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1. Úvodní slovo představenstva sdružení

Vážení přátelé,

v roce 2006 poskytovalo sdružení ESET-HELP i nadále  prakticky všechny základní 
služby nezbytné pro plynulé poskytování sociální rehabilitace, propojené s péčí 
zdravotní. Kromě tradičních služeb, tedy přechodného a podporovaného zaměstnávání, 
chráněného bydlení a Centra denních aktivit,  pokračoval chod tréninkového obchodu 
Vážka, v němž příjemci našich služeb prodávají dárkové předměty a vybrané 
nápoje, pokračoval i celopražský projekt Síť služeb zaměstnávání pro dlouhodobě 
duševně nemocné, do něhož jsou zapojeny  i Fokus Praha a Green Doors a jenž si 
klade za cíl zmapovat možnosti zaměstnávání, zpracovat metodiku práce s klienty i 
zaměstnavateli a zavádí nové služby; krom toho propojuje všechny pražské služby 
zaměstnávání.  Také pokud jde o služby protidrogové, rozvinuli jsme jejich spektrum: 
kromě a terénního programu, důležitého v boji se šířením infekčních chorob,  úspěšně 
postupuje i program péče o lidi s duální diagnózou, tedy o ty, kteří mají souběžně 
duševní problémy a závislost na návykových látkách. 

ESET-HELP  tak  reaguje na ty palčivé problémy Jižního Města, které patří do sféry 
péče o duševně nemocné, problémy tím závažnější, že  nejsou na první pohled 
nápadné. 

Sdružení ESET-HELP bedlivě sleduje potřeby obyvatel Prahy, se zvláštním zřetelem 
na Prahu 11, a plánuje další služby pro další skupiny osob, potřebujících zdravotně 
sociální péči. Jsme však limitováni nedostatkem prostor vhodných pro poskytování 
služeb a snadno dostupných pro naši cílovou skupinu. Nicméně věříme, že se nám 
zdaří takové prostory získat a služby udržet a rozšířit. 

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



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. 



1.2. 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, 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 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  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 2006 se spolupráce 
uskutečňovala prostřednictvím koordinačního týmu a multidisciplinárního týmu.

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 2006 bylo:

- řešení komplikované situace prostor pro činnost AT ordinace, její přesun do 
prostor v Markušově ulici

- 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,

- 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

- 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. 

Subtým pro závislosti

Subtým pro závislosti je setkáním pracovníků Stanice prvního kontaktu. Subtým se 
scházel 1-2x do měsíce.

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

- 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 2006 proběhly následující semináře:

- Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty II. (zkratka 
IPT); lektor: MUDR. Ondřej Pěč

- Relaxace a imaginační techniky;  lektor: Mgr. Šárka Bezvodová

- Komunikační dovednosti a asertivita; lektor:  Mgr. Katarína Komadová.



2.2. Systém pomoci lidem s dlouhodobým duševním  onemocněním

2.2.1. Přechodné zaměstnávání a Centrum denních aktivit

Přechodné zaměstnávání

Je jednou z forem sociální rehabilitace. Využívají
 ji zejména lidé, kteří by si rádi našli stálou práci, 
ale potřebují si napřed vyzkoušet, co s nimi 
chození do práce udělá, jak velkou zátěž jsou
schopni zvládnout. Cílem programu přechodného 
zaměstnávání je umožnit našim klientům vyzkou
šení a trénování pracovních návyků a sociálních 
dovedností, a tím je připravovat na vstup do 
běžného zaměstnání na otevřeném trhu práce. 
Sociální rehabilitace probíhá ve fi rmách na otevřeném trhu práce, kde si klienti po 
dobu 6 měsíců trénují dovednosti potřebné pro práci. Časový rozsah jednoho místa 
nepřesahuje 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 nejasností či potíží. 
Rovněž vyhledává a kontaktuje nové vhodné zaměstnavatele.

Pro zájemce o sociální rehabilitaci je nově otevřena skupina Příprava na přechodné 
zaměstnávání; existuje i možnost individuální přípravy. Ve fázi přípravy si klienti 
ujasňují užitečnost a možnosti využití sociální rehabilitace pro jejich další rozvoj a 
osamostatňování se.

Počty a čísla
V přechodném zaměstnávání bylo aktivně zapojeno 13 klientů, 5 žen a 8 mužů. Z toho 
6 klientů ukončilo pracovní rehabilitaci řádně, 2 klienti předčasně a 5 klientů pokračuje 
v programu nadále.

V návazném programu podporovaného zaměstnávání pokračují 3 klienti, další 2 klienti 
si zkoušejí práci v tréninkové kavárně Dendrit Kafé.
V roce 2006 naplno začal program přípravy na přechodné zaměstnávání. Klienti se 
připravují na vstup do tréninkových pracovních míst, jsou mapovány jejich potřeby v 
rámci rehabilitace. Napřed proběhlo dotazníkové šetření potřeb a vyhodnocení, jehož 
se zúčastnilo během 4 setkání celkem 23 zájemců o přechodné zaměstnávání.
V programu přípravy na přechodné zaměstnávání byli aktivně zapojeni 3 klienti v rámci 
individuální přípravy, v rámci skupinové přípravy proběhlo celkem 6 setkání, jichž se 
zúčastnilo 8 klientů, 6 z nich nadále pokračuje v pracovní rehabilitaci.

Gabriela Pražáková, DiS. 
a Jana Poláchová, DiS.



Zájemců o Přechodné zaměstnávání bylo v roce 2006 celkem 52, z toho 25 žen a 27 
mužů.

