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Vážení přátelé,
v roce 2005 mělo občanské sdružení ESET-HELP desáté
výročí své činnosti. Nepořádali jsme velkolepé oslavy, spíše
jsme bilancovali, zvažovali, čeho jsme dosáhli, co se
potvrdilo jako dobré a účinné, co pominulo, jak se
proměnily potřeby obyvatel v Místní části Prahy 11 a
potřeby péče, čeho je třeba a jak jít dál.
Dovolte připomenutí několika málo údajů: v roce 1994
vznikla v Praze 11 klinika ESET. Již při jejím vzniku
zakladatelé předpokládali vznik zařízení, jež by poskytovalo
klientům navazující služby sociální rehabilitace, tak, aby se
mohli úspěšně vřadit do běžného života, nebo aspoň žít
s přiměřenou podporou kvalitní život oni i jejich nejbližší
okolí. Přípravou pro vznik takovéhoto zařízení bylo
zevrubné mapování situace, sociálních a zdravotních potřeb
obyvatel, a jsoucích zdravotnických i sociálních služeb.
Toto mapování běželo ve spolupráci s Městskou částí
Praha 11. Podařilo se stanovit, jakých služeb pro jakou
klientelu je třeba, a narýsovat jak základní obrysy
zdravotně sociální koncepce Prahy 11, tak i profil
budoucího pracoviště. V roce 1995 bylo v konkursu, jehož
se po předchozím výběru ze 70 okresů nakonec zúčastnilo
cca 25 žadatelů a jenž běžel pod záštitou Ministerstva
zdravotnictví
ČR
a
Ministerstva
zdravotnictví
Nizozemského království, vybráno a finančně podpořeno
jako jeden ze čtyř vítězných projektů občanské sdružení
ESET-HELP.
V témž roce vznikl koordinační tým
Městské části Praha 11, který se dodnes zabývá zdravotně
sociální problematikou v tomto regionu a skládá se
z poskytovatelů péče a zástupců veřejné správy.
Aktivity ESET-HELPu se v uplynulých deseti letech
dynamicky rozšiřovaly, a až na výjimky, jako služba
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terénních sester, jež narazila na potíže s financováním a
odvozeně i problémy personální, nyní poskytují prakticky
všechny základní služby nezbytné pro plynulé poskytování
sociální rehabilitace, propojené s péčí zdravotní. V minulém
roce jsme začali s organizací projektu JPD 3 Tréninkového
resocializačního obchodu a nejnověji přistupuje projekt
péče o osoby s duální diagnózou: v roce 2005 provedl tým
zabývající se drogovými závislostmi šetření této
problematiky v Praze 11, navrhl projekt potřebné péče a
započal s přípravnými pracemi.
Podobně jako se proměňovaly služby, poskytované o.s.
ESET-HELP, proměňují se i personální poměry. Podařilo
se stabilizovat tým, jenž byl po jistou dobu, jako ostatně i
v jiných organizacích,
ovlivněn neujasněnou dotační
politikou, dbá se na vzdělávání personálu. Od roku 2005
pracovníci o.s. ESET-HELP participují na celopražském
projektu JPD3 – Síť služeb zaměstnávání pro osoby
s duševním onemocněním, do nějž je vedle ESET-HELPu
zapojen FOKUS a GREEN DOORS. Jde o projekt, jenž
řeší problematiku zaměstnávání lidí s duševním
onemocněním komplexně, tzn. propojuje všechny pražské
služby zaměstnávání, mapuje možnosti zaměstnávání,
zpracovává metodiku práce s klienty i zaměstnavateli a
zavádí nové služby.
Jak konkrétně pracovaly jednotlivé služby, se dočtete
v dalších částech Výroční zprávy za rok 2005.
Jsme nyní v situaci, kdy naše činnost již pevně zakotvila
v oblasti Prahy 11 a jsme součástí společenství neziskových
organizací, pomáhajících duševně nemocným. Zvažujeme
proto, jak dále rozvíjet naše aktivity, ku prospěchu našich
klientů i jejich blízkých.
Důležitý je rozvoj uživatelského hnutí, svépomocných
aktivit našich klientů. Po přechodné stagnaci v organizaci
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klientů, kdy se však tříbily názory a vyjasňovalo se poslání
a možnosti svépomoci a role svépomocné skupiny
v činnosti ESET-HELPu, lze očekávat pozitivní vývoj.
Také rodičovské hnutí nabírá dech a definuje směr a
metody své činnosti.
Postupem času se propracovává i odborná struktura
pracoviště; tomu odpovídá i předpokládaný nástup
vedoucího rehabilitace.
Děkujeme našim pracovníkům za práci, již odvádějí,
klientům za spoluúčast na rozvoji našich aktivit, děkujeme
pracovníkům Městské části Praha 11 za hmotnou i lidskou
podporu, odborníkům ze spolupracujících služeb,
veřejnosti za vlídný přístup a samozřejmě našim
sponzorům.
MUDr. Ondřej Pěč
Mgr. Jakub Zlámaný
Mgr. Marie Suková
Představenstvo
o.s. ESET-HELP
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1.1.

