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4. PODÌKOVÁNÍ 

Chceme na tomto místì podìkovat v�em, kteøí nejrùznìj�ími zpù-
soby podpoøili na�i èinnost. Dìkujeme vám za prostøedky, práci
i sympatie, které jste nám vìnovali. 

Velice si va�í podpory vá�íme!

Pøíznivci, kteøí nás v roce 2001 podpoøili 
(v abecedním poøadí):

ELI LILLY ÈR, s.r.o.

FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

IKEA Èeská republika, spol. s r.o.

Janssen - Cilag  (Johnson and Johnson, spol. s r.o.)

KOMORA AUDITORÙ ÈESKÉ REPUBLIKY

MICROSOFT s.r.o.

Nadace BONA

GRAFIS Chrudim

Pharma AVALANCHE s.r.o.
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Zpráva auditora

Provedla jsem audit pøilo�ené úèetní závìrky obèanského sdru-
�ení ESET - HELP, obèanské sdru�ení k 31. prosinci 2001. Za sestave-
ní úèetní závìrky je odpovìdný statutární orgán (pøedstavenstvo)
sdru�ení. Mojí úlohou je vydat na základì auditu výrok k této úèet-
ní závìrce.

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a audi-
torskými smìrnicemi Komory auditorù Èeské republiky. Tyto smìrni-
ce po�adují, aby audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor
získal pøimìøenou jistotu, �e úèetní závìrka neobsahuje významné
nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené 
ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèet-
ní závìrce. Audit rovnì� zahrnuje posouzení správnosti a vhodnos-
ti pou�itých úèetních postupù a významných odhadù uèinìných 
úèetní jednotkou  a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky.
Jsem pøesvìdèena, �e provedený audit poskytuje pøimìøený pod-
klad pro vydání výroku.

Podle mého názoru informace uvedené v úèetní závìrce podá-
vají ve v�ech významných ohledech vìrný a poctivý obraz aktiv, 
závazkù, vlastního jmìní a finanèní situace  sdru�ení  ESET-HELP,ob-
èanské sdru�ení  k 31. prosinci 2001 a výsledku jejího hospodaøení
v souladu se zákonem o úèetnictví a pøíslu�nými pøedpisy Èeské re-
publiky.

Ing. Milena Veselá, nezávislý auditor
Na Balkánì 30

130 00 Praha 3
dekret è. 576

Praha, 24. 4. 2002
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1. ÚVODNÍ SLOVO, VZNIK, POSLÁNÍ A CÍLE

1.1. Úvodní slovo pøedsedy sdru�ení

Vá�ení pøátelé,

dostává se Vám do rukou Výroèní zpráva obèanského sdru�ení
ESET - HELP za rok 2001. Na�ím zámìrem bylo ve zprávì shrnout
hlavní cíle a poslání sdru�ení, pøehled èinnosti sdru�ení v uplynulém
roce a podat zprávu o finanèním hospodaøení sdru�ení v roce 2001.

V jednotlivých èinnostech sdru�ení se podaøilo dosáhnout dùle-
�itých krokù ke kvantitativnímu i kvalitativnímu zlep�ení slu�eb.
Vznikl nový tréninkový chránìný byt pro psychiatrické klienty - �e-
ny. Èinnost Centra denních aktivit se pøesunula do nových vìt�ích
prostor, které umo�nily roz�íøit nabídku programù Centra a jeho
provozní dobu na ka�dý v�ední den.

Do�lo k dal�ímu zkvalitnìní slu�eb tak, aby plnì vyhovovaly stan-
dardùm sociálních slu�eb. Podaøilo se více zapojit u�ivatele do roz-
hodovacích procesù v projektech (valná hromada u�ivatelù a pra-
covníkù sdru�ení). Podporovali jsme vlastní u�ivatelské  aktivity. Ve
slu�bách zamìøených na u�ivatele drog se zlep�ila jejich dostupnost
a provázanost. Probìhlo terénní �etøení zamìøené na drogovou scé-
nu oblasti Prahy 11.

Øada tìchto pozitivních zmìn se v�ak mohla uskuteènit jenom pøi
velkém úsilí a enthusiasmu pracovníkù sdru�ení, kterým tímto vyjad-
øuji podìkování za jejich obìtavost. Tito pracovníci vykonávali svojí
práci èasto nad rozsah svých pracovních hodin a za nízké platové
ohodnocení, nebo� souèasný systém financování nestátních sociál-
ních slu�eb jinou situaci neumo�òuje. Zvlá�tní dík v tomto ohledu
patøí právníku Mgr. Milanu Milnerovi, který zaji��oval èinnost právní
poradny jako dobrovolník nebo jen za symbolickou odmìnu.