Nabídka míst PZ a počty zaměstnaných klientů v roce 2006 

 Firma, organizace Stručná charakteristika práce Počet klientů

Klinika ESET, Praha 11 Úklid zahrady 2

Klinika ESET, Praha 11 Pochůzky 3

Klinika ESET, Praha 11 Pomocné administrativní práce 3

La Strada Úklid kanceláří 2

Obec křesťanů v ČR, Praha 7 Úklid 2

Jeden klient absolvoval sociální rehabilitaci v Košáře (košíkářská dílna a obchod, 
kontaktní centrum) o.s. DOM, s níž spolupracujeme od roku 2004.

Centrum denních aktivit – Klub Hekrovka

Klub je prostorem pro trávení volného času mezi lidmi, 
posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti. Je otevřen 
každý všední den kromě středy od 10.00 do 16.00 hodin 
a nabízí následující programy:

Přímý nácvik sociálních dovedností – klienti se zapojují Přímý nácvik sociálních dovedností – klienti se zapojují Přímý nácvik sociálních dovedností
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 – klienti vydávají časopis „Očko“; od roku 2004 funguje Klientské Svépomocné aktivity – klienti vydávají časopis „Očko“; od roku 2004 funguje Klientské Svépomocné aktivity
hnutí, které využívá a podporuje zájmy klientů a rozvíjí jejich samostatnost.

Bc. Martina Hüblová 



Kurzy - vedle hlavního programu klubu nabízíme v prostorách Eset-helpu klientům 
i kurzy jazyků a práce na počítači.  V současné době pořádáme kurzy angličtiny 
(skupina pokročilých a začátečníků), kurzy němčiny (pouze začátečníci) a práce na 
počítači (skupina začátečníků přímo v prostorách o.s. Eset-help ; pro pokročilé je 
zajištěn kurz počítačů v prostorách 3.LF UK na Praze 10). Poplatek za kurzy je 50 Kč 
za semestr (tzn. za šest měsíců). 

Počty a čísla
Centrum navštívilo v průběhu roku 2006 celkem 99 klientů, z toho 46 žen a 53 mužů. 
Průměrná denní návštěvnost činila 13 klientů. Za rok přibylo 42 nových klientů (19 žen 
a 23 mužů).



2.2.2 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, aby 
získali a udrželi si takové zaměstnání,  které 
odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání 
i osobním zkušenostem – to předpokládá zvýšit  
samostatnost klientů, tj. zprostředkovat vytvoření či 
rozvinutí jejich dovedností potřebných k nalezení, 
získání a udržení si práce, posílit jejich pracovní 
návyky a rozšířit zájem o profesní rozvoj. Zvyšuje 
jejich uplatnění v běžném pracovním prostředí a
zároveň jim zprostředkovává pozitiva, mezi něž patří především zvýšení sebeúcty a 
sebevědomí, větší kontrola nad každodenním životem, rozšíření okruhu zájmů, nové 
sociální kontakty, zvýšení příjmů. 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. 

Konzultanti programu vedou či zprostředkovávají individuální a skupinový Job 
Club pro zájemce a účastníky podporovaného zaměstnávání, pořádaný společně 
s organizacemi Fokus Praha a Green Doors. Je to kurz dovedností nezbytných 
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 2006 se ho zúčastnilo 11 klientů.

V roce 2006 bylo v programu podporovaného zaměstnávání celkem 61 klientů (z toho 
stále zaměstnaných je 28 klientů). Nově se do programu přihlásilo 27 klientů.

Rádi bychom poděkovali těm,  kteří v programu zaměstnali naše klienty. Jsou to:

Chráněná dílna – svíčkařská
Gender – Studies o.p.s.
BPT spol. s r.o.
o.s. Společnost DUHA    o.s. Společnost DUHA    o.s. Společnost DUHA
Laterna Magika
Central Park Praha, s.r.o.    
Proxima Sociale, o.s.

Lenka Žemličková, DiS
 a Klára Pojslová, DiS.



2.2.3 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. 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. 
Jedná se o dvě samostatné bytové jednotky, z nichž každou mohou zároveň využívat 
3 klienti. 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 2006 projevilo o tuto službu zájem celkem 56 klientů,  kterým jsme se věnovali 
formou telefonické či osobní konzultace. 

Rehabilitační program v chráněném bytě pro muže v roce 2006 využilo 6 klientů. Rehabilitační program v chráněném bytě pro muže v roce 2006 využilo 6 klientů. Rehabilitační program v chráněném bytě pro muže v roce 2006
3 muži byli přijati již v roce 2005, po komplexním zhodnocení jim byl pobyt na žádost 
prodloužen. V průběhu roku odcházeli podle svých možností a s naší podporou do 
následného bydlení – do bytu na půli cesty o. s. Baobab, na ubytovnu a do vlastního 
bytu. 3 klienti do programu nově vstoupili  a budou v něm pokračovat i v roce 2007. 

Rehabilitační program v  chráněném bytě pro ženy v roce 2006 využilo 5 klientek. Rehabilitační program v  chráněném bytě pro ženy v roce 2006 využilo 5 klientek. Rehabilitační program v  chráněném bytě pro ženy v roce 2006
Z toho 3 ženy do bytu nově nastoupily,  dvě budou pokračovat v programu i v roce 
2007, jedna byla schopna přestěhovat se na ubytovnu pro běžnou populaci. Další 
klientka, která pobyt ukončila, v rehabilitaci pokračuje v bytě na půli cesty o. s. Baobab, 
a poslední si zajistila vlastní bydlení.