Vznik, poslání a cíle sdružení

Občanské sdružení ESET – HELP je nestátní neziskovou
organizací založenou v roce 1995. Iniciátory vzniku
sdružení byli pracovníci zdravotnického zařízení ESET,
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., kteří
cítili potřebu doplnit existující zdravotnickou péči o služby
z oblasti rehabilitace, resocializace, poradenství a sociálních
služeb.
Posláním občanského sdružení ESET – HELP je usilovat o
zvýšení kvality života lidí trpících psychickými potížemi.
Klademe si za cíl pomoci lidem, kteří se na nás obrátí,
znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu,
překonat nepříznivý stav, ve kterém se nacházejí, a
dosáhnout plnohodnotného a spokojeného života. Toho
se snažíme docílit vytvořením nabídky kvalitních
moderních služeb z oblasti péče o duševní zdraví, plně
odpovídající potřebám klientů.
Hlavní cílové skupiny
Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním
Duševní onemocnění se může týkat každého z nás. Nelze je
označit za osobní selhání jedince a není důvodem pro
vyloučení ze společnosti. Současné trendy v oblasti péče o
duševní zdraví zdůrazňují právo lidí s dlouhodobým
duševním onemocněním být plnohodnotnými členy
společnosti.
Uživatelé návykových látek
Protidrogové programy zmírňují negativní zdravotní,
psychické a sociální dopady užívání návykových látek,
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napomáhají opětovné sociální integraci uživatelů drog a
zároveň přispívají k lepší informovanosti a ochraně celé
populace.
Lidé s duální diagnózou
V posledních letech vzrostl počet lidí, kteří trpí zároveň
závislostí a psychiatrickým onemocněním. Jednak jde o
experimentátory s halucinogenními látkami, kde důsledkem
jsou případy toxických psychóz, které mají problematický
průběh a po odeznění účinků drogy nemizí. Další skupinou
jsou lidé trpící psychózou, mezi nimiž je vysoké procento
lidí s problémem závislosti na alkoholu a nealkoholových
drogách. A konečně v průběhu abusu drog alkoholového i
nealkoholového typu a popřípadě i v procesu samotné
léčby závislostí může dojít k k rozvoji psychických obtíží,
které později přejdou v psychiatrickou problematiku.
Všechny tyto skupiny vyžadují kombinaci specializované
sociální péče a odborné zdravotní péče (psychiatrické,
psychologické, AT).
2. PŘEHLED ČINNOSTI SDRUŽENÍ
2.1.
Regionální systém péče o duševní zdraví
na Praze 11 – Jižní Město
2.1.1. Komunitní spolupráce
Spolupráce na úrovni regionu je pro sdružení zásadní.
Cílem spolupráce je propojení služeb v oblasti duševního
zdraví v rámci Prahy 11. V roce 2005 se spolupráce
uskutečňovala prostřednictvím koordinačního týmu a
multidisciplinárního týmu.
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Koordinační tým
Setkání koordinačního týmu probíhala jedenkrát měsíčně za
účasti jeho stálých členů – vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MČ Praha 11, protidrogové koordinátorky
Prahy 11, ředitelky Centra sociálních služeb na Praze 11,
ředitelky pedagogicko – psychologické poradny, ředitelky
Charity Chodov, zástupců občanského sdružení ESET
HELP, zástupce Psychoterapeutické a psychosomatické
kliniky ESET.
Výstupem práce koordinačního týmu v roce 2005 bylo:
- kroky k zajištění prostoru pro
projekt denního
stacionáře zaměřeného na péči o gerontopsychiatrické
pacienty na Praze 11
- zajištění prostoru pro projekt Tréninkového
resocializačního obchodu
- řešení komplikované situace prostor pro činnost AT
ordinace
- technické řešení kontaktního prostoru pro Stanici
prvního kontaktu
- informování zastupitelstva MČ Praha 11 o aktuální
situaci v protidrogových službách
- řešení komplikovaných případů psychiatrických
pacientů, kteří obtížně kontaktují služby a kteří spadají
do působnosti sociálních služeb MČ Praha 11,
- veřejná prezentace služeb na Praze 11 pro občany trpící
duševní poruchou nebo závislostí v rámci oslav
desetiletého výročí o.s.ESET-HELP
- informace a spolupráce služeb v protidrogové oblasti
- informace o akcích s problematikou duševního zdraví
- vzájemná informace o aktuální situaci ve službách mezi
jednotlivými členy týmu
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prezentace služeb duševního zdraví (Týdny duševního
zdraví na Praze 11)
publikace o službách duševního zdraví (Časopis Klíč)

Multidisciplinární tým
Úkolem multidisciplinárního týmu je týmová práce různých
odborníků v regionu Prahy 11 – Jižní Město, kteří působí
v oblasti péče o duševní zdraví. Multidisciplinární tým
zastřešuje práci dvou subtýmů zaměřených podle
problematiky:
Subtým pro dlouhodobé psychiatrické pacienty
Subtým se scházel každé dva týdny. Setkání subtýmu se
zúčastňovali psychiatr denního stacionáře, ambulantní
psychiatr, psychiatrická sestra, psychiatr ze spádového
lůžkového oddělení Psychiatrické léčebny v Bohnicích,
sociální pracovnice Psychiatrického centra Praha, sociální
pracovnice resocializačních služeb. Celkem se uskutečnilo
19 setkání. Výstupem práce subtýmu v roce 2005 bylo:
- 135 léčebně rehabilitačních řešení u případů, o kterých
referovali jednotliví členové subtýmu a pro které
subtým vytvořil ucelený léčebně rehabilitační plán se
začleněním služeb, které jednotliví členové poskytovali.
U 60 z nich šlo o pacienty hospitalizované
v psychiatrické léčebně nebo v Psychiatrickém centru a
tým pro ně vytvořil plán návazné péče se zkrácením
hospitalizace.
- informace o aktuálních změnách ve službách, které
poskytovali členové subtýmu nebo další spolupracující
poskytovatelé.
Subtým pro závislosti
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Subtým pro závislosti je setkáním pracovníků
Konzultačního centra pro závislé a Stanice prvního
kontaktu. Subtým se scházel 1-4 x do měsíce, a to ve
složení: sociální pracovnice Konzultačního centra a vedoucí
programů pro závislosti o.s. ESET-HELP, kontaktní
pracovníci Stanice, studenti na dlouhodobých stážích a
další přizvaní odborníci (protidrogová koordinátorka MČ
Praha 11, psychiatr AT ambulance Kliniky ESET apod.).
Funkcí subtýmu je řešit otázky spojené s klienty, koncepcí
programů a jejich provozního zabezpečení. V loňském roce
výstupem práce subtýmu bylo:
- řešení problematiky jednotlivých klientů
- organizační součinnost zúčastněných pracovníků
- vypracovávání
individuálních
plánů
péče
(systematizované předávání informací o klientech jak
mezi Stanicí prvního kontaktu a Konzultačním
centrem, tak v rámci Centra mezi sociální pracovnicí a
psychologem).
2.1.2 Vzdělávání
Občanské sdružení ESET – HELP pořádá pod odbornou
garancí Kliniky ESET semináře určené pro odbornou i
laickou veřejnost. Lektory seminářů jsou odborníci
z oboru psychiatrie a klinické psychologie a
psychoterapie:
V roce 2005 proběhly následující semináře:
- Integrovaný
psychoterapeutický
program
pro
schizofrenní pacienty I. (zkratka IPT); lektor: MUDR.
Ondřej Pěč
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-

Jak pomoci blízkým s psychózou (Seminář pro rodinné
příslušníky lidí s duševní poruchou); lektoři: MUDr.
Ondřej Pěč, MUDr. Jan Brůha, Mgr. Diana Šejdová
Asertivita; lektor: Mgr. Katarína Komadová.

