příprava k práci 
v roce 2015. Pan L. sice zprvu preferoval spíše mentální 
práci, představoval si práci např. v administrativě, ale 
nakonec si našel zalíbení v práci se dřevem, kdy se např. 
velkou měrou podílel na stavbě zahradního altánu. Po 
skončení pracovní rehabilitace pan L. nechtěl zůstat 
doma, proto i nadále chodil na dřevařskou dílnu na do-
hodu o provedení práce. Panu L. velmi prospíval kolektiv 
a pravidelný režim, stal se více přístupným a komuni-
kativním. V roce 2017 se zapojil do pilotního projektu 
MSK a stal se jedním ze sedmi prvních peer konzultantů 
v MENS SANA. Jako peer konzultant překvapil i svými 
prezentačními schopnostmi na workshopech pořáda-
ných v rámci osvětové činnosti peer konzultantů, kdy 
s nadhledem a klidem dokázal vyprávět svůj osobní pří-
běh např. studentům VOŠ sociální. V roce 2019 MENS 
SANA realizovala projekt Bourání bariér, v rámci něhož 
umožnila účastníkům projektu zaměstnání na otevře-

ném trhu práce. Panu L. jsme takto našli 
uplatnění v Knihovně města Ostravy, kde na půl 
úvazku vykonával administrativní a další potřebné práce 
na různých pobočkách knihovny. Práce byla projektem 
zajištěna na 1 rok. Pan L. se natolik osvědčil, že se 
vedení KMO rozhodlo pracovní místo panu L. zachovat 
i po skončení refundace jeho mzdy z projektu. Pan L. si 
tak po dlouhých letech našel zaměstnání, které se mu 
líbí a odpovídá i jeho schopnostem a vzdělání. 

Uživatelka kognitivní rehabilitace – Alzheimerova 
demence. Uživatelka přes svůj vyšší věk dokáže najít 
nové místo působení kognitivní rehabilitace – Komunitní 
centrum Všichni spolu. I když občas zabloudí, přesto to 
nevzdává a já jsem vždy k dispozici na telefonu. Uživa-
telka se prokazuje velkou houževnatostí i v rámci cvičení 
kognitivní rehabilitace. Na počátku jsme mohly cvičit jen 
krátkou dobu, uživatelka byla rychle unavená. Zařadila 
jsem do výuky i prvky reminiscenční terapie a začala 
jsem tak hodiny prokládat. Uživatelka vždy tedy trénuje, 
ale pak i mluví o svých zkušenostech a zvládání života, 
to ji uklidňuje a je ráda, že má odkud čerpat. Postu-
pem času uživatelka vydrží déle trénovat a již nebloudí. 
Dobré spojení je také s její rodinou, vždy se dokážeme 
na všem domluvit.
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Projekt Podpora osob s duševním onemocněním pro-
střednictvím peer konzultantů realizujeme již od roku 
2017, kdy byl pilotním projektem s podporou MSK. Pro-
jekt má za cíl zapojit osoby s vlastní zkušeností 
s duševním onemocněním do péče o lidi s duševním one-
mocněním na principu peerství, tzn. „rovný s rovným“. 
V letech 2018 a 2019 jeho pokračování umožnila dotace 
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR, částečně pak dotace 
SMO a MSK. Avšak největší měrou k jeho udržení přispěl 
projekt ESF/OPZ Bourání bariér, díky němuž jsme pro 
PK v MENS SANA vytvořili 5 pracovních míst v celkovém 
úvazku 2,5 na HPP. V roce 2019 byli peer konzultanti 
(dále PK) podporováni formou pracovních smluv (9 osob) 
a dohod o provedení práce (2 osoby). Na straně příjemců 
služeb se individuálně pracovalo stabilně v průměru s 45 
a více uživateli MENS SANA měsíčně. Naši PK se řídí již 
zavedenou a osvědčenou náplní práce, která odpovídá 
jejich kompetencím, osobním zkušenostem 
a vlastnímu smyslu „peerství“, tzn. nesuplují práci pra-
covníků v sociálních službách nebo sociálních pracovníků. 
PK se zaměřují především na přímou podporu 
klienta, tzn. 70% náplně jejich práce tak tvořila 

