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Vážení pĜátelé,
pĜedkládáme zprávu o þinnosti obþanského sdružení ESET-HELP v roce 2008. Tento
rok byl pro nás velice namáhavý.
ěešili jsme prostorové problémy vzniklé pĜestČhováním administrativy a programu
duálních diagnóz a zánikem zázemí terénního programu pomoci drogovČ závislým.
TČžce nás zasáhly finanþní problémy, jako ostatnČ vČtšinu neziskových organizací, a
museli jsme pĜikroþit k zásadním úsporným opatĜením, vþetnČ jisté redukce rozsahu
služeb nebo aspoĖ jejich promČny.
Navzdory tomu se nám zdaĜilo udržet chod služeb a jejich kvalitu; pokraþujeme
v rozvoji regionálního systému péþe, vypracováváme precizní a funkþní metodiku
služeb, usilujeme o sepČtí, prohloubení spolupráce, s ostatními poskytovateli péþe
v Praze 11 a pĜilehlém okolí.
PevnČ vČĜíme, že uspČjeme, že pokles finanþních možností je jen doþasný a že naše
úsilí o poskytování co nejlepší péþe odpovídající možnostem a potĜebám nemocných
bude trvale úspČšné.
S díky za podporu a spolupráci
PĜedstavenstvo o.s. ESET-HELP
MUDr. OndĜej PČþ
MUDr. Milena Herþíková
Mgr. Marie Suková
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Vznik, poslání a cíle
Obþanské sdružení ESET – HELP je nestátní neziskovou organizací
založenou v roce 1995. Iniciátory vzniku sdružení byli pracovníci
zdravotnického zaĜízení ESET, psychoterapeutická a psychosomatická
klinika, s.r.o., kteĜí cítili potĜebu doplnit existující zdravotnickou péþi službami
z oblasti rehabilitace, poradenství a sociálních služeb.
Posláním obþanského sdružení ESET – HELP je úsilí o zvýšení kvality
života lidí trpících psychickými potížemi.
Klademe si za cíl pomoci lidem, kteĜí se na nás obrátí, znovu získat
zdravotní, psychickou a sociální stabilitu, pĜekonat nepĜíznivý stav, ve kterém
se nacházejí, a dosáhnout plnohodnotného a spokojeného života. Toho se
snažíme docílit vytvoĜením nabídky kvalitních moderních služeb z oblasti
péþe o duševní zdraví, plnČ odpovídající potĜebám klientĤ.

Hlavní cílové skupiny
Lidé s dlouhodobým duševním onemocnČním
Duševní onemocnČní se mĤže týkat každého z nás. Nelze je oznaþit za osobní
selhání jedince a není dĤvodem pro vylouþení ze spoleþnosti. Souþasné trendy
v oblasti péþe o duševní zdraví zdĤrazĖují právo lidí s dlouhodobým duševním
onemocnČním být plnohodnotnými þleny spoleþnosti.

Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a
osoby s tzv. duální diagnózou (kombinací duševní nemoci
a závislosti)
Protidrogové programy zmírĖují negativní zdravotní, psychické a sociální dopady
užívání návykových látek, napomáhají opČtovné sociální integraci uživatelĤ drog
a zároveĖ pĜispívají k lepší informovanosti a ochranČ celé populace.
V posledních letech vzrostl poþet lidí, kteĜí trpí zároveĖ závislostí a
psychiatrickým onemocnČním. Jednak jde o experimentátory s halucinogenními
látkami, kde dĤsledkem jsou pĜípady toxických psychóz, které mají
problematický prĤbČh a po odeznČní úþinkĤ drogy nemizí. Další skupinou jsou
lidé trpící psychózou, mezi nimiž je vysoké procento osob s problémem
závislosti na alkoholu a nealkoholových drogách. A koneþnČ v prĤbČhu abusu
drog alkoholového i nealkoholového typu a popĜípadČ i v procesu samotné léþby
závislosti mĤže dojít k rozvoji psychických obtíží, které pozdČji pĜejdou
v psychiatrickou problematiku. Všechny tyto skupiny vyžadují kombinaci
specializované sociální péþe a odborné zdravotní péþe (psychiatrické,
psychologické, AT).
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PĜehled þinnosti sdružení
Komunitní spolupráce v Praze 11 a vzdČlávání
Spolupráce na úrovni regionu je pro sdružení zásadní. Cílem
spolupráce je propojení služeb v oblasti duševního zdraví v rámci
Prahy 11. V roce 2008 se spolupráce uskuteþĖovala, jako i v letech
pĜedchozích,
prostĜednictvím
koordinaþního
týmu
a
multidisciplinárního týmu.
Koordinaþní tým
x