MUDr. Ondøej Pìè
pøedseda obèanského sdru�ení ESET- HELP
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Výnosy v roce 2001 (v tis. Kè)

Náklady v roce 2001 (v tis. Kè)

Komunitní spolupráce

Pøechodné zamìstnávání

Chránìné bydlení

Konzultaèní centrum

Stanice prvního kontaktu

Resocializaèní pobyt

Docházkové akce

Právní a sociální poradna

Psychologická poradna

Klub pro �eny s PPP

Senioøi

Domácí péèe

Ostatní 

CELKEM

MZ MPSV MHMP MÈ P11 Ostatní Celkem

430

0

0

0

110

6,6

13,7

0

0

21,7

0

0

0

582

0

683,5

164,8

142,8

47

0

0

0

0

0

0

0

0

1038,1

0

0

50

135

70

0

0

0

0

50

0

0

0

305

0

20

10

15

36

0

0

18

19

0

0

34,1

0

152,1

0

222,3

102

4,5

0

3,6

7,6

0

0

0

43

0

102,4

485,4

430

925,8

326,8

297,3

263

10,2

21,3

18

19

71,7

43

34,1

102,4

2562,6

Komunitní spolupráce

Pøechodné zamìstnávání

Chránìné bydlení

Konzultaèní centrum

Stanice prvního kontaktu

Resocializaèní pobyt

Docházkové akce

Právní a sociální poradna

Psychologická poradna

Klub pro �eny s PPP

Senioøi

Domácí péèe

Ostatní 

CELKEM

Materiál Energie Slu�by Mzdy OON Pojistné

49,1

113,1

56,7

16,8

53,5

0

0

0

0

5

0

0

0

294,2

0

35,6

6,3

15,1

1,5

0

0

0

0

0

0

0

0

58,5

76,6

312,6

138,8

73,1

16,9

6,5

1,6

0

0

8,3

0

0

41,3

675,7

0

250

59,6

61,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

371

210,7

151,5

31

82,5

142,7

4,7

16,7

16,4

15,6

48,5

32,5

26,5

24

803,3

Jiné

28,8

17,7

22

0,7

2,5

0,1

0

0

0

0

0

0

3,3

75,1

64,8

102,3

21,2

43,5

45,9

0

1,2

1,6

3,4

9,9

10,3

7,6

0

311,7

Celkem

430

983,1

335,6

292,8

263

11,3

19,5

18

19

71,7

42,8

34,1

68,6

2589,5
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1.2. Vznik, poslání a cíle sdru�ení

Obèanské sdru�ení ESET - HELP vzniklo v roce 1995. Iniciátory
vzniku sdru�ení byli pracovníci zdravotnického zaøízení ESET,
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., kteøí cítili po-
tøebu doplnit existující zdravotnickou péèi o slu�by z oblasti reha-
bilitace, resocializace, poradenství a sociálních slu�eb.

Obèanské sdru�ení ESET - HELP usiluje o zlep�ení kvality �ivota
osob trpících dlouhodobým du�evním onemocnìním a osob trpících
závislostí a o zmìnu jejich postavení ve spoleènosti. Klademe si za
cíl pomoci svým klientùm dosáhnout zlep�ení zdravotního stavu,
zvý�ení sobìstaènosti a úspì�ného opìtovného zapojení se do
spoleènosti na v�ech úrovních. Za tímto úèelem se sna�íme vybudo-
vat ve spolupráci s dal�ími organizacemi ucelený systém komunitní
péèe, který by plnì odpovídal potøebám klientù.

1.3. Hlavní cílové skupiny

● Dlouhodobì du�evnì nemocní lidé

● Lidé trpící závislostmi
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PASIVA

A.

Jmìní

Hospodáøský
výsledek

B.

Krátkodobé 
závazky

Pøechodné úèty
pasivní

ÚHRN PASIV

Vlastní zdroje krytí 
stálých a obì�ných aktiv

Vlastní jmìní

Úèet hospodáøského 
výsledku

Nerozdìlený zisk, 
neuhrazená ztráta 
minulých let

Cizí zdroje

Dodavatelé

Pøijaté zálohy

Zamìstnanci

Závazky k institucím 
sociálního zabezpeèení
a zdravotního poji�tìní

Ostatní pøímé danì

Výdaje pøí�tích období

Dohadné úèty pasivní

Stav k poslednímu
dni úèetního období

408

600

- 27

- 165

319

16

2

136

64

21

27

53

727

27

2. PØEHLED ÈINNOSTI SDRU�ENÍ

2.1. Regionální systém péèe o du�evní zdraví
na Praze 11 - Ji�ní Mìsto

2.1.1. Komunitní spolupráce

Spolupráce na úrovni regionu je pro sdru�ení zásadní. Cílem spolu-
práce je propojení slu�eb v oblasti du�evního zdraví v rámci Prahy 11. 