2.2. Systém pomoci lidem s dlouhodobým
duševním onemocněním
Systém se zaměřuje na pomoc lidem s dlouhodobým
duševním onemocněním, kteří následkem své nemoci
ztratili řadu praktických a sociálních dovedností potřebných
pro život. Prostřednictvím jednotlivých programů dochází
k rehabilitaci schopností a dovedností, k opětovnému
aktivnímu zařazení se do společnosti a zvýšení kvality
života.
2.2.1 Přechodné zaměstnávání a Centrum denních
aktivit
Je jednou z forem sociální rehabilitace. Využívají ji zejména
lidé s duševním onemocněním, kteří by si rádi našli stálou
práci, ale potřebují si napřed vyzkoušet, , jak velkou zátěž
jsou schopni zvládnout. Cílem programu je umožnit
klientům vyzkoušení a trénování pracovních návyků a
sociálních dovedností a získání sebedůvěry ke vstupu do
běžného zaměstnání na otevřeném trhu práce. Sociální
rehabilitace probíhá po dobu 6 měsíců v rozsahu
maximálně 25 hodin týdně. Po celou dobu dostává klient
podle svých individuálních potřeb podporu od pracovní
konzultantky o.s. Eset – Help. Pracovnice je v průběžném
kontaktu se zaměstnavateli a pomáhá při řešení případných
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nejasností či potíží. Rovněž vyhledává a kontaktuje nové
vhodné zaměstnavatele. Pro zájemce o sociální rehabilitaci
je nově otevřena skupina Příprava na přechodné
zaměstnávání. V této skupině si klienti ujasňují užitečnost
sociální rehabilitace pro jejich rozvoj. V roce 2005 bylo v
rehabilitačním procesu aktivně zapojeno 17 klientů, 10 žen
a 7 mužů. Z toho jich 8 ukončilo rehabilitaci řádně, 5
klientů předčasně a 4 klienti pokračovalo v přechodném
zaměstnání. 3 klienti si řádném ukončení rehabilitace našli
zaměstnání, 5 klientů přešlo do programu Podporované
zaměstnávání, 5 klientů si přeje vyzkoušet ještě jiná místa v
programu Přechodné zaměstnávání. Zájemců o přechodné
zaměstnávání bylo v roce 2005 celkem 53, z toho 28 žen a
26 mužů.
Nabídka míst přechodného zaměstnávání a počty
zaměstnaných klientů v roce 2005
Firma, organizace
Klinika ESET, Praha 11
Klinika ESET, Praha 11
Klinika ESET, Praha 11
Noctis Studio, Praha 5
Centrum pro rozvoj péče o
duševní
Zdraví, Praha 7
Obec křesťanů v České
republice,
Praha 7
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Stručná
Počet
charakteristika
klientů
práce
Úklid zahrady
Úklid zahrady
Pomocné administrativní
práce
Pochůzky
Pomocné administrativní
práce,
pochůzky
Úklid

1
1
5
3
1
1

Další 3 klienti absolvovali sociální rehabilitaci v Košáře
(košíkářská dílna a obchod, kontaktní centrum) o.s. DOM,
s nimiž spolupracujeme od roku 2004.
Centrum denních aktivit – Klub Hekrovka
Program Klubu Hekrovka podporuje samostatnost a
soběstačnost lidí s duševním onemocněním, a to zejména
tréninkem praktických každodenních dovedností, znalostí
potřebných pro získání zaměstnání, posilováním
schopnosti strukturovaně trávit volný čas a rozvojem
klientské svépomoci. Klub je otevřen každý všední den
kromě středy od 10.00 do 16.00 hodin a nabízí následující
programy:
Přímý nácvik sociálních dovedností – klienti jsou
zapojováni do činností spojených s provozem a údržbou
Klubu (úklid, nákup, příprava oběda, pomoc
v administrativě).
Volnočasové aktivity – probíhá kroužek Aj, Nj a základů
práce na PC (kroužky vedou studenti), výtvarné a
rukodělné práce, pohybové a relaxační aktivity, hry,
mimopražské výlety, procházky, návštěvy různých
kulturních akcí, společné oslavy narozenin apod.
Svépomocné aktivity – Od roku 2004 si klienti volí ze
svých řad Radu klientů, která rozvíjí samostatnost klientů a
je partnerem pro vedení sdružení při prosazování zájmů
klientů. Klienti rovněž svépomocně vydávají časopis
„Očko“.
Projekt „Sami sobě“
V roce 2005 získalo o.s. Eset – Help podporu od Nadace
Via z Fondu T-Mobile pro projekt „Sami sobě“ Centra
denních aktivit. V rámci tohoto projektu byl zakoupen
nový počítač a zaveden internet pro klienty sdružení, začal
kurz práce s internetem. Projekt podporuje i vydávání
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časopisu „Očko“ a dokončení filmu o činnosti klientů
Centra denních aktivit.
Centrum navštěvovalo v průběhu roku 2005 celkem 91
klientů, z toho 47 žen a 44 mužů. Průměrná denní
návštěvnost činila 11 klientů. Za rok přibylo 27 nových
klientů.
Gabriela Pražáková, DiS

2.2.2

Tréninková resocializační kavárna

Projekt tréninkové resocializační kavárny je zaměřen na
pomoc dlouhodobě duševně nemocným lidem, kteří se
vlivem svého onemocnění a dalších vnějších faktorů ocitli
v nepříznivé sociální situaci. Projekt na tento jejich stav
reaguje hned v několika oblastech. V oblasti sociální
rehabilitace, mezilidských vztahů a volnočasových
aktivit.
V oblasti sociální rehabilitace se program zaměřuje
hlavně na nácvik pracovních dovedností klienta a ověření si
jeho pracovních návyků a schopností (nácvik pracovního
režimu, jeho dodržování, komunikace s lidmi, se svým
terapeutem, vyzkoušení si určitého stupně fyzické i
psychické zátěže, schopnost spolupracovat s ostatními
atp.). Kavárna poskytuje klientům nabídku několika
pracovních míst - obsluhy baru, výroby toustů a úklidu
kavárny. Základní doba sociální rehabilitace je stanovena na
4 měsíce s možností prodloužení až na 6 měsíců. Ročně
může kavárna nabídnou nácvik a ověření si pracovních
dovedností až 20 klientům. Po celou dobu výkonu sociální
rehabilitace se klientovi dostává podpory sociálního
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pracovníka, který je stále přítomen v místě výkonu
rehabilitace a klient si ho může kdykoliv přivolat a řešit
s ním vzniklý problém nebo ho požádat o pomoc při práci.
Rehabilitace v oblasti mezilidských vztahů je
umožněna díky návštěvnosti kavárny běžnou veřejností a
samozřejmě i ostatními klienty celého sdružení. Klient se
dostává při své práci v kavárně do sociálního kontaktu se
zákazníky, je nucen s nimi komunikovat a řešit běžné
sociální situace, které si tak v chráněném a podporovaném
prostředí může nacvičit pro svůj další profesní i osobní
život. Pro vyšší návštěvnost kavárny z řad veřejnosti
pořádáme v kavárně kulturní večery, např. vernisáže,
výstavy, autorská čtení, vystoupení hudebních skupin nebo
divadelní představení.
Kavárna jako místo setkávání se s ostatními a zároveň jako
místo, kde probíhají kulturní programy poskytuje prostor i
pro rehabilitaci v oblasti volnočasových aktivit. Klienti
mohou být na jedné straně pasivními příjemci kulturních
zážitků zprostředkovaných účinkujícími při kulturních
večerech, ale zároveň se mohou stát i jejich aktivními
účastníky. V kavárně mají možnost vystavovat svoje
výtvarné práce, předvést svůj um při hře na hudební
nástroj, přečíst své literární práce nebo jakýmkoliv jiným
způsobem seznámit návštěvníky kavárny se svým uměním.
Prostory kavárny je možné využít i pro odborné semináře,
pracovní schůzky nebo jiné akce firem a organizací.
V roce 2005 se do programu sociální rehabilitace
v tréninkové kavárně zapojilo 14 klientů.
Z nich 6 klientů ukončilo program úspěšně, tzn.
pracovali v kavárně po dobu celých čtyř měsíců a podařilo
se jim naplnit jimi stanovené rehabilitační cíle. 5 z nich si
rehabilitaci prodloužilo ještě o další 2 měsíce. 1 klientka po
úspěšném dokončení rehabilitace našla uplatnění na volném
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trhu práce, 3 klienti po dokončení rehabilitace využili další
služby zaměstnávání naší nebo jiné organizace, 1 klient se
přihlásil do večerního studia střední školy. 8 klientů
muselo
sociální rehabilitaci v roce 2005 předčasně
ukončit. Z toho 5 klientů kvůli zhoršení jejich zdravotního
stavu, další 3 klienti pak proto, že program pro ně nebyl
z různých důvodů vhodný (velká zátěž, stres při
komunikaci s lidmi, atd.).
Mgr. Dita Tondlová a Mgr. Zuzana Skřičková
2.2.3 Tréninkový obchod pro osoby s dlouhodobým
duševním onemocněním
V roce 2005 se o.s. ESET-HELP rozhodlo požádat o
udělení grantu na nový projekt, který by přispěl k dalšímu
rozvoji zaměstnanosti našich klientů.
Jde o projekt s názvem Tréninkový obchod pro osoby
s dlouhodobým duševním onemocněním, jenž má
několik důležitých cílů - pomoci našim klientům dosáhnout
zlepšení zdravotního stavu, zlepšení kvality života, zvýšení
soběstačnosti a úspěšného opětovného zapojení se do
společnosti na všech úrovních. V širším smyslu usilujeme o
změnu postavení dlouhodobě duševně nemocných ve
společnosti a o celkové narovnání příležitostí pro naše
klienty ve většinové populaci.
Konkrétním cílem projektu je vybudování a zprovoznění
obchodu, jenž bude umožňovat pracovní rehabilitaci lidem
se závažnou duševní poruchou - poskytne tréninková
pracovní místa až 11 klientům ročně. Obchod by současně
měl být neformálním a přirozeným prostorem, ve kterém
naleznou osoby s duševním onemocněním prostředí
k nácviku komunikace a navazování přirozených vztahů
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s okolím. Cílem tohoto vzájemného setkávání je
zpochybnění předsudků, které se na problematiku
duševního onemocnění v naší společnosti dosud váží.
Proto zde mimo jiné bude vybudován informační koutek,
kde se zájemci budou moci seznámit s problematikou
duševního onemocnění a s aktuální nabídkou programů a
služeb organizací pomáhající této skupině lidí.
Finanční prostředky nám byly přiděleny ke dni 30.8.2005 a
od tohoto data započala naše organizace s vlastní realizací
budování „Galerie Vážka“, obchodu s dárkovým zbožím,
jehož slavnostní otevření je plánováno na 30.3.2006.
Naši klienti zde budou mimo jiné prodávat drobné
umělecké předměty pocházející jak z profesionálních
ateliérů, tak i z výtvarných a chráněných dílen pro
handicapované lidi; naším záměrem je také dát postupně
prostor začínajícím výtvarníkům, drobným řemeslníkům
nebo i běžným občanům, kteří nejsou profesionálními
výtvarníky, ale tvoří originální výrobky, jež nemají možnost
někde prezentovat.
Radka Havlíková a Věra Bauerová
2.2.4 Podporované zaměstnávání
Program podporovaného zaměstnávání řeší problematiku
zaměstnanosti u lidí s duševním onemocněním na běžném
trhu práce. Jeho cílem je umožnit lidem s duševním
onemocněním získat a udržet si takové zaměstnání na
otevřeném trhu práce, které odpovídá jejich zájmům,
schopnostem, nadání i osobním zkušenostem. Současně je
cílem zvýšit úroveň samostatnosti klientů, tj.
zprostředkovat vytvoření či rozvinutí jejich dovednosti
potřebné k výběru, získání a udržení si práce, posílit jejich
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pracovní návyky a rozšířit zájem o profesní rozvoj. Zvyšuje
jejich uplatnění v běžném pracovním prostředí a zároveň
jim poskytuje řadu výhod, mezi něž patří především zvýšení
sebeúcty a sebevědomí, větší kontrola nad každodenním
životem, rozšíření okruhu zájmů, nové sociální kontakty,
zvýšení příjmů a jiné sociální výhody. Významné je i
zlepšení každodenních dovedností – komunikace,
manipulace s penězi, jednání na úřadech, rozhodování,
telefonování atd. Zejména se pak zlepšuje využití vlastních
schopností při výkonu práce, větší jistota a přirozené
zapojení do běžné společnosti.
Pomoc při získání a udržení místa poskytuje pracovní
konzultant, který pomáhá klientovi po celé trvání
programu, jehož délka je individuálně dohodnuta.. Po
skončení podpory zůstává klient zaměstnán na místě, kde
pracuje, na běžnou pracovní smlouvu. Práce pracovního
konzultanta spočívá také v komunikaci, vyhledávání a stálé
spolupráci se zaměstnavateli. Dále konzultant vede či
prostředkuje individuální a skupinový Job Club pro
zájemce a účastníky podporovaného zaměstnávání,
pořádaný společně s organizacemi Fokus Praha a Green
Doors. Je to kurz dovedností k získání a udržení
zaměstnání. Účastníci kurzu zde získají informace o
pracovně právních vztazích, nacvičují vhodné techniky
projevu, sepsání životopisu, inzerátu, komunikaci s úřady
apod. V roce 2005 se ho zúčastnilo 14 klientů.
V roce 2005 se do programu podporovaného zaměstnávání
přihlásilo 50 klientů, po dobu hledání a ověřování si daného
zaměstnání pak pracovalo 45 klientů (v průměru 20 klientů
za měsíc), z toho stále zaměstnaných je 20.
Lenka Žemličková, DiS a Klára Pojslová, DiS.
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2.2.5 Síť služeb zaměstnávání pro dlouhodobě
duševně nemocné
Od září 2005 probíhá celopražský projekt JPD3 - Síť
služeb zaměstnávání pro osoby s duševním onemocněním,
jenž řeší problematiku zaměstnávání lidí s duševním
onemocněním komplexně, tzn. propojuje všechny pražské
služby zaměstnávání, mapuje možnosti zaměstnávání,
zpracovává metodiku práce s klienty i zaměstnavateli a
zavádí nové služby.
Jeho účastníky jsou o.s. ESET-HELP, o.s. FOKUS Praha
a o.s. GREEN DOORS. V roce 2005 započaly práce na
mapování služeb, vypracování metodiky práce se
zaměstnavateli
a
metodiky
poskytování
služeb
zaměstnávání.
Mgr. Marie Suková
2.2.6 Tréninkové chráněné bydlení
Cílem tohoto rehabilitačního programu je dopomoci
klientům k co možná nejvyšší samostatnosti v oblasti
bydlení. Širším cílem projektu je obnovení kognitivních,
komunikačních a sociálních funkcí duševně nemocných,
které jsou poškozeny v důsledku nemoci.
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Tréninkové chráněné bydlení umožňuje za asistence
sociálního pracovníka naučit se vařit, udržovat byt
v pořádku, komunikovat se spolubydlícími, hospodařit
s penězi a jednat na úřadech tak, aby po ukončení
rehabilitace klienti dobře obstáli v běžných životních
podmínkách.
O. s. ESET-HELP provozuje dva chráněné byty, jeden pro
muže a druhý pro ženy. Jde o dvě samostatné bytové
jednotky, z nichž každou mohou zároveň využívat 3 klienti.
V roce 2005 bylo částečně obměněno vybavení bytů, je
však nutná další renovace a rekonstrukce v roce 2006.
Rehabilitace v chráněném bydlení je časově omezena na
dobu 12 měsíců pro každého klienta, s možností
individuálního prodloužení. Měsíční poplatek za pobyt činí
2 150,- Kč. V roce 2005 projevilo o tuto službu zájem
celkem 51 klientů (17 mužů a 34 žen), kterým jsme se
věnovali formou telefonické či osobní konzultace.
Rehabilitační program v chráněném bytě pro muže využili
v roce 2005 celkem 4 klienti. 1 muž do bytu nově nastoupil
a bude pokračovat v programu i v roce 2006. 2 muži
nastoupili do chráněného bytu již v roce 2004, požádali o
prodloužení pobytu a
budou rovněž v programu
pokračovat i v roce 2006. 1 muž pobyt ukončil – našel si
samostatné bydlení.
Rehabilitační program v chráněném bytě pro ženy využilo
v roce 2005 celkem 5 klientek. Z toho 2 ženy do bytu nově
nastoupily a budou pokračovat v programu i v roce 2006;
rehabilitační pobyt ukončily 3 ženy (jedna z nich pokračuje
v chráněném bydlení u organizace o. s. BAOBAB, další dvě
ženy si našly samostatné bydlení).
Celkem tedy v roce 2005 přímo využilo rehabilitační
program 9 klientů.
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Lada Švecová
2.2.7 Právní a sociální poradna
Právní a sociální poradna poskytují bezplatné poradenství
klientům s duševním onemocněním. Služby poskytují
právník (Mgr. Milan Milner) a sociální pracovnice (Jana
Pěčová), a to na základě telefonického objednání.
Klientům, pokud o to žádají, je zajištěna anonymita.
Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním často
postrádají schopnost orientace v sociálně právní
problematice a komunikační dovednosti. Většina z nich
jsou osoby s velmi nízkými příjmy (často pobírají již řadu
let plný invalidní důchod), a běžné advokátní služby jsou
jim tudíž finančně nedostupné. Jejich problémy v sociální
oblasti jsou často velmi úzce provázány s jejich
neuspokojivým zdravotním stavem.
Nejčastějšími problémy, které klienti řeší v právní poradně,
jsou rozvod (žádost o rozvod, informace o průběhu
rozvodového řízení, výživné), vlastnická práva k bytu a
otázky s tím spojené a problematika dluhů. Úkolem
právníka je také pomoci se sepsáním žádosti, odvolání,
žaloby apod. Právník však nezastupuje klienty u soudního
či obdobných řízení.
V sociální poradně jsou řešenými tématy zejména
nedostatek financí (nízký invalidní důchod, doplatky do
životního minima, nárokové a nenárokové dávky) a s tím
související možnost přivýdělku nebo práce při částečném
nebo plném invalidním důchodu.
Právní poradna je k dispozici klientům jednou za čtrnáct
dní v rozsahu 2-3 hodiny. Sociální poradna nabízí své
služby jedenkrát týdně v rozsahu tří hodin. Právník, resp.
sociální pracovnice poskytnou v jednom konzultačním dni
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poradenství průměrně třem až čtyřem klientům. Doba
konzultace vychází z individuální potřeby klienta, průměrně
trvá 30 minut.
Právník v roce 2005 poskytl celkem 82 osobních konzultací
53 klientům. Sociální pracovnice poskytla 47 osobních
konzultací, 3 telefonické konzultace (z toho 1 s písemným
kontaktem) 34 klientům.
O činnosti poradny informujeme prostřednictvím letáku
také ambulance psychiatrických lékařů.
Jana Pěčová
2.2.8 Letní resocializační pobyt o.s. ESET – HELP
V roce 2005 se letní resocializační pobyt občanského
sdružení ESET-HELP uskutečnil v Orlických horách;
ubytování bylo zajištěno v horské obci Zdobnice. Pobyt byl
sedmidenní a zúčastnilo se ho 10 klientů sdružení a dvě
terapeutky v roli doprovodného personálu. Resocializační
pobyt byl již tradičně cílen na reedukaci sociálních
dovedností, podporu samostatnosti, zlepšení komunikace a
schopnosti soužití v kolektivu a posílení připravenosti
přizpůsobit se novým podmínkám.
Změna prostředí a možnosti vybrané destinace dovolily
praktický nácvik sociálních dovedností, aktivizaci funkčních
kapacit klientů, využití různých forem relaxace. V rámci
pobytu proběhly 3 celodenní výlety, při níž skupina
navštívila historické pamětihodnosti, seznámila se s novými
místy, využila probíhající kulturní události (Mezinárodní
filmový festival „Rychnovská osmička“).
Výborné počasí a místní podmínky umožnily zrealizovat
několik turistických výprav po Orlických horách, pozdně
letní čas zase přál vášnivých houbařům z řad klientů. Každý
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večer se konalo společné posezení u ohně včetně kulturně
hudebního programu.
Mgr. Zuzana Skřičková
2.2.9 Svépomoc
2.2.9.1 Klientská rada
Koncem roku 2004 byla založena Klientská rada o.s.ESET
– HELP. V průběhu roku 2005 se postupně začal
projednávat chod tohoto klientského orgánu. V začátku,
kdy rada nevěděla, jak fungovat, nám byl oporou model
klientských rad v Nizozemí, kde byli na stáži dva budoucí
členové naší Klientské rady: Martin Vacovský a Václav
Soukup. V průběhu roku jsme se v pětičlenném týmu
(Václav Soukup – předseda, Martin Vacovský, Luděk
Krása, Alena Reinerová, Marie Korbelová – členové Rady)
radili, co vylepšit v našem klubu a vůbec dát radu tímto do
chodu. Scházeli jsme se přibližně 1x za měsíc. Postupem
času jsme byli pozváni i na představenstvo o.s.ESET –
HELP, kde jsme projednávali různé věci, o které by klienti
měli zájem. Rada funguje jako mezičlánek mezi klienty a
vedením o.s.ESET-HELP. To je to pozitivní.
Negativní je – a to bych chtěl podtrhnout - apatičnost
klientů klubu o.s. ESET-HELP a také to, že klienti nemají
zájem pracovat v Klientské radě a zapojit se tak do
klientského hnutí. Myslím si, že hodně záleží na diagnózách
určitých lidí. Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktérům
klientských rad, které dosud v o.s.ESET-HELP pracovali.
Václav Soukup
Předseda Klientské rady o.s. ESET-HELP
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2.2.9.2

Svépomocná rodičovská skupina ESETFamily
Svépomocná rodičovská skupina ESET – Family se schází
v počtu 12 osob přibližně 3 roky, pod odborným dohledem
občanského sdružení ESET – HELP. Všichni účastníci
skupiny absolvovali edukační kurzy pořádané občanským
sdružením ESET – HELP pro získávání všech dostupných
informací z oblasti práce s dlouhodobě duševně
nemocnými. V současné době se zaměřujeme hlavně na
pomoc rodičům, partnerům, ostatním rodinným
příslušníkům a přátelům osob s duševním onemocněním.
Nabízíme jim možnost setkávání nejen za účelem získání a
výměny zkušeností, ale i podpory, jak tato onemocnění
zvládat, jak pokračovat po návratu pacienta z psychiatrické
léčebny, jak pomoci návratu pacienta do denního života,
včetně zvládání základních sociálních návyků, jak přispět k
jejich osamostatnění a zajištění soběstačnosti, a
v neposlední řadě, jak podporovat a posilovat i sami sebe.
Tato setkání, na která zveme i odborníky na uvedenou
problematiku, pořádáme v příjemném prostředí tréninkové
resocializační kavárny Dendrit a v klubovém prostředí o.s.
ESET – HELP. Pro příští období plánujeme pokračovat ve
zvyšování kvality informovanosti všech účastníků skupiny
v procesu: hospitalizace pacienta – návrat po propuštění –
rehabilitace a dosažení plnohodnotného a spokojeného
života. Zároveň připravujeme zapojení svépomocné
rodičovské skupiny do širších struktur spolupráce
v uvedené oblasti.
Ing.Pavel Legner
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2.3. Systém pomoci uživatelům návykových látek
Systém se zaměřuje na prevenci a léčbu závislosti na
návykových
látkách.
Prostřednictvím
jednotlivých
programů usiluje jak o prevenci závislostí, tak o individuální
pomoc osobám závislým na návykových látkách, jejich
rodinám i širšímu sociálnímu okolí.
2.3.1 Stanice prvního kontaktu
Stanice prvního kontaktu je nízkoprahovým zařízením pro
uživatele drog.
Základní služby poskytované v tomto programu jsou:
 kontaktní práce s cílem vytvoření důvěry mezi klientem
a odbornou institucí
 program výměny injekčního náčiní
 distribuce dezinfekčních tampónů, kyseliny askorbové,
filtrů, vody do injekcí, alobalu, kondomů a
zdravotnického materiálu
 potravinový a vitamínový servis
 zdravotní ošetření
 zprostředkování doporučení na testy HIV, HCV
 poradenství ohledně zdravotních rizik spojených
s užíváním drog, poskytování informací o bezpečném
braní a bezpečnějším sexu
 sociálněprávní poradenství
 zprostředkování kontaktu s Konzultačním centrem
 konzultace s psychologem a sociální pracovnicí
Konzultačního centra
 zprostředkování kontaktu s ostatními zařízeními
v systému péče o uživatele drog
 mapování drogové scény v regionu
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V průběhu roku.2005 došlo v programu ke změnám.
Provozní doba stanice se ve 2.pololetí r. 2005 omezila jen
na tři dny v týdnu. I přes omezení pracovní doby počet
vyměněného injekčního materiálu zůstával nadále vysoký.
Charakter projektu se zřetelněji vyprofiloval k terénní práci.
Od roku 2006 pracovníci projektu budou zastávat pozice
terénních pracovníků.
Stanice prvního kontaktu plní služby harm reduction a má
své stálé klienty, kteří jsou navázáni pouze na tuto
organizaci.
Program v roce 2005 prošel procesem certifikace odborné
způsobilosti služeb.
Počet klientů: 126, počet kontaktů: 599, počet vyměněného
injekčního materiálu: 32 787.

2.3.2 Konzultační centrum pro závislé
Program je určen uživatelům drog starším patnácti let,
jejich rodinným příslušníkům a jiným blízkým osobám,
žákům a studentům základních a středních škol v regionu
Jižního Města.
Základní poskytované služby:
 Motivační program: kontakt před léčbou se závislými
klienty, kteří jsou ve fázi rozhodování, zda mají zájem o
nějaký typ péče. V rámci motivačního programu se
řešily další individuální potřeby klientů (informace o
způsobech léčby, změna chování nebo postoje, pomoc
s řešením konfliktů, pomoc s řešením sociální situace).
 Krátkodobé individuální poradenství pro uživatele
návykových látek (do pěti setkání) – sociální a
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psychologické poradenství – kontakty, informace,
sociální stabilizace (zaměstnání, bydlení), krizová
intervence, zprostředkování testů na HIV a panel
hepatitid, odběry moči k toxikologickému rozboru
 Individuální poradenství pro rodinné příslušníky a další
blízké osoby (přátele, partnery, pedagogy): poskytnutí
rady (co dělat v situaci, kdy např. dítě bere drogy),
poskytnutí podpory (jak to přijmout a nést)
 Preventivní přednáškové akce pro školy: přednáška
s besedou s případnou účastí bývalého uživatele drog jednorázová akce v délce dvou vyučovacích hodin.
V prvním pololetí 2005 a dále i v pololetí druhém jsme
museli kvůli nedostatku finančních prostředků omezit
poskytované služby na minimum. Poskytovali jsme základní
poradenství uživatelům drog a jejich rodinným
příslušníkům a ve spolupráci s AT ordinací kliniky ESET
jsme připravovali tým pro poskytování služeb pro osoby s
duální diagnózou. S probíhající reprofilizací projektu, jehož
obsahem by měla být i péče o klienty s duálními
diagnózami, se skupina klientů rozšířila o pacienty AT
ordinace, u nichž byl primární užívanou látkou alkohol.
Projekt Konzultačního centra rozšířil ambulantní služby
také o
další specifické typy klientely: drogoví
experimentátoři s halucinogeny, závislí s psychiatrickým
onemocněním, závislí s následnými psychickými symptomy.
Projekt Konzultační centrum bude
v roce 2006
reprofilizován v tom smyslu, že namísto doléčovacích
programu následné péče bude poskytována zejména
sociální práce, s důrazem na případové vedení a podporu
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v zaměstnání pro klienty s duálními diagnózami (sociální a
pracovní začleňování osob s duální diagnózou).
V roce 2005 využilo služeb Konzultačního centra celkem
13 osob, se kterými bylo uskutečněno 138 kontaktů. Bylo
provedeno 8 přednáškových akcí pro 250 žáků ZŠ.
Bc Lada Vyhnánková

2.4.