Celkem tedy v roce 2006 využilo rehabilitační program 11 klientů.

V roce 2006 byly chráněné byty dovybaveny novým kuchyňským náčiním a 
elektrospotřebiči, do oken byly nainstalovány žaluzie. Ženský byt byl kompletně 
vymalován, byla pořízena nová kuchyňská linka a další vybavení. Pro klienty se 
tak podařilo vytvořit útulnější a komfortnější bydlení, které spolu s dalšími faktory 
rehabilitace přispívají k jejich celkové úzdravě.

Lada Švecová



2.2.4  Tréninková resocializační kavárna

Projekt tréninkové resocializační kavárny funguje 
od roku 2003. Je zaměřen na pomoc lidem se 
zkušeností dlouhodobé duševní nemoci, kteří 
se vlivem svého onemocnění a dalších vnějších 
faktorů ocitli v nepříznivé sociální situaci. Projekt 
tréninkové resocializační kavárny na okolnosti této 
situace reaguje, a to hned v několika oblastech: 
v oblasti sociální rehabilitace, mezilidských 
vztahů a volnočasových aktivit. 

V oblasti sociální rehabilitace se program zamě-
řuje zejména na nácvik pracovních dovedností 
klienta a ověření a trénink 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, řešení 
složitých situací, atp.). Kavárna poskytuje zájemcům nabídku třech druhů pracovních 
míst - obsluha baru, výroba toustů a úklid kavárny. Základní doba sociální rehabilitace je 
stanovena na 4 měsíce s možností prodloužení až na 6 měsíců. Ročně může kavárna 
nabídnout nácvik a ověření si pracovních dovedností až 15 zájemcům. Po celou dobu 
výkonu sociální rehabilitace se klientovi dostává podpory sociálního pracovníka, který 
je stále  přítomen v místě výkonu rehabilitace a kterého si klient  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 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 hosty kavárny při kulturních večerech, ale zároveň se mohou stát i jejich 
aktivními producenty. 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 fi rem a organizací.

Mgr. Dita Tondlová 
a Mgr. Zuzana Skřičková



V roce 2006 se do programu sociální rehabilitace v tréninkové kavárně zapojilo 
celkem 11 klientů. Z nich 4 klienti ukončili program úspěšně, tzn. pracovali v kavárně 
po dobu celých čtyř měsíců a podařilo se jim naplnit jimi stanovené rehabilitační cíle. 
1 klient po úspěšném dokončení rehabilitace přestoupil do programu podporovaného 
zaměstnávání, 2 klienti po dokončení rehabilitace využili služeb dalšího přechodného 
zaměstnávání naší nebo jiné organizace, 1 klient navštěvuje centrum denních aktivit.
5 klientů  muselo rehabilitaci v roce 2005 předčasně ukončit. Z toho 4 klienti z důvodů 
zhoršení jejich zdravotního stavu, další 1 klient pak bez udání důvodů.  

2.2.5  Tréninkový obchod

Tento projekt  je  dalším programem, který 
rozšiřuje služby zaměstnanosti  našich klientů 
a současně přispívá k informovanosti veřejnosti 
a postupnému odstraňování stigmatizace, která 
problematiku duševních nemocí provází.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2006 byly 
dokončeny všechny plánované stavební 
úpravy pronajatých prostor a dne 30.3.2006 byl 
slavnostně otevřen tréninkový obchod s drobným 
dárkovým zbožím – Galerie Vážka. Sortiment 
obchodu je zaměřen na drobné umělecké 
předměty pocházející z výtvarných a chráněných
 dílen pro handicapované osoby (nejen duševně); dáváme ale také prostor 
výtvarníkům, drobným řemeslníkům nebo i běžným občanům, aby zde prezentovali 
své originální výrobky. Doplňkovým zbožím jsou dárkově balené čaje, káva nebo víno. 
Součástí obchodu je také informační koutek, který všem zájemcům nabízí základní 
informace o problematice duševního onemocnění, léčbě a rehabilitačních programech 
poskytovaných různými organizacemi.

Obchod poskytuje pracovní místa pro tři klienty – prodavače na dobu 4 měsíců a pro 
jednoho klienta - úklidového pracovníka na dobu 6 měsíců. Od 30.3. do 31.12. 2006 
absolvovalo sociální rehabilitaci 8 klientů, z toho 4 ji úspěšně dokončili v plánovaném 
termínu (dva z nich následně získali pracovní uplatnění na běžném trhu práce, dva 
vstoupili do programu podporovaného zaměstnávání) a 4 klienti nadále pokračují a 
jejich rehabilitace bude ukončena začátkem roku 2007.

Sociální rehabilitace, kterou našim klientům poskytujeme, přispívá k  obnovení jejich 
pracovních návyků a k opětovnému navázaní sociálních kontaktů, které jsou nezbytné 
pro uplatnění na otevřeném trhu práce.

Radka Havlíková
 a Věra Bauerová



Naším obecným cílem, který se již v průběhu uplynulého roku začal naplňovat, je 
skutečnost, že se náš obchod stal stálou součástí infrastruktury Jižního města.  Lidé 
žijící v dané lokalitě již vědí, že zde mohou získat informace, mají možnost u nás 
nakoupit a vidět, že naši klienti jsou lidé jako oni, i když s určitým handicapem. Toto vše 
jistě přispívá k odstraňování mýtů o této problematice a rozvoji občanské společnosti.

2.2.6 Síť služeb  zaměstnávání pro dlouhodobě duševně nemocné

V roce 2006 naplno běžel celopražský projekt  Síť služeb  zaměstnávání pro 
dlouhodobě duševně nemocné (2005 – 2007), jehož cílem je rozšířit možnosti a  
propracovat postupy vřazování lidí s duševními problémy do zaměstnání na běžném 
trhu práce. Pracovnice ESET-HELPu byly aktivní ve všech pracovních skupinách 
projektu a podílely se na mapování situace a možností zaměstnávání v Praze a na 
vypracování metodických příruček a webových stránek projektu. 
   



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 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 fi nančně 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 průběh rozvodového řízení, výživné), vlastnická práva k bytu a 
otázky s tím spojené a dluhy. Úkolem právníka je také pomoci se sepsáním žádosti, 
odvolání, žaloby apod. Právník však nezastupuje klienty u soudních či obdobných 
řízení.

V sociální poradně jde zejména o problematiku nároků na důchod (žádosti o důchod, 
pomoc při vyřizování potřebných podkladů), nemocenských dávek (podpůrčí doba, 
výplata dávek) a nedostatku fi nancí (možnost zaměstnání při invalidním důchodu, 
nárok na sociální dávky). 

Právní poradna je k dispozici klientům jednou za tři týdny 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 poradenství průměrně třem 
až čtyřem klientům. Doba konzultace vychází z individuální potřeby klienta, průměrně 
trvá 30 minut.

Právník v roce 2006 poskytl celkem 52 osobních konzultací (41 žen, 11 mužů). Sociální 
pracovnice poskytla 55 osobních konzultací (41 žen, 14 mužů).

Většina klientů byli občané Prahy 11. 

O činnosti poradny informujeme prostřednictvím letáku také ambulance psychiatrických 
lékařů.

Jana Pěčová



2.2.8  Podpůrně edukační skupina pro rodinné příslušníky osob se 
závažným duševním onemocněním

Cílem tohoto programu je zkvalitnění komplexní péče o závažně duševně nemocné 
a jejich příbuzné v návaznosti na další služby poskytované občanským sdružením 
ESET-HELP. Z dosavadních zkušeností s léčbou psychiatrických pacientů vyplývá 
potřeba lépe informovat nejbližší okolí o průběhu a možnostech léčby pacientů. 
Příbuzní mají často neadekvátní a zkreslené představy o závažnosti onemocnění, což 
komplikuje terapeutické úsilí odborníků. Smyslem svépomocné skupiny pro rodinné 
příslušníky je zkvalitnění vztahů v rodinách klientů s duševním onemocněním. Rodiče 
či jiní příbuzní zde mají možnost poznat další lidi, kteří se ocitli v podobné situaci, 
vzájemně si vyměnit zkušenosti, poskytnout si podporu a povzbuzení nebo zjistit, 
jak podobnou situaci zvládají v ostatních rodinách. Náplní společných setkání je 
zejména podpora svépomoci a vlastní iniciativy rodinných příslušníků. Prostor je zde 
věnován především diskusi nad možnými způsoby řešení obtížných životních situací. 
Do programu jsou rovněž zařazovány přednášky a besedy s odborníky z oblasti péče 
o osoby se závažným duševním onemocněním. Jednotlivá setkání mají volnější 
strukturu, zpravidla je diskuse věnována jednomu vybranému tématu.

Svépomocnou skupinu vede sociální pracovnice, která je kromě přímé účasti na 
setkáních rovněž koordinátorkou celého projektu. Zájemci o tento program jsou 
informováni formou informačních letáků, www stránek, rozhovorů s psychiatry a 
sociálními pracovníky organizací  zaměřených na osoby se závažným duševním 
onemocněním. Případný zájemce má možnost zúčastnit se přímo setkání svépomocné 
skupiny, kde se seznamuje s programem a má možnost posoudit, zda mu tento typ 
programu vyhovuje. Pokud  potřebuje jiný typ služby, poskytuje mu sociální pracovnice 
poradenství a příslušné kontakty.
V loňském roce se skupina věnovala zejména spolupráci s dalšími svépomocnými 
organizacemi, možnostem zapojení dalších rodičů, a zejména formování skupiny jako 
samostatného celku s názvem Eset – Family. 

V roce 2006 proběhlo 9 dvouhodinových setkání v intervalu cca 1x měsíčně, 
v prostorách o.s. ESET – HELP (Klub Hekrovka). Těchto setkání se v průběhu celého 
roku zúčastnilo celkem 17 osob.

Mgr.Diana Šejdová



2.2.9  Resocializační pobyt pro klienty s psychózou

V roce 2006  se letní resocializační pobyt občanského sdružení Eset-Help uskutečnil 
v  Orlických horách a jejich podhůří, ubytování bylo zajištěno v horské obci Zdobnice. 
Pobyt byl sedmidenní a zúčastnilo se ho 7 klientů sdružení a dvě terapeutky jako 
doprovodný personál.

Resocializační pobyt byl tradičně cílen na reedukaci v sociálních dovednostech, Resocializační pobyt byl tradičně cílen na reedukaci v sociálních dovednostech, Resocializační pobyt
podporu samostatnosti  klientů, 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 různým forem relaxace a celkově aktivně a bohatě strávený čas 
pobytu.

Během něj proběhly 3 celodenní výlety, při niž skupina navštívila vybrané hrady, zámky 
a další historické pamětihodnosti, seznámila se s novými místy. Výborné počasí a 
místní podmínky umožnily zrealizovat několik turistický výprav po Orlických horách, 
pozdně letní čas zase přál vášnivých houbařům z řad klientů. Každý večer se konalo 
společné posezení u ohně včetně kulturně hudebního programu. 