V roce 2001 se spolupráce uskuteèòovala prostøednictvím koor-
dinaèního týmu a multidisciplinárního týmu.

Setkání koordinaèního týmu probíhala jedenkrát mìsíènì za 
úèasti vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví MÈ Praha 11,
vedoucí zdravotního úseku MÈ Praha 11, protidrogové koordinátor-
ky Prahy 11, øeditelky Centra sociálních slu�eb na Praze 11, vedoucích
dvou agentur domácí péèe (Tereza, Victory), øeditelky pedagogic-
ko - psychologické poradny, zástupcù obèanského sdru�ení ESET -
HELP, zástupce Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET. 
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Rozvaha k 31. 12. 2001 (v celých tis. Kè)

AKTIVA

A.

Dlouhodobý
nehmotný majetek

Oprávky k

Dlouhodobý
hmotný majetek

Oprávky k

B.

Pohledávky

Krátkodobý
finanèní majetek

Pøechodné úèty
aktivní

ÚHRN AKTIV

Stálá aktiva

Software

Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek

Poøízení dlouhodobého
nehmotného majetku

softwaru

drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku

Samostatné movité vìci
a soubory movitých vìcí

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek

samostatným movitým
vìcem a souborùm
movitých vìcí

drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku

Obì�ná aktiva

Odbìratelé

Poskytnuté provozní zálohy

Ostatní pohledávky

Daò z pøíjmù

Pokladna

Bankovní úèty

Náklady pøí�tích období

Pøíjmy pøí�tích období

Stav k poslednímu
dni úèetního období

5

27

15

5

-27

-15

45

442

-45

-442

727

28

76

25

1

11

576

2

3

727

26

Výstupem práce koordinaèního týmu v roce 2001 bylo:

● zahájení práce agentury domácí péèe, která se specializuje na
problematiku du�evnì nemocných na Praze 11. Agentura VICTORY
zahájila èinnost v dubnu 2001

● èinnost psychologické poradny pro seniory v domovech s pe-
èovatelskou slu�bou

● pøípravné kroky k øe�ení problematiky du�evnì nemocných, kte-
øí sami nevyhledávají odborné slu�by nebo odmítají spolupráci
s nimi

● informace praktických lékaøù o slu�bách du�evního zdraví

● informace a diskuse se zastupitelstvem MÈ Praha 11 o problema-
tice du�evního zdraví

● prezentace slu�eb du�evního zdraví (Hry seniorù, veletrh nezis-
kových organizací  na Praze 11, slavnostní otevøení nových pro-
stor Centra denních aktivit o. s. ESET - HELP, informativní èlánek
v èasopisu Klíè, Týdny du�evního zdraví na Praze 11)

● konkrétní øe�ené pøípady lidí s du�evní poruchou, jejich� proble-
matiènost signalizovali èlenové týmu
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3. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2001 (v celých tis. Kè)

NÁZEV UKAZATELE

Spotøeba materiálu

Spotøeba energie

Opravy a udr�ování

Cestovné

Ostatní slu�by

Mzdové náklady

Zákonné sociální poji�tìní

Ostatní danì a poplatky

Jiné ostatní náklady

Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku

Tr�by z prodeje slu�eb

Úroky

Jiné ostatní výnosy

Pøijaté pøíspìvky

Provozní dotace

Hospodáøský výsledek pøed
zdanìním

ÈINNOSTI

hlavní celkemhospodáøská

133

57

21

8

425

1 011

299

1

19

112

2

2 077

-7

149

58

37

8

676

1 175

311

1

29

146

435

11

13

27

2 077

-27

16

1

16

251

164

12

10

34

435

9

13

27

-20

Dotace na provoz ze státního rozpoètu

Dotace na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù

1620

457

Pohledávky celkem

Závazky celkem

111

20

25

Úkolem multidisciplinárního týmu je týmová práce rùzných odborní-
kù v regionu Prahy 11 - Ji�ní Mìsto, kteøí pùsobí v oblasti péèe o du-
�evní zdraví. Multidisciplinární tým zastøe�uje práci  dvou subtýmù
zamìøených podle problematiky (Subtým pro psychiatrické pacien-
ty, Subtým pro závislosti ).

Multidisciplinární tým uskuteènil v roce 2001 dvì celodenní setkání. 

Výstupem setkání multidisciplinárního týmu v roce 2001
bylo:

● analýza kvalitativních a kvantitativních údajù z jednotlivých pro-
gramù

● týmové naplánování úkolù v jednotlivých programech pro pøí�tí
období

● analýza jednotlivých slu�eb vzhledem ke standardùm sociálních
slu�eb

Subtým pro psychiatrické pacienty

Subtým se scházel ka�dé dva týdny. Setkání subtýmu se úèastnili:
psycholog a psychiatr denního stacionáøe, psychiatr ze spádového
lù�kového oddìlení Psychiatrické léèebny v Bohnicích, dva ambu-
lantní psychiatøi z regionu, zástupce agentury domácí péèe, sociální
pracovnice resocializaèních slu�eb. 