individuální práce s klientem, jako doprovody k lékařům 
a na úřady, společné trávení volného času a popovídání, 
procházky, sportování, kultura, ale i společné studium 
jazyků, malování v ateliéru organizace, nácvik vaření 
a zvládání péče o svou osobu a domácnost a v případě 
zájmu klienta sdílení příběhu PK. Práce s příběhem se 
nám osvědčila především u klientů, kteří se nově potýkají 
se svým duševním onemocněním. Dlouhodobí klienti 
spíše preferují spolupráci s PK za účelem své aktivizace 
a podpoře při každodenních činnostech. Každý z PK měl 
na starost v průměru 5 - 7 klientů. S klienty pracovali 
i skupinově, a to např. formou výletů (od března do září 
proběhlo 7 peerem vedených skupinových výletu v rámci 
MSK), podílením se na akcích, které pro klienty pořá-
dala naše organizace, včetně sportovních aktivit, např. 
pořádání turnajů s ping pongu v Centru volného času 
v Ostravě – Porubě nebo skupinového nácviku vaření. 
PK pokračovali i v osvětové činnosti, kdy nadále dochá-
zeli 1xměsíčně do Psychiatrického stacionáře při FNO 
v Ostravě-Porubě, kde spolu se sociálním pracovníkem 
vedli skupinové setkávání s právě hospitalizovanými 
pacienty stacionáře, sdíleli informace o činnosti a mož-
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nostech naší organizace, o své pracovní náplni a vlastním 
příběhu. Při práci peer konzultanta je kladen důraz právě 
na osvětovou činnost. V roce 2019 naši PK přednášeli na 
konferenci Jiné světy – Clarion Congress Hotel Ostrava, 
na dvou workshopech v DZR Slunovrat s názvem 
„Bo blázním, no a?“ v rámci kampaně Ostravské týdny 
pro duševní zdraví. Uspořádali samostatnou přednášku 
pro uživatele Chráněného bydlení Charity sv. Alexan-
dra, prezentovali činnost PK v rámci akce „Kariérní dny“ 
Ostravské univerzity, vypomáhali při organizaci festivalu 
CRAZY fest v rámci Ostravských Týdnů pro duševní 
zdraví, kdy při této příležitosti podávali informace a roz-
nášeli letáky do ambulancí psychiatrů, psychiatrického 
stacionáře a sociálních zařízení se zaměřením na naší 
CS. Zúčastnili se konference TEDxPrague 2019 v rámci 
doprovodného programu a konference „Cesty k zotavení“ 
v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, kde 
byla možnost blíže se seznámit se stavem a úskalími 
reformy psychiatrické péče z hlediska profesionálů i uži-
vatelů a také diskutovat o možnostech propojení uživa-
telů v rámci celé republiky a jejich zapojení do různých 
projektů. Navázali spolupráci s Fakultou sociálních studií 
Ostravské univerzity, kde od září 2019 působí 1 PK ve 
skupině „Mesom so Mesom“. Náplní této práce je účast 
ve výuce jako spolu-lektor, sdílení svého životního pří-
běhu pomocí metody storytellingu, v diskuzích pomáhat 
studentům identifikovat potřeby lidí v těžké životní 
situaci, se kterými se ve své praxi mohou setkat. 

PK zajišťovali realizaci stáže v MENS SANA pro stážistku 
na pozici peer konzultantka z organizace Fénix Kyjov, po 
dobu 3 dnů, kdy ji 3 PK v praxi seznámili se svou každo-
denní prací.
PK dále pracovali na svém sebevzdělávání. 7 ze stáva-
jících PK absolvovalo díky finančním zdrojům z projektu 
Bourání bariér „Základní kurz pro peer konzultanty“, 
pořádaný CRPDZ Praha (11.–15. 2. 2019), a získali tak 
certifikát v rámci akreditovaného týdenního kurzu. 1 PK 
pak na základě vlastní iniciativy absolvovala kurzy 
„Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním“ 
(2. – 3. 5. 2019, Praha) a školení „Minimum z psychiatrie 
pro pracovníky v pomáhajících profesích“ 
(11. – 13. 11. 2019, Praha).
Peer konzultantům byl po celou dobu projektu k dispo-
zici koordinátor peer konzultantů (KPK). Vedl měsíční 
koordinační porady, individuální pohovory s PK, v tripar-
titě PK – KPK – sociální pracovník řešil případné vyvstalé 
problémy v práci s klienty, přerozděloval nové klienty, 
řešil zástupy při nemocenských a dovolených PK, zadával 
a organizoval jejich práci a vedl personálně-administra-
tivní náležitosti projektu, poskytoval PK zpětnou vazbu, 
včetně hodnotících pohovorů. PK pravidelně docházeli na 
individuální supervize s psycholožkou a v rámci projektu 
Bourání bariér měli možnost i docházet na koučink a dále 
tak pracovat na svém osobnostním rozvoji.