x

Setkání koordinaþního týmu probíhalo jednou mČsíþnČ za
úþasti jeho stálých þlenĤ: vedoucí odboru sociálních vČcí a
zdravotnictví Mý Praha 11, protidrogové koordinátorky Prahy
11, Ĝeditelky Centra sociálních služeb v Praze 11, Ĝeditelky
pedagogicko – psychologické poradny, Ĝeditelky Charity
Chodov, zástupcĤ obþanského sdružení ESET – HELP,
zástupce Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky
ESET.
Výstupem práce koordinaþního týmu v roce 2008 bylo Ĝešení
komplikovaných pĜípadĤ psychiatrických pacientĤ, kteĜí
obtížnČ kontaktují služby a padají do pĤsobnosti sociálních
služeb Mý Praha 11, a vzájemné informování o aktuální
situaci ve službách.

Multidisciplinární tým
Úkolem multidisciplinárního týmu je týmová práce rĤzných
odborníkĤ v regionu Praha 11 – Jižní MČsto, kteĜí pĤsobí v oblasti
péþe o duševní zdraví. Multidisciplinární tým zastĜešuje práci dvou
subtýmĤ zamČĜených podle problematiky:
x Subtým pro dlouhodobé psychiatrické pacienty
Subtým se scházel každé dva týdny. Setkání subtýmu se
zúþastĖovali psychiatr denního stacionáĜe, ambulantní
psychiatr, psychiatrická sestra, psychiatr ze spádového
lĤžkového oddČlení Psychiatrické léþebny v Bohnicích,
sociální pracovnice Psychiatrického centra Praha, sociální
pracovnice resocializaþních služeb.
x Subtým pro závislosti.
Jde o setkání pracovníkĤ terénních programĤ. Subtým se
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scházel 1-2x mČsíþnČ. Náplní jeho práce v r. 2008 bylo
Ĝešení problematiky jednotlivých klientĤ, organizaþní
souþinnost pracovníkĤ, vypracovávání individuálních plánĤ
péþe a vzdČlávání.
VzdČlávání
Obþanské sdružení ESET – HELP poĜádá pod odbornou garancí
kliniky ESET semináĜe urþené odborné i laické veĜejnosti. Lektory
semináĜĤ jsou odborníci z oboru psychiatrie a klinické psychologie a
psychoterapie.
V roce 2008 probČhly tyto semináĜe:
Komunikaþní dovednosti pĜi práci s lidmi (Mgr. Katarina Komadová,
PhD.)
Relaxace (Mgr. Dana Tomanová)
IPT pro schizofrenní pacienty II. (MUDr. OndĜej PČþ)

Systém pomoci duševnČ nemocným
PĜechodné zamČstnávání
Vedoucí programu: Gabriela Vopatová, DiS.
MOTTO
ýínské pĜísloví: ěekni mi to, já to zapomenu. Ukaž mi to, možná si to
zapamatuji. Nech mČ zkusit si to a já to pochopím.
Posláním služby pĜechodného zamČstnávání je zvyšovat kvalitu
života lidí s duševním onemocnČním prostĜednictvím smysluplné
þinnosti a spolupráce s druhými, tedy zapojením do práce.
PĜechodné zamČstnávání pro to nabízí program sociální rehabilitace
formou krátkodobých pracovních míst. To umožĖuje klientovi, aby si
vytvoĜil potĜebnou kapacitu pro práci, získal dostateþnou dĤvČru v
sebe i v okolí a aby získal pracovní zkušenosti. Služba umožĖuje
klientĤm se rozhodnout, zda a jaké zamČstnání chtČjí hledat.
Sociální rehabilitace probíhá ve firmách na otevĜeném trhu práce;
klienti služby si v nich po dobu 6 mČsícĤ trénují dovednosti potĜebné
pro práci. Pracovní doba nepĜesahuje 25 hodin týdnČ. Po celou dobu
dostává klient podle svých individuálních potĜeb podporu od pracovní
konzultantky o.s. Eset – Help. Ta je rovnČž v prĤbČžném kontaktu se
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zamČstnavateli a pomáhá pĜi Ĝešení pĜípadných nejasností þi potíží.
Jejím úkolem je i vyhledávání a kontaktování nových vhodných
zamČstnavatelĤ a vytváĜení rehabilitaþních míst pro klienty služby.
Nabídka rehabilitaþních míst a poþty klientĤ služby v roce 2008
Firma / Adresa

