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Poslání:
Lidem se zkušeností s  duševní nemo-
cí a  lidem s  kognitivním deficitem na-
bízíme 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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Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA,z.ú. 
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Pár slov na úvod

Vážení přátelé, předkládáme Vám jako každým rokem zhodnocení naší celoroční práce, které jsme věnovali velký 
kus svého života. Prosíme tedy alespoň o malé zastavení se nad těmito řádky. Děkujeme.
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začali šít roušky a rozdávat potřebným. Podařilo se nám 
ušít a  zadarmo rozdat více než 4000 látkových roušek 
nemocnicím, sociálním službám, dobrovolným organi-
zacím i  jednotlivcům. Koronavirová krize prověřila naše 
schopnosti přizpůsobení a ukázala, že jsme schopni čelit 
velkým výzvám, jako je poskytování profesionálních soci-
álních služeb lidem se zdravotním postižením.

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 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 finanč-
ní 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 po-
máhali, abychom my mohli dělat svou práci co nejlépe.

Příjemné čtení přeje
Jaroslava Saidlová, ředitelka

C e s t u  d ě l á m e  t í m ,  ž e  j d e m e …
Rok 2020 byl pro nás rokem mnoha obtížných zkoušek 
a  náhlých změn. Nová situace v  souvislosti s  pandemií 
koronaviru vyvolala spoustu otázek, na které bylo ob-
tížné hledat odpovědi, jelikož pro každého z nás zname-
nal tento stav premiéru. Naučili jsme se přizpůsobit se 
omezením vyplývajícím z nouzového stavu vyhlášeného 
Vládou ČR a zároveň neztratit kontakt s našimi uživateli 
a ani s jejich osobami blízkými. Ambulantní forma služby 
se rychle proměnila v terénní. Na tomto místě bych ráda 
poděkovala laskavým donorům, kteří podpořili naši práci 
v terénu. Získali jsme dotaci od Moravskoslezského kraje 
na pořízení nového automobilu Škoda Kamiq a  zároveň 
nás obdarovala společnost ŠKODA AUTO a. s. novým au-
tomobilem Škoda Octavia Combi. Darů si velmi vážíme. 
Díky mobilitě obou našich týmů jsme mohli poskytovat 
sociální služby potřebným po celou dobu nouzového sta-
vu a  v  případě potřebnosti také o  víkendech. Přestože 
bylo velmi náročné pracovat v terénu s ochrannými odě-
vy a  pomůckami, věděli jsme, „že v  tom nejsme sami“. 
Solidarita lidí, kteří nás podporovali na sociálních sítích 
a kteří nám zdarma přiváželi materiál na šití roušek, so-
lidarita dobrovolníků, spolupracovníků i  našich donáto-
rů, zejména pracovníků sociálního odboru Statutárního 
města Ostravy a  Moravskoslezského kraje (dále MSK) 
byla obrovská. Nikdy nezapomeneme na ochotné pracov-
níky MSK, kteří zajišťovali pro sociální služby ochranné 
prostředky a dlouho do nočních hodin rozváželi desinfek-
ci. Ani my jsme nezůstali s  pomocí pozadu a  ještě před 
vyhlášením nouzového stavu na začátku pandemie jsme 
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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-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.czwww.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
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
Tichá Soňa, pracovnice v sociálních službách, v MENS SANA  od roku 2020
Kolmašová Veronika, sociální pracovnice, v MENS SANA   od roku 2017

Pracovníci sociální služby podpory samostatného bydlení
Běhálková Jana, vedoucí služby podpora samostatného bydlení od 1. 9. 2020, v MENS SANA od roku 2006
Hudečková Martina, vedoucí služby podpora samostatného bydlení do 31. 08. 2020, sociální pracovnice 
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
Glombíčková Tereza, sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2020
Kučera Michal, sociální pracovník, v MENS SANA od roku 2020
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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
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
Valíčková Lenka, psycholožka, v MENS SANA od roku 2012
Wojtylová Gabriela, účetní, v MENS SANA od roku 2006

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

Dobrovolníci
11 dobrovolníků  – právní pomoc, ekonomické činnos-
ti, vedení klubových činností, odborné sociálně-právní 
a psychiatrické poradenství, pomoc při studiu, kognitivní 
rehabilitaci, aktivizačních činnostech, destigmatizačních 
akcích, terénní práci, národní potravinové sbírce
8 dobrovolníků – v rámci Centra trénování paměti - po-
skytování aktivizačních a motivačních aktivit, tvorba ná-
plně kognitivního tréninku, podpora uživatelů při plnění 
cílů stanovených v  jejich plánech kognitivního tréninku, 
pomoc uživatelům při upevňování získaných motoric-
kých, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Supervizoři
Antoš Svatopluk, klinický psycholog, 
individuální supervize
Bušina Martin, skupinová supervize
MUDr. Markéta Dobrá, psychiatrička
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V MENS SANA, z.ú, v roce 2020 jsme zaměstnali na hlav-
ní pracovní poměr (dále HPP) celkem 37 zaměstnanců na 
27,75 úvazků, z  toho 7,5 úvazku podpora samostatné-
ho bydlení, 11 úvazku sociální rehabilitace, 2,25 úvazku 
pracovnice doplňkových činností, 1 úvazek HPP pracov-
níci projektu zaměstnávání lidí s DO, 5 úvazků peer kon-
zultanti (PK), 0,5 úvazku 1 peer konzultantka na DPČ, 6 
PK na DPP. Ve spolupráci s ÚP jsme zaměstnávali na 0,5 
úvazek HPP osobu OZP. Formou DPČ jsme zaměstnávali 
4 osoby, peer konzultantku, psycholožku a 2 pracovní-
ky projektu Zaměstnávání. Formou Dohod o  provedení 
práce jsme zaměstnali 22 lidí, z toho 13 lidí byly osoby 
se zkušeností s  duševním onemocněním. Celkem jsme 
v  MENS SANĚ zaměstnali v  roce 2020 na různé druhy 
smluv 63 lidí.

S  podporou Krajské pobočky Úřadu práce ČR v  Ostra-
vě jsme zaměstnali formou veřejně prospěšné práce na 
hlavní pracovní poměr 1 osobu na 0,5 úvazku jako aktivi-
začního a motivačního pracovníka v projektu úřadu práce 
PDU.
V roce 2020 jsme zaměstnávali na hlavní pracovní po-
měr 12 lidí se zdravotním postižením a 1 osobu se zdra-
votním znevýhodněním, dalších 13 osob se zdravotním 
postižením jsme zaměstnávali na  dohody o  provedení 
práce a  2 osoby se zdravotním postižením na dohody 
o pracovní činnosti. Z toho množství mělo 25 lidí vlastní 
zkušenost s duševním onemocněním.
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Od 01. 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 prá-
ce v  našem sociálním podniku BOTUMY s.r.o. postupně 
získá minimálně 30 lidí v dlouhodobé evidenci na ÚP pra-
covní zkušenosti a  dovednosti potřebné k  uplatnění na 
volném trh práce.

Naše projekty

Od 1.  9.  2018 do 29.  2.  2020 jsme realizovali v  rámci 
Evropského sociálního fondu, Operačního programu Za-
městnanost, projekt s názvem Bourání bariér, registrač-
ní číslo CZ.03.  1.  48/0.0/0.0/17_075/0009064. Cílem 
projektu bylo nalézt zaměstnání 13 lidem se zkušeností 
s duševním onemocněním, kterým projekt pomůže vrátit 
se do pracovního procesu. Uchazeči o práci prošli moti-
vačními kurzy, rekvalifikačními kurzy, které se odvíje-
ly 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 byli těmto osobám k  dispozici 
psycholog, pracovní konzultant a  kouč. Realizační tým 
měl za úkol podpořit osoby v jednotlivých fázích projektu, 
pracovat průběžně s jejich motivací, předcházet zhoršení 
jejich zdravotního stavu a řešit vyvstalé problémy. Cílem 
bylo rovněž posílit jejich orientaci v dalším profesním se-
berozvoji a zlepšit jejich budoucí šance na pracovní uplat-
nění. Takto se nám podařilo umístit jednoho účastníka 
projektu trvale na pozici administrativního pracovníka 
v Knihovně města Ostravy, p.o.

TRANZITNÍ MÍSTA 
V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

I. EVROPSKÉ DOTACE 
BOURÁNÍ BARIÉR
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Od 1. 7. 2020 do 31. 3. 2022 je MENS SANA zapojena do 
projektu ESF s registrační číslem CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/1
5_007/0010340, jehož realizátorem je Moravskoslezský 
kraj a administrátorem Centrum pro rozvoj péče o dušev-
ní zdraví, z.s. (CRPDZ). Cílem projektu je po dobu 12 mě-
síců zaměstnat v MENS SANA celkem 7 peer konzultantů 
(PK) na úvazek 0,5. Před uzavřením pracovní smlouvy PK 
prochází 5denním kurzem s  názvem Základní kurz pro 
peer konzultanty v péči o duševní zdraví, během samot-
ného zaměstnávání absolvují 5denní stáž v  organizaci 
v  rámci celé ČR, kde je již praxe PK úspěšně zavedena. 
PK jsou rovněž poskytnuty během projektu 3 skupinové 
supervize, k  dispozici je nad rámec projektu individuál-
ní konzultace s  psychologem organizace dle potřeby.  
CRPDZ Praha pak poskytuje koordinátorovi peer konzul-
tantů metodickou podporu při výběru PK, jejich zavádění 
na pracovišti a při jejich zaměstnávání včetně úvodního 
8hodinového školení formou workshopu.

PODPORA DUŠE II – KA 3 Zapojení peer konzultantů
do péče o duševní zdraví

10



II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Od 1.  1.  2020 do 31.  12.  2020 byly námi poskytované 
sociální služby podpora samostatného bydlení a sociální 
rehabilitace financovány prostřednictvím Individuálního 
projektu kraje „Podpora služeb sociální prevence 3“, re-
gistrační číslo CZ.03. 2. 60/0. 0. /0.0/15_005/0015030. 
Projekt byl financován z  Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, 
státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravsko-
slezského kraje.