Finanční podpora: MPSV, Ministerstvo zdravotnictví, 
Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Úřad 
městského obvodu Poruba
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Příklad dobré praxe:

Paní M., 46 let, ID II.st. se svým duševním onemocně-
ním se potýká dlouhá léta, i přesto dokázala dostudovat 
bakalářský obor se zaměřením na český jazyk. Díky své 
životní zkušenosti s duševním onemocněním chtěla 
pomáhat i ostatním, proto přispívala na sociálních sítích 
do svépomocných skupin pro osoby s duševním one-
mocněním a hledala další možnosti, jak být užitečná. 
V únoru 2019 tak využila nabídky absolvovat týdenní 
„Základní kurz pro peer konzultanty“ v projektu Bourání 
bariér s tím, že bude jako náhradnice. Shodou okolností 
jedna účastnice projektu ze zdravotních důvodů odstou-
pila, takže paní M. mohla od března začít pracovat jako 
peer konzultantka. Hned zkraje dostala nečekaně dvě 
náročné klientky, za kterými bylo nutno i daleko dojíž-
dět, práce tak pro ni byla už od začátku výzvou. Paní M. 
se ukázala jako velmi empatická, která umí dobře praco-
vat se svým příběhem a také s životním nadhledem 
zvládat krizové situace v „peerské“ práci. Díky tomu 

se koordinátorce peer konzultantů jevila jako vhodný 
peer konzultant k mladému muži s těžkou sociální fobií 
v kombinaci s tíživou sociální situací, který se dostal 
jako zaměstnanec do sociálního podniku BOTUMY 
v rámci projektu Tranzitní místa v MSK. Paní M. dotyč-
nému asistovala při doprovodech na ÚP při vyřizování 
dávek hmotné nouze, při změně adresy trvalého bydli-
ště, docházela s ním na společné skupinové psychote-
rapie, byla mu oporou formou osobního rozhovoru i na 
telefonu. Díky této intenzivní podpoře její klient dokázal 
během 3 měsíců natolik překonat akutní krizi, že byl 
schopen absolvovat skupinové výběrové řízení formou 
assessment centre v IKEA, získat práci a začít normálně 
fungovat. Paní M. se také výrazně angažuje v osvětové 
činnosti a zajímá se o reformu psychiatrické péče. Spo-
lupracuje s Ostravskou univerzitou, jezdí na tematické 
konference, snaží se vzdělávat a získávat informace ke 
své práci, tak aby je mohla předávat dál. Paní M. tak za 
několik měsíců své práce dokázala nastavit vysokou 
laťku pro profesionální práci peer konzultanta v MENS 
SANA.
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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, 
Mgr. Martina Bušiny a MUDr. Markéty Dobré. Všichni 
zaměstnanci se zúčastnili školení a seminářů na základě 
svých vzdělávacích plánů osobního rozvoje.

Supervize, školení, 
semináře, služební cesty
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Spolupráce a podpora

Během celého roku jsme v rámci spolupráce umožnili vykonat průběžnou i souvislou odbornou praxi 
7 studentkám sociálních oborů SŠ prof. Zdeňka Matějčka a Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. 
Dále jsme realizovali v prostorách naší organizace dvě skupinové exkurze studentům Vyšší odborné školy sociální 
v Ostravě a Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

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.

Děkujeme:
Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné

Asociace nestátních neziskových organizací
Asociace poskytovaných sociálních služeb

Česká asociace studentů psychologie SPOLU Ostrava
Česká rada sociálních služeb

Česká televize
Český rozhlas Ostrava

ČSOB
Dětský domov se školou a základní škola,

Jeseninova 4/31, Ostrava-Kunčice
ELEKTROPOHONY spol. s r.o. 

Forum dárců
Globus ČR, k.s.

Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.
Komunitní plán města Ostravy

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Magistrát města Ostrava
Moravskoslezský kraj – krajský úřad

Mirakulum s.r.o.
Nadace ČEZ

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 Advisors, s. r. o.
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
Střední škola služeb a podnikání, 
Příčná 1108/1, Ostrava-Poruba
Spolupracující psychiatři a psychologové
Statutární město Ostrava
Špaček projekt, s. r. o.
TENZE – Zdravotní cvičení Ostrava
ÚMOb Ostrava-Poruba
ÚMOb Ostrava-Jih
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
Úřad práce ČR – Krajská pobočka Ostrava
Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory
Základní škola Ukrajinská, 1533/13, Ostrava-Poruba



Hlavní finanční zdroje

                    Údaje jsou uvedeny v Kč.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ/IP MSK      6 579 202,00
Ministerstvo zdravotnictví       914 770,00
Úřad práce – pracovní rehabilitace      36 253,00
Úřad práce – podpořená pracovní místa     28 126,00
Dotace EU (MPSV/MSK) Podpora Peer konzultantů   345 270,00
Dotace EU (MPSV) Bez bariér      2 840 504,00
  
Statutární město Ostrava       1 937 000,00
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         180 000,00
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
Podpora reformy psychiatrické péče       500 000,00
Rekonstrukce centra trénování paměti       242 000,00
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Moravskoslezský kraj OSTATNÍ      1 949 000,00
Prolomení ticha         100 000,00
Podpora zaměstnávání OZP v MS       300 000,00
Podpora vzdělávání SR        100 000,00
Podpora vzdělávání PB        100 000,00
Dofinancování SR + PB          1 349 000,00

Finanční dary firmy, fyzické osoby, prodej služeb, ostatní   236 392,00
Dary od soukromých osob       37 000,00
Forum dárců         62 892,00
Spenado Advisors s.r.o.        11 500,00
Mirakulum s.r.o.         100 000,00
Nadační fond Myriáda        25 000,00

Ostatní         1 169 050,00
Tržby za vlastní výrobky a služby       81 694,00
Příspěvek na soc. službu (uživatelé)      246 979,00
Úroky          948,00
Nájemné a služby spojené s nájmem – byty     839 429,00
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NÁKLADY Kč

501 100 Kancelářské potřeby 83 163.67

501 200 DHIM 386 348.89

501 210 Provozní režie, drobný hm. majetek 40 771.00

501 300 Čistící a hygienické potřeby 29 227.60

501 400 Materiál pro dílnu 53 367.00

501 500 Materiál – byty 2 201.00

501 600 Materiál – kognit. centr., podpor. zaměstn. 11 385.00

501 800 Materiál – pomůcky pro trénink paměti 13 622.00

502 100 Elektrická energie-byty 79 612.13

502 200 TUV + Otop 78 649.83

502 210 TUV + Otop - byty 13 696.00

502300 Plyn-byty 74 716.15

502 400 El. energie – Mens Sana 56 712.00

511 100 Opravy a udržování strojů 59 964.78

511 200 Opravy prostor v nájmu 289 898.00

512 100 Cestovné 34 762.00

512 200 Poh. hmoty 42 291.50

513 000 Náklady na reprezentaci 17 622.55

518 100 Telekomunikace 132 812.80

518 200 Poštovné, poplatky 2 909.00

518 300 Vodné, stočné 7 674.00

Finanční zpráva
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518 310 Vodné, stočné - byty 5 077.05

518 400 DHIM (software) 13 462.50

518 500 Ekonomické a právní služby 288 650.00

518 600 Školení 591 202.50

518 700 Nájemné – byty 646 627.00

518 710 Služby spojené s nájmem  -17 678.05

518 720 Nájemné MENSSANA 326 582.47

518  800 Odborná literatura 3 541.67

518  900 Služby-propagace, doprava, práce 797 299.49

518  910 Reklama a propagace 70 707.10

518  911 Nájemné akce 52 880.00

521 100 Mzdové náklady 7 169 649.00

521 220 OON – DPP 603 845.00

524 100 Zákonné sociální pojištění 2 418 692.00

525 000 Zákonné pojištění zaměstnanců 28 563.00

531 000 Daň silniční 4 824.00

538 000 Ostatní daně a poplatky 11 548.60

549 100 Pojištění majetku 74 762.00

549 300 Bankovní poplatky 6 972.00

551 000 Odpisy DHIM 82 435.00

581 000 Poskytnuté příspěvky – mzdové příspěvky 1 234 583.00

582 000 Poskytnuté členské příspěvky 10 818.00

Náklady celkem 15 936 450.23
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VÝNOSY Kč
601 100 Tržby za vlastní výrobky 20 891.00