Struþná
práce/prac.doba

Klinika Eset, s.r.o.

Úklid zahrady, zametání, hrabání
listí apod.

Adresa: Praha 11

Prac. doba: po, st, pá: 10:00-12:00

Klinika Eset, s.r.o.

PochĤzky, pošta, odnos prádla do
prádelny.

Adresa: Praha 11

Prac. doba: po, út, þt, pá: 10:00-13:00
hod, st 13:00–16:00 hod

Klinika Eset, s.r.o.

Pomocná admnistrativa
(kopírování, zakládání do spisĤ,
laminování, kroužkování, skládání
letákĤ).

Adresa: Praha 11

Prac. doba: po, st ,þt: 14:30-16:30 hod

Trilabit, s.r.o.

Pomocné kanceláĜské
pochĤzky.

Adresa: Praha 1

Prac. doba: po – pá 11:00–15:00 hod

Drop In, o.p.s.

PochĤzky, pošta.

Adresa: Praha 1

Prac. doba: út,þt. 10:00-12:00 hod

Nový život, o.p.s.

Administrativa (pĜíprava zásilek na
poštu, jejich odesílání).

Adresa: Praha 5

Prac. doba: út, st: 10:00-13:00 hod
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charakteristika

práce

Poþet klientĤ

1

3

3

a

1

3

1

Poþty a þísla v roce 2008
V roce 2008 þerpalo služby spojené s pĜechodným zamČstnáváním
celkovČ 80 osob.
Z toho bylo 51 zájemcĤ o službu, s nimiž se jednalo; poþet klientĤ,
kteĜí þekali na vstup do služby, byl 18; poþet klientĤ, kteĜí prošli
rehabilitací, byl 12.
Z 12 klientĤ (8 mužĤ a 4 ženy), kteĜí prošli rehabilitací, 4 pokraþovali
na otevĜený trh práce, 3 do podporovaného zamČstnávání (následná
služba – pomáhá vyhledat práci na otevĜeném trhu práce), u jednoho
klienta došlo ke zhoršení zdravotního stavu, 2 klienti se rozhodli
hledat práci samostatnČ a 2 klienti pokraþují v rehabilitaci.
Centrum denních aktivit
Vedoucí programu: Bc. Gabriela Ryšánková
Cílem Centra denních aktivit je podpora lidí se závažným duševním
onemocnČním pĜi rozvoji dovedností v oblasti sociálních kontaktĤ a
trávení volného þasu. CDA umožĖuje a pomáhá klientĤm navazovat
nová pĜátelství, posiluje jejich sobČstaþnost a samostatnost. Klub je
otevĜen ve všední dny od 10.00 do 16.00 hodin a nabízí možnost
úþastnit se vybraných programĤ, jimiž jsou:
x

x

x
-

Volnoþasové aktivity: Klienti si mohou vybrat z nabídky
rĤznorodých þinností - výtvarné a rukodČlné aktivity, techniky
zlepšující pamČĢ a pozornost, sportovní aktivity, spoleþenské
hry, procházky, výlety, úþast na rĤzných spoleþenských a
kulturních akcích (divadelní pĜedstavení, kino, výstavy), na
ping-pongovém turnaji, který poĜádáme jednou roþnČ, atd.
Klienti také mohou navštČvovat kurz výuky angliþtiny a kurz
práce na PC.
Nácvik sociálních a pracovních dovedností: Klienti
spolupracují pĜi þinnostech souvisejících s provozem Centra
(nákup, vaĜení, udržování spoleþných prostor v poĜádku a
v þistotČ, zalévání kvČtin).
Svépomocné aktivity:
klientské hnutí – možnost úþasti klientĤ na fungování Centra.
Výsledkem jeho þinnosti mĤže být rozvoj stávajících
a vytvoĜení nových sociálních služeb, zlepšování prostĜedí
Centra, podpora a realizace vlastních zájmĤ klientĤ.
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-

tvorba þasopisu „Oþko“, který vychází již od roku 1998 a
obsahuje pĜíspČvky jednotlivých klientĤ. ýasopis je Ĝízen
redakþní radou klientĤ.