Výstupem práce subtýmu pro psychiatrické pacienty v roce
2001 bylo:

● 115 øe�ených pøípadù, o kterých referovali jednotliví èlenové sub-
týmu a pro které subtým vytvoøil ucelený léèebnì rehabilitaèní
plán s propojením slu�eb, které jednotliví èlenové poskytovali.
U 55 z nich se jednalo o pacienty hospitalizované v psychiatric-
ké léèebnì a tým pro nì vytvoøil plán návazné péèe se zkráce-
ním hospitalizace

● informace o aktuálních zmìnách ve slu�bách, které poskytovali
èlenové subtýmu nebo dal�í spolupracující poskytovatelé
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Subtým pro závislosti

Subtým pro závislosti je setkáním pracovníkù Konzultaèního cent-
ra pro závislé a Stanice prvního kontaktu. Subtým se scházel ve slo-
�ení: klinický psycholog a sociální pracovnice Konzultaèního centra,
kontaktní pracovníci Stanice, vedoucí programù pro závislosti o. s.
ESET - HELP, studenti na dlouhodobých stá�ích a dal�í pøizvaní od-
borníci (protidrogová koordinátorka MÈ Praha 11, psychiatr AT am-
bulance Kliniky ESET apod.). 

Funkcí subtýmu je øe�it otázky spojené s klienty, koncepcí pro-
gramù a jejich provozního zabezpeèení. 

Výstupem práce subtýmu pro závislosti v loòském roce bylo:

● øe�ení problematiky jednotlivých klientù

● vypracovávání individuálních plánù péèe

● vypracování koncepce preventivních pøedná�kových akcí pro
�áky a studenty základních a støedních �kol

● roz�íøení nabídky slu�eb obou programù a zlep�ení vzájemné
spolupráce mezi programy

● zpracování metodiky k dotazníkovému �etøení monitorujícímu
drogovou scénu Ji�ního Mìsta,
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Klub pro dívky s poruchami pøíjmu potravy

Klub nabízí dívkám s poruchami pøíjmu potravy podpùrnou terapii
a mo�nost setkání s osobami se stejnými potí�emi. Klubového pro-
gramu se v roce 2001 úèastnilo 14 dívek a �en s poruchami pøíjmu
potravy ve vìku 16 - 27 let. Pøevá�nì se jednalo o �eny s diagnó-
zou mentální bulimie (jedna klientka trpìla mentální anorexií). Setkání
se uskuteèòovala pravidelnì 1x týdnì v odpoledních a veèerních ho-
dinách. Program sestával z tématických skupin, arteterapeutických
technik, relaxace, zvládání stresu a technik kognitivnì - behaviorální
terapie, které se zamìøily na stanovení a dodr�ování jídelního re�imu.

V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT KLUBU PRO DÍVKY S PORUCHAMI
PØÍJMU POTRAVY TYTO ORGANIZACE:

Psychologická poradna pro seniory

Program nabízel seniorùm ve spolupráci s Centrem sociálních slu-
�eb na Ji�ním Mìstì konzultace týkající se psychické problematiky
spojené se stáøím. Klinická psycholo�ka a psychoterapeutická sest-
ra docházely pravidelnì 1x týdnì za seniory ve dvou domech s pe-
èovatelskou slu�bou a poskytovaly jim konzultace. 

V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
PRO SENIORY TYTO ORGANIZACE:

ORGANIZACE

Magistrát hlavního mìsta Prahy

Ministerstvo zdravotnictví ÈR

ÈÁSTKA (Kè)

50.000,-

21.730,-

ORGANIZACE

Centrum sociálních slu�eb Ji�ní Mìsto

ÈÁSTKA (Kè)

42.995,-
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2.1.2. Vzdìlávání

Koordinaèní tým ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péèe o du-
�evní zdraví zaji��oval vzdìlávání na�ich i zahranièních odborníkù
v regionálním modelu komunitní péèe formou stá�í a pøedná�ek
(Program East to East). 

V roce 2001 se uskuteènilo 5 stá�í pro kolegy z Ukrajiny, Albánie,
Litvy, Arménie, Ruska. Probìhla rovnì� stá� pro zahranièní kolegy,
kteøí se úèastní "tréninku trenérù v rehabilitaèních slu�bách du�evní-
ho zdraví".