602 100 Pronájem, služby 58 804.00

602 200 Provize – potravinová banka 416.00

602 400 Příspěvek na materiál 1 583.00

602 600 Příspěvek na soc. službu 246 979.00

602 700 Pracovní rehabilitace 36 253.40

602 900 Dotace ÚP – VPP 28 126.00

644 000 Úroky 948.32

649 000 Nájemné a služby spojené s nájmem – byty 839 429.00

682 000 Přijaté příspěvky (dary) 236 391.94

691 100 Dotace MPSV – Bourání bariér 2 840 504.30

691 200 Provozní dotace MMO 1 937 000.00

691 300 Provozní dotace MSK 1 949 000.00

691 600 Individuální projekt 6 579 202.00

691 900 Dotace MZ 914 770.00

691 901 Dotace Sdružení pro rozvoj MSK 345 269.76

Výnosy celkem 16 035 567.72

Výsledek hospodaření zisk  99 117.49



AKTIVA Stav k prvnímu dni
účetního období v tisících

Stav k poslednímu dni
účetního období v tisících

Dlouhodobý majetek celkem 890 807

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 840 757

Podíly – podstatný vliv 50 50

Krátkodobý majetek celkem 3122 2343

Pohledávky celkem 35 21

Krátkodobý finanční majetek celkem 2997 2160

Jiná aktiva celkem 90 162

Aktiva celkem 4012 3150

PASIVA

Vlastní zdroje celkem 1323 1422

Jmění celkem 1521 1323

Výsledek hospodaření -198 99

Cizí zdroje 2689 1728

Krátkodobé závazky celkem 872 1027

Jiná pasiva celkem 1817 656

Pasiva celkem 4012 3150

Přehled majetku, závazků a zdrojů
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Výroční zpráva za účetní období 2019 ze dne 18. května 2020
Vyhotovila: Mgr. Jaroslava Saidlová, statutární zástupkyně, ředitelka ústavu
Grafické zpracování: Jana Lörinczová, ilustrace Jan Lörincz

Události po datu účetní závěrky.

Po dobu nouzového stavu byla částečně omezena sociální služba sociální rehabilitace, která probíhala převážně 
terénní formou. Pracovníci sociální rehabilitace byli v telefonickém a elektronickém kontaktu se všemi svými uživateli. 
Ambulantně probíhala jednání s novými zájemci za přísně stanovených hygienických podmínek. Do ukončení 
nouzového stavu neprobíhaly skupinové aktivity. Terénní sociální služba podpora samostatného bydlení probíhala bez 
omezení za přísných hygienických opatření. Ostatní projekty byly omezeny v rámci poskytovaných skupinových aktivit, 
které neprobíhaly až do ukončení nouzového stavu. Pracovníci byli v kontaktu s uživateli prostřednictvím elektronické 
a telefonické komunikace. 
Peer konzultanti pracovali terénní formou a rovněž využívali pro podporu uživatelů telefonickou a elektronickou 
komunikaci. Jelikož se jednalo o výjimečný stav, podpůrné hovory a krizovou intervenci v terénu poskytovala našim 
uživatelům také psycholožka Mgr. Lenka Valíčková.



Jaroslava Saidlová
Ostrava je moje město

S noční oblohou splývá
neviditelný kouř
ráno pak pod pokličkou
bublajících plynů
ze starých fabrik a výfuků ojetých aut
a komínů domů, kde nehoří uhlí
za zpěvu ochraptělých ptáků
a cinkajících tramvají
rodí se nový
ostravský den

Ostrava je moje město
se všemi průvody
co vítaly Vítězný únor,
První máj i Listopadovou revoluci

S věčně nevyspalými dělníky s bandaskou ranní kávy 
a popraskanými dlaněmi od těžké dřiny
na dolech a hutích
s úředníky, kteří nepsali dějiny
a učiteli, kteří nevymysleli Pythagorovu větu

Ostrava je moje město
hučících řek a kvetoucích šeříků
se vzdálenými obzory hor
jeví se na dosah ruky při jasném počasí

Ostrava je moje město
zneuznaných básníků, herců a malířů
zůstávají 
stejně tak kavky, vrány a vrabci 
ani oni za lepší potravou neodlétají

Ostrava je moje město
město barev i šedých stínů
Ostrava je moje město

Nadační fond
MYRIÁDA
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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