Další služby sdružení

2.4.1 Anonymní psychologická a internetová poradna
Internetová a anonymní poradna plní nadále především
úlohu prostředníka při hledání kontaktu na poskytovatele
psychosociálních
služeb,
s možností
poskytnutí
jednorázové krizové intervence či krátkodobého
poradenského kontaktu.
Nejčastější problematikou zůstávají problémy vztahové,
komunikační a psychosomatické. Zvyšuje se také podíl
problematiky závislostí, ať již přímo kontakt s lidmi, kteří
sami mají problém se závislostí (na alkoholu, drogách a
gamblingu) a hledají pomoc, nebo s jejich blízkými, kteří se
snaží získat nějaké informace o možnostech léčby a řešení
dané situace.
Internetová poradna je dnes díky široké dostupnosti
internetu snadno přístupná veřejnosti. Oblíbená je asi také
díky své určité anonymitě a nezávaznosti. Využije ji tedy
daleko širší oblast lidí, tedy i ti, kteří by jinak asi
nevyhledali vyhledat odbornou pomoc nebo by dlouho

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

otáleli. Jako příklad mohu uvést např. problematiku sociální
fobie; dotazy s touto problematikou tvoří asi 10%.
Další část tvoří dotazy příbuzných či známých osob
s problematikou závislostí, popř. sami závislí.
Často se na nás obracejí s dotazem i mladiství, kteří vnímají
svůj problém v psychosociální oblasti nebo přímo se
závislostí buď u sebe, nebo u spolužáka či kamaráda.
Obvykle jde o prvokontakt. Pro tuto část populace je
obtížné navštívit lékaře nebo nějaké léčebné centrum, často
ani o takové možnosti nevědí, nicméně se potřebují svěřit,
najít podporu a pomoct s praktickým řešením takto
obtížného problému.
Z dalších typů problému jde o dotazy týkající se mentální
bulimie či anorexie. Část dotazů je také od českých občanů,
kteří pobývají v zahraničí (sociální izolace, krizová situace).
Poradna v roce 2004 celkem zodpověděla 301 dotaz,
z nichž bylo 285 žadatelů o službu. 45 procent tazatelů bylo
z Prahy 11.
2.5 Zahraniční spolupráce
V roce 2004 pokračovala již navázaná spolupráce
s nizozemskou organizací Vindicta. Ve druhé polovině
května přijeli na pozvání Rady klientů o.s. ESET-HELP na
několikadenní návštěvu klienti Vindicty. Vyměnili si
zkušenosti se svépomocí, domluvili další spolupráci a měli
kulturní program.
V listopadu pak navštívili o.s. ESET-HELP vedoucí
pracovníci organizace Vindicta, Martijne van der Wolf a Jan
Treur. Předmětem jednání byl rozvoj další spolupráce,
stanovení jejích hlavních témat a příprava stáže našich
pracovníků v Nizozemí, vztahující se zejména k novému
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projektu duálních diagnóz. Během své návštěvy se zástupci
Vindicty setkali s vedoucími jednotlivých projektů a předali
šek na cca 9000 Kč, které pro klientskou radu o.s. ESETHELPu vybrali mezi sebou klienti organizace Vindicta.
Mgr. Marie Suková
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3. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2005 (v celých tis. Kč)
Činnosti
hlavní
hospodářská
celkem
Spotř. materiálu
383
12
Spotřeba energie
221
28
Náklady na zboží
158
Opravy a údržba
17
0
Cestovné
9
Ostatní služby
765
64
Mzdové náklady
2215
174
Zákon. soc. poj.
635
80
Ostat. daně a
0
poplatky
Jiné ostat. nákl.
45
14
Odpisy dlouhod.
13
0
nehmot. a hmot.
majetku
Tržby z prodeje
0
536
služeb
Úroky
0
0
Jiné ostatní
1
10
výnosy
Přijaté příspěvky
74
0
Dotace tuzemsko
4237
0
Zahraniční
0
0
příspěvky
Hospodářský
0
16
výsledek před
zdaněním
Název ukazatele

395
249
158
17
9
829
2389
715

59
13

536
0
11
74
4237
0
16

Dotace na provoz ze státního rozpočtu
Dotace na provoz z rozpočtu územních
samosprávných celků

723
3515

Pohledávky celkem
Závazky celkem

2319
438
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Rozvaha k 31. 12. 2005 (v celých tis. Kč)
AKTIVA

A.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
Oprávky k
Dlouhodobý
hmotný majetek

Oprávky k

B.
Zásoby
Pohledávky

Krátkodobý
finanční majetek
Přechodné účty
aktivní

Stálá aktiva
Software
Pořízení dlouhodobého
nehmotného majetku
softwaru
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Ostatní dlouhodobý
majetek
samostatným movitým
věcem
a souborům movitých
věcí
dlouhodobému majetku
Oběžná aktiva
Odběratelé
Poskytnuté provozní
zálohy
Ostatní pohledávky
Daň z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
ÚHRN AKTIV
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Stav k poslednímu dni
účetního období
349
41
0
-41
545
388
-545

-39
3517
12
15
74
341
0
0
55
1120
11
3866

PASIVA

A.

Vlastní zdroje krytí stálých a
oběžných aktiv
Jmění
Vlastní jmění
Hospodářský Účet hospodářského výsledku
výsledek
Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let
B.
Cizí zdroje
Krátkodobé Dodavatelé
závazky
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a zdravotního
pojištění
Ostatní přímé daně
Přechodné
Výdaje příštích období
účty pasivní Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
ÚHRN PASIV
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Stav
k poslednímu
dni účetního
období
1033
1033
16
9
2833
27
0
218
98

28
2395
0
67
3866
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Výnosyvroce2005(vtis.Kč)

RVKP MPSV HMP MČ Nadace JPD Vlastní Ostat. Celk.
P
P11
EU činn.
250
250
898 10 48
102 53 1111
499 10
155 6 670
165
165
203 22 102 90
15 432
215
104 96 15
18 18
164
164
7
7
5
5
2
6
26
4
4
871 32
240 5 1148
475 10
111
38 634
9
9
250 203 126 2941 179 48 440 536 135 4858