Obèanské sdru�ení ESET - HELP poøádá pod odbornou garancí
Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET semináøe urèe-
né odborné a laické veøejnosti. Lektory semináøù jsou odborníci 
z oboru psychiatrie, klinické psychologie a psychoterapie.

V roce 2001 probìhly následující semináøe:

18. 5. - 19. 5. Integrovaný psychoterapeutický program pro 
schizofrenní pacienty I.

15.6. - 17. 6. Klient v nízkoprahovém zaøízení pro léèbu závislostí

16.6. - 17. 6. Asertivita

19.10. - 20.10. Integrovaný psychoterapeutický program pro 
schizofrenní pacienty II.

2.11. - 4. 11. Asertivita

9.11. - 11. 11. Jak se nebát psychických potí�í

9.11. - 11. 11. Psychosociální rehabilitace du�evnì nemocných

16.11. - 18. 11. Relaxace a autogenní trénink

30.11. - 2.12. Doteky tance

10



Anonymní psychologická a internetová poradna

Anonymní psychologická poradna

Jedná se o nízkoprahové zaøízení pro první kontakt s obèany,
kteøí se obávají vstupu do psychiatrických institucí, nebo hledají in-
formace o mo�nostech øe�ení svého problému. 

V roce 2001 byla poradna pøístupna klientùm 44 dnù  a uskuteènilo
se 65 konzultací. Struktura klientely: neurotická klientela a psycho-
somatická problematika, poruchy pøíjmu potravy - 17 osob; trauma
a reakce na stres - 4 osoby; rodinná problematika - 9 osob; part-
nerské vztahy - 9 osob; závislosti - 1 osoba; hledání vhodné péèe -
25 osob. 50 % klientù vyu�ilo pøímou pomoc poradny, 20 % bylo
doporuèeno do jiných specializovaných zaøízení a 30 % klientù zù-
stalo u jednorázové formy konzultace bez potøeby dal�í péèe.

Internetová poradna

Internetová poradna poskytuje obdobné slu�by jako anonymní
poradna, ale kontakt s klientem se uskuteèòuje prostøednictvím in-
ternetu. V roce 2001 bylo øe�eno 207 e-mailových konzultací na
rùzná témata, nejèastìji v oblasti pracovních, rodinných a partner-
ských vztahù, hledání nového zamìstnání, onemocnìní v rodinì
a podobnì.

V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT ANONYMNÍ PSYCHOLOGICKÉ
A INTERNETOVÉ PORADNY TYTO ORGANIZACE:

ORGANIZACE

Mìstská èást Praha 11

ÈÁSTKA (Kè)

19.000,-
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V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT REGIONÁLNÍ SYSTÉM PÉÈE
O DU�EVNÍ ZDRAVÍ NA PRAZE 11 - JI�NÍ MÌSTO TYTO ORGANIZACE:

2.2. Systém pomoci dlouhodobì du�evnì nemocným
osobám

Systém se zamìøuje na pomoc dlouhodobì du�evnì nemocným
lidem, kteøí následkem svého onemocnìní ztratili øadu praktických
dovedností potøebných pro �ivot. Prostøednictvím jednotlivých
programù dochází k rehabilitaci schopností klientù, k jejich opìtov-
nému aktivnímu zaøazení do spoleènosti a zvý�ení kvality �ivota.

2.2.1. Pøechodné zamìstnávání a Centrum denních aktivit

Pøechodné zamìstnávání

V rámci programu jsou klienti zamìstnáváni v bì�ných pracovních
podmínkách za podpory socioterapeuta. Socioterapeuti vyhledá-
vají vhodné zamìstnavatele a pøipravují budoucí klienty na práci.
Klient vykonává práci po dobu 6 mìsícù, v rozsahu maximálnì 20
hodin týdnì. 

V roce 2001 bylo do programu zapojeno 22 klientù. 12 klientù
pracovní rehabilitaci øádnì ukonèilo, 4 klienti v práci pokraèují. 2 kli-
enti si na�li stálé zamìstnání, 2 jsou v programu podporovaného za-
mìstnávání a jeden zahájil studium na støední �kole. 

ORGANIZACE

Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Národní plán opatøení

Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR,
Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Magistrát hlavního
mìsta Prahy, Mìstská èást Praha 11

ÈÁSTKA (Kè)

430.000,-

v rámci finan-
cování jedno-
tlivých slu�eb
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Resocializaèní pobyt pro klienty s psychózou

V èervnu roku 2001 probìhl pobyt s resocializaèním programem
pro deset pacientù s chronickým psychotickým onemocnìním v pøí-
rodním prostøedí u obce Lesná, okres Tachov. 