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 24 
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-

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.
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): 8.

cích. Uživatelé se zapojují do aktivizačních a vzdělávacích 
programů, ve kterých získávají manuální zručnost, pracu-
jí na zlepšení paměti a pozornosti, získávají počítačovou 
gramotnost, rozšiřují si své jazykové znalosti za podpory 
pracovníků, kteří dokážou přizpůsobovat výukové lekce 
i  práci v  jednotlivých dílnách potřebám cílové skupiny. 
Pracovníci MENS SANA, z.ú. pracují individuálně s  jed-
notlivými uživateli na získání pracovního místa. Uživatelé 
využívají ambulantní i terénní formu spolupráce.
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Příklady dobré praxe

Paní K. (34 let), první kontakt naší sociální pracovnice 
s  paní K. proběhl v  psychiatrické nemocnici (PN), kde 
byla paní K. na své první hospitalizaci. Na domluvenou 
schůzku, která proběhla v  MENS SANĚ (MS), přišla 
v doprovodu své matky. Při studiu na VŠ paní K. postihla 
psychotická ataka. Stalo se to při výměnném studijním 
pobytu. Přerušila studium a  snažila se najít cestu zpět 
k  běžnému životu. Pracovníci MS podpořili paní K. 
zejména v kompetencích potřebných pro návrat ke studiu. 
V MS začala paní K. docházet na skupinové a individuální 
aktivity a  přestala se bát být mezi lidmi. Společně se 
sociálním pracovníkem MS i s podporou peer konzultanta 
se během roku připravovala na uzavření semestru, což se 
povedlo. Nyní pokračuje dál ve studiu a budoucnost se jí 
otevírá, jak si vždycky přála.

STATISTIKA

Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 12 567
Počet intervencí – krizová intervence: 105
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 2 818
Kapacita služby: 50 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služeb sociální rehabilitace: 91
Noví uživatelé: 31
Ukončili službu z důvodu naplnění svých cílů individuálního plánu: 19
Pohlaví ženy/muži: 43/48
Rozdělení podle místa:
Ostrava / z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 68/23
Věkové skupiny:
16 – 18 let: 0
18 – 26 let: 11
27 – 40 let: 33
41 – 55 let: 43
56 – 65 let: 4
65 – 80 let: 0

Pracovní uplatnění v chráněných dílnách,
 pracovní rehabilitaci, přípravě na práci 
a na otevřeném trhu práce: 32
 
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, 
statutární město Ostrava
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Pana  M. (28 let), jsme kontaktovali v  Psychiatrické 
nemocnici v  Opavě, kde se pan M. ocitl po své druhé 
atace nemoci. Měl pocit, že je sledován a hrozí mu a jeho 
rodině nebezpečí. Byl nahněvaný a zmatený. V PN panu 
M. byla diagnostikována paranoidní schizofrenie. Před 
hospitalizací pracoval, fungoval jako otec a rád cestoval. 
Vlivem nemoci ztratil odvahu se do čehokoliv pustit. 
Náš sociální pracovník podpořil pana M. v rozhodování, 
v  odvaze čelit špatným myšlenkám a  zejména 
v zodpovědnosti. Pan M. se tak mohl vrátit zpět ke svému 
životu. Nyní pracuje a  vzorně se stará o  dceru, cítí se 
dobře. V rámci podpory prozatím dochází do MS jednou 
měsíčně a  je zřejmé, že naši podporu již v  příštím roce 
potřebovat nebude.

Paní  D. (45 let) začala do služby sociální rehabilitace 
docházet před třemi lety. Její počáteční nadšení velmi 
rychle vystřídal hluboký propad, kdy nevycházela z bytu 
a k sobě domů nepustila nikoho, pouze jednu příbuznou 
osobu, která jí nosila jídlo. Nám se dařilo být alespoň 
v  telefonickém kontaktu. Mnohdy pracovník paní D. 
podporoval telefonicky i v tom, aby se najedla, aby měla 
sílu. Časem paní začala docházet na kognitivní rehabilitaci. 
Bylo to pro ni něco, co jí začalo bavit, a  vnímala, že se 
začíná po silné medikaci zase lépe soustředit, a  začala 
uvažovat o návratu do práce. Zapojila se do kurzu práce 
na PC a  získala odvahu se jít ucházet o  pracovní místo. 
Z unavené a nešťastné ženy se stala usměvavá paní, která 
se začala zajímat o  věci kolem a  začala toužit po tom, 
aby se mohla zapojit do kolektivu a  mohla pracovat. 
V  letošním roce ukončila službu sociální rehabilitace, 
protože sociální službu již nepotřebuje. Pracuje a vede se 
jí dobře.

Paní S. (50 let) je velmi temperamentní dáma. Vlivem 
duševní nemoci, která se u  ní rozvinula už v  mladé 
dospělosti, má potíže vyjít s  ostatními. Často všechny 
překřičí a dožaduje se svého. Paní během roku docházela 
na kreativní dílnu, kde měla možnost se zapojit do různých 

činností a  také mohla naslouchat, jak spolu ostatní 
lidé hovoří, jak se respektují a  jinou formou vyjádří, co 
potřebují. Nyní na ní vidíme, jak se nad jinými způsoby 
komunikace zamýšlí a pokouší se své zažité měnit. Sama 
vyjadřuje vděk za podporu, pomoc a  prostor, i  když jak 
sama uvedla, není to s ní mnohdy jednoduché. Před paní 
S. je ještě dlouhá cesta a  bude záležet na ní, jak bude 
schopna měnit své zažité. Věříme však, že to má smysl 
a každý člověk by měl dostat šanci se rozvíjet.

Pan  M. (30 let) přišel do služby SR před 2 lety. Je to 
vzdělaný mladý muž. Bydlel tehdy u  rodičů, vztahy 
v  rodině byly napjaté. Neuměl vařit, prát, nezvládal 
samostatně nakoupit. Potíže v  sociálním kontaktu mu 
znemožňovaly žít kvalitní, samostatný život. Byl však 
rozhodnutý to změnit. Zpočátku naší spolupráce bylo 
klíčové především navázání vztahu s  pracovníkem, 
protože jeho důvěra k lidem byla v tomto směru dříve již 
vícekrát zklamána. Při pravidelném setkávání a společné 
práci na jednotlivých krocích osamostatňování jsme našli 
společnou řeč. Pan M. se zapojil do několika aktivit MS, 
kam pravidelně docházel, aby si natrénoval pravidelnost 
a  fungování mezi lidmi. V  následujících měsících prošel 
mnoha změnami. Především se odstěhoval z bytu rodičů, 
což nesmírně vyčistilo jejich vzájemné vztahy. Naučil 
se postupně vařit, samostatně nakupovat, postarat se 
o  prádlo, byl schopen si našetřit peníze na potřebnou 
kauci a  ještě finanční rezervu pro případ, že by byl 
nějakou dobu bez práce, kterou později také využil. Nyní 
již bydlí v  obecním bytě, kde si sám vaří a  hospodaří. 
Od doby ukončení studia prošel několika krátkodobými 
brigádami, byl dlouhou dobu v  pracovní neschopnosti 
a  na ÚP. V  průběhu naší spolupráce získal chráněné 
zaměstnání a přibral si k tomu ještě další práci, kde mohl 
rozvíjet své marketingové schopnosti. Během loňského 
roku vystřídal několik dalších prací a  hledal, kde by byl 
spokojený. V současné době pracuje, s kolektivem vychází 
dobře a přemýšlí o práci v oblasti, kterou studoval.
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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 realizuje-
me 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 pří-
padech na ubytovnách a v azylových domech. V nácviko-
vých bytech bydlí uživatelé po dobu potřebnou pro zís-
kání dovedností k  samostatnému bydlení bez závislosti 
na pomoci osob blízkých. V roce 2020 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 obvo-
du Ostrava-Jih 10 bytů zvláštního určení (0+1 a 1+1) na 
ulici Horymírova v domě s pečovatelskou službou. V roce 
2020 došlo v těchto bytech k obměně čtyř uživatelů. Vět-
šina uživatelů obývajících byty zvláštního určení nebyla 
v průběhu roku 2020 hospitalizována v psychiatrické ne-
mocnici.
V katastru Ostrava-Přívoz jsme v roce 2019 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 bydleli v  roce 2020 celkem 4 uživatelé a  během 
roku došlo k obměně 2 uživatelů. Od září roku 2015 do 
konce roku 2020 se nám podařilo ve spolupráci s Úřadem 
městského obvodu Ostrava-Poruba získat pro účely ná-
cvikového bydlení 10 bytů (0+1, 1+1, 1+2) pro nácvikové 
bydlení na ulici Dělnická a 1 třípokojový byt pro účel zá-

zemí pracovníků a dočasného řešení krizových nepřízni-
vých sociálních situací našich uživatelů. V těchto bytech 
jsme poskytovali službu celkem 20 uživatelům s vážným 
duševním onemocněním. V roce 2021 plánujeme převést 
do nájemního vztahu 2 nácvikové byty 1+1 na 2 naše uži-
vatele, kteří mají s organizací dlouhodobě dobrou spolu-
práci a během let prokázali, že jsou schopni v bytech byd-
let tak jako ostatní zdraví spoluobčané. Vnímáme to jako 
příklad dobré praxe.
V  roce 2021 máme v  plánu registrovat novou sociální 
službu Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. Jednalo by se 
o skupinové bydlení pro 6 lidí s duševním onemocněním 
v  objektu domu na ul. Martinovská 3158/148, které by 
mělo sloužit jako alternativa k  pobytu v  ústavních zaří-
zeních. Vytvořením chráněného bydlení reagujeme na 
stále větší počet zájemců o adekvátní formu bydlení z řad 
osob s duševním onemocněním a také z podnětů evalu-
ace, která proběhla v  roce 2019 a  2020. Záměr je sou-
částí transformace péče o lidi s duševním onemocněním 
v Moravskoslezském kraji a rovněž v souladu se strategií 
schválenou statutárním městem, 5. Komunitním plánem 
sociálních služeb ve městě Ostrava.
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STATISTIKA

Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 10 181
Počet intervencí – Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: 2 012
Počet intervencí – Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 3 055
Počet intervencí – Sociálně terapeutické činnosti: 2 993
Počet intervencí – Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 215
Počet intervencí – Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1 906
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 1 107
Kapacita služby: 55 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení: 75 uživatelů s diagnózou z okruhu SMI (F2, F3, F4,F6).
Noví uživatelé ve službě/Uživatelé kteří ukončili službu: 19/11
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: 32/43
Rozdělení podle místa: Ostrava/z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 54/21
Věkové skupiny:
mladí dospělí 18 – 25 let: 3
dospělí 26 – 45 let: 36
dospělí 46 – 64 let: 31
mladší senioři 65 - 80 let: 5
Pracovní uplatnění v chráněných dílnách, přípravě na práci, v projektu D6 a na otevřeném trhu práce: 14
z toho 12 uživatelů z městské části Ostrava-Poruba