MZ
Reg.systémpéče
Přech.zam.
Chráněnébydlení
Tréninkovýobchod
Staniceprv.kont.
Konzult.centrum
Resoc.pobyt
Síťslužebzaměst.
Práv.asoc.porad.
Anonym.porad.
Kurzy
Rodič.skupina
Trénink.kavárna
Podpor. zam.
Ostatní
CELKEM
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Nákladyvroce2005(vtis.Kč)
Materiál Energie Služby Mzdy OON Odvody Jiné Celkem
250
Reg.systémpéče
11 34 143 36 20
6
1111
Přech.zaměstnávání
63 51 255 537 70
135
670
Chráněnébydlení
28 70 160 300 8
88 16
165
Tréninkovýobchod
32
7 39 50 20
15 2
430
Staniceprv.kont.
160
28 87 84
56 15
215
Konzultačnícentrum 22
7 15 107 14
50
18
Resocializačnípobyt
18
164
Síťslužebzam.
24 97
43
7
Práv.asoc.poradna
7
Anonymníporadna
5
5
Kurzy
7 10
17
3
Rodič.skupina
3
Trénink.resoc.
165 17 91 482 136
194 13 1098
kavárna
634
Podpor. zam.
64 33 111 220 72
108 26
55
Ostatní
8 27
20
CELKEM
553 246 867 1868 521
715 72 4842
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PODĚKOVÁNÍ

Je nám ctí na tomto místě poděkovat všem, kteří
nejrůznějšími způsoby podpořili naši činnost.
Děkujeme vám za prostředky, práci i sympatie, které
jste nám věnovali.
Velice si vaší podpory vážíme.
Za finanční podporu v roce 2005 děkujeme
Vážené paní Zuzaně Hůlové
České radě humanitárních organizací
Evropské iniciativě Equal, prostřednictvím o.s. Rytmus.
FCC, a.s.
Hlavnímu městu Praha
Městské části Praha 11
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvu zdravotnictví ČR
Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Strukturálnímu fondu EU-JPD3
T-Mobile, prostřednictvím Nadace VIA
Za darování služby, věcného daru či poskytnutí slevy
v roce 2005 děkujeme
Firmám
Lasselsberger, a.s.
JU TOUR
Tiskárna Princo
Firma Šlechta
InetComp
Print4You
Origam Idea store
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Sys Con CZ, s.r.o.
Mimatronic s.r.o.
Jednotlivcům
Váženému panu Jaroslavu Altmanovi
Váženému panu Romanu Bursíkovi, A.T.KearneyGmbH
Váženému panu Františku Kadlecovi
Váženému panu Vladimíru Pešatovi, elektromontážní práce
Váženému panu Jiřímu Procházkovi
Za dobrovolnou práci v roce 2005 děkujeme
Vážené paní Marcele Bakalové - Novákové
Vážené paní Petře Divišové
Váženému panu Mgr. Milanu Milnerovi
Vážené paní Barboře Hölzelové
Váženému panu Tomáši Semelkovi
Váženému panu Tomáši Slezákovi
Vážený pan Mikuláši Radostovi
Vážené paní Lence Šverákové
Rádi bychom také poděkovali těm, kteří zaměstnali
naše klienty
V podporovaném zaměstnání
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Chráněná dílna – svíčkařská
Chráněná dílna – Bona o.p.s.
Gender Studies, o.p.s.
Židovské muzeum
Albiostyl, s.r.o.
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Společnost Duha
BPT, s.r.o.
V přechodném zaměstnání
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o.
Noctis Studio, s.r.o.
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Obec křesťanů v ČR
Dále děkujeme:
ICN, o.p.s.
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AKTUÁLNÍ KONTAKTY
k 1. 6. 2006
PŘEDSTAVENSTVO SDRUŽENÍ
MUDr. Ondřej Pěč, předseda představenstva
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879-80, e-mail: eset.pec@volny.cz
Mgr. Marie Suková, členka představenstva
e-mail: Marie.Sukova@seznam.cz
Mgr. Jan Jakub Zlámaný, člen představenstva
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 937 713-53, e-mail: janjakub@seznam.cz
RADA UŽIVATELŮ
Václav Soukup, předseda
ORGANIZAČNĚ FINANČNÍ ŘEDITEL
Ing. Jana Pivoňková
Markušova 1555, 149 00 Praha 4
Tel: 272 920 297, e-mail: director@esethelp.cz
VEDENÍ PROJEKŮ A JEJICH PRACOVNÍCI
Regionální systém péče na Praze 11
MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879-80, e-mail: eset.pec@volny.cz
Přechodné zaměstnávání a centrum denních aktivit
GABRIELA PRAŽÁKOVÁ, DiS.
Bc. Martina Hüblová
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Jana Poláchová, DiS.
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax 272 937 712, e-mail: prech.zam@esethelp.cz
Podporované zaměstnání
LENKA ŽEMLIČKOVÁ, DiS.
Klára Pojslová, DiS.
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax 272 937 712, e-mail: podpor.zam@esethelp.cz
Tréninková resocializační kavárna
MGR.. DITA TONDLOVÁ,
Mgr. Zuzana Skřičková
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax 272 937 712, e-mail: kavarna@esethlep.cz
Tréninkové chráněné bydlení
LADA ŠVECOVÁ
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax 272 937 712, e-mail: chranenebydleni@esethelp.cz
Právní a sociální poradna
Jana Pěčová, e-mail: eset.pec@volny.cz
Vejvanovského 1610, 149 00, Praha 4
Tel/fax: 272 940 879-80, e-mail: eset@mbox.vol.cz
Anonymní psychologická internetová poradna
Mgr. Dana Tomanová
Markušova 1555, 149 00 Praha 4
Tel. 272 922 718, e-mail: eset_at@volny.cz
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Podpůrná skupina pro příbuzné
Mgr.. Diana Šejdová
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax 272 937 712
Stanice prvního kontaktu
BC. LADA VYHNÁNKOVÁ
Barbora Boučková, DiS
Halina Mášová, DiS,
Tomáš Hajný
Markušova 1555, 149 00 Praha 4
Tel. 272 920 297, e-mail: drogovaprevence@esethelp.cz
Vzdělávací semináře
MUDr. Ondřej Pěč
Renata Prchlíková
Vejvanovského 1610, 149 00, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879-80, e-mail: klinikaeset@volny.cz
ORGANIZAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍCI
Kancelář sdružení
Alena Starečková
Markušova 1555, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 920 297, email: office@esethelp.cz
Pracovník pro hospodářskou správu sdružení
Renata Prchlíková
Vejvanovského 1610, 149 00, Praha 4
Tel/fax: 272 940 879, e-mail: klinikaeset@volny.cz
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Mzdová účetní
Světlana Vendolská
Vejvanovského 1610, 149 00, Praha 4
Tel/fax: 272 940 879, e-mail: eset.kancelar@volny.cz
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ESET Help, občanské sdružení
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
IČ: 62 93 72 60
Bankovní spojení:GE Money Bank, a.s.
Č.ú. 30117307504/0600
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