V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT RESOCIALIZAÈNÍ POBYT PRO 
KLIENTY S PSYCHÓZOU TYTO ORGANIZACE:

Edukaèní kurz pro rodinné pøíslu�níky psychiatrických
pacientù

Rodièe a blízcí pøíbuzní klientù zde mají mo�nost získat teoretické
i praktické poznatky o problematice psychotických onemocnìní.
Úèastníci kurzu si zde vymìòují informace a zku�enosti a poskytují si
vzájemnou podporu. 

Edukaèní kurz probíhal v roce 2001 v 10 dvouhodinových blocích
v týdenním intervalu za úèasti klinického psychologa a socioterapeut-
ky. Zúèastnilo se ho 13 rodièù a pøíbuzných psychiatrických pacientù.

V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT EDUKAÈNÍHO KURZU PRO
PØÍBUZNÉ PSYCHIATRICKÝCH PACIENTÙ TYTO ORGANIZACE:

ORGANIZACE

Ministerstvo zdravotnictví ÈR

ÈÁSTKA (Kè)

6.600,-

ORGANIZACE

Ministerstvo zdravotnictví ÈR

ÈÁSTKA (Kè)

13.670,-
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NABÍDKA MÍST PØECHODNÉHO ZAMÌSTNÁVÁNÍ A POÈTY
ZAMÌSTNANÝCH KLIENTÙ V ROCE 2001

FIRMA, ORGANIZACE

Grafické studio 
TRILABIT, Praha 1

Informaèní centrum
pro mláde�, Praha 1

Vy��í zdravotnická �kola,
Praha 5

Klinika ESET, Praha 11

La Strada, Praha 1

Culi press, Praha 3

Centrum pro rozvoj péèe
o du�evní zdraví, Praha 7

Computer design, Praha 6

PC studio, Praha 3

STRUÈNÁ
CHARAKTERISTIKA PRÁCE

Pochùzky, pomoc na
recepci, obsluha faxu,
telefonu

Vkládání dat do poèítaèe,
pomocné administrativní
práce

Pomocné práce - úklid,
drobné opravy,
zahradnické  práce

Pochùzky, pomocné
administrativní práce

Kompletní úklid kanceláøí

Pomocné práce v tiskárnì,
úklidové práce

Pomocné administrativní
práce, pochùzky

Obkreslování ornamentù,
pomocné práce

Úklidové práce,
kompletování poèítaèù

POÈET
KLIENTÙ

3

3

1

5

2

2

3

2

1
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2.4. Dal�í slu�by sdru�ení 

Právní a sociální poradna

Právní a sociální poradna poskytují bezplatné anonymní poraden-
ství du�evnì nemocným klientùm. Poradny fungují oddìlenì v�dy
jednou za 14 dní v odpoledních hodinách. 

V roce 2001 právník poskytl celkem 62 osobních konzultací 29
klientùm, z toho 5 mu�ùm a 24 �enám. Sociální pracovnice ve stej-
ném období poskytla 78 osobních konzultací, 3 telefonické konzul-
tace a 4 x doprovázela klienty k rùzným jednáním (soud apod.). 

V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ PORADNY
TYTO ORGANIZACE:

Domácí péèe

Sestra domácí péèe se stará o klienty, jejich� psychický stav se
zhor�il, anebo kteøí byli propu�tìni z léèebny. Prostøednictvím pøí-
mé pomoci v domácím prostøedí se sna�í zlep�it jejich sobìstaè-
nost, du�evní stav a pøedejít hospitalizaci. Péèe je zaji��ována ve
spolupráci s Agenturou domácí péèe VICTORY. 

V roce 2001 bylo o�etøeno 68 klientù a realizováno 818 náv�tìv.
Z tohoto poètu bylo 102 náv�tìv o víkendu nebo v den pracovního
klidu. Od èervence 2001 byla zaji�tìna dostupnost péèe 7 dní
v týdnu a 24 hodin dennì. 

V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT DOMÁCÍ PÉÈE TYTO ORGANIZACE:

ORGANIZACE

Mìstská èást Praha 11

ÈÁSTKA (Kè)

18.000,-

ORGANIZACE

Mìstská èást Praha 11

ÈÁSTKA (Kè)

34.135,-
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Centrum denních aktivit - Klub Hekrovka

Klienti jsou zde pøipravováni pro vstup do pøechodného zamìstnání.
Èinnost klubu je zamìøena na pomoc pøi znovuzískání sebejistoty
a na zlep�ení sociálních dovedností. Jsou tu podávány informace
o nových pracovních místech. Klub je také prostorem pro setkávání
klientù a navazování nových kontaktù. Poskytuje nezbytné emoèní
zázemí, podporu, motivaci a pocit dùle�itosti. Neménì dùle�itý je
i fakt, �e pomáhá nabídkou programù naplòovat volný èas klientù.