V roce 2008 navštČvovalo Centrum denních aktivit 74 klientĤ
PrĤmČrná denní návštČvnost þinila 10 klientĤ.
Pracovníci uskuteþnili v roce 2008 pĜes 3800 kontaktĤ.
Podporované zamČstnávání
Vedoucí programu: Lenka Žemliþková, DiS., Bc. Tomáš Kasík
Služba podporované zamČstnávání je urþena lidem se zkušeností
s duševním onemocnČním.
Jejím cílem je umožnit lidem se zkušeností s duševním
onemocnČním najít, získat a udržet si takové zamČstnání na
otevĜeném trhu práce, které odpovídá jejich schopnostem, kvalifikaci,
nadání, zájmĤm þi osobním zkušenostem. SouþasnČ je cílem zvýšit
samostatnost klientĤ, tj. zprostĜedkovat získání þi rozvinutí jejich
dovedností potĜebných k nalezení, získání a udržení si práce, posílit
jejich pracovní návyky a upevnit zájem o profesní rozvoj.
Pro klienty je dĤležité uplatnČní v bČžném pracovním prostĜedí a
s tím spojené zvýšení sebeúcty a sebevČdomí, získání vČtší kontroly
nad každodenním životem, strukturování dne na volný þas a
pracovní povinnosti, rozšíĜení okruhu zájmĤ, nové sociální kontakty,
a samozĜejmČ zvýšení pĜíjmĤ.
Podporu pĜi hledání vhodného pracovního uplatnČní a následného
udržení místa poskytuje pracovní konzultant/sociální pracovník.
Služba je urþena tČm zájemcĤm, kteĜí jsou motivováni pro hledání
práce na otevĜeném trhu a zároveĖ potĜebují dlouhodobou podporu
pro získání a udržení si pracovního místa. Délka trvání podpory
v rámci této služby závisí na aktuální potĜebČ klienta.
Uživatel služby podporovaného zamČstnávání není pasivním
pĜíjemcem pomoci. Ve výbČru práce, v procesu plánování i pĜi
formulování pracovních cílĤ je jeho hlas urþující, s pracovním
konzultantem - sociálním pracovníkem se domlouvá na tom, jakým
zpĤsobem bude jejich spolupráce probíhat.
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Od Ĝíjna roku 2008 pracuje ve službČ pouze jeden sociální
pracovník.
Možnost spolupráce pĜímo ve službČ podporovaného zamČstnávání
využilo v roce 2008 celkem 53 klientĤ, z toho 26 žen a 27 mužĤ.
ProkazatelnČ získalo zkušenosti s prací na otevĜeném trhu práce ve
spolupráci se službou podporovaného zamČstnávání 35 klientĤ.
Tréninkové chránČné bydlení pro dlouhodobČ duševnČ
nemocné
Vedoucí programu (postupnČ): Lada Švecová, Barbora Šourková,
DiS., Bc. Radka PištČková
Cílem služby je s využitím a podporou vlastních schopností a
možností klientĤ dopomoci jim k co možná nejvyšší míĜe
samostatnosti v oblasti bydlení, zvýšení jejich dĤvČry v sebe sama a
upevnČní a posílení zdrojĤ podpory v rámci jejich pĜirozené vztahové
sítČ, tj. v rodinČ, mezi pĜáteli a známými.
Tréninkové chránČné bydlení umožĖuje nauþit se za asistence
sociálního pracovníka vaĜit, udržovat byt v poĜádku, komunikovat se
spolubydlícími, hospodaĜit s penČzi, a dále napĜ. jednat na úĜadech;
to vše tak, aby klienti po ukonþení rehabilitace dobĜe obstáli
v pĜirozených životních podmínkách bez trvalé profesionální podpory.
O. s. