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            Poslání:
Lidem se zkušeností s duševní nemocí 

a lidem s kognitivním deficitem 
nabízíme prostor k sebevyjádření, 

pomoc a podporu při zvládání běžného života 
a překonávání předsudků ve společnosti.

Děláme svou práci, 

protože věříme v hodnoty, 

které nelze zaplatit penězi …

Motto:
Budujeme
místo bez

předsudků.

Motto:
Budujeme
místo bez

předsudků.
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Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA, z. ú. 

v roce 2021
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Pár slov na úvod
předkládáme Vám jako každým rokem svou práci, které jsme věnovali velký kus svého života. 
Prosíme tedy alespoň o malé pozastavení se nad těmito řádky.
Děkujeme za Váš čas.

Obsah

Slovo ředitele         4
Základní údaje         5
Organizační struktura        6
Naše projekty v roce 2021       9
Školení, semináře        28
Spolupráce a podpora        28
Hlavní finanční zdroje        30
Finanční zpráva         32
Zpráva nezávislého auditora       36

3



ve státní sféře, soukromém podniku anebo v neziskovém 
sektoru. Státní dotace nikdy nepokryjí veškeré náklady 
spojené s  poskytováním sociálních služeb, proto po 
celý rok věnujeme maximální úsilí k  získání dalších 
zdrojů, abychom mohli poskytovat profesionální služby 
potřebným.

Velmi si vážíme skutečnosti, že naše organizace je stále 
pro více než 300 lidí se znevýhodněním bezpečným 
místem, kde mohou pracovat na řešení své tíživé situace, 
zdokonalovat své dovednosti potřebné k  samostatnému 
bydlení, najít zaměstnání a  smysluplně a  aktivně trávit 
svůj čas. Na oplátku nabízíme profesionální práci 
odborníků z oblasti sociální práce, kognitivní rehabilitace, 
pracovní rehabilitace, psychiatrie a psychologie. 

Žádnou z  našich aktivit by se nám nepodařilo realizovat 
bez podpory Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR, 
Ministerstva zdravotnictví ČR, Moravskoslezského kraje, 
Statutárního města Ostrava, Úřadu práce ČR, Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Poruba, Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih, Úřadu městského obvodu Moravská 
Ostrava, a také bez pomoci nadací, dárců a dobrovolníků, 
kteří věnovali svůj čas potřebným bez nároků na finanční 
odměnu. Řada aktivit by nevznikla bez obětavé práce 
mých kolegů a spolupracovníků. 

Děkuji všem za dobře odvedenou práci. Děkuji za čas, 
který věnovali potřebným, a  také za to, že dělali svou 
práci s  láskou a porozuměním. Děkuji touto cestou všem 
donátorům a laskavým dárcům, kteří nám umožnili dělat 
naši smysluplnou práci. Děkuji všem lidem, kteří se na nás 
s  důvěrou obraceli po celý rok, děkuji přátelům a  lidem 
blízkým, kteří nám pomáhali, abychom my mohli dělat 
svou práci co nejlépe.

Příjemné čtení přeje
Jaroslava Saidlová, ředitelka

C e s t u  d ě l á m e  t í m ,  ž e  j d e m e …

V  roce 2021 jsme šli velmi obtížnou cestou. Museli 
jsme se vyrovnat se stále přetrvávající koronakrizí 
a  s  tím souvisejícími nemalými obtížemi finančními 
i s personálními. Zvláště začátek a poslední čtvrtletí roku 
bylo pro nás velmi obtížné vypořádat se scházejícími 
financemi i  chybějícím personálem z  důvodu nákazy 
COVID 19. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem 
našim dobrovolníkům a  pracovníkům, kteří pracovali 
s  uživateli i  nad běžný rámec provozní doby a  pomáhali 
nám koronakrizi zvládnout. 

Stále více si uvědomujeme, jak je těžké být nestátní 
neziskovou organizací bez zastřešujícího subjektu. 
Sami se musíme vypořádat s  rostoucí inflací a  s  tím 
souvisejícím nedostatkem finančních prostředků. Jen 
málo lidí si uvědomuje, že neziskové organizace odvádějí 
profesionální práci na vysoké úrovni. Ani nedostatek 
financí nás neodradil od zřízení nové, velmi potřebné 
sociální služby chráněné bydlení pro lidi s  vážným 
duševním onemocněním.

Za Mens Sanou stojí několik vítězství v  soutěžích 
společenské odpovědnosti, kdy jsme získali 3x po sobě 
Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje a  v  roce 2021 
jsme přebírali Národní cenu za společenskou odpovědnost 
v  kategorii Digitální stát za rok 2020. Bohužel ocenění, 
milá slova a poplácáni po rameni nestačí na to, abychom 
sami bez pomoci státních orgánů poskytovali kvalitní 
služby. Každý člověk má právo být za dobře odvedenou 
práci spravedlivě odměňován, ne podle toho, zda pracuje 
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Adresa sídla a poskytovaných služeb

Telefon 596 918 104

Mobilní telefony 
777 034 882, 777 034 883, 777 034 886, 

777 345 512, 777 345 513, 608 450 512, 

608 944 500, 608 944 501, 608 944 503, 

777 703 414

Dřevařská
dílna
Maďarská 1537

Ostrava-Poruba

Motivační
a vzdělávací aktivity
Skautská 1045

Ostrava-Poruba

Centrum
trénování paměti
Bulharská 1561

Ostrava-Poruba

Komunitní centrum
Všichni spolu
K. Pokorného 447/52a

Ostrava-Pustkovec

MENS SANA, z.ú.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13

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

Centrum psychosociální 
pomoci II.
Sokolovská 6062/32 

Ostrava-Poruba
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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
  Tkačík Ondřej, 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 vedoucí Centra trénování paměti, sociální pracovník, koordinátor kognitivní rehabilitace,   
                             v MENS SANA od roku 2012
Čmiel Jakub, aktivizační a motivační pracovník (SR) doplňkových činností, sociální pracovník, 
           v MENS SANA od roku 2016
Ryška Pavel, pracovník v sociálních službách, v MENS SANA od roku 2021  
Škrdlová Tereza, sociální pracovnice, v MENS SANA   od roku 2021
Sikorová Lucie, sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2021
Navrátilová Lenka, pracovnice v sociálních službách, v MENS SANA
Mončevová Saskie Renáta, sociální pracovnice, v MENS SANA od roku 2018
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
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
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
Kacerovská Jana, koordinátorka zaměstnávání OZP, koordinátorka peer konzultantů, v MENS SANA od roku 2013
Tichá Soňa, case manager, v MENS SANA od roku 2020
Pašanda Jaromír, vedoucí dřevařské dílny, v MENS SANA od roku 2013
Svorník Jan, terénní a provozní pracovník, v MENS SANA od roku 2010
Sakmarová Hana, vedoucí ateliéru, MENS SANA od roku 2019
Trtík Lukáš, aktivizačně-motivační pracovník, od roku 2017
Neduha Jiří, vedoucí divadelního a hudebního souboru TŘESK a NETŘESK, hudebník, v MENS SANA od roku 2001
Wojtylová Gabriela, účetní, v MENS SANA od roku 2006
Valíčková Lenka, psycholožka, v MENS SANA od roku 2012

Pracovníci projektů EU

Saidlová Jaroslava, odborný garant
Kacerovská Jana, koordinátorka projektů

Dobrovolníci
8 dobrovolníků  – právní pomoc, ekonomické činnosti, 
vedení klubových činností, odborné sociálně-právní 
a  psychiatrické poradenství, pomoc při studiu, 
aktivizačních činnostech, destigmatizačních akcích, 
terénní práci, národní potravinové sbírce

11 dobrovolníků  – v  rámci Centra trénování paměti - 
poskytování aktivizačních a  motivačních aktivit, tvorba 
náplně kognitivního tréninku, podpora uživatelů při 
plnění cílů stanovených v  jejich plánech kognitivního 
tréninku, pomoc uživatelům při upevňování získaných 
motorických, psychických a  sociálních schopností 
a dovedností.

Supervizoři

Antoš Svatopluk, klinický psycholog, 
individuální supervize
Turková Lenka, skupinová supervize

V MENS SANA, z.ú, v roce 2020 jsme zaměstnali na hlavní 
pracovní poměr (dále HPP) celkem 43 zaměstnanců na 
28,75 úvazků, z toho 7,5 úvazku podpora samostatného 
bydlení, 11 úvazku sociální rehabilitace, 2 úvazky HPP 
pracovníci doplňkových činností, 0,55 úvazek HPP 
pracovníci projektu zaměstnávání lidí s  DO, 3,5 úvazků 
peer konzultanti (PK), 0,5 úvazků 1 peer konzultantka 
na DPČ, 3 PK na DPP. Formou DPČ jsme zaměstnávali 
na 1,5 úvazku celkem 3 osoby, peer konzultantku, 
koordinátorku PK a  OZP, aktivizačního pracovníka CTP, 
1 pracovníka projektu Zaměstnávání. Formou Dohod 
o  provedení práce jsme zaměstnali celkem 6 lidí se 
zkušeností s  duševním onemocněním. Celkem jsme 
v  MENS SANĚ zaměstnali v  roce 2021 na různé druhy 
smluv 58 lidí.

V  roce 2021 jsme zaměstnávali na hlavní pracovní 
poměr 13 lidí se zdravotním postižením a   1 osobu 
se  zdravotním znevýhodněním, dalších 7 osob se 
zdravotním postižením jsme zaměstnávali na  dohody 
o provedení práce a 1 osobu se zdravotním postižením 
na dohodu o pracovní činnosti. Z toho množství mělo 20 
lidí vlastní zkušenost s duševním onemocněním.
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Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021 jsme realizovali 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 byl Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti pod  hlavičkou Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje z.s. Projekt řešil problematiku 
zaměstnávání cílové skupiny osob s kumulací hendikepů 
na trhu práce. Projekt byl zaměřen na intenzivní 
individuální i  skupinové poradenství, zjišťování 
a postupné odstraňování bariér bránících osobám z cílové 
skupiny uspět na trhu práce. V  plánu projektu bylo, že 
komplexní podporu získá 150 osob. Prostřednictvím 
práce v našem sociálním podniku BOTUMY s.r.o. získalo 
26 osob v dlouhodobé evidenci na ÚP pracovní zkušenosti 
a dovednosti potřebné k uplatnění na volném trh práce.

Naše projekty

TRANZITNÍ MÍSTA 
 V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH   
 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

I. EVROPSKÉ DOTACE 
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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.  63/0.0/0.0/15_007/0010340, jehož 
realizátorem je Moravskoslezský kraj a administrátorem 
Centrum pro rozvoj péče o  duševní zdraví, z.s. Cílem 
projektu je po dobu 12 měsíců zaměstnat v MENS SANA 
celkem 7 peer konzultantů (PK) na úvazek 0,5. Před 
uzavřením pracovní smlouvy PK prochází pětidenním 
kurzem s  názvem Základní kurz pro peer konzultanty 
v péči o duševní zdraví, během samotného zaměstnávání 
absolvují pětidenní 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 individuální konzultace 
s psychologem organizace dle potřeby. CRPDZ Praha pak 
poskytuje koordinátorovi peer konzultantů metodickou 
podporu při výběru PK, jejich zavádění na pracoviště 
a při jejich zaměstnávání včetně úvodního 8 hodinového 
školení formou workshopu.

PODPORA DUŠE II – 

KA 3 Zapojení peer konzultantů

do péče o duševní zdraví

EKONOMICKO-UŽIVATELSKÝ 
POTENCIÁL DISTANČNÍCH FO-
REM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE 
NEUROLOGICKÝCH A DUŠEV-
NÍCH ONEMOCNĚNÍ

Zadavatel projektu: Technologická agentura ČR, program ÉTA 
(TACR/11-15/2021) 
Program: na podporu aplikovaného společenskovědního 
a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
ÉTA (2018 - 2025) 
Řešitel projektu: VŠB-TU Ostrava, Fakulta ekonomická 
Číslo projektu: TL05000160 
Společnost MENS SANA, z.ú. zahájila v  květnu roku 
2021 spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou 
univerzitou Ostrava, Ekonomickou na realizaci projektu 
TL05000160 s  názvem Ekonomicko-uživatelský 
potenciál distančních forem sociálně zdravotní péče 
neurologických a  duševních onemocnění v  rámci 
programu ÉTA Technologické agentury ČR. MENS SANA, 
z.ú. plní v  projektu roli aplikačního garanta. Období 
realizace projektu je 5/2021  – 10/2023. Cíle projektu 
jsou zaměřeny na zhodnocení trhu sociálně zdravotní 
péče v  oblasti neurologických a  duševních onemocnění 
se zaměřením na Moravskoslezský kraj, vytvoření 
distančních modulů sociálně zdravotní péče, zhodnocení 
společensko-ekonomických předpokladů poskytování 
zdravotní péče v  oblasti neurologických a  duševních 
onemocnění.
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II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Od 1.  1.  2020 do 31.  12.  2021 byly námi poskytované 
sociální služby podpora samostatného bydlení 
a  sociální rehabilitace financovány prostřednictvím 
Individuálního projektu kraje „Podpora 
služeb sociální prevence 3“, registrační 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 
Moravskoslezského kraje.

Sociální rehabilitace

 - Otevřený dům

Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované 
sociální služby sociální rehabilitace. Tento projekt je 
příkladem dobré praxe, jelikož s  malými obměnami 
funguje 24 let. Cílem projektu je podpora lidí se zkušeností 
s  duševním onemocněním při zvládání běžného života. 
Snahou všech pracovníků projektu je ve spolupráci 
s  uživatelem předcházení relapsům nemoci uživatele, 
dosažení stabilizace zdravotního stavu a  omezení doby 
nevyhnutelných hospitalizací na minimum. Formou 
podpůrných hovorů vytváříme uživateli podporu 
v  obtížných životních situacích. Uživatelé se zapojují 
do aktivizačních a  vzdělávacích programů, ve kterých 
získávají manuální zručnost, pracují na zlepšení paměti 
a  pozornosti, získávají počítačovou gramotnost, 
rozšiřují si své jazykové znalosti za podpory pracovníků, 
kteří dokážou přizpůsobovat výukové lekce i  práci 
v jednotlivých dílnách potřebám cílové skupiny. Pracovníci 
MENS SANA, z.ú. pracují individuálně s  jednotlivými 
uživateli na získání pracovního místa. Uživatelé využívají 
ambulantní i terénní formu spolupráce.

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.

STATISTIKA

Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 
minut): 16 087
Počet intervencí – krizová intervence: 325
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 3 299
Kapacita služby: 50 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služeb sociální rehabilitace: 113
Noví uživatelé: 41
Ukončili službu z důvodu naplnění svých 
cílů individuálního plánu: 36
Pohlaví ženy/muži: 61/52
Rozdělení podle místa:
Ostrava / z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 
88/25
Věkové skupiny:
16 – 18 let: 0
18 – 26 let: 10
27 – 40 let: 36
41 – 55 let: 49
56 – 65 let: 16
65 – 80 let: 2
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Příklady dobré praxe

Pan  L. trpěl nespavostí a  depresemi. Přichází k  nám 
z  důvodu osamění, a  jak sám uvedl, „velmi mě tíží 
samota, nemám téměř žádný kontakt s okolním světem“. 
Z  důvodu zhoršeného zdravotního stavu v  období 
blížících se vánočních a velikonočních svátků byl pan L. 
pravidelně každoročně hospitalizován v psychiatrických 
nemocnicích. Naše podpůrné rozhovory mu spočívaly 
v tom, že panu L. jsme věnovali veškerou pozornost, pan 
L. potřeboval vědět, že mu někdo naslouchá, že situace 
pana L. jej opravdu zajímá a že pracovník je tam pro něj 
a chce mu pomoci jeho těžkou situaci řešit. On sám měl 
potřebu být prospěšný pro jiné. Velmi odborně pomáhal 
jiným uživatelům s finančními záležitostmi. Uměl si najít 
na internetu, co bylo k  tomu potřeba, a  vyplnit veškeré 
dokumenty. Postupně se nám podařilo najít práci na 
kratší úvazek, kde se pan L. realizuje. Pan  L. si našel 
přítelkyni, se kterou tráví svůj volný čas. Hospitalizace 
úplně odpadly a pan L. najednou neměl ani čas docházet 

na aktivizační dílnu za klíčovým pracovníkem. Cíle 
stanovené panem L. v  individuálním plánu tak byly 
splněny a  spolupráce v  rámci sociální služby sociální 
rehabilitace byla ukončena. 

Pokud neměl pan H. důvod vycházet z  domu, zůstával 
doma a  upadal do depresí. Pociťoval, že potřebuje najít 
smysl a význam svého života. Potřeboval, jak sám uváděl, 
„se najít a  cítit se lépe“. Spolupráce v  sociální službě 
sociální rehabilitace probíhala pozvolna a zcela dle podle 
potřeb pana H. Pan H. pravidelně docházel na kognitivní 
rehabilitaci a využíval častou podporu peer konzultanta. 
Díky podpůrným rozhovorům a  individuálním plánům 
nastaveným na míru si pan H. ujasnil, co od života chce, 
a šel si za tím. Začal se více věnovat sám sobě a pečovat 
o sebe. Přestal se bát vycházet z domu. S naší podporou se 
panu H. podařilo najít si práci, nové kamarády a známé. 
Sám si zajistil bydlení v podnájmu a přestěhoval se. Našel 
si aktivity, které ho baví a naplňují. Je zcela samostatný 
a spokojený.

Pracovní uplatnění v chráněných dílnách,
 pracovní rehabilitaci, přípravě na práci 
a na otevřeném trhu práce: 47
 
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, 
statutární město Ostrava

11



Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení

je název projektu a  zároveň sociální služby. Tento 
projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který 
realizujeme za podpory statutárního města Ostrava 
a  Moravskoslezského kraje od roku 2004. Sociální 
službu Podpora samostatného bydlení poskytujeme 
lidem s  duševním onemocněním terénní formou přímo 
v  domácnostech. Jednak v  nácvikových bytech MENS 
SANA, z.ú. a  jednak ve vlastních bytech, nájmech, 
podnájmech, v  krajních případech na ubytovnách 
a  azylových domech. V  nácvikových bytech bydlí 
uživatelé po dobu potřebnou pro získání dovedností 
k  samostatnému bydlení bez závislosti na  pomoci 
osob blízkých. V  roce 2021 jsme měli pro tuto formu 
podpory k  dispozici 23 nácvikových bytů, ve kterých 
jsme poskytovali terénní sociální službu celkem 43 
uživatelům s  vážným duševním onemocněním. Snahou 
našich pracovníků je vytvářet podporu při hledání vhodné 
alternativy následného bydlení. Nácvikové bydlení 
probíhalo v katastru Ostrava-Jih, kde má naše organizace 
ve správě od Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 10 
bytů zvláštního určení (0+1 a  1+1) na ulici Horymírova 
v  domě s  pečovatelskou službou. V  roce 2021 došlo 
v těchto bytech k obměně čtyř uživatelů. Většina uživatelů 
obývajících byty zvláštního určení nebyla v průběhu roku 
2021 hospitalizována v psychiatrické nemocnici. 
V  katastru Ostrava-Přívoz jsme v  roce 2021 měli 
v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava 
a  Přívoz 2 nácvikové byty  – jeden třípokojový byt pro 
účely skupinového bydlení a  jeden jednopokojový byt. 
V těchto bytech bydleli v  roce 2021 celkem 4 uživatelé. 
Od září roku 2015 do konce roku 2021 se nám podařilo ve 
spolupráci s Úřadem městského obvodu Ostrava-Poruba 
provozovat pro účely nácvikového bydlení celkem 8 bytů, 
7 bytů (1+2) pro nácvikové bydlení na ulici Dělnická a 1 byt 
(1+2). V těchto bytech jsme poskytovali službu celkem 22 

uživatelům s vážným duševním onemocněním. 
V  roce 2021 se nám podařilo ve spolupráci s  Úřadem 
městského obvodu Ostrava-Poruba převést 3 byty 
(0+1, 1+1, 1+1) na uživatele služby PSB, kteří získali 
schopnosti k samostatnému bydlení. 

STATISTIKA ke dni 31. 12. 2021
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STATISTIKA

Celkový počet intervencí (práce s uživatelem nad 30 minut): 11 905
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 1 365 
Kapacita služby: 50 uživatelů
Uživatelé, kteří využili služby Podpora samostatného bydlení: 77 uživatelů s diagnózou z okruhu SMI (F2, F3, F4,F6).
Noví uživatelé ve službě/Uživatelé kteří ukončili službu: 13/17
Uživatelé v nácvikových bytech celkem:
Počet uživatelů nácvikových bytů v katastru Ostrava-Poruba/Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 20/11/4 celkem 43
Počet nácvikových bytů v katastru Ostrava-Poruba/ Ostrava-Jih/Ostrava-Přívoz: 9/10/2 celkem 20
Pohlaví ženy/muži: 33/44
Rozdělení podle místa: Ostrava/z jiného regionu Moravskoslezského kraje: 49/28
Věkové skupiny:
mladí dospělí 18 – 25 let: 5
dospělí 26 – 45 let: 39
dospělí 46 – 64 let: 27
mladší senioři 65 - 80 let: 6
Pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce, chráněných dílnách, pracovní rehabilitaci: 23

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

Uživatel, pan V. se léčí od mládí s paranoidní schizofrenií. 
Což dokladuje doporučení ošetřujícího psychiatra a spadá 
do cílové skupiny osob s vážným duševním onemocněním 
(SMI F2, F3, F4, F6).  Dle lékařů byl pan V.  nezařaditelný do 
běžného života. V důsledku svého onemocnění se dostal 
do nepříznivé sociální situace v  oblasti bydlení, financí 
a práce. Vzhledem ke kumulaci sociálních a zdravotních 
problému nedokázal nepříznivou sociální situaci řešit 
vlastními silami, a  proto se pan V. obrátil s  žádostí 
o podporu na naši sociální službu Podpora samostatného 
bydlení. Pan  V. s  naší organizací spolupracuje několik 
let. Zpočátku využíval skupinové nácvikové bydlení se 
dvěma muži ve 3pokojovém bytě v  Ostravě-Přívoze, po 
2 letech se přestěhoval do 2pokojového nácvikového 
bytu do Ostravy-Poruby. Postupně se s podporou našeho 
sociálního pracovníka připravoval na vlastní bydlení. 
Pan  V. před několika lety absolvoval v  naší organizaci 
pracovní rehabilitaci, poté jsme panu V. nabídli v  rámci 
projektu EU chráněnou práci, která měla pana V. připravit 
na práci v otevřeném trhu práce. Podařilo se nám panu V. 
najít práci v knihovně. V knihovně byl velmi spokojený, 
pracoval 2 roky, až do doby koronakrize. Bohužel 
z  finančních důvodů musela být spolupráce ze strany 
knihovny ukončena. Z financí z prodeje svého nemovitého 
majetku ve spolupráci s opatrovníkem a klíčovou sociální 
pracovnicí z  MENS SANY si pořídil vlastní bydlení - 
družstevní byt. Pan V. si našel v MENS SANÉ přátele, se 
kterými aktivně tráví svůj volný čas. V  současné době 
společně hledáme vhodně zaměstnání.

Uživatelka, paní C. trpí dlouhodobě, od mládí těžkou 
duševní nemocí, paranoidní schizofrenií. Vlivem 
nezdravého životního stylu a užívání léků trpí po dlouhá 
léta také vysokou nadváhou a s tím souvisejícími mnoha 
fyzickými obtížemi. Musí čelit dennodenně silným 
čichovým i  zrakovým halucinacím. Letošní rok byl 
oproti minulému o  hodně radostnější. Klientka nebyla 
letos hospitalizována v  psychiatrické nemocnici. Aby 
se necítila osamělá, s pomocí naší sociální pracovnice si 
pořídila pejska, fenku. Péče o  fenku je náročná, jelikož 
je mladá a  temperamentní, ale postupně jí dodává 
chuti do života. Klientce se podařilo hodně zhubnout 
vlivem změny léků, ale i vlastní vůlí a pohybem. V rámci 
komunitního plánování se nám podařilo navázat 
dlouhodobou spolupráci při péči o tuto uživatelku s CDZ 
Ostrava, které zajišťuje uživatelce zdravotní služby. 
Psychický stav uživatelky je o dost lepší, i když s velkými 
výkyvy a změnami nálad.

Uživatel, pan K. přichází do sociální služby Podpora 
samostatného bydlení jako člověk bez domova, bez 
podpory okolí. Je zatížen exekucemi a špatným vztahem 
s  bývalou ženou, matkou jeho dětí. Postupně získává 
důvěru v  pracovníky MENS SANA a  pracuje na řešení 
své nepříznivé situace. Žije v nácvikovém bytě, doplňuje 
si vzdělání a  uvažuje o  tom, co by ve svém životě mohl 
napravit nebo změnit. Přes svá omezení hodně pomáhá 
své stárnoucí matce, za kterou téměř denně dojíždí. 
V tomto roce prodělal dvě operace rukou a jeden zákrok 
v trávicím ústrojí. Naštěstí vše dobře dopadlo a pan K. je 
motivován ke změně.
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Chráněné bydlení je humánnější a mnohem efektivnější 
alternativou k  dlouhodobým „sociálním“ hospitalizacím 
v  psychiatrických nemocnicích a  ústavních zařízeních. 
Lidem s  duševním onemocněním nabízíme skupinovou 
formu bydlení v  námi pronajatém objektu  – rodinném 
domě s  velkou zahradou na ul. Martinovská 3158/148. 
Tato pobytová služby je určena 6 osobám s  duševním 
onemocněním. Vytvořením chráněného bydlení jsme 
reagovali na stále větší počet zájemců o  adekvátní 
formu bydlení z  řad osob s  duševním onemocněním 
a také na podněty evaluace, která proběhla v rámci námi 
poskytované sociální služby Podpora samostatného 
bydlení v  roce 2019 a  2020. V  roce 2022 plánujeme 
rozšíření kapacity chráněného bydlení na 25 osob 
převedením některých námi provozovaných nácvikových 
bytů z  režimu sociální služby Podpora samostatného 
bydlení pro účely chráněného bydlení. Záměr na 
vybudování této potřebné sociální služby je součástí 
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.

Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním 

STATISTIKA ke dni 1. 9.–31. 12. 2021 
Celkový počet intervencí (práce s  uživatelem nad 30 
minut): 204 (110,75 hodin podpory celkem)
Celkový počet kontaktů (do 30 minut): 35
Kapacita služby: 6 uživatelů 

Uživatelé, kteří využili službu CHB: 4 uživatelé s diagnózou 
z okruhu SMI 
Noví zájemci o službu: 9 
Počet uživatelů s bydlištěm v katastru Ostrava: 4 
Pohlaví ženy/muži: 2/2
Věkové skupiny:
mladí dospělí 18-25 let: 1
dospělí 26-45 let: 2
dospělí 46-64 let: 1
senioři 65-80 let: 0
Pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce, chráněných 
dílnách, pracovní rehabilitaci: 1

Finanční podpora: Moravskoslezský kraj, statutární 
město Ostrava

Příklady dobré praxe

Přestože slečna V. má již 30 let, stále žila ve velké 
závislosti na rodičích. K  nám do MENS SANY přichází 
v  roce 2021 s  požadavkem podpory při osamostatnění. 
Slečnu  V. jsme podporovali jednak při pracovních 
činnostech, rozvoji její kreativity a  také hlavně 
v  osamostatnění v  oblasti bydlení. Slečna  V.  nastoupila 
do pobytové služby Chráněné bydlení, kde s  pomocí 
pracovníků zvládá denní činnosti bez větších obtíží. 
Zvažuje změnu zaměstnání a  do budoucna možnost 
samostatného bydlení.
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III. DOPLŇKOVÉ 
ČINNOSTI 

MENS SANA, z.ú. je registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb a  zároveň poskytovatelem 
doplňkových činností, které nejsou sociální službou dle 
zákona 108/2006 sb. o  sociálních službách, ale jako 
takové sociální služby doplňují. V  rámci doplňkových 
činností poskytujeme lidem se zdravotním postižením 
volnočasové aktivity, projekt Ostrov naděje a kognitivní 
rehabilitaci, projekt Centrum trénování paměti. Dále 
v  doplňkové činnosti realizujeme destigmatizační 
projekt Prolomení ticha a  projekt na podporu reformy 
psychiatrické péče v MSK s názvem Síťování. V roce 2021 
jsme uzavřeli celkem 96 smluv na doplňkovou činnost.

Projekt Síťování sociálních a  zdravotních služeb 
v regionu Ostrava v návaznosti na reformu psychiatrické 
péče byl s  finanční podporou statutárního města 
Ostrava třetím rokem realizován v  termínu od ledna 
do prosince  2021. Po celou dobu realizace projektu 
spolupracujeme s  organizacemi sdruženými v  rámci 
Komunitního plánování sociálních služeb (KPO), skupiny 
Občané s  duševním onemocněním a  psychosociálními 
obtížemi (PS DO), Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO) 
a  Psychiatrickou nemocnicí v  Opavě (PNO). Projekt byl 
primárně zaměřen na lidi s  duševním onemocněním 
s trvalým bydlištěm v Ostravě, kteří jsou hospitalizováni 
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. 

SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRA-
VOTNÍCH SLUŽEB V REGIONU 
OSTRAVA V NÁVAZNOSTI  NA RE-
FORMU PSYCHIATRICKÉ PÉČE
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Cílem projektu bylo snížení počtu dnů hospitalizace 
v PNO a nahradit je ambulantní následnou péčí v DS FNO. 
Dále podpořit klienta ve spolupráci s komunitními 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. 
V  realizovaném období projektu bylo nutné přizpůsobit 
aktivity projektu a činnost case managera a psychologa 
aktuální situaci v  souvislosti s  pandemií Covid-19 
a  návaznými vládními opařeními (zejména omezení či 
zrušení návštěv ve zdravotnických zařízeních a uzavření 
Denního Stacionáře FNO). Za realizované období projektu 
využili služeb Denního stacionáře dva klienti. Zájem 
o dokončení léčby ambulantní formou mělo více pacientů 
PNO, nicméně vzhledem k  uzavření Denního stacionáře 
to nebylo možné. Case manager intenzivně spolupracoval 
s 34 pacienty s trvalým bydlištěm v Ostravě, a to jak na 
uzavřených, tak na otevřených odděleních Psychiatrické 
nemocnice v Opavě (PNO) a na psychiatrickém oddělení 
FNO. Největší zastoupení pacientů bylo z  obvodu 
Ostrava-Poruba. Jednalo se o  individuální setkávání za 
účelem mapování potřeb a navázání na vhodnou službu 
KP Ostrava. Většiny těchto intervencí se účastnil také 
psycholog projektu a  peer konzultant organizace, což 
zjednodušilo navázání kontaktu s  pacienty a  umožnilo 
rozvinout multidisciplinární spolupráci v  regionu. 

Psycholog poskytoval podporu pacientům i jejich blízkým 
při přechodu z  hospitalizace do komunitní péče, dále 
poskytoval krizové intervence při zhoršení stavu klienta. 
Po dobu realizace projektu bylo takto uskutečněno 
287 psychologických intervencí. Díky realizaci projektu 
byla opět prohloubena spolupráce s  lékaři a  zdravotně 
sociálním personálem PNO i FNO, a také s komunitními 
týmy organizací následné péče KPO a  sociálními 
pracovníky města Ostrava. Projekt byl prezentován 
a  zastupován na jednotlivých akcích a  jednáních 
v  rámci reformy psychiatrické péče. Case manager 
se účastnil setkání KPO, skupiny Občané s  duševním 
onemocněním a  psychosociálními obtížemi. Aktivně se 
účastnil setkání zástupců komunitních týmů, diskuzních 
fór a  seminářů v  rámci reformy psychiatrické péče 
a zavedení multidisciplinární spolupráce. Celkem se case 
manager účastnil a zastupoval projekt na 28 seminářích, 
schůzkách, diskuzích a jednáních, účastnil se případových 
individuálních porad se členy týmu sociální rehabilitace 
i týmových porad. Tím se opět prohloubil multidisciplinární 
přístup k lidem se zkušeností s duševním onemocněním. 
V  rámci projektu se podařilo navázat užší spolupráci 
s  DDZ Ostrava, zejména se zdravotní sestrou, která se 
pravidelně účastnila týmových porad, což opět napomáhá 
multidisciplinárnímu přístupu a  podporuje reformu 
psychiatrické péče. Pohled zdravotníka na situaci klientů 
a jejich potíže, příp. možnosti, byl přínosem pro celý širší 
tým sociální rehabilitace. 

Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Ostrov naděje

Projekt realizujeme s  finanční podporou statutárního 
města Ostrava od roku 2003. Projekt je zaměřen na 
poskytování vzdělávacích, volnočasových, klubových, 
terapeutických aktivit a  programů prevence duševního 
onemocnění. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé se 
zkušeností s duševním onemocněním a lidé s kognitivním 
deficitem, kteří nepotřebují využívat sociální služby anebo 
kteří prošli sociálními službami a mají naplněny své cíle 
v  individuálních plánech, ale nadále potřebují podporu 
a  bezpečný prostor, ve kterém by mohli rozvíjet anebo 
alespoň uchovat své kognitivní i  kreativní schopnosti. 
Tito lidé kvůli velmi nízkým invalidním důchodům 
a  specifickým potřebám nemohou navštěvovat placené 
volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. Projekt 
je také levnou variantou socioterapeutické dílny, 
splňuje účel smysluplného a  aktivního trávení času. 
Vedlejší cílovou skupinou jsou lidé s  jiným zdravotním 
znevýhodněním a také osoby blízké lidem se zkušeností 
s duševním onemocněním. 
Projekt nabízel psychologickou pomoc a  podporu, což 
ocenila řada klientů a  jejich rodinných příslušníků 
v  době nouzových opatření v  souvislosti s  pandemií 
COVID 19. V  roce 2021 navštívilo našeho psychologa 
celkem 46 klientů, přičemž v  některých případech se 
do spolupráce a podpory zapojili také rodinní příslušníci 
a  jiné osoby blízké. Frekvence a  délka spolupráce se 
odvíjela od aktuálních potřeb klientů, nejčastěji se 
jednalo o  setkávání 1x za 14 dní, dle potřeb klientů 
probíhala sezení s psychologem také v terénu či v jejich 
domácnostech. Součástí spolupráce psychologa 
s klientem byla rovněž telefonická podpora, a to zejména 
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 týmovou spolupráci se sociálními pracovníky, 

peer konzultanty, aktivizačními pracovníky či psychiatry. 
Problémy či důvody ke spolupráci s psychologem jsou vždy 
jedinečné, jedinečný je také klientův pohled na vlastní 
život a  své možnosti, společná však zůstává tendence 
v co největší míře podpořit a rozvíjet kompetence klienta, 
jeho samostatnost, zodpovědnost, dodat mu odvahu být 
sám sebou a naději, že existuje jeho vlastní cesta, která 
vede dál. 
Důležitou součástí projektu jsou kreativní terapie, 
zejména muzikoterapie a arteterapie. 
Skupinová muzikoterapie probíhala v  MS pod vedením 
diplomované muzikoterapeutky. Celkem se do 
muzikoterapie zapojovalo pravidelně 11 uživatelů. 
Každé setkání mělo svůj tematický program, který 
na sebe tematicky navazoval a  obsahoval dílčí 
muzikoterapeutické cíle konkrétních uživatelů. Jednotlivé 
programy byly přizpůsobeny na míru potřebám účastníků 
v  souladu s  jejich individuálními muzikoterapeutickými 
cíli. Arteterapie nabízela bezpečný a důvěrný prostor pro 
kreativní tvorbu, ve kterém jsou respektovány a rozvíjeny 
hodnoty jako otevřenost, svoboda a  autenticita bez 
nároku na umělecké předpoklady. Ateliér byl otevřen pět 
dní v týdnu. Pravidelně do ateliéru docházelo cca 25 osob 
týdně.
V  roce 2021 jsme uskutečnili 4 výstavy děl lidí s  DO 
(Galerie Mlejn, Knihovna Vietnamská, venkovní vitríny OD 
TEXTILIA, DK Poklad). 
Klubové a  společenské aktivity projektu využívali také 
lidé s  DO z  jiných organizací KP Ostrava (HOST, Klub 
Mlýnek, Spirála z.ú.., DZR Slunovrat p.o.). V roce 2021 se 
aktivně zapojilo do výukových programů v MENS SANA 30 
uživatelů. Jednalo se o výuku angličtiny, práci s počítačem, 
hospodaření s penězi, individuální kognitivní rehabilitaci 
pro lidi s  diagnostikovaným neurodegenerativním 
onemocněním (především Alzheimerova demence 
a další). 
Naše kapela TŘESK uskutečnila v  roce 2021 vzhledem 
k situaci spojené s pandemii COVID 19 celkem 7 hudebních 
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vystoupení, čímž výrazně podpořila destigmatizaci 
v  MSK. Dále proběhl 1 turnaj ve stolním tenise, do 
kterých se zapojily organizace Komunitního plánování 
Ostrava (Klub Mlýnek, DZR Slunovrat p.o., RENARKON 
o.p.s.). V rámci projektu jsme spolupracovali se středními 
i  vysokými školami ostravského regionu. Více než 
20letou spolupráci máme navázanou se Střední školou 
prof. Zdeňka Matějčka v  Ostravě-Porubě. Tato škola je 
hlavním organizátorem turnajů ve florbale, do kterých 
se pravidelně zapojují naši uživatelé. V  roce 2021 jsme 
s  pomocí našich peer konzultantů realizovali 10 výletů 
do přírody. V  rámci projektu jsme uskutečnili mimo 
pravidelné aktivity celkem 98 akcí. Mladým lidem, kteří 
se pravidelně zapojovali do kreativních a společenských 
aktivit pořádaných MENS SANA, jsme pomáhali 
prostřednictvím odborných praxí i  stáží připravovat 
se na svá budoucí povolání. S  realizací aktivit projektu 
pomáhali dobrovolníci a zaměstnanci MENS SANA, kteří 
se účastnili akcí nad rámec své pracovní doby.
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Pravidelné aktivity projektu:

Průměrně využívalo volnočasové aktivity 20 uživatelů denně 

Keramická, textilní, výtvarná dílna: pondělí – pátek 12 – 16 hodin
Výukové programy: (výuka angličtiny, PC, těsnopisu, pomoc při studiu), 1x až 2x týdně
Ateliérová tvorba, arteterapie: pondělí-pátek 12 – 16 hodin
Hudební dílna: 4 – 6 x do měsíce, využívalo pravidelně 8 osob, 7 vystoupení hudební skupiny TŘESK
Muzikoterapie: 4x do měsíce: středa 15 – 17 hodin
Divadelní dílna: 4x do měsíce: pátek 13 – 15 hodin
Relaxační plavání klientů MENS SANA a klientů ostravského „E“ klubu, ve středy 1x do měsíce  od 16 do 
17 hodin, bazén kliniky léčebné rehabilitace FNP, Ostrava-Poruba
Čtení ze šuplíku: 2 vystoupení
Psychologické poradenství: využilo 46 lidí s duševním onemocněním

Finanční podpora: statutární město Ostrava
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Prolomení ticha

Projekt realizujeme od roku 2009 jako součást 
celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. 
V  Ostravě jsme uskutečnili kampaň pod názvem 
OSTRAVSKÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (dále OTDZ). 
Projekt Prolomení ticha vznikl sloučením s  projektem 
Bez bariér, který jsme realizovali od roku 2004. Cílem 
kampaně a  zároveň projektu je „destigmatizace“  – 
snížení tíhy společenských předsudků kolem lidí 
s duševním onemocněním a větší tolerance společnosti 
k těmto lidem. Do projektu jsou zapojeny také organizace 
sdružené v Komunitním plánu města Ostravy. Informace 
k probíhající kampani jsme zveřejňovali prostřednictvím 
tiskové zprávy, infoportálu Helpnet, TV a  rozhlasových 
vysílání, upoutávek v  tisku, prostřednictvím sociálních 
sítích Facebooku, Instagramu a LinkedIn. OTDZ se konaly 
pod záštitou náměstka primátora Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D. a náměstka Mgr. Lukáše Curyla. Stěžejní akcí OTDZ 
bylo uskutečnění VIII. ročníku CRAZY FESTU (dále CF). CF 
se konal dne 3. 9. 2021 v DK POKLAD. 