Mgr. Zuzana Skřičková a Lenka Žemličková, DiS



2.2.10  Posílení personální kapacity programů pracovního a 
sociálního začleňování pro závažně duševně nemocné 

Od září 2006 byla posílena personální kapacita 
programů pracovního a sociálního začleňování 
pro závažně duševně nemocné vytvořením pozice 
vedoucího rehabilitace. Vedoucí rehabilitace 
po odborné stránce řídí vedoucí stávajících 
projektů o.s. ESET-HELP, pracuje s týmy na 
zkvalitnění metodiky rehabilitace jednotlivých 
projektů i celého sdružení, koordinace a vytváření 
rehabilitačních plánů u klientů při vstupu do 
resocializačních programů. Dále se  podílí  na 
plánování strategie a rozvoje sdružení, dohlíží 
nad odbornými postupy jednotlivých pracovníků, 
vytváří a aktualizuje individuální plány vzdělávání 
jednotlivých pracovníků.

Ing. Jana Pivoňková

Mgr. Jan Paleček



2.3 Systém pomoci uživatelům drog

2.3.1 Terénní služby

 
V průběhu roku 2006 se program transformoval 
výhradně na Program terénních služeb. Po 
počáteční stagnaci související se změnou 
provozní doby Stanice prvního kontaktu (dále jen 
SPK), jež byla od února opět otevřena od pondělí 
do pátku od 17 do 20 hod., nastal postupný nárůst 
klientely. V březnu byl do programu přijat jeden 
dobrovolník a nový terénní pracovník (muž).

K výraznému nárůstu klientely došlo v květnu a červnu, kdy nový terénní pracovník  
vedle práce s klienty na SPK začal navazovat kontakty s potenciální klientelou přímo 
na ulici; nejprve na otevřené, později na uzavřené drogové scéně. Postupně vybudoval 
síť stálých klientů, kteří mají vazby na ostatní uživatele (skrytá populace) a předávají 
dále informace o službách terénního programu (metoda snowball sampling). Klienti 
kontaktovaní na ulici rovněž docházejí na SPK. Nový terénní pracovník též začal 
s vyhledáváním a sběrem použitého injekčního materiálu na ulici.

V srpnu se streetwork rozšířil na 5 hodin denně od pondělí do pátku, takže spolu 
se SPK, která je otevřena 3 hodiny denně od pondělí do pátku, tvoří dva základní, 
funkcí propojené pilíře programu terénních služeb.

V září byl tým posílen o stážistku (spolupráce na 1 rok) a v listopadu o další dobrovolnici; 
přijetí stážistky a dobrovolnice se pozitivně odrazilo v kvalitě služeb SPK a streetworku 
(např. mohla být zahájena služba do té doby opomíjené sociální asistence). 

V červenci proběhlo hodnocení kvality služeb, projekt prošel certifi kačním šetřením. 
Programu byl udělen certifi kát podmíněně na jeden rok. 

Za rok 2006 bylo dohromady vyměněno 46 457 ks použitého injekčního materiálu na 
SPK a v terénu; bylo učiněno 707 kontaktů (z toho 56 nových in-come dotazníků); 295 
ks použitého injekčního materiálu bylo sebráno na ulici.
Našimi klienty jsou převážně mladí lidé ve věku mezi 21 a 30 lety, kteří jsou zaměstnáni 
a bydlí v panelákových bytech na sídlišti, tj. na první pohled jsou začleněni do tzv. 
majoritní společnosti. Pouze malou skupinu (asi 30% všech klientů) tvoří lidé, kteří 
jsou bez pravidelného příjmu a trvalého bydlení, žijí na ulici, hledají svůj úkryt ve 
sklepech domů či opuštěných rozpadajících se budovách. Tito klienti mají vážnější 
zdravotní problémy (zvýšený počet s infekčním onemocněním HPC). 

Ve druhé polovině roku došlo k rozšíření klientely; příliv nových klientů očekáváme i 
v příštím roce. Vyplývá z toho  potřeba terénní služby v  daném regionu. 



Na poli terénní práce dále v rámci regionu spolupracujeme s terénními pracovníky 
o.s. Proxima Sociale, DROP-IN o.p.s., sociálním odborem Úřadu MČ Prahy 11, 
protidrogovou koordinátorkou Úřadu MČ Prahy 11.

Program úzce spolupracuje s „Pracovní skupinou pro sociální prevenci“ zřízenou 
zástupcem starosty MČ Prahy 11, která je zároveň koordinačním orgánem všech 
aktivit zabývajících se prevencí sociálně patologických jevů v regionu. Pracovní 
skupina se schází jednou měsíčně  k projednání průběhu zúčastněných projektů a 
dohody případné spolupráce; každý měsíc má k dispozici statistiku programu terénních 
služeb, za každé pololetí dostává k posouzení písemný materiál o jeho činnosti.    

Velmi dobrá spolupráce je navázána s městskou policií v dané lokalitě, která pomáhá 
se sběrem použitého injekčního materiálu; též občané upozorňují na odhozené 
injekční stříkačky.

Tomáš Hajný, Bc. Lada Vyhnánková, Bc. Pavla Stoklasová, Halina Mášová, DiS.