Aktivity Klubu

● pøímý nácvik sociálních a pracovních dovedností

● hlavní program (výuka angliètiny, základy práce na poèítaèi, práce
ve fotokomoøe, spoleèenský klub, arteterapie,  drobné rukodìl-
né práce, výlety, náv�tìvy akcí,  oslavy svátkù a narozenin klientù)

● volnoèasové aktivity (vydávání vlastního klientského èasopisu
Oèko, �achy, stolní hry, èasopisy, knihy, stolní tenis)

● alternativní programy (podpùrné skupiny, JOB Club - kurz do-
vedností pro získání a udr�ení zamìstnání, právní a sociální po-
radna)

V roce 2001 bylo Centrum denních aktivit pøemístìno do nových,
vìt�ích prostor (z 96 m2 na  261 m2), a provozní doba Centra se roz-
�íøila z pùvodních tøí dnù v týdnu na pìt dnù v týdnu. Vzrostla tím
nabídka poskytovaných programù. Byl vytvoøen provozní øád, je za-
ji�tìna ochrana osobních dat klientù, vznikl postup pro vyøizování
stí�ností klientù. Byly rovnì� vytvoøeny postupy pro vìt�í zapojení
klientù do rozhodovacích procesù (valná hromada klientù a pracov-
níkù).

13



V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT KONZULTAÈNÍHO CENTRA PRO
ZÁVISLÉ TYTO ORGANIZACE:

ORGANIZACE

Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR

Magistrát hlavního mìsta Prahy

Mìstská èást Praha 11

ÈÁSTKA (Kè)

142.800,-

135.000,-

15.000,-
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Klub Hekrovka nav�tívilo bìhem roku 2001 celkem 58 klientù,
z toho 26 �en a 32 mu�ù (v roce 2000 byl celkový poèet klientù
36). Prùmìrnì Klub nav�tíví 8 klientù za den.

Vedoucí programu: Marcela Tou�ková, DiS.
Adresa: Hekrova 805, Praha 11
Telefon: 02 / 729 377 12

V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT PØECHODNÉHO ZAMÌSTNÁVÁNÍ
A CENTRA DENNÍCH AKTIVIT TYTO ORGANIZACE:

ORGANIZACE

Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR

Mìstská èást Praha 11

ÈÁSTKA (Kè)

683.500,-

20.000,-
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2.3.2. Konzultaèní centrum pro závislé 

Program roz�iøuje slu�by Stanice o odborné psychologické a so-
ciální poradenství. Poradenství je poskytováno samotným u�ivate-
lùm návykových látek i jejich blízkému okolí (rodinným pøíslu�níkùm,
partnerùm, èi pedagogùm). Pro samotné u�ivatele psychoaktivních
látek je zde k dispozici sociální pomoc, asistence a poradenství
smìøující ke stabilizaci sociálnì právní situace jedince a motivaèní
program zacílený na získání a udr�ení motivace k abstinenci, s mo�-
ností zprostøedkování léèby èi jiné následné péèe. Rodinní pøíslu�níci
mohou vyu�ívat jednak individuálního poradenství, od druhé poloviny
roku 2001 té� rodièovské skupiny. Konzultaèní centrum nabízí slu�-
by svých pracovníkù rovnì� na poli jednorázových preventivních
akcí urèených �kolám. 

V roce 2001 poskytlo Konzultaèní centrum své slu�by celkem
164 klientùm, z toho bylo 94 rodinných pøíslu�níkù a 70 u�ivatelù ná-
vykových látek (pøípadnì gamblerù), celkem se uskuteènilo 456
kontaktù (viz tabulka). Koncem roku uspoøádalo Centrum tøi pøed-
ná�ky spojené s besedou pro �áky støedních �kol na Praze 5. 

Vedoucí programu: Mgr. Jan Hesoun
Adresa: Donovalská 1862, Praha 11
Telefon: 02 / 792 27 18

TYP KONTAKTU

Poradenství pro rodièe

Motivaèní program

Rodièovská skupina

Sociální poradenství

Celkový poèet kontaktù

POÈET KONTAKTÙ

211

137

27

81

456

tj. v %

46 %

30 %

6 %

18 %

100 %
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2.2.2. Tréninkové chránìné bydlení

Tréninkové chránìné bydlení je forma rehabilitaèní péèe, která 
umo�òuje klientùm trénink samostatnosti a trénink dovedností spo-
jených s bydlením. Klienti mají pøíle�itost nauèit se za asistence 
sociální pracovnice a sestry domácí péèe vaøit, udr�ovat byt v po-
øádku, hospodaøit s penìzi a jednat s úøady. 