CRAZY FEST zahájil ministr kultury pan PhDr. Lubomír 
Zaorálek. Jako každoročně u  příležitosti festivalu jsme 
uskutečnili kreativní dílnu, workshop na téma „Trénuj 
paměť“ a  prodejní výstavu pro veřejnost. Součástí 
festivalu byla výstava umělecké tvorby lidí s DO s názvem 
„Dofoukni duši“. Na vernisáži kreseb a maleb vystoupila 
naše kapela TŘESK, kde většina členů má vlastní 
zkušenost s DO. Program pokračoval vystoupením kapel 
KVĚTY, KOFE-IN, ZRNÍ A STO ZVÍŘAT. Po celý rok jsme se 
aktivně zapojovali do workshopů, seminářů a  kulatých 
stolů na podporu reformy péče o duševní zdraví a snížení 
tíhy společenských předsudků kolem lidí s  duševní 
nemocí. 
Finanční podpora: statutární město Ostrava, 
Moravskoslezský kraj
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MENS SANA, z.ú. zahájila v listopadu 2011 program 
komplexní kognitivní rehabilitace pro cílovou skupinu 
osob s duševním onemocněním, který byl později pro 
velký zájem rozšířen o další cílové skupiny a tento 
zájem má neustále vzestupnou tendenci. Nabídka 
odborných aktivit tohoto druhu je stále nedostatečná, 
proto když v roce 2014 získala MENS SANA, z.ú. ve 
spolupráci s ÚMOb Ostrava-Poruba budovu, bylo možné 
po provedení základních stavebních úprav (vč. zajištění 
bezbariérovosti) otevřít v září 2015 nové Centrum 
trénování paměti orientované přímo na poskytování 
kognitivní rehabilitace, které od té doby funguje jako 
samostatná a svébytná sociální aktivita ve velké míře 
pro obyvatele Poruby a blízkého okolí. V roce 2019 jsme 
ve spolupráci s ÚMOb Poruba rekonstruovali v budově 
Centra trénování 2 nové doposud nevyhovující místnosti 
a jejich spojením jsme vytvořili nový víceúčelový sál 
umožňující realizaci širšího spektra skupinových aktivit. 
Stali jsme se také partnery Komunitního centra Všichni 
spolu, který byl v Ostravě-Porubě otevřen na podzim 
2019 a kde kromě poboček na Bulharské a Ukrajinské 
ulici poskytujeme kognitivní rehabilitaci porubským 
občanům. 

Primární cílovou skupinou projektu byli lidé se 
zdravotním znevýhodněním, zejména pak osoby 
s narušenými poznávacími funkcemi v důsledku 
traumatického poškození, po cévních mozkových 
příhodách nebo z důvodu chronického organického 
nebo duševního onemocnění. V praxi je nezbytné 
přistupovat specificky k jednotlivým cílovým 
podskupinám v závislosti na charakteru jejich postižení, 
resp. na druhu a závažnosti jejich kognitivního deficitu. 
Kognitivní rehabilitace je tak přizpůsobena uživatelům 

s neurologickým postižením, s demencí, s duševním 
onemocněním apod. 
Za rok 2021 prošlo doposud kognitivní rehabilitací 
v CTP 126 uživatelů (a to i přes omezení plynoucí 
z protiepidemických opatření v souvislosti s COVID-19) 
ve věkovém rozmezí 21 až 83 let, z čehož bylo 62 osob 
s duševním onemocněním, 47 osob s neurologickým 
onemocněním, 5 osob s traumatickým postižením 
mozku a 12 osob s mentálním postižením. Každému 
jednotlivci byl tréninkový program přizpůsoben podle 
jeho individuálních zdravotních i psychických dispozic. 
Celkově pak bylo realizováno přes 5 tis. kognitivně-
rehabilitačních intervencí. Lze tedy konstatovat, že 
zapojení cílové skupiny je velmi intenzivní – v průběhu 
omezení naší činnosti (v důsledku COVID-19) jsme byli 
s klienty, kteří nemohli nebo se obávali do CTP fyzicky 
docházet, v elektronickém kontaktu a zadávali jsme jim 
úkoly a společně je pak vyhodnocovali. 

CTP nabízí své aktivity i dalším spolupracujícím 
organizacím (resp. jejich uživatelům či členům) v rámci 
KP Ostrava, jako je např. Středisko pracovní rehabilitace 
Ostrava Poruba, ROSKA Ostrava, Společnost E a další. 
Nejen těmito cestami MENS SANA, z.ú. přispívá ke 
zkvalitnění života porubské komunity.

Centrum trénování paměti – Kognitivní rehabilitace



Příklad dobré praxe

Pan O. V. (77 let) dochází do Centra trénování paměti 
v  podstatě od jeho otevření, tedy více než pět let. 
Do programu kognitivní rehabilitace byl zařazen na 
doporučení jeho neurologa, který u  něj diagnostikoval 
počínající demenci vaskulární etiologie. Pan O. byl od 
počátku velmi spolupracující a motivovaný, nicméně jeho 
psychický stav se bohužel pomalu zhoršoval. V současné 
době je zcela závislý na své manželce, která jej do CTP 
doprovází a zajišťuje i jeho ostatní každodenní úkony. Pan 
O. však nadále zůstal velmi milý a snaživý. Prostor CTP je 

mu důvěrně známý, je zde schopen pracovat bez úzkosti 
z nového prostředí. Bylo třeba zajistit, aby s ní pracoval 
stejný lektor, na kterého je zvyklý a ke kterému má blízký 
vztah. Díky pravidelnému docházení do CTP a  nácviku 
je stále schopen elementární sebeobsluhy. Podle slov 
jeho manželky je to pro něj jedna z  mála alternativ 
kontaktu s  vnějším světem, na kterou se těší, a  zároveň 
i pro manželku nabízí příležitost vyřídit si své osobní věci 
a věnovat se sobě.

Finanční podpora: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Úřad městského 
obvodu Ostrava-Poruba
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ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ PROŠLI PROGRAMEM KOGNITIVNÍ REHABILITACE ZA ROK 2021

celkový počet účastníků 126 100%

neurologické onemocnění 62 49%

duševní onemocnění 47 37%

traumatické poškození mozku 5 4%

mentální postižení 12 10%

INTERVENCE REALIZOVANÉ V RÁMCI PROGRAMU KOGNITIVNÍ REHABILITACE ZA ROK 2021

celkový počet intervencí za rok 2021  5027



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/
DPČ formou zkrácených úvazků (11 osob) a  na dohody 
o provedení práce (celkem 7 osob). Šlo především o práci 
peer konzultantů, na DPP pracovali pomocní pracovníci 
na dřevařské dílně a při vydávaní potravinové pomoci.  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 2021 pracovala 1 osoba na 
veřejně prospěšné práce v  rámci projektu PDU ÚP pro 
aktivizačního a  motivačního pracovníka (OZP). 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 
32 uživatelů. Ve službě podpora samostatného bydlení 
jsme takto podporovali 13 uživatelů. V Chráněné bydlení 
dochází do práce 1 uživatelka.
Počet pracujících uživatelů služeb byl stejně jako minulý 
rok nižší oproti dřívější praxi, což bylo ovlivněno do jisté 
míry přetrvávající 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, která nastupovala už 
v  roce 2020. Sečteme-li výše zmíněné uživatele služeb, 
osoby s DO pracující v rámci VPP a frekventanty pracovní 
rehabilitace, můžeme konstatovat, že jsme v  roce 2021 
poskytovali tímto projektem podporu při pracovních 
činnostech cca 65 lidem s  duševním onemocněním 
a s kognitivním deficitem. 
Pracovní rehabilitaci absolvovali 4 uživatelé. Přestože 
v  minulých letech absolvovalo pracovní rehabilitaci až 
10 klientů ročně, byla obsazenost pracovní rehabilitace 
v roce 2021, i vzhledem ke coronavirové krizi a preference 
jiných priorit ÚP, úspěšná. V  rámci PR jedna uživatelka 
docházela na přípravu k  práci (5x týdně po 4 hodinách) 
na šicí a  rukodělnou dílnu. 3 uživatelé docházeli 
poradensko-motivační program v  rozsahu 3-6 měsíců 
na dřevařskou dílnu. Součásti tohoto programu JOB 
kluby 1x týdně a  výuka PC 1x týdně. Jeden uživatel po 
ukončení 3měsíčního poradenského programu aktuálně 
již pokračuje v  přípravě k  práci, která je realizována 
každodenně. 