2.3.2 Duální diagnózy

Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou

V červenci 2006 zahájil činnost nový projekt 
pro specifi ckou skupinu obyvatelstva. Obsahem 
projektu je sociální a pracovní začleňování osob 
s duální diagnózou, tedy lidí se souběžným 
výskytem duševního onemocnění a poruchy 
spojené s užíváním návykové psychoaktivní látky 
(alkoholové či drogové závislosti), popřípadě 
patologického hráčství. Projekt se přímo dotýká 
osob znevýhodněných při vstupu na trh práce 
kvůli duševnímu postižení, nestabilní sociální 
situaci a ztrátě pracovních návyků. Klientele
jsou poskytovány služby napomáhající integraci do společnosti. Jde o ucelené služby 
zahrnující služby případového vedení (case management) a sociální asistence 
(rehabilitační péče) na straně jedné a služby zdravotnické na straně druhé.Ucelené 
služby  multiprofesního týmu  projektu umožní klientovi pokrýt řadu potřeb, jejichž 
naplnění je předpokladem k sociálnímu začlenění: zprostředkování včasné léčby 
projevů duševní poruchy, léčby závislosti či udržení abstinence, eventuálně 
minimalizaci rizika užívání návykové látky, zprostředkování psychoterapeutické péče, 
udržení kontaktu s klientem v případě jeho váznoucí spolupráce, sociální poradenství 
či přímá asistence při obstarání základních životních potřeb (bydlení, fi nance) apod. 
Multidisciplinární tým má též za úkol zprostředkovávat a zajišťovat další potřebné 
služby - programy přechodného a podporovaného zaměstnávání, poradenství, odborně 
lékařské a psychoterapeutické služby a další sociální rehabilitační péči. V neposlední 
řadě spolupracujeme i s rodinnými příslušníky osob s duální diagnózou.

Klademe si za cíl pomoci klientům s duální diagnózou dosáhnout zlepšení zdravotního 
stavu, zlepšení kvality života, zvýšení soběstačnosti a úspěšného opětovného 
zapojení se do společnosti na všech úrovních, a to pomocí koordinace služeb z 
různých oborů.

Multiprofesní tým tvoří:

- lékař – psychiatr s AT specializací

- klinický psycholog

- case manager

- sociální pracovník

- zdravotní sestra



Nabízíme: 

- individuální rehabilitační plán

- sociální a zdravotní stabilizaci

- sociální asistenci

- nácvik a edukaci sociálních dovedností

- zprostředkování návazných služeb

- možnost psychofarmakologické léčby

- podpůrné terapeutické skupiny

- kognitivně behaviorální terapii

- svépomocné skupiny

- zprostředkování návazné rezidenční léčby

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR 
a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Bc. Lada Vyhnánková a Mgr. Jaroslav Keller, Miroslava Těhanová



2.4. Další služby sdružení

2.4.1 Anonymní psychologická a internetová poradna

Anonymní psychologická poradna se uskutečňuje formou internetového poradenství 
a také možností jednorázové osobní konzultace.  Internetová anonymní poradna a 
anonymní osobní poradna plní především úlohu prostředníka při hledání kontaktu na 
poskytovatele psychosociálních služeb. 

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, gamblingu, popř. 
další) 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 anonymnosti a určité nezávaznosti. Využije ji 
tedy daleko širší oblast lidí, a tedy i ti, kteří by jinak asi nevyhledali nebo dlouho váhali 
vyhledat odbornou pomoc. 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 obrací 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  s odbornou péčí. 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 např. o dotazy týkající se mentální bulimie či anorexie.

a) Pro orientaci o počtu osob, kteří mají zájem o anonymní poradnu, uvádím statistiku 
z minulého roku. Během roku 2006 se uskutečnilo v rámci obou poraden celkem 352 
kontaktů, z toho 4 osobní kontakty. Převažují konzultace prostřednictvím elektronické 
pošty. 

b)Tazatelům dáváme kontakty nejvíce na zařízení v regionu Prahy 11, odhadem lze 
určit, že podíl dotazů od občanů MČ Prahy 11 je asi 45%.
Internetová anonymní poradna se uskutečňuje průběžně. Pro osobní konzultace je 
vyhrazeno pondělí. Konzultace se uskutečňují v objektu poradny pro závislosti, ESET 
s.r.o. Zájemci jsou směřování na konkrétní osobu. 

Mgr. Dana Tomanová – klinický psycholog



2.5.  Zahraniční spolupráce

Občanské sdružení ESET-HELP i v roce 2006 pokračovalo v úspěšné spolupráci 
s významnou nizozemskou organizací Kwintes (dříve Vindicta).  Na podzim podnikli 
čtyři pracovníci sdružení  ESET-HELP studijní cestu do Nizozemí, orientovanou na 
vzdělávání a budování a chod regionální péče o duševně nemocné a na problematiku 
lidí  s duální diagnózou a péče o ně. Rovněž  byly projednány možnosti a zaměření 
další dlouhodobé spolupráce, a to zejména v oblasti vzdělávání pracovníků péče o 
duševně nemocné a ve sféře aktivizace uživatelského hnutí.



3. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2006 ( v celých tis. Kč )

Název ukazatele
Činnosti

hlavní hospodářská celkem

Spotřeba materiálu 1003 22 1025

Spotřeba energie 29 8 37

Náklady na zboží 184 184

Opravy a udržování 64 27 91

Cestovné 77 6 83

Ostatní služby 1390 95 1485

Mzdové náklady 4109 159 4268

Zákonné sociální pojištění 1247 44 1291

Ostatní daně a poplatky 2 2

Jiné ostatní náklady 68 0 68

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku

13 0 13

Tržby z prodeje služeb 0 704 704

Úroky 1 2 3

Jiné ostatní výnosy 0 39 39

Přijaté příspěvky 390 0 390

Provozní dotace tuzemsko 7609 0 7609

Zahraniční příspěvky 0 0 0

Hospodářský výsledek 
před zdaněním 0 198 198

Dotace na provoz ze státního rozpočtu 1985

Dotace na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků 5625

Pohledávky celkem 754

Závazky celkem 33



Rozvaha k 31. 12. 2006 ( v celých tis. Kč )

AKTIVA

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Stálá aktiva 336

Dlouhodobý 
nehmotný majetek

Software 41

Pořízení dlouhodobého nehmotného 
majetku 0

Oprávky k softwaru -41

Dlouhodobý 
hmotný majetek

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 340

Ostatní dlouhodobý majetek 388

Oprávky k
samostatným movitým věcem 
a souborům movitých věcí -340

dlouhodobému majetku -52

B. Oběžná aktiva 5846

Zásoby 31

Pohledávky

Odběratelé 12

Poskytnuté provozní zálohy 234

Ostatní pohledávky 527

Daň z příjmů 0

Daň z přidané hodnoty 0

Krátkodobý fi nanční 
majetek

Pokladna 124

Bankovní účty 1450

Přechodné účty 
aktivní

Náklady příštích období 13

Příjmy příštích období 13

ÚHRN AKTIV 6182



PASIVA

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období

A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných 
aktiv 1232

Jmění Vlastní jmění 1232

Hospodářský 
výsledek

Účet hospodářského výsledku 198

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 25

B. Cizí zdroje 4950

Krátkodobé 
závazky

Dodavatelé 33

Přijaté zálohy 0

Zaměstnanci 323

Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění 165

Ostatní přímé daně 45

Přechodné účty 
pasivní

Výdaje příštích období 41

Výnosy příštích období 4195

Dohadné účty pasivní 148

ÚHRN PASIV 6182



Výnosy v roce 2006 ( v tis. Kč)

MZ RVKPP MPSV HMP MČ 
P11 Nadace EU Vlastní 

činnost Ostatní Celkem

Duální 
diagnozy 729 729

Přechodné 
zaměstnávání 1020 8 115 334 47 1524

Chráněné 
bydlení 732 9 92 148 1 982

Tréninkový 
obchod 1452 1452

Stanice prvního 
kontaktu 250 35 93 132 142 652

Vedoucí 
rehabilitace 76 76 152

Resocializační 
pobyt 7 7

Síť služeb 
zaměstnanosti 659 659

Právní a 
sociální 
poradna

9 10 19

Psychologická 
poradna an 30 10 40

Kurzy 60 60

Podpůrná 
rodič.skupina 13 3 16

Trénink.resoc. 
kavárna 1029 6 175 1210

Podpor.  
zaměstnávání 644 7 413 1064

Ostatní 121 59 180

CELKEM 250 111 3561 174 349 3663 551 87 8746



Náklady v roce 2006 ( v tis. Kč)

Materiál Energie Služby Mzdy OON Odvody Jiné Celkem

Duální diagnozy 127 0 116 252 120 114 0 729

Přechodné 
zaměstnávání 121 0 340 754 33 249 14 1511

Chráněné bydlení 102 12 274 347 35 115 18 903

Tréninkový obchod 345 7 238 346 201 172 6 1315

Stanice prvního 
kontaktu 259 3 155 150 26 58 1 652

Vedoucí rehabilitace 0 0 1 112 4 35 0 152

Resocializační pobyt 0 0 22 0 0 0 0 22

Síť služeb 
zaměstnanosti 0 0 0 66 423 170 0 659

Právní a sociální 
poradna 0 0 4 15 0 0 0 19

Psychologická 
poradna an 0 0 10 29 0 0 1 40

Kurzy 0 0 0 0 0 0 0 0

Podpůrná 
rodič.skupina 0 0 9 7 0 0 0 16

Trénink.resoc. 
kavárna 167 1 229 510 178 206 13 1304

Podpor.  
zaměstnávání 78 5 175 522 79 200 6 1065

Ostatní 8 8 86 30 0 0 28 160

CELKEM 1207 36 1659 3140 1099 1319 87 8547



Struktura příjmů sdružení v roce 2006

Struktura výdajů sdružení v roce 2006 v členění na náklady vynaložené na 
plnění služeb na na náklady na správu organizace (v tis. Kč).







4. 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 fi nanční podporu v roce 2006 děkujeme (v abecedním pořadí):

České radě humanitárních organizací
Elli Lilly ČR, s.r.o.
FCC, a.s.
Hlavnímu  městu Praha
Mgr. Zuzaně Hůlové
KOPPR - krajskému odd. protidrogové prevence
Městské části Praha 11
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Nadaci rozvoje občanské společnosti
Nadaci České Spořitelny
Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Váženému panu Vladimíru Pešatovi
Váženému panu Ing. Veselinu Šopovovi
Strukturálnímu fondu  EU-JPD3
Fondu T-mobile prostřednictvím Nadace VIA
Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Za darování služby, věcného daru, či poskytnutí slevy v roce 2006 děkujeme (v 
abecedním pořadí):
III. Lékařské fakultě a její tajemnici Ing. Janě Mužíkové
Občanskému sdružení ADRA
Algeco, a.s.
Váženému panu Jaroslavu Altmanovi
Amatérskému divadlu Esence
A.N.O. – asociaci neziskových organizací
InetComp, s.r.o.
fi rmě JU TOUR
Lasselsberger, a.s.
Kamenictví J. Čermák
fi rmě Mimatronic s.r.o.
Váženému panu Vladimíru Pešatovi, elektromontážní práce 
Princo, s.r.o.
Váženému panu Jiřímu Procházkovi
Soning Praha, a.s.
Státnímu fondu životního prostředí ČR
fi rmě Sys Con CZ, s.r.o.
fi rmě Torel, s.r.o.