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

Paní  L. využívá službu podpora samostatného bydlení 
necelý rok a za tuto dobu ušla velký kus cesty. Spolupráce 
začala už během hospitalizace v PN Opava. Paní L. se léčí 
s  úzkostně–depresivní a  smíšenou poruchou osobnosti. 
V důsledku svého onemocnění se dostala do nepříznivé 
sociální situace v oblasti bydlení, financí a práce. Uživatelka 
neměla žádné finanční prostředky, žádnou oporu v blízké 
osobě. Cizím lidem vůbec nedůvěřovala. Vzhledem ke 
kumulaci sociálních a zdravotních problémů nedokázala 
nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami. Po 
ukončení hospitalizace se nastěhovala do nácvikového 
bytu spolu s  jinou klientkou. Do 30 let žila pouze 
s matkou v malé domácnosti a ze své původní rodiny si 
odnesla emoční deprivaci a nevyzrálost v jednání s jinými 
lidmi. Od své matky se uživatelka naprosto odstříhla 
a  přestěhovala se do jiného města a  vztah s  ní zatím 
nechce obnovit. Její typický vzorec chování je opustit 
vše, co se jí aktuálně nedaří. Přesto je uživatelka velice 
cílevědomá, houževnatá. Během nácvikového bydlení si 
vyzkoušela bydlet i samostatně a vyhovovalo jí to daleko 
více než bydlet se spolubydlící. Paní L. je individualistická, 
ve vztazích bývá přátelská, ale dokáže být i  konfliktní. 
Vzhledem ke své cílevědomosti si našla práci v sociálním 
podniku, kde nejdříve pracovala na dohodu o  pracovní 
činnosti a následně s ní byla uzavřena pracovní smlouva. 
Práce jí dodala větší sebedůvěru. Uživatelka má v  hlavě 
myšlenku, že se musí postavit na vlastní nohy, zvažuje 
také dokončení maturity. Momentálně s  uživatelkou 
vyřizujeme získání nájemní smlouvy do obecního bytu.

Paní E. spolupracuje se sociální službou podpora 
samostatného bydlení již několik let. Uživatelka se 
léčí s  paranoidní schizofrenií. Její nepříznivá sociální 
situace spočívala v  neschopnosti komunikace s  úřady, 
se zaměstnavateli. Velmi dlouhou dobu uživatelka 
nekomunikovala s rodinou, což se nyní zlepšuje. Uživatelka 
nemá moc dobré rodinné zázemí, bydlela na ubytovně 
a s její nepřiznivou sociální situací jí neměl kdo pomoci. 
Jejím hlavním cílem bylo se co nejvíce osamostatnit 
a  bydlet mimo ubytovnu. Po celou dobu využívání 
sociální služby bydlela v nácvikovém bytě a ve spolupráci 
s opatrovnicí se podařilo našetřit peníze na kauci na byt. 
Na jaře 2020 se paní E. podařilo sehnat obecní byt, kam 
se přestěhovala. Uživatelka změnila opatrovnici, protože 
se přestěhovala do jiné části města. Uživatelce samotné 
to vyhovuje, protože v této části města také pracuje. Na 
začátku spolupráce byla uživatelka spíše zamlklá, nyní je 
na ní vidět, že získala sebedůvěru a mnoho věcí si troufne 
vyřídit sama. V  průběhu spolupráce jí byla poskytnuta 
výrazná psychická podpora ve formě podpůrných hovorů 
ze strany klíčového pracovníka. Spolupráce se zaměřuje 
zejména na zvládání samostatného bydlení v  novém 
obecním bytě.
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III. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

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 li-
dem se zdravotním postižením volnočasové aktivity 
v rámci projektu Ostrov naděje a kognitivní rehabilitaci 
v rámci projektu Centrum trénování paměti. Dále v doplň-
kové činnosti realizujeme destigmatizační projekt Prolo-
mení ticha a  projekt na podporu reformy psychiatrické 
péče v MSK s názvem Síťování.

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ PROŠLI DOPLŇKOVÝMI AKTIVITAMI
MENS SANA, z.ú. ZA OBDOBÍ 01-12/2020

celkový počet účastníků PRAVIDELNÝCH AKTIVIT 102

účastníci s trvalým bydlištěm v rámci Ostravy 83

STATISTIKY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI MENS SANA, z.ú.
ZA OBDOBÍ 01-12/2020
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Projekt Síťování sociálních a zdravotních služeb v regionu 
Ostrava v návaznosti na reformu psychiatrické péče byl 
s finanční podporou statutárního města Ostrava druhým 
rokem realizován v termínu od ledna do prosince 2020. 
Již tedy po dobu dvou let dochází ke spolupráci mezi or-
ganizacemi Komunitního plánování sociálních služeb, 
skupiny Občané s duševním onemocněním a psychosoci-
álními obtížemi (KPO), Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO) 
a Psychiatrickou nemocnicí v Opavě (PNO).
Projekt byl primárně zaměřen na lidi s duševním onemoc-
něním s trvalým bydlištěm v Ostravě, kteří jsou hospitali-
zováni v Psychiatrické nemocnici v Opavě (PNO) a kterým 
prostřednictvím pravidelných návštěv case managera je 
nabízena následná péče v  denním stacionáři (DS) FNO 
v  Ostravě a  zde i  následně spolupráce s  organizacemi 
KPO.
Cílem projektu tedy bylo snížení počtu dnů hospitalizace 
v PNO, které musí člověk s duševním onemocněním ab-
solvovat, a  nahradit je ambulantní následnou péčí v  DS 
FNO. Dále podpořit klienta ve spolupráci s  komunitní-
mi týmy organizací KPO. Léčba ambulantní formou v DS 
FNO přináší lidem s duševním onemocněním možnost žít 
v  blízkosti rodinných příslušníků a  zároveň pracovat na 
své úzdravě. Mnoho lidí s duševním onemocněním 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 seniorském věku, 
jsou často zcela bez kontaktů s blízkými osobami. Za re-
alizované období projektu, vzhledem k  situaci spojené 
s COVID-19, bylo provedeno 11 výjezdů do PNO a usku-
tečněno 41 individuálních a 12 skupinových intervencí. 

Skupinové intervence byly uskutečněny v rámci prezen-
tací DS FNO na jednotlivých odděleních PNO. Celkem bylo 
osloveno 26 pacientů s trvalým bydlištěm v Ostravě, a to 
jak na uzavřených, tak na otevřených odděleních PNO. 
Dále v rámci spolupráce s DS FNO proběhlo 22 setkání, 
kdy bylo pracováno, jak s  navázanými lidmi z  PNO, tak 
s ostatními účastníky programu DS, za účelem mapování 
potřeb a  navázání se případně na vhodnou službu KPO. 
Bylo takto uskutečněno 176 skupinových intervencí. 
Během uzavření DS a vytvoření COVID-oddělení na FNO 
proběhlo i  jedno mapování a  navazování na služby KPO 
s klientkou na tomto uzavřeném oddělení FNO. V době, 
kdy nemohlo probíhat síťování klientů v PNO a DS FNO, 
byla práce case managera zaměřena na změny v sociální 
rehabilitaci organizace, a to zejména na zavedení týmo-
vých a  multidisciplinárních (MD) principů. Díky tomuto 

SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V REGIONU 
OSTRAVA V NÁVAZNOSTI NA REFORMU PSYCHIATRICKÉ PÉČE
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Příklady dobré praxe

S paní S. byla navázaná dlouhodobá spolupráce už 
v  předešlém roce, a  to na uzavřeném odd. PNO. Díky 
pravidelným schůzkám s  case managerem projektu 
se paní S. rozhodla na začátku roku, že po ukončení 
hospitalizace bude pokračovat v  následné léčbě v  DS 
FNO. Zde se paní S. setkala se sociální pracovnicí sociální 
rehabilitace MENS SANA, z.ú., se  kterou navázala 
spolupráci. Díky programu DS, působení case managera 
v  PNO a  navázání se na sociální pracovnici organizace, 
předešla paní S. dalším hospitalizacím, problémy spojené 
s  jejím zdravotním stavem se jí daří zvládat pomocí 
vytvořené sítě v  komunitě. Ke konci roku také znovu 
nastoupila do práce, kterou před hospitalizací ukončila.

byl položen základ MD týmu ve službě sociální rehabili-
tace, složený ze sociálních pracovníků (case managerů), 
psychologa a peer konzultanta. Byly i podniknuty kroky, 
aby v návazném projektu byla uskutečněna možná spolu-
práce s Domem duševního zdraví v Ostravě-Porubě, a to 
konkrétně se zdravotní sestrou. Díky projektu se nám po-
dařilo pomoci lidem hned v  počátku jejich onemocnění, 
dále i lidem, kteří se dlouhodobě potýkají se svou nemocí 
sami a o možnostech následné ambulantní péče nevědí, 
a následně dohodnout s PNO částečné zkrácení hospita-
lizace a pokračování léčby v DS FNO a předejít tak nechtě-
né izolaci a  dlouhodobému odloučení od rodin. Projekt 
také v plném rozsahu vycházel z Reformy péče o duševní 
zdraví a hlavně byl zaměřen na podporu a rozvoj multi-
disciplinárního přístupu.
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Ostrov naděje