Zaměstnávání osob s duševním onemocněním v podpůrném prostředí
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Stále platí, že pracovní rehabilitace funguje jako 
komplexní program, který má za cíl nejdříve aktivizovat 
jednotlivé uživatele a upevnit jejich pracovní návyky, dále 
je seznámit prostřednictvím pracovního poradenství se 
základní pracovně-právní problematikou, naučit je, jak 
si sestavit svůj životopis a  motivační dopis pro danou 
pozici, hledat si práci na pracovních portálech nebo se 
připravit na pracovní pohovor. V  přípravě k  práci, která 
má ve své podstatě charakter rekvalifikace, pak získávají 
pro většinu z  nich nové manuální dovednosti, které 
následně mohou uplatnit v navazujících projektech nebo 
při vlastním hledání práce. 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
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Projekt „Podpora osob s  duševním onemocněním 
prostřednictvím 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 
2021 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 bylo postupně zaměstnáno 
8 peer konzultantů v rámci projektu PODPORA DUŠE II – 
KA 3 Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví, 
jež je realizován MSK. 2 peer konzultantky v roce 2021 
pracovaly s podporou dotace z Ministerstva zdravotnictví. 
V roce 2021 byli peer konzultanti (dále PK) podporováni 
formou pracovních smluv (9 osob) v  celkovém úvazku 
4,5, jedna osoba pracovala na dohodu o  pracovní 
činnosti a  3 osoby na dohody o  provedení práce. Na 
straně příjemců služeb se individuálně pracovalo stabilně 
v průměru s 45 a více uživateli MENS SANA měsíčně. Naši 
PK se řídí již zavedenou a osvědčenou náplní práce, která 
odpovídá jejich kompetencím, osobním zkušenostem 
a  vlastnímu smyslu „peerství“, tzn. nesuplují práci 
pracovníků v  sociálních službách nebo sociálních 
pracovníků. PK se zaměřují především na přímou 
podporu klienta, tzn. 70% náplně jejich práce tak tvořila 
individuální práce s klientem, jako doprovody k lékařům 
a na úřady, společné trávení volného času a popovídání, 
procházky, sportování, kultura, ale i  společné studium 
jazyků, malování v  ateliéru organizace, nácvik vaření 
a  zvládání péče o  svou osobu a  domácnost a  v  případě 
zájmu klienta sdílení příběhu PK. Práce s  příběhem se 

nám osvědčila především u klientů, kteří se nově potýkají 
se  svým  duševním onemocněním. Dlouhodobí klienti 
spíše preferují spolupráci s PK za účelem své aktivizace 
a podpoře při každodenních činnostech. Každý z PK měl 
na starost v  průměru 5 - 7 klientů. S  klienty pracovali 
i  skupinově, a  to např. formou výletů 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 výlety ovšem byly z důvodu koronavirové krize 
oproti předchozím letem omezeny. Kromě objektivních 
nouzových opatřeních vlády k  tomu přispěla i  obava 
uživatelů se na takovýchto aktivitách podílet. Mnozí tak 
tak preferovali spíše telefonování nebo povídání přes 
skype či sociální sítě. Peer konzultanti ovšem i  v  této 
nelehké době nezaháleli, pokud šlo o  zapojování do 
osvětové činnosti viz níže.
Aktivity našich PK: Spolupráce s  Fakultou sociálních 
studií Ostravské univerzity: skupina tzv. konzultantů 
z  praxe. Spolupráce s  Ústavem filmové, televizní 
a rozhlasové tvorby Slezské univerzity – tvorba podcastů 
na téma duševního zdraví.  Založení a členství v z.ú. Na 
vlně změny – sdružuje především peery MS kraje napříč 
službami, náplní je jak vzájemná podpora, tak vzdělávací 
a  destigmatizační aktivity. Spolupráce s  městem 
Ostrava v  projektu „Podpora rozvoje sociální práce 
a  služeb v  Ostravě“ (Socialpoint). Členství a  spolupráce 
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s  organizací Centrum pro rozvoj péče o  duševní 
zdraví Moravskoslezského kraje. Navazování klientů 
v  psychiatrických nemocnicích. Vedení svépomocné 
skupiny v  MENS SANA, organizace výletů. Připravovaná 
spolupráce ve vzdělávacím programu pro studenty 
středních škol „Blázníš? No a!“
PK se aktivně podílejí na schůzkách týmů pro 
multidisciplinaritu 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 koordinační porady, individuální pohovory s PK, 
v tripartitě PK – KPK – sociální pracovník řešil případné 
vyvstalé problémy v  práci s  klienty, přerozděloval nové 
klienty, řešil zástupy při nemocenských a  dovolených 
PK, zadával a organizoval jejich práci a vedl personálně-
administrativní 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

Příklady dobré praxe:

Uživatelka, paní J. nezvládala péči o  sebe a  ani svoji 
domácnost. Po domluvě s  klíčovým pracovníkem byla 
domluvena podpora peer konzultanta. Paní J. udělala za 
rok spolupráce obrovský pokrok. Podařilo se jí s podporou 
klíčového pracovníka a peer konzultanta zvládnout péči 
o  vlastní osobu a  dostat domácnost do stavu, kdy se 
uživatelka nebojí si do bytu opět zvát návštěvy. Úklidu 
se paní snaží věnovat průběžně, i když je mnohdy hodně 
unavená, je motivovaná si domácnost udržet v  čistotě. 
Vlastní příběh peer konzultanta paní J. byl obrovskou 
motivací. Nyní paní J. zvažuje najít si vhodně zaměstnání 
v některé z chráněných dílen.

Dluhy byly pro uživatelku dlouhodobě zatěžující. 
Psychicky se paní N. velmi ulevilo, když je mohla řešit 
v  dluhové poradě. Při řešení této situace paní N. velmi 
pomohl klíčový pracovník a peer konzultant, který paní 
N. byl velkou oporou i  příkladem, jak lze dobře zvládat 
obtížné situace běžného života i s těžkou nemocí. Celkově 
vnímáme, že se paní N. se zlepšilo sebevědomí, nebojí se 
požádat o pomoc jiných lidí či organizací v situaci, kdy si 
není s něčím jistá.

Podporovala jsem uživatele pana D. v  samostatnosti. 
Vnímám, že uživatel se ve vaření hodně posunul. Postupně 
je více samostatný. Nedoptává se již tolik mne ani své 
matky. Více se soustředí na to, co si pamatuje anebo se 
podívá do receptu. Hodně jsme komunikovali ohledně 
osamostatnění a s tím související práce a mám pocit, že 
uživatel má nyní po roční spolupráci jasněji v tom, kam 
by chtěl dále směřovat. Chtěl by se osamostatnit, najít 
si práci, popř. jako dobrovolník pomáhat s  propagací 
kulturních akcí prostřednictvím sociálních sítí. 
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Spolupráce a podpora

Během celého roku jsme v  rámci spolupráce umožnili 
vykonat průběžnou i  souvislou odbornou praxi  7 
studentům sociálních oborů SŠ prof. Zdeňka Matějčka 
a Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Dále jsme 
realizovali v  prostorách naší organizace dvě skupinové 
exkurze studentům Vyšší odborné školy sociální 
v Ostravě a Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.
V letošním roce MENS SANA, z.ú. přebírala ocenění za 1. 
místo v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost 
za rok 2020 v  kategorii  – Digitální stát. Slavnostní 
vyhlášení jubilejního 20. ročníku soutěže se konalo 
v  květnu na půdě Ministerstva průmyslu a  obchodu 
v Praze. Společnost MENS SANA, z.ú. tak získala ocenění 
Společensky odpovědná organizace II. stupně.

V  říjnu letošního roku se stala MENS SANA, z.ú. 
členskou organizací Krajské hospodářské komory 
Moravskoslezského kraje. V rámci vzájemné spolupráce 
s  hospodářskou komorou jsme organizovali v  září 
seminář pro členské firmy KHK MSK s názvem „Posilování 
paměťových a  poznávacích funkcí pro lepší firemní 

Všichni pracovníci MENS SANA, z.ú. se pravidelně účastnili 
individuálních a  skupinových supervizí a  odborných 
konzultací pod vedením supervizorů, psychoterapeutů 
a  psychiatrů PhDr. Svatopluka Antoše, PhDr. Lenky 
Turkové a MUDr. Markéty Dobré.
Všichni zaměstnanci se zúčastnili školení a seminářů na 
základě svých vzdělávacích plánů osobního rozvoje. 

Supervize, školení,
semináře, služební cesty

kondici“. Zároveň se zapojujeme do připravovaných 
aktivit hospodářské komory v oblasti podpory cirkulární 
ekonomiky. 