Váženému panu Ing. Zdeňku Veverkovi, V.D.V., Stavební a obchodní sdružení 
Soning Praha, a.s.
Státnímu fondu životního prostředí ČR
fi rmě Šlechta
Vážené paní MUDr. Lence Sýkorové
Tesco Stores ČR.a.s.

Za dobrovolnou práci v roce 2006 děkujeme:
Váženému panu RNDr. Eugenu Kvašňákovi, PhD.
Vážené paní Daně Horákové
Vážené paní Zuzaně Strachotové 
Váženému panu Mgr. Milanu Milnerovi
Vážené paní Lucii Vackové
Vážené paní Michaele Smetanové
Vážené slečně Pavle Stoklasové
Vážené slečně Michaele Tomanové
Vážené paní Kateřině Kaiseršrotové
Vážené slečně Haně Svobodové
Vážené slečně Haně Prokopové

Rádi bychom také poděkovali těm, kteří zaměstnali naše klienty. Jsou to:

Podporované zaměstnání
Chráněná dílna – svíčkařská
Gender Studies o.p.s.
Společnost Duha
BPT, s.r.o.
CPP Development, s.r.o.
Proxima Sociale
Laterna Magika
Palác knih Luxor

Přechodné zaměstnání
ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o.
La Strada, o.p.s.
Dom Job Košára, o.s.
Obec křesťanů v ČR

Dále děkujeme:
Členům klientské rady
Váženému panu Václavu Soukupovi
Váženému panu Jindřichu Soukupovi
Vážené paní Janě Zimmermannové



Organizační struktura o.s. Eset-Help dle projektů k 1. 6. 2007



AKTUÁLNÍ KONTAKTY k 1. 6. 2007

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: masasukova@quick.cz

MUDr. Milena Herčíková, členka představenstva
Tel/fax: 267 710 038, e-mail: mhercikova@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

VEDOUCÍ REHABILITACE

Mgr. Jan Paleček 
Markušova 1555, 149 00 Praha 4
Tel: 774 708 899, e-mail: janpalecek@centrum.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

CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT

Bc. MARTINA HÜBLOVÁ
Hekrova 805, 149 00  Praha 4
Tel/fax 272 937 712, e-mail: centrum@esethelp.cz

PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁNÍ 

GABRIELA PRAŽÁKOVÁ, DIS.
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.
Renáta Novotná, Ing
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
Bc. Petra Divišová
Hekrova 805, 149 00  Praha 4
Tel/fax 272 937 712, e-mail: kavarna@esethelp.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

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO PŘÍBUZNÉ
Mgr. Diana ŠEJDOVÁ
Hekrova 805, 149 00  Praha 4
Tel/fax 272 937 712

TERÉNNÍ PROGRAMY
Tomáš HAJNÝ
Bc. Lada Vyhnánková
Bc. Pavla Stoklasová 
Halina Mášová, DiS, 
Markušova 1555, 149 00 Praha 4
Tel. 272 920 297, e-mail: tom.hajny@seznam.cz

TRÉNINKOVÝ OBCHOD PRO OSOBY 

SE ZÁVAŽNOU DUŠEVNÍ PORUCHOU
Radka HAVLÍKOVÁ
Věra Bauerová
Brandlova 1641, 149 00  Praha 4
Tel: 267 914 611, e-mail: galerie.vazka@esethelp.cz



SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S DUÁLNÍ DIAGNOZOU
Bc. Lada VYHNÁNKOVÁ
Mgr. Jaroslav Keller
Markušova 1555, 149 00 Praha 4
Tel. 272 920 297, e-mail: drogovaprevence@esethelp.cz

POSÍLENÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY PROGRAMŮ PRACOVNÍHO
A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PRO ZÁVAŽNĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
Ing. Jana PIVOŇKOVÁ
Mgr. Jan Paleček
Markušova 1555, 149 00 Praha 4
Tel: 272 920 297, e-mail: director@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: offi ce@esethelp.cz

PRACOVNÍK PRO HOSPODÁŘSKOU SPRÁVU SDRUŽENÍ
Renata Prchlíková
Vejvanovského 1610, 149 00, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879, e-mail: klinikaeset@volny.cz

MZDOVÁ ÚČETNÍ
Světlana Vendolská
Vejvanovského 1610, 149 00, Praha 4
Tel/fax: 272 940 879, e-mail: eset.kancelar@volny.cz



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

Statutární orgán:

Představenstvo sdružení
MUDr. Ondřej Pěč, předseda představenstva
Mgr. Marie Suková, členka představenstva

MUDr. Milena Herčíková, členka představenstva



Výroční zpráva 2006

ESET - HELP, občanské sdružení
Text: MUDr. Ondřej Pěč, Mgr. Marie Suková, 
Gabriela Pražáková, DiS., Lada Švecová, Mgr. Diana Šejdová, Mgr. Dana Tomanová, Václav Soukup,  
Mgr. Dita Tondlová, Lenka Žemličková, Dis., Bc. Lada Vyhnánková, Jana Pěčová,  Mgr. Diana Šejdová, Tomáš Hajný
ekonomická zpráva Ing. Jana Pivoňková 

Grafi cká úprava: Jana Tomanová, DiS.
Tisk: Princo,s.r.o, Panuškova 1299, 140 00 Praha 4

Počet výtisků: 800