Projekt realizujeme s  finanční podporou statutárního 
města Ostrava od roku 2003. Projekt je zaměřen na po-
skytování vzdělávacích, volnočasových, klubových, tera-
peutických aktivit a programů prevence duševního one-
mocnění. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé se zkušeností 
s duševním onemocněním a lidé s kognitivním deficitem, 
kteří nepotřebují využívat sociální služby anebo kteří 
prošli sociálními službami a mají naplněny své cíle v  in-
dividuálních plánech, ale nadále potřebují podporu a bez-
pečný prostor, ve kterém by mohli rozvíjet anebo alespoň 
uchovat své kognitivní i  kreativní schopnosti. Tito lidé 
kvůli velmi nízkým invalidním důchodům a  specifickým 
potřebám nemohou navštěvovat placené volnočasové 
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 one-
mocněním.
V důsledku koronavirové pandemie a společenských re-
strikcí jsme byli část roku nuceni fungovat v neobvyklém 
režimu. Osobní setkávání bylo omezeno na individu-
ální schůzky (méně skupinových setkání). V  době uza-
vření jednotlivých pracovišť, zejména dílen a  ateliéru, 
byly zadávány dobrovolné „domácí úkoly“ pro zájemce 
a také byly poskytovány konzultace a socioterapeutická 
podpora na dálku (telefonicky, mailem, skrz videohovor 
a prostřednictvím on-line setkání). Projekt nabízel pod-
poru psychologa, což ocenila řada klientů a jejich rodin-
ných příslušníků v době nouzových opatření v souvislosti 
s pandemií COVID 19. V roce 2020 navštívilo našeho psy-
chologa celkem 42 klientů, přičemž v některých přípa-
dech se do spolupráce a podpory zapojili také rodinní pří-
slušníci a jiné osoby blízké. Frekvence a délka spolupráce 

se odvíjela od aktuálních potřeb klientů, nejčastěji se 
jednalo o setkávání 1x za 14 dní, dle potřeb klientů pro-
bíhala sezení s psychologem také v terénu či v jejich do-
mácnostech. Součástí spolupráce psychologa s klientem 
byla rovněž telefonická podpora, a  to zejm. v  krizových 
situacích klientů. Problémy či cíle klientů byly různorodé, 
stejně tak, nehledě na konkrétní diagnózu klientů, byla 
různorodá cesta k  jejich řešení a občas vyžadovala i  tý-
movou spolupráci se sociálními pracovníky, peer konzul-
tanty, 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 největší 
míře podpořit a rozvíjet kompetence klienta, jeho samo-
statnost, zodpovědnost, dodat mu odvahu být sám se-
bou a naději, že existuje jeho vlastní cesta, která vede dál. 
Vzhledem k situaci spojené s COVID-19 jsme v rámci so-
cioterapeutických programů uskutečnili pouze 4 psycho-
terapeutické skupiny pro lidi s duševním onemocněním, 
skupin se pravidelně účastnilo 8 - 12 uživatelů.
V  rámci výukových aktivit jsme podporovali 30 uživa-
telů. Pro tyto uživatele jsme realizovali výuku angličtiny  
(7 uživatelů), práci s  počítačem (3 uživatelé), muziko-
terapii (8 uživatelů), hospodaření s  penězi (2 uživatelé), 
individuální formu kognitivní rehabilitace (6 uživate-
lů) a  individuální formu kognitivní rehabilitace pro oso-
by s  Alzheimerovou demencí (4 uživatelé). Celkem bylo 
uskutečněno 627 intervencí.
Důležitou součástí projektu jsou kreativní terapie, ze-
jména muzikoterapie a arteterapie.
Skupinová muzikoterapie probíhala v  MS v  menších 
skupinách 6-12 účastníků, kterou vedly dvě muzikotera-
peutky. Celkem se do muzikoterapie zapojilo 20 uživate-
lů. V průběhu roku 2020 se uskutečnilo 72 setkání/ 244 
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intervencí. Každé setkání mělo svůj tematický program, 
který na sebe tematicky navazoval a obsahoval dílčí mu-
zikoterapeutické cíle konkrétních uživatelů. Jednotlivé 
programy byly přizpůsobeny na míru potřebám účastníků 
v  souladu s  jejich individuálními muzikoterapeutickými 
cíli. Výtvarný ateliér v roce 2020 fungoval stabilně jako 
vzdělávací a volnočasový prostor pro výuku výtvarných 
technik a zdokonalování řemesla, ale také jako artetera-
peutický ateliér, poskytující klientům zejména individuál-
ní terapeutický přístup v psychické oblasti a také kognitiv-
ní oblasti (cvičení motoriky, paměti, koncentrace). V rámci 
vzdělávací části jsme probírali a v praxi si vyzkoušeli te-
orii a míchání barev, perspektivu, stínování, poměřování 
a  přenášení skutečnosti na papír, šepsování malířského 
plátna, rámování obrazů a  oproti loňskému roku i  něja-
ké nové techniky (enkaustika, práce s keramickou hlínou, 
malba akvarelem). Podařilo se uskutečnit malování ven-
ku, vzniklo i několik společných skupinových obrazů. Byly 
uspořádány čtyři výstavy, z toho dvě s vernisážemi, kte-
rých se zúčastnilo odhadem 50 návštěvníků u každé. Za 
běžného fungování byl ateliér otevřen pět dní v týdnu od 
8 do 16 hod. a počet uživatelů byl cca 40, z toho 8 nových 
uživatelů. Výtvarné dílničky pro děti i dospělé za účelem 
šíření povědomí o  existenci ateliéru a  jeho služeb byly 
uskutečněny v rámci ostravských akcí: Sdílko, Den zdra-
ví, CRAZY FEST a Den otevřených dveří Centra trénování 
paměti. Preventivní programy pravidelně využívaly děti 
a  mládež z  Dětského domova ze ZŠ z  Ostravy-Kunčic. 
Pro tyto děti jsme v průběhu roku realizovali 2 kreativní 
programy zaměřené na podporu sociálních a kognitivních 
dovedností. V  roce 2020 jsme zrealizovali 6 výstav děl 
lidí s DO (Galerie Mlejn, 2 výstavy v Knihovně Vietnam-
ská, Knihovna Hrabůvka, Galerie Zámku v Porubě, Obecní 
úřad v Krmelíně).

Klubové a  společenské aktivity projektu využívali také 
lidé s  DO z  jiných organizací KP Ostrava (HOST, Svépo-
mocná skupina Mlýnek, Spirála o.p.s., DZR Slunovrat, 
p.o.). Velké množství lidí se zapojilo do společenských 
programů s názvem Čtení ze šuplíku (4), které jsme pořá-
dali v prostorách Knihovny města Ostravy na ulici 28. říj-
na. Účastníci akcí měli možnost slyšet zajímavé autorské 
texty zúčastněných básníků z  řad lidí s  DO a  také vidět 
vystoupení našeho hudebního souboru TŘESK a divadél-
ka NETŘESK. Vzhledem k nouzovému stavu naše kapela 
TŘESK uskutečnila v roce 2020 celkem 26 hudebních vy-
stoupení, čímž výrazně podpořila destigmatizaci v MSK.

Vítanou sportovně rehabilitační aktivitou bylo pravidelné 
plavání v rehabilitačním bazénu v Porubě. Dále proběhly 
2 turnaje ve stolním tenise, do kterých se zapojily organi-
zace Komunitního plánování Ostrava (Svépomocná sku-
pina Mlýnek, z.s., DZR Slunovrat p.o., RENARKON o.p.s). 
V rámci projektu jsme spolupracovali se středními i vyso-
kými školami ostravského regionu. Více než 20letou spo-
lupráci máme navázanou se Střední školou prof. Zdeňka 
Matějčka v Ostravě-Porubě. V roce 2020 jsme s pomocí 
našich peer konzultantů realizovali 8 výletů do přírody. 
S výše uvedeným programy nám pomáhali naši peer kon-
zultanti a dobrovolníci organizací SPOLU (Filozofická fa-
kulta 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, 15 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

Paní  M. (46 let) po akutním krvácení do mozku, 
v  důsledku čehož trpí depresemi. Rodinná situace je 
složitá: je rozvedená a  mladší syn, kterého má v  péči, 
taktéž trpí depresemi. Je na ni silně citově fixován. 
Maminka paní M. onemocněla rakovinou a je nutné se o ni 
téměř denně starat. Paní M. využila možnost navštěvovat 
výtvarný ateliér hned od počátku nastoupení do sociální 
rehabilitace. Výtvarné tvoření ji bylo blízké a  hlavně ji 
lákala představa, že bude mít uprostřed všech starostí čas 
jen pro sebe. Vzhledem k tomu, že mimo jiné ráda pracuje 
s  hlínou, vybrala si haptickou techniku kresby suchým 
pastelem, která se rozmazává prsty, a  u  té už zůstala. 
Zpočátku byla v  tvorbě nesebevědomá, ale s  postupem 
času se rozkreslila, získala větší jistotu a  i  v  prostředí 
ateliéru se začala cítit příjemně a  uvolněně. Začala 
docházet pravidelně dvakrát až třikrát týdně a v ateliéru 
zůstávala i několik hodin. Zprvu plačtivá a zlomená paní 
skrze tvorbu získala něco cenného  – možnost být sama 
sebou a  dělat něco jen pro své dobro. Sama si vybírala 
náměty. Šlo o  melancholické fotografické předlohy 
v  tmavých odstínech, které následně překreslovala. 
Rodina od ní doma očekávala pozitivnější přístup, 
za vyjádření negativních emocí ji kritizovali, a  tak 
paní Martina velmi ocenila, že v  ateliéru není nucena 
potlačovat svou přirozenost. Ventilace smutku a dalších 
emocí se stala intenzivní potřebou a ukázalo se, že když 
může smutek ven, barvy v obrázcích se postupně stávají 
světlejšími. Nejcennější byla získaná schopnost vymezit 

si prostor pro sebe. Skrze terapeutický reflektivní dialog 
nad tvorbou byla schopna pochopit, že je důležité starat 
se i o sebe a svou psychickou pohodu a nenechat druhé 
překračovat osobní hranice. Čas strávený v  ateliéru 
se pro paní Martinu stal nezbytnou součástí běžného 
týdne. Relaxace v tiché a klidné atmosféře a soustředění 
na přítomný okamžik jí pomáhaly lépe zvládat přetlak 
vzniklý v rodinných situacích. Několik obrazů měla paní 
Martina i na výstavě. Bylo pro ni velmi důležité, aby její 
rodina viděla, že něco umí a že je v něčem úspěšná. Naše 
spolupráce pokračuje a  zobrazované motivy jsou vždy 
upřímným zrcadlem jejího duševního rozpoložení.