V roce 2001 byl program roz�íøen o chránìný byt pro �eny. Od
poloviny roku 2001 byly  tudí� provozovány dva tréninkové chrá-
nìné byty, jeden pro 3 mu�e a jeden pro 3 �eny. O slu�bu projevilo
zájem celkem 27 klientù, z toho 12 mu�ù a 15 �en. Do rehabilitaèního
programu nastoupilo 6 mu�ù a 2 �eny. 3 mu�i rehabilitaci 
úspì�nì absolvovali a 3 mu�i ji ukonèí v prùbìhu prvního ètvrtletí ro-
ku 2002. Ze 3 klientù se po ukonèení 2 vrátili do pùvodního bytu
k rodièùm, 1 klient bydlí v pronajatém bytì a nadále vyu�ívá na�í
podpory v oblasti bydlení. 

Pøi poskytování slu�by jsme spolupracovali s Agenturou pro do-
mácí péèi VICTORY, její� sestra pro domácí péèi docházela jednou
týdnì do chránìného bytu. 

Vedoucí programu: Iva Èervenková, DiS.
Adresa: Hekrova 805, Praha 11
Telefon: 02 / 729 377 12

V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT TRÉNINKOVÉHO CHRÁNÌNÉHO
BYDLENÍ TYTO ORGANIZACE:

ORGANIZACE

Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR

Magistrát hlavního mìsta Prahy

Mìstská èást Praha 11

Nadace BONA

ÈÁSTKA (Kè)

164.800,-

50.000,-

10.000,-

26.684,-
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POÈET A DRUH POSKYTNUTÝCH SLU�EB V ROCE 2001:

Vedoucí programu: Bc. Regína Babická
Adresa: Donovalská 1862, Praha 11
Telefon: 02 / 792 02 97

V ROCE 2001 PODPOØILY PROJEKT STANICE PRVNÍHO KONTAKTU
TYTO ORGANIZACE:

Poèet
kontaktù

576

Potravinový
servis

188

Poèet prvních
kontaktù

59

Vitamínový
servis

67

Výmìna
Poèet klientù / materiál

104/9330

Zdravotnický
materiál

40

Pobyt v kontaktní
místnosti

283

Motivaèní
rozhovor

251

ORGANIZACE

Ministerstvo zdravotnictví ÈR,
Program protidrogové prevence

Magistrát hlavního mìsta Prahy

Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR

Mìstská èást Praha 11

ÈÁSTKA (Kè)

110.000,-

70.000,-

47.000,-

36.000,-

sociální

9

Poradenství

zdravotní rizika

10

léèba

13

právní

3
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2.3. Systém pomoci osobám trpícím závislostí

Systém se zamìøuje na pomoc lidem, kteøí jsou závislí na nealko-
holových drogách, nebo jsou touto závislostí ohro�eni. Pomoc se
týká také rodinných pøíslu�níkù a pøátel tìchto osob.

2.3.1. Stanice prvního kontaktu

Stanice prvního kontaktu je nízkoprahovým zaøízením, které nabí-
zí klientùm výmìnný program injekèních støíkaèek, potravinový a vi-
tamínový servis, sociálnìprávní poradenství. Stì�ejním principem
programu je "harm-reduction", tj. minimalizace rizik spojených s u�í-
váním drog. U klientù motivovaných k léèbì slou�í program jako 
informaèní zdroj a mezièlánek mezi klientem a zaøízeními zaji��ující-
mi léèbu.

Bìhem roku 2001 se zintenzivnila spolupráce s Konzultaèním
centrem (mo�nost konzultovat své problémy s psychologem) a byla
roz�íøena nabídka poradenských slu�eb (právní poradenství v ob-
lasti alternativního øe�ení trestních vìcí, sociální poradenství se za-
mìøením na oblast práce). Koncem roku probìhlo v rámci programu
dotazníkové �etøení (na vzorku cca. 1000 osob), jeho� úkolem bylo
zmapování drogové problematiky regionu Ji�ního Mìsta. �etøení
bylo zamìøeno na zku�enosti respondentù s u�íváním psychoaktiv-
ních látek (pøiznává 69 % dotázaných), informovanost populace
o na�ich slu�bách (67 % obyvatel Ji�ního Mìsta informace nemá)
a ú�eji na drogovou scénu Ji�ního Mìsta (nákup drog, místa jejich
aplikace, místa setkávání u�ivatelù apod.). Výsledná studie bude
podkladem pro plánované zahájení terénní práce. Stanice byla 
otevøena tøi dny v týdnu v�dy od 17 do 20 hodin a pracovali zde tøi
kontaktní pracovníci. Mezi klienty pøeva�ovali nitro�ilní u�ivatelé
drog, pøevládali u�ivatelé opiátù (54%) a pervitinu (41%). V roce
2001 vyu�ili slu�eb Stanice 104 klienti, celkem se uskuteènilo 576
kontaktù (z toho 59 prvních kontaktù), pracovníci vymìnili 9330 in-
jekèních støíkaèek. 
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