Děkujeme všem spolupracujícím organizacím, firmám 
i  jednotlivcům za podporu a  vstřícnost, také našim 
uživatelům, kteří s důvěrou využívali námi poskytované 
služby, a  všem těm, kdo nás podporovali radou 
i  nasloucháním, a  těšíme se na další spolupráci v  roce 
nadcházejícím.
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Děkujeme:
Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné
Asociace nestátních neziskových organizací ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Centrum pro komunitní práci Severní Morava
Česká rada sociálních služeb
Česká televize
Český rozhlas Ostrava
Československá obchodní banka, a.s.
Komunitní plán města Ostravy
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát města Ostrava
Moravskoslezský kraj – krajský úřad
Nadace ČEZ
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Ostravská univerzita 
Potravinová banka v Ostravě, z. s.
Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108/1, Ostrava-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.
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



Hlavní finanční zdroje v roce 2021 (v Kč)

         

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ/IP MSK - registrované sociální služby 9 626 095,00

Ministerstvo zdravotnictví 1 237 886,00

Ministerstvo práce a soc. věcí 649 0249,00

Úřad práce – pracovní rehabilitace 73 621,00

Úřad práce – podpořená pracovní místa 10 169,00

Dotace EU - Centrum pro rozvoj duševního zdraví, z.s. 1 159 061,00

Sdružení pro rozvoj MSK      323 391,68

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 2 176 850,00

CENTUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – Kognitivní rehabilitace 317 042,00
Centrum trénování paměti 305 042,00

Centrum trénování paměti – Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba 12 000,00

Ostrov naděje 300 000,00
Prolomení ticha 175 765,00
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí 240 256,00
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí 215 256,00

Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí-

Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba      25 000,00

SÍŤOVÁNÍ -Podpora reformy psychiatrické péče     500 000,00
Chráněné bydlení 643 787,00 
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Moravskoslezský kraj OSTATNÍ 2 023 100,00
Prolomení ticha 100 000,00

CENTRUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 46 900,00

Podpora materiálně tech. zabezpečení CTP 226 800,00

Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí  159 400,00

Dofinancování – sociální rehabilitace 259 000,00

Dofinancování – podpora samostatného bydlení 172 000,00

Chráněné bydlení 1 059 000,00

FINANČNÍ DARY –  firmy, fyzické osoby, prodej služeb, ostatní 157 500,00
Dary od soukromých osob 22 500,00

Nadace ČEZ 90 000,00

Dar z aukce 45 000,00

Ostatní 1 516 811,88
Tržby za vlastní výrobky a služby 151 090,00

Příspěvek na soc. službu (uživatelé) 275 611,00

Úroky 1 112,29

Nájemné a služby spojené s nájmem – byty 901 131,00

Ostatní (náhrada škody, přeplatky energií, přeprava)   172 447,59
Náhrada za testy na Covid 15 420,00
  

CELKEM  18 953 734,56
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   44 485,60
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Výsledovka Strana 1

MENS SANA, z.ú. Rok: 2021 Dne: 21.06.2022 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 650 076,55650 076,55650 076,550,00 0,00
502 Spotřeba energie 358 903,29358 903,29358 903,290,00 0,00
504 Prodané zboží 340,00340,00340,000,00 0,00
511 Opravy a udržování 547 652,96547 652,96547 652,960,00 0,00
512 Náklady na cestovné 111 931,00111 931,00111 931,000,00 0,00
513 Náklady na reprezentaci 15 709,2315 709,2315 709,230,00 0,00
518 Ostatní služby 2 958 797,132 958 797,132 958 877,130,00 80,00
521 Mzdové náklady 10 513 893,0010 513 893,0010 513 893,000,00 0,00
524 Zákonné sociální pojištění 3 281 235,003 281 235,003 281 235,000,00 0,00
531 Daň silniční 8 256,008 256,008 256,000,00 0,00
542 Ostatní pokuty a penále 21,0021,0021,000,00 0,00
549 Jiné ostatní náklady 164 557,80164 557,80164 557,800,00 0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 280 531,00280 531,00280 531,000,00 0,00
582 Poskytnuté členské příspěvky 17 345,0017 345,0017 345,000,00 0,00

0,00 18 909 328,96 80,00 18 909 248,9618 909 248,96Náklady celkem

Výnosy
601 Tržby za vlastní výrobky 30 090,0030 090,000,000,00 30 090,00
602 Tržby z prodeje služeb 552 848,39552 848,39-1 625,960,00 551 222,43
644 Výnosové úroky 1 112,291 112,290,000,00 1 112,29
649 Nájemné a služby spojené s nájmem-byty 1 016 551,201 016 551,200,000,00 1 016 551,20
682 Přijaté příspěvky (dary) 157 500,00157 500,000,000,00 157 500,00
691 Provozní dotace 17 195 632,6817 195 632,6859,000,00 17 195 691,68

0,00 -1 566,96 18 952 167,60 18 953 734,5618 953 734,56Výnosy celkem

44 485,60Hospodářský zisk celkem
44 485,60Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Finanční zpráva
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Rozvaha Strana 1
MENS SANA, z.ú. Rok: 2021 Dne: 21.06.2022 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 2 941 712,95170 368,00170 368,002 771 344,95 0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 172 924,45165 702,97165 702,972 007 221,48 0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,000,00170 368,000,00 170 368,00
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 -983 899,00-280 531,000,00-703 368,00 280 531,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 172 924,45-165 702,970,00-2 007 221,48 165 702,97
211 Peněžní prostředky v pokladně 136 318,00-42 442,80804 590,20178 760,80 847 033,00
221 Peněžní prostředky na účtech 353 898,11-517 802,9717 636 124,76871 701,08 18 153 927,73
261 Peníze na cestě 0,000,00240 500,000,00 240 500,00
311 Odběratelé 3 000,000,00193 454,003 000,00 193 454,00
314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 14 034,004 050,0070 051,009 984,00 66 001,00
315 Ostatní pohledávky 29 860,3521 842,35327 303,918 018,00 305 461,56
381 Náklady příštích období 87 608,0023 011,5087 608,0064 596,50 64 596,50
385 Příjmy příštích období 51 627,28-39 025,1851 627,2890 652,46 90 652,46
395 Vnitřní zúčtování 0,000,00199 801,760,00 199 801,76

3 344 689,79 20 117 499,88 20 778 029,98 2 684 159,69-660 530,10Aktiva celkem

Pasiva
321 Dodavatelé 2 691,57-19 657,823 263 680,3022 349,39 3 244 022,48
324 Přijaté zálohy 4 000,000,000,004 000,00 0,00
325 Ostatní závazky 46 940,00-10 850,00484 880,8457 790,00 474 030,84
331 Zaměstnanci 854 714,00118 737,0010 395 156,00735 977,00 10 513 893,00
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění 381 094,00-3 343,004 361 099,00384 437,00 4 357 756,00
342 Ostatní přímé daně 40 053,00-39 046,00378 031,0079 099,00 338 985,00
345 Ostatní daně a poplatky 2 082,00-167,008 423,002 249,00 8 256,00
346 Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem -106 910,00-62 780,0016 722 629,68-44 130,00 16 659 849,68
379 Jiné závazky 2 534,00138,002 396,002 396,00 2 534,00
383 Výdaje příštích období 25 234,53-149 329,88174 564,41174 564,41 25 234,53
384 Výnosy příštích období 0,00-538 637,00538 637,00538 637,00 0,00
901 Vlastní jmění 1 387 240,99-35 136,430,001 422 377,42 -35 136,43
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,0035 136,43-35 136,43-35 136,43 0,00

3 344 609,79 36 294 360,80 35 589 425,10 2 639 674,09-704 935,70Pasiva celkem

44 485,60

44 405,60

Hospodářský zisk celkem
Hospodářský zisk za období

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Přehled majetku, závazků a zdrojů
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IČ/DIČ:

65469003/CZ65469003

Bankovní spojení:

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

Komunitní centrum Všichni spolu
K. Pokorného 447/52a
Ostrava-Pustkovec

Centrum psychosociální pomoci II.
Sokolovská 6062/32 
Ostrava-Poruba

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
Ostrava-Poruba

Motivační a vzdělávací aktivity
Skautská 1045
Ostrava-Poruba

Centrum trénování paměti
Bulharská 1561
Ostrava-Poruba

MENS SANA, z.ú.

Centrum psychosociální pomoci

Ukrajinská 1533/13

708 00 Ostrava-Poruba