Uživatelka B. seniorského věku dochází na výuku 
počítačů. Donese si vždy svůj vlastní notebook. V rámci 
letošního roku měla obavy docházet kvůli Covid-19. 
Část výuky tedy probíhala e-mailem s možností kdykoliv 
zavolat, dovysvětlit, objasnit. Uživatelka tuto formu 
přivítala, sama si ověřovala, zda dokáže reagovat na 
e-mail a  pochopit příklad a  následně ho vyhotovit 
a  poslat. Uživatelka získala větší důvěru, že zvládne 
počítač obsluhovat.
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Prolomení ticha

Projekt realizujeme od roku 2009 jako součást celore-
publikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. V Ostravě 
jsme uskutečnili kampaň pod názvem OSTRAVSKÉ TÝD-
NY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (dále OTDZ). Projekt Prolomení 
ticha vznikl sloučením s projektem Bez bariér, který jsme 
realizovali od roku 2004. Cílem kampaně a zároveň pro-
jektu je „destigmatizace“  – snížení tíhy společenských 
předsudků kolem lidí s  duševním onemocněním a  větší 
tolerance společnosti k lidem, které bolí duše. Do projek-
tu jsou zapojeny organizace sdružené v Komunitním plá-
nu 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 pri-
mátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a  náměstka Morav-
skoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla. Stěžejní 
akcí OTDZ bylo uskutečnění VII. ročníku CRAZY FESTU 
(dále CF). CF se konal ve dnech 2. – 4. 9. 2020. V první 
festivalový den jsme uskutečnili workshop  – odborný 
kulatý stůl na téma „Smysluplnou prací k  seberealizaci 
osob s duševním onemocněním“. Osobní záštitu nad ko-
náním akce převzal náměstek hejtmana Moravskoslez-
ského kraje pro sociální oblast pan Bc. Jiří Navrátil, MBA. 
Workshop se konal v Komunitním centru VŠICHNI SPO-
LU, ul. K. Pokorného 447/52  v Ostravě – Porubě. Kulatý 
stůl představoval velmi významnou akci na poli podpory 
zaměstnávání lidí se zdravotním a  sociálním znevýhod-
něním, s důrazem na marginalizovanou sociální skupinu 
osob s duševním onemocněním. Cílem bylo upozornit na 
specifické faktory a potřeby této sociální skupiny, bariéry 
jejich zaměstnávání, prezentovat zkušenosti zaměstna-
vatelů se zaměstnáváním těchto osob a diskutovat nové 
přístupy a  inovace v  oblasti vytváření nástrojů podpory 
jejich uplatnění na trhu práce. Kulatý stůl se uskutečnil 

za přítomnosti významných osobností a odborníků z řad 
politiků, kompetentních úředníků státní správy a územ-
ní samosprávy, zaměstnavatelů z  oblasti zaměstnávání 
osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, sociál-
ních podniků, aktérů regionálního a komunitního rozvoje. 
Přednášejícími byli: Ing. Karel Rychtář  – místopředseda 
Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a ře-
ditel Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA, Mgr. 
Ivo Škrabal  – ředitel Centra pro komunitní práci Sever-
ní Morava a Ing. Marek Juha – významný zaměstnavatel 
osob se zdravotním postižením v  Jihomoravském a  Ús-
teckém kraji. Úvodní zdravice se ujal náměstek primátora 
města Ostravy pro sociální věci a  zdravotnictví, kulturu 
a  volnočasové aktivity pan Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 
Workshopu se celkem zúčastnilo 31 osob.
Druhý festivalový den, již na Zámku v Porubě, představil 
uměleckou tvorbu lidí s DO. Na vernisáži kreseb a maleb 
s  názvem „DOFOUKNI DUŠI“ vystoupila kapela TŘESK, 
kde většina členů má vlastní zkušenost s  DO. Program 
pokračoval koncerty kapel Kofe-in a  JELEN. Závěr dru-
hého festivalového dne patřil uměleckému souboru NON 
SANCTI, který předvedl jedinečnou noční ohnivou show. 
Třetí den festivalu zahájil hudebník Daniel Skála barok-
ními skladbami, následovalo divadelní představení s ná-
zvem CRAZY DEN v  podání Anny Geislerové a  Martina 
Zbrožka a na závěr festivalu zahrála kapela Tomáše Koč-
ka a orchestru. Po celou dobu festivalu probíhaly kreativ-
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ní workshopy: výroba skládaček z papíru a výroba "boso-
botek". Tento festival, který je ojedinělý v našem regionu, 
je stěžejní destigmatizační akci konanou na podporu lidí 
s  DO v  MSK. Po celý rok jsme se aktivně zapojovali do 
workshopů, seminářů a kulatých stolů na podporu refor-
my péče o duševní zdraví.

Finanční podpora: statutární město Ostrava, 
Moravskoslezský kraj
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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 před-
stavivost, koncentrace atd.). V důsledku toho se pak po-
týkají s řadou každodenních problémů (zejména v oblasti 
pracovního uplatnění, rodinného života, či důstojného 
stáří), které vnímají jako velmi zatěžující. Původně byl 
program kognitivní rehabilitace určen pro osoby s 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 do-
plněn také o arteterapeutické a muzikoterapeutické ak-
tivity a také fyzické zdravotní cvičení tai-chi. Uživatelům 
se věnuje externí psycholog, který se podílí na koncepci 
kognitivní rehabilitace a na nastavení tréninku u jednot-
livých uživatelů. Kromě individuální práce s uživatelem je 
součástí i  paměťový trénink ve formě skupinového se-
tkávání, kdy jsou zadané úkoly řešeny v páru nebo v celé 
skupině, a  to s  důrazem na  sociální aspekty tréninku. 
Zájem o kognitivní rehabilitaci je stále velmi vysoký. Od 
4. září 2015 byla většina kognitivně rehabilitačních akti-
vit přesunuta do bezbariérové budovy na Bulharské ulici, 
kterou se nám podařilo získat do pronájmu ve spolupráci 
s ÚMOb Ostrava Poruba. Budovu jsme svépomocí adap-
tovali dle dispozic a potřeb Centra trénování paměti.
Rok 2020 byl poznamenán dvěma vlnami epidemie CO-
VID-19. Přestože jsme byli nuceni omezit fungování Cen-
tra trénování paměti, zůstali jsme v  kontaktu s  našimi 

klienty, kteří řešili úkoly distanční formou a trénink mohli 
konzultovat pomocí počítače nebo telefonu. Snažili jsme 
se také využívat nově adaptovaný víceúčelový sál v budo-
vě Centra trénování paměti. Řadu kognitivně-rehabilitač-
ních aktivit jsme přesunuli do Komunitního centra Všichni 
spolu v Ostravě Porubě, kde jsme poskytovali kognitivní 
rehabilitaci především obyvatelům Poruby.
Podařilo se nám také získat akreditaci Ministerstva prá-
ce a sociálních věci pro realizaci kurzu Trénování pamě-
ti a  kognitivní rehabilitace pro pomáhající profese. Byli 
jsme také pozvání Českou televizí, abychom o našich ak-
tivitách a zásadách kognitivního zdraví informovali veřej-
nost v  rámci pořadů Dobré ráno s  Českou televizí (ČT2) 
a Život na třetí (ČT3).
Za rok 2020 využilo aktivity CTP 112 lidí, z  toho 88 lidí 
z regionu Ostrava - 31 lidí z městské části Ostravy–Poru-
by. Velké množství dalších zájemců z řad široké i odborné 
veřejnosti se účastnilo námi realizovaných osvětových 
programů a přednášek, např. Dne trénování paměti, Týd-
ne trénování paměti, Dne otevřených dveří apod.
Celkově pak bylo realizováno přes 5,5 tis kognitivně-re-
habilitačních intervencí. Lze tedy konstatovat, že zapoje-
ní cílové skupiny je velmi intenzivní.

Centrum trénování paměti – Kognitivní rehabilitace



Příklad dobré praxe

Pan T.R. (29 let) aktivně provozoval kontaktní sporty. 
Náročný trénink a řada cévních mikrotraumat vyústili 
v cévní mozkovou příhodu, která měla výrazný dopad 
na jeho kognitivní funkce. Mladý organizmus se 
poměrně rychle po fyzické stránce zotavil, nicméně 
nadále přetrvávaly dysfunkce mozkových funkcí – 
obtížně si vybavoval slova, objevovaly se výpadky 
především v krátkodobé paměti, byl nesoustředěný, 
zmanil se také osobnostně. Díky intenzivní podpoře 
rodiny a lektora CTP se podařilo motivovat jej 
k pravidelnému kognitivnímu tréninku; nejprve za 
využití nepočítačových technik, později i pomocí 
počítačového programu. Postupně se dokázal 

koncentrovat na náročnější úkoly a po stále delší dobu. 
V spolupráci s rodinou začal procvičovat kognitivní 
funkce v domácím prostředí – kvůli coronavirovým 
opatřením nemohl docházet do CTP, proto byl 
v úzkém kontaktu s lektorem, který je tréninkem 
provázel. Míru podpory bylo možno začít pomalu 
snižovat. Jeho stav se po 3 letech zlepšil natolik, že 
společně se svým známým se pustili do podnikání 
v oblasti doplňků stravy. Nadále konzultuje kognitivní 
výkonnost se svým lektorem, nicméně jinak už vede 
samostatný život.

Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba,
program ČSOB pomáhá regionům
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ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ PROŠLI PROGRAMEM KOGNITIVNÍ REHABILITACE ZA ROK 2020

celkový počet účastníků 112 100%

neurologické onemocnění 38 34%

duševní onemocnění 46 41%

traumatické poškození mozku 16 14%

mentální postižení 12 11%

INTERVENCE REALIZOVANÉ V RÁMCI PROGRAMU KOGNITIVNÍ REHABILITACE ZA ROK 2020

celkový počet intervencí za rok 2020                                                                     5532

STATISTIKY CENTRA TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI ZA ROK 2020



IV. 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 prospěšné 
práce (dále VPP). Osoby s  duševním onemocněním 
pobírající ID 1.-3. stupně jsme zaměstnali na HPP formou 
zkrácených úvazků (9 osob) a  na dohody o  provedení 
práce (celkem 12 osob). Šlo především o  práci peer 
konzultantů, v  menší míře pak o  práce na dřevařské 
dílně, lektorování, aktivizační a  motivační činnosti.  Od 
roku 2019 se již začalo zaměstnávání OZP a  sociálně 
znevýhodněných osob více realizovat prostřednictvím 
sociálního podniku BOTUMY s.r.o., jehož je MENS SANA 
spoluzakladatelem. V roce 2020 jsme vytvořili 1 pracovní 
místo na veřejně prospěšné práce v rámci projektu PDU 
ÚP pro aktivizačního a motivačního pracovníka (OZP) na 
dobu 12 měsíců. Tento pracovník aktivizoval uživatele při 
práci na zahradě organizace nebo v rámci rukodělné dílny.
Naše podpora v  rámci nabízených pracovních činností 
zahrnovala motivaci osob se znevýhodněním ke vstupu na 
trh práce, k posilování denního řádu, prevence stagnace 
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 
28 uživatelů. Ve službě podpora samostatného bydlení 
jsme takto podporovali 14 uživatelů. Počet pracujících 
uživatelů služeb byl oproti minulému roku nižší, což 
bylo ovlivněno do jisté míry koronavirovou krizí, která 
počty volných míst pro OZP omezila. Stejně tak ani 

aktivní politika zaměstnanosti Úřadu práce výrazně 
nepodporovala tvorbu míst (např. v rámci VPP), kdy byla 
podpořena pouze jedna výše uvedená osoba. Sečteme-
li výše zmíněné uživatele služeb, osoby s  DO pracující 
v  rámci VPP a  frekventanty pracovní rehabilitace, 
můžeme konstatovat, že jsme v  roce 2020 poskytovali 
tímto projektem podporu při pracovních činnostech 
cca 65 lidem s duševním onemocněním a s kognitivním 
deficitem. Pracovní rehabilitaci absolvovala 1 uživatelka. 
Druhý zájemce musel z  důvodu zdravotních komplikací 
nástup na PR odložit na další rok. Pracovní rehabilitace 
byla i  v  roce 2020 ze strany Úřadu práce podporována 
v  nižší míře z  důvodu změny priorit ÚP z  ohledem na 
důsledky koronavirové krize. Uživatelka absolvovala 
poradensko-motivační program na kreativní dílně. Do 
konce roku jí bude (září-prosinec) poskytnuto cca 160 
hodinových intervencí formou pracovně-terapeutické 
činnosti, 10 hodinových JOB klubů, které jsou případně 
otevřeny do další zájemce, a  10 hodinových intervencí 
výuk PC. 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 

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

Příklad dobré praxe:

Pan  M. (37 let) ID 2.st., byl uživatelem služby Sociální 
rehabilitace, z jeho individuálního plánu vyvstala potřeba 
aktivně se zapojit do pracovní činnosti. Pan M. se vyučil 
instalatérem, v  oboru ale nikdy nepůsobil, pracoval 
u několika security firem. Vlivem duševního onemocnění 
a  následné medikace už jeho životní tempo ani fyzická 
kondice na podobnou práci nestačily. Uživateli byla 
v rámci MENS SANA, z.ú. nabídnuta pracovní rehabilitace 
v  dubnu 2018, po jejím úspěšném absolvování navázal 
od listopadu na 6měsíční přípravu k  práci. Během 
pracovního poradenství formou JOB klubu jsme s panem 
M. probírali jeho další profesní směřování. Z pracovních 
činností v  rámci pracovní rehabilitace jej nejvíce bavila 
práce na zahradě  – údržba travnatých ploch, příprava 
na sazbu, sázení zeleniny a  bylin, kompostování. 
Upřednostňoval by třeba práci na vrátnici, pochůzky 
jako security pracovník by již nezvládl. Byl zde i návrh, 
že by po skončení pracovní rehabilitace pracoval u svého 
bratrance v lesní školce, volné pracovní místo se bohužel 
nenašlo. Pan M. ale práci potřeboval, neuměl si představit, 
že by měl opět trávit dny sám doma. Nakonec se podařilo 
ve spolupráci s Úřadem práce zapojit pana M. do projektu 
PDU, který pomáhá uchytit se na trhu práce právě hůře 
zaměstnatelným osobám se  zdravotním postižením. 
Pan M. tak od února 2020 pracuje opět na zahradě na půl 
úvazku jako aktivizační a  motivační pracovník, kdy své 
nabyté zkušenosti z pracovní rehabilitace předává dalším 
uživatelům zapojených do zahradnických prací.
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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. Projekt 
má za cíl zapojit osoby s vlastní zkušeností s duševním 
onemocněním do péče o lidi s duševním onemocněním na 
principu peerství, tzn. „rovný s rovným“. V letech 2018 až 
2020 jeho pokračování umožnila dotace MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ ČR, částečně pak dotace SMO a  MSK, 
do února 2020 k  jeho udržení přispěl i projekt ESF/OPZ 
Bourání bariér. Od září 2020 jsou dále zaměstnány 2 nové 
peer konzultantky v rámci projektu PODPORA DUŠE II – 
KA 3 Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdra-
ví, jež je realizován MSK. V roce 2020 byli peer konzul-
tanti (dále PK) podporováni formou pracovních smluv (8 
osob) v celkovém úvazku 4,5, dohody o pracovní činnosti 
(1 osoba) a na dohody o provedení práce (3 osoby). Na 
straně příjemců služeb se individuálně pracovalo stabil-
ně 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 zkušenos-
tem a  vlastnímu smyslu „peerství“, tzn. nesuplují práci 
pracovníků v sociálních službách nebo sociálních pracov-
níků. PK se zaměřují především na přímou podporu kli-
enta, tzn. 70% náplně jejich práce tak tvořila individuální 
práce s klientem, jako doprovody k  lékařům a na úřady, 
společné trávení volného času a  popovídání, procház-
ky, 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 du-

ševním onemocněním. Dlouhodobí klienti spíše prefe-
rují spolupráci s PK za účelem své aktivizace a podpory 
při každodenních činnostech. Každý z PK měl na starost 
v průměru 5 - 7 klientů. S klienty pracovali i skupinově, 
a  to např. formou výletů a organizovaných skupinových 
procházek s uživateli, podílením se na akcích, které pro 
klienty pořádala naše organizace, včetně sportovních 
aktivit (turnaj v  ping pongu). Skupinové aktivity a  výle-
ty ovšem byly z důvodu koronavirové krize oproti před-
chozím letem omezeny. Kromě objektivních nouzových 
opatřeních vlády k tomu přispěla i obava uživatelů se na 
takovýchto aktivitách podílet. Mnozí tak preferovali spí-
še telefonování nebo povídání přes Skype či sociální sítě. 
Peer konzultanti ovšem i v této nelehké době nezahále-
li, pokud šlo o zapojování do osvětové činnosti. V únoru 
2020 se 2 PK zúčastnili Mezinárodní konference o zota-
vení v Plzni. 3 PK se angažují v projektu Škola zotavení, 
jehož hlavním cílem je vytvoření a  provozování prosto-
ru jako bezpečného, inspirativního a  přátelského místa 
v Moravskoslezském kraji, kde lidé s duševním onemoc-
něním mohou získat potřebné informace, dovednosti, 
kde mohou sdílet své zkušenosti a setkávat se. Náplní ŠZ 
budou také kurzy s tématy, která jsou pro lidi s duševním 
onemocněním důležitá, např. finance, bydlení, vztahy, 
self-stigma, komunikace s lékařem apod. Kurzy povedou 
společně s odborníkem na dané téma vyškolení peer lek-
toři. 1 PK se zúčastnil pilotního mezinárodním výcviku 
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v multidisciplinárním přístupu při pomoci rodinám, který 
organizují Katolická univerzita Ružomberok (SK), Inšti-
tút dialogických praxí (SK), Spolek Narativ (ČR), Lyhytte-
rapiainstituutti Oy (FIN) a  Appreciative Change Works 
(NL), dále připravuje spolupráci se Slezskou univerzitou 
v Opavě, kde v rámci kreativních workshopů dojde k na-
vázání spolupráce mezi lidmi s duševním onemocněním 
a studenty uměleckých oborů. V listopadu se zúčastnila 
webináře pořádaném Národním pedagogickým institu-
tem „Práce s žáky s psychickými problémy, sdílení zku-
šeností“, vystoupení s příspěvkem „Vzdělávání a duševní 
onemocnění – zkušenost peer konzultantky“. Další 2 PK 
se v září aktivně zapojili do worshopu, jež pořádala MENS 
SANA, z.ú. v  rámci festivalu CRAZY FEST při příležitosti 
Dnů duševního zdraví V Ostravě. Workshop byl pořádán 
pro odbornou veřejnost z  řad podnikatelů ze sociálních 
podniků, zástupců ÚP, magistrátu, VŠB aj. a  zabýval se 
otázkou zaměstnávání OZP. PK zde pohovořili za OZP 
ohledně problematiky invalidních důchodů, hledání práce 
a i o náplni práce peer konzultanta. 2 PK se zúčastnili jako 
zástupci naší organizace online přednášek pořádaných 
Asociací Trigon v rámci Evropských dnů hendikepu. PK se 
aktivně podílejí na schůzkách týmů pro multidisciplina-
ritu a jsou tak postupně zaváděni do běžného fungování 

jednotlivých služeb v MENS SANA.

Peer konzultantům byl po celou dobu projektu k dispozici 
koordinátor peer konzultantů (KPK). Vedl měsíční koor-
dinační porady, individuální pohovory s  PK, v  tripartitě 
PK  – KPK  – sociální pracovník řešil případné vyvstalé 
problémy v práci s klienty, přerozděloval nové klienty, ře-
šil 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:

Slečna A. (29 let) nastoupila do MENS SANA jako peer 
konzultantka teprve na podzim 2020 v  rámci nového 
projektu MSK. Původně byla jako náhradnice, ale když 
první vybraná adeptka místo odřekla kvůli zhoršenému 
zdravotnímu stavu, rozhodla se koordinátorka peer 
konzultantů (KPK), že to s dotyčnou přece jenom zkusí. 
Slečna A., dříve než onemocněla depresemi, pracovala 
jako brand manažerka v obchodě s luxusní módou, čemuž 
i  nyní odpovídá její vizáž a  sebeprezentace. V  rozporu 
se svou diagnózou působí energicky a  sebevědomě 
s  jistou dávkou excentričnosti, což bylo pravděpodobně 
i  důvodem, proč u  další organizace, kde chtěla na 
obdobné pozici pracovat, neobstála ve výběrovém 
řízení. Slečna A. opravdu na první pohled nevypadá jako 
vhodný adept na zaměstnance v pomáhajících profesích, 
avšak jak se říká, zdání někdy klame. KPK si ji vybrala 
právě pro její jinakost, která by se mohla osvědčit při 
destigmatizačních a  osvětových činnostech, které jsou 
nedílnou součástí práce peer konzultanta, kde by svým 
příkladem bourala zažité stereotypy o  tom, jak vypadá 
člověk s  duševním onemocněním. Tento svůj přínos 
prokázala hned na prvním již zmíněném workshopu 
v  rámci Crazy Festu, kde prezentací svých zkušeností 
s  nemocí, přístupem psychiatrů apod. zaujala všechny 
zúčastněné. Slečna A., pro kterou je tato práce úplně 
nová, se snaží vzdělávat, načítat odbornou literaturu, 
chce prezentovat problematiku na sociálních sítích. 
Kromě osvětové činnosti se ukázala jako velmi zapálená 
i  v  individuální práci s  uživatelem. Odvádí pěknou 
práci s  mladou uživatelkou s  těžkou hraniční poruchou 
osobnosti, která doposud odmítala peer konzultanta 
a  nadmíru se  fixovala na svou klíčovou pracovnici, 
dalšímu uživateli – schizofrenik, 70 let- splnila dlouholetý 
sen, aby se znova podíval do svého rodiště ve Vítkově, kam 
pro něj uspořádala celodenní výlet s návštěvou hřbitova 
jeho rodičů, uživatel zde byl po cca 30 letech. PK tak svou 
zapáleností a  autentičností dokazuje, že je člověkem na 
svém místě.
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Spolupráce a podpora
Během celého roku jsme v rámci spolupráce umožnili vy-
konat průběžnou i  souvislou odbornou praxi 7 student-
kám 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 so-
ciální v Ostravě, Fakulty sociálních studií Ostravské uni-
verzity a dvě skupinové exkurze psychiatrickým sestrám 
Psychiatrické nemocnice v Opavě.

V letošním roce jsme navázali intenzivní spolupráci s Vy-
sokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, 
kdy dne 24. 6. 2020 byla podepsána smlouva o spoluprá-
ci mezi Fakultou elektrotechniky a  informatiky a  MENS 
SANA, z.ú. za účelem dlouhodobé spolupráce při propo-
jování zkušeností, znalostí a  kontaktů mezi akademic-
kou sférou a soukromým neziskovým sektorem. Zároveň 
jsme rozvíjeli spolupráci s Ekonomickou fakultou v oblas-
ti přípravy společných projektů a  zadávání témat kvali-
fikačních prací studentů předmětu Evaluace veřejných 
služeb.

Všichni pracovníci MENS SANA, z.ú. se pravidelně účast-
nili individuálních a  skupinových supervizí a  odborných 
konzultací pod vedením supervizorů, psychoterapeutů 
a psychiatrů PhDr. Svatopluka Antoše, Mgr. Martina Bu-
šiny a MUDr. Markéty Dobré. Všichni zaměstnanci se zú-
častnili školení a seminářů na základě svých vzdělávacích 
plánů osobního rozvoje.

Supervize, školení,
semináře, služební cesty
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Zahájili jsme spolupráci s  významnými organizacemi 
a subjekty, které soustředí svou činnost do oblasti pod-
pory inovací a rozvoje, vyvíjí a implementují nové nástroje 
a přístupy k podpoře zaměstnávání a podnikání na princi-
pech společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti. Ve 
spolupráci s Centrem pro komunitní práci Severní Morava 
se nám podařilo zapojit se do aktivit projektu „Nová šan-
ce pro nezaměstnané v Moravskoslezském kraji“ a pod-
pořit tak zaměstnávání našich klientů se zdravotním 
postižením. Na základě spolupráce s Moravskoslezským 
inovačním centrem Ostrava, a.s. jsme získali propojení 
na firmy a obchodní společnosti, které podporují síťování 
a spolupráci v oblasti rozvoje cirkulární ekonomiky.

V  lednu 2020 se naše organizace stala členem odborné 
pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci při Úřadu práce 
ČR, Krajské pobočce v Ostravě. Jsme rádi, že rovněž naše 
společnost MENS SANA, z.ú. přispívá svými zkušenostmi 
a bohatou praxí k dalšímu rozvoji v oblasti pracovní reha-
bilitace v našem regionu.
MENS SANA, z.ú. byla v letošním roce přijata za řádného 
člena TESSEA ČR, z.s. – Tematické sítě pro sociální eko-
nomiku. Posláním TESSEA je přispívat k rozvoji sociálního 
podnikání v ČR. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé 
ČR, propojuje je a  podporuje jejich zájmy. Současně byl 
za řádného člena TESSEA přijat i sociální podnik BOTUMY 
s.r.o., jehož jedním ze zakladatelů je společnost MENS 
SANA, z.ú.

V letošním roce MENS SANA, z.ú. získala 1. místo v sou-
těži Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 
za rok 2019 v kategorii – Organizace veřejného sektoru 
do 50 zaměstnanců. Na základě tohoto úspěchu jsme 
byli pozváni k účasti na Národní konferenci kvality a spo-
lečenské odpovědnosti, kterou pořádalo Ministerstvo 

průmyslu a  obchodu ČR. Zároveň byla naše společnost 
v listopadu letošního roku přijata za člena Platformy za-
interesovaných stran CSR. Platforma je odrazem dobro-
volné vůle organizací soukromého i  veřejného sektoru 
vést diskusi a dialog v oblasti společenské odpovědnosti, 
jakožto jednoho ze znaků vzájemné spolupráce. Platfor-
ma umožňuje vyjádření názorů, výměnu zkušeností a pří-
kladů dobré praxe mezi jejími účastníky, shromáždění 
a monitorování nástrojů a iniciativ v oblasti CSR i udrži-
telného rozvoje.

V souvislosti s mimořádnou situací ohledně nemoci CO-
VID-19 jsme získali v rámci grantového programu ŠKODA 
AUTO POMÁHÁ osobní vůz ŠKODA Octavia combi, který 
byl naší organizaci darován společností ŠKODA AUTO. 
V  rámci strategie společenské odpovědnosti ŠKODA 
AUTO darovala 100 nových vozů organizacím poskytují-
cím terénní zdravotní a sociální služby.
 
Děkujeme všem spolupracujícím organizacím, firmám 
i jednotlivcům za podporu a vstřícnost, také našim uživa-
telům, kteří s důvěrou využívali námi poskytované služ-
by, a všem těm, kdo nás podporovali radou i naslouchá-
ním, a těšíme se na další spolupráci v roce nadcházejícím.
se na další spolupráci v roce nadcházejícím.



Hlavní finanční zdroje

         Údaje jsou uvedeny v Kč.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ/IP MSK - registrované sociální služby 9 018 363,00
Ministerstvo zdravotnictví 1 093 166,00
Ministerstvo práce a soc. věcí 549 316,25
Ministerstvo práce a soc. věcí 37 036,00
Ministerstvo práce a soc. věcí 53 579,00
Ministerstvo práce a soc. věcí 496 390,00
Ministerstvo práce a soc. věcí -10 688,75

Úřad práce – pracovní rehabilitace 16 630,00
Úřad práce – podpořená pracovní místa 102 999,00
Dotace EU (MPSV/MSK) Podpora Peer konzultantů 133 999,00
Dotace EU (MPSV) Bez bariér      491 357,77

Sdružení pro rozvoj      339 147,60

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 1 697 000,00

CENTUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – Kognitivní rehabilitace 370 000,00
Centrum trénování paměti 350 000,00
Centrum trénování paměti – Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba 20 000,00
Ostrov naděje 300 000,00
Prolomení ticha 180 000,00
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí 347 000,00
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí 295 000,00
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí-
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba      25 000,00
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Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 27 000,00
SÍŤOVÁNÍ -Podpora reformy psychiatrické péče         500 000,00

 

Moravskoslezský kraj OSTATNÍ 1 220 000,00
Prolomení ticha 100 000,00
CENTRUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 100 000,00
Podpora materiálně tech. zabezpečení CTP 100 000,00
Podpora zaměstnávání OZP v MS 300 000,00
Podpora materiálně tech. zabezpečení SR 200 000,00
Podpora materiálně tech. zabezpečení PSB 120 000,00
Podpora materiálně tech. zabezpečení PSB 300 000,00

Finanční dary firmy, fyzické osoby, prodej služeb, ostatní 976 610,00
Dary od soukromých osob 52 110,00
Nadační fond TESCO 30 000,00
ŠKODA AUTO a.s. 894 500,00

Ostatní 1 343 413,18
Tržby za vlastní výrobky a služby 40 318,00
Příspěvek na soc. službu (uživatelé) 269 689,50
Úroky 1 139,26
Nájemné a služby spojené s nájmem – byty 890 954,00
Ostatní (náhrada škody, přeplatky energií, přeprava)   141 315,42
  
 

CELKEM  16 982 004,60

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   - 35 136,43
35



Výsledovka Strana 1
MENS SANA, z.ú. Rok: 2020 Dne: 22.06.2021 Tisk vybraných záznamůIČ: 65469003

Název účtuČíslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stav

Náklady
501 Spotřeba materiálu 783 460,07783 460,07783 460,070,00 0,00
502 Spotřeba energie 367 728,09367 728,09367 728,090,00 0,00
504 Prodané zboží 89 270,0089 270,0089 270,000,00 0,00
511 Opravy a udržování 183 589,36183 589,36183 589,360,00 0,00
512 Náklady na cestovné 107 623,00107 623,00107 623,000,00 0,00
513 Náklady na reprezentaci 18 022,7718 022,7718 022,770,00 0,00
518 Ostatní služby 3 004 539,273 004 539,273 004 539,270,00 0,00
521 Mzdové náklady 9 630 624,009 630 624,009 630 624,000,00 0,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 469 765,002 469 765,002 469 765,000,00 0,00
531 Daň silniční 6 404,006 404,006 404,000,00 0,00
549 Jiné ostatní náklady 141 801,47141 801,47141 801,470,00 0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 184 555,00184 555,00184 555,000,00 0,00
581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 15 149,0015 149,0015 149,000,00 0,00
582 Poskytnuté členské příspěvky 14 610,0014 610,0014 610,000,00 0,00

0,00 17 017 141,03 0,00 17 017 141,0317 017 141,03Náklady celkem

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb 454 245,92454 245,920,000,00 454 245,92
604 Tržby za prodané zboží 40 318,0040 318,000,000,00 40 318,00
644 Výnosové úroky 1 139,261 139,260,000,00 1 139,26
649 Nájemné a služby spojené s nájmem-byty 967 342,00967 342,000,000,00 967 342,00
682 Přijaté příspěvky (dary) 976 610,00976 610,000,000,00 976 610,00
691 Provozní dotace 14 542 349,4214 542 349,42538 637,000,00 15 080 986,42

0,00 538 637,00 17 520 641,60 16 982 004,6016 982 004,60Výnosy celkem

-35 136,43Hospodářský zisk celkem
-35 136,43Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020

Finanční zpráva
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Rozvaha Strana 1
MENS SANA, z.ú. Rok: 2020 Dne: 22.06.2021 Tisk vybraných záznamůIČ: 65469003

Číslo 
účtu

Koncový
stav

Obraty
rozdíl

Obraty za
období D

Obraty za
období MD

Počáteční
stavNázev účtu

Aktiva
022 Hmotné movité věci a jejich soubory 2 771 344,951 495 683,951 495 683,951 275 661,00 0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 007 221,48116 848,04116 848,041 890 373,44 0,00
062 Podíly - podstatný vliv 50 000,000,000,0050 000,00 0,00
082 Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí -703 368,00-184 555,000,00-518 813,00 184 555,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 007 221,48-116 848,040,00-1 890 373,44 116 848,04
211 Peněžní prostředky v pokladně 178 760,80177 292,00967 805,001 468,80 790 513,00
221 Peněžní prostředky na účtech 871 701,08-1 286 816,2517 298 918,612 158 517,33 18 585 734,86
261 Peníze na cestě 0,000,00200 000,000,00 200 000,00
311 Odběratelé 3 000,003 000,0015 528,000,00 12 528,00
314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 9 984,00-6 252,00474 786,0016 236,00 481 038,00
315 Ostatní pohledávky 8 018,002 955,00163 314,005 063,00 160 359,00
381 Náklady příštích období 64 596,5019 918,0164 596,5044 678,49 44 678,49
385 Příjmy příštích období 90 652,46-26 709,31-26 709,31117 361,77 0,00
395 Vnitřní zúčtování 0,000,002 217 774,000,00 2 217 774,00

3 150 173,39 22 988 544,79 22 794 028,39 3 344 689,79194 516,40Aktiva celkem

Pasiva
321 Dodavatelé 22 429,3922 181,303 436 532,89248,09 3 458 714,19
324 Přijaté zálohy 4 000,000,000,004 000,00 0,00
325 Ostatní závazky 57 790,002 044,00306 052,0055 746,00 308 096,00
331 Zaměstnanci 735 977,00116 093,009 514 531,00619 884,00 9 630 624,00
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění 384 437,0068 091,003 388 923,00316 346,00 3 457 014,00
342 Ostatní přímé daně 79 099,004 083,00853 988,0075 016,00 858 071,00
345 Ostatní daně a poplatky 2 249,002 249,004 155,000,00 6 404,00
346 Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem -44 130,00-44 130,0014 692 627,850,00 14 648 497,85
379 Jiné závazky 2 396,002 396,0019 111,000,00 21 507,00
383 Výdaje příštích období 174 564,419 366,10165 198,31165 198,31 174 564,41
384 Výnosy příštích období 538 637,0047 279,43491 357,57491 357,57 538 637,00
901 Vlastní jmění 1 422 377,4299 117,490,001 323 259,93 99 117,49
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00-99 117,4999 117,4999 117,49 0,00

3 150 173,39 32 971 594,11 33 201 246,94 3 379 826,22229 652,83Pasiva celkem

-35 136,43
-35 136,43

Hospodářský zisk celkem
Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020

Přehled majetku, závazků a zdrojů
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Děkujeme:
Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné
Asociace nestátních neziskových organizací ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Centrum pro komunitní práci Severní Morava
Česká asociace studentů psychologie SPOLU Ostrava
Česká rada sociálních služeb
Česká televize
Český rozhlas Ostrava
Československá obchodní banka, a.s.
Dětský domov se školou a základní škola, Jeseninova 
4/31, Ostrava-Kunčice
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 průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát města Ostrava
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
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
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba
Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108/1, Ostra-
va-Poruba
Spolupracující psychiatři a psychologové
Statutární město Ostrava
ŠKODA AUTO a.s.
Špaček projekt, s. r. o.
Tematická síť pro sociální ekonomiku – TESSEA, z.s.
TENZE – Zdravotní cvičení Ostrava
ÚMOb Ostrava-Poruba
ÚMOb Ostrava-Jih
ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
Úřad práce ČR – Krajská pobočka Ostrava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory
Základní škola Ukrajinská, 1533/13, Ostrava-Poruba



Události po datu účetní závěrky.

Po dobu nouzového stavu byla částečně omezena sociál-
ní služba sociální rehabilitace, která probíhala převážně 
terénní formou. Pracovníci sociální rehabilitace byli v te-
lefonickém a elektronickém kontaktu se všemi svými uži-
vateli. 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 skupino-
vých aktivit, které neprobíhaly až do ukončení nouzové-
ho stavu. Pracovníci byli v kontaktu s uživateli prostřed-
nictvím elektronické a  telefonické komunikace.  Peer 
konzultanti pracovali terénní formou a  rovněž využívali 
pro podporu uživatelů telefonickou a  elektronickou ko-
munikaci. Jelikož se jednalo o výjimečný stav, podpůrné 
hovory a krizovou intervenci v terénu poskytovala našim 
uživatelům také psycholožka Mgr. Lenka Valíčková.

Kdyby trakaře padaly
A hvězdy země se dotýkaly

Kdyby slunce
pohaslo

A z přátelství nic
nezbylo

Kdyby noc
dvakrát delší byla

Kdyby slovo
proměnilo se

V prach a olovo
A kdyby nezbylo

už vůbec nic
nepřestanu věřit

že jednou bude líp

Jaroslava Saidlová

Výroční zpráva za účetní období 2020 ze dne 13. května 2021
Vyhotovila: Mgr. Jaroslava Saidlová, statutární zástupkyně, ředitelka ústavu
Grafické zpracování: Jana Lörinczová, ilustrace Jan Lörincz
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Bylo, nebylo a není to ani tak dávno, co v jedné zemi žil 
mezi trpaslíky přerostlý trpaslík Ondřej. Ta země nebyla 
nijak zvláštní. Tráva byla zelená, obloha modrá a slunce 
svítilo na všechny stejně. Jedna zvláštnost tu přece jen 
byla: stromy rostly tak vysoko, že se svými větvemi téměř 
dotýkaly nebe. Kořeny měly hluboké a kmeny široké, že 
když chtěli trpaslíci kmen obejmout, tak museli vytvořit 
dlouhý řetěz spojených rukou. Jen Ondřej dokázal strom 
obejmout sám. Nikdo z trpaslíků nikdy nevyšel ven z lesa. 
Trpaslíci se domnívali, že za obrovskými stromy je ko-
nec světa. Dlouho si to myslel také Ondřej. Nikdo neznal 
Ondřejovy rodiče, nikdo už si nevzpomněl, jak se Ondřej 
v Trpaslíkově ocitl. Ondřej vyrůstal vždy u cizích trpaslíků, 
stěhoval se z chaloupky do chaloupky a rostl tak rychle, že 
se nenašla ani jedna chaloupka, ve které by mohl Ondřej 
bydlet. Uplynulo hodně času od dob, kdy si Ondřej poprvé 
uvědomil, že je jiný nežli ostatní trpaslíci. Ondřej se snažil 
být prospěšný, a tak všem pomáhal, jak to jen šlo. Tahal 
těžké věci, co nemohlo udělat 10 trpaslíků, udělal Ondřej 
sám. Vždy ochotně a s velkou vervou. Moc se snažil, aby 
našel někoho, kdo ho bude mít rád. Trpaslíci si brzy zvykli 

na pomoc Ondřeje, a tak přestali děkovat. Někteří se ho 
báli, někteří se mu vysmívali a jiní Ondřejovi škodili. Když 
se něco pokazilo, vždy padla vina na „divného“ Ondřeje, 
a tak se stalo, že se Ondřej začal svým druhům vyhýbat. 
Cítil se osamělý a opuštěný, nenašel se nikdo, kdo by měl 
velkého Ondřeje rád. Smutek zavládl v jeho duši. Jednoho 
dne si Ondřej sbalil své věci a vydal se hledat své štěstí 
anebo pokoj pro svou duši. Ondřej se rozhodl jít až na sám 
konec světa, aby našel to, co hledal. Při své cestě, kdy se 
prodíral křovinami a ostrým trním, zapomněl na strach, 
starosti i bolesti. Šel stále dál a dál až vyšel z  temného 
lesa a  uviděl cosi nevídaného. Před jeho zraky se tyčilo 

P o h á d k a  o   m a l ý c h  a   v e l k ý c h  t r p a s l í c í c h
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Nadační fond
MYRIÁDA

velké město s velkými domy, a jaké bylo jeho překvape-
ní, když uviděl stejně velké lidi, jako byl on sám. Už nebyl 
přerostlý trpaslík, vlastně to už vůbec nebyl trpaslík, ale 
muž, jakých v městečku bylo mnoho. A také dlouho ne-
zůstal sám. Našel si krásnou ženu, a protože byl zručný, 
brzy si postavil dům, zasadil strom a za nedlouho se Ond-
řejovi a jeho ženě narodil syn. A jaké si z toho vzít poučení: 
Ke štěstí vede cesta trnitá, aneb nikdy se nevysmívejte 
těm, kteří jsou jiní, protože nikdy nevíte, zdali ti „divní“ 
nejste zrovna vy!

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
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
určená správní radě ústavu   

MENS SANA, z.ú. 
 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky MENS SANA, z.ú. (dále„ústav“) sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020,  výkazu zisku a ztráty za rok končící 
31.12.2020 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a 
další vysvětlující informace. Údaje o ústavu jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv ústavu k 31.12.2020 a 
nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními 
předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 
(KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené 
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a 
Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na ústavu nezávislí a splnili jsme i 
další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které 
jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel ústavu. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, 
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi 
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto 
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly 
ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální 
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o ústavu, k nimž jsme dospěli při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné 
nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost ředitele ústavu za účetní závěrku 

Ředitel ústavu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro 
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je ředitel ústavu povinen posoudit, zda je ústav schopen nepřetržitě 
trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého 
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy 
ředitel plánuje zrušení ústavu nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než 
tak učinit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu 
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za 
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než 
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí 
podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol ředitelem ústavu. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem ústavu relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli 
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti ředitel ústavu uvedl v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) 
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 
ústavu trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota 
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v 
příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 
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Naše závěry týkající se schopnosti ústavu trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které 
jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, 
že ústav ztratí schopnost trvat nepřetržitě. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 

Naší povinností je informovat ředitele ústavu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a 
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků 
ve vnitřním kontrolním systému. 

 

V Ostravě dne 11. června 2021 

 

HDM Audit CZ s. r. o.   
Zámecká 488/ 20  
Moravská Ostrava, Ostrava 702 00  
oprávnění KA ČR č. 579  

Ing. Václav Mareš, ACCA 
auditor oprávnění KA ČR č. 2365 
jednatel společnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDM ev. č. 50/2021 
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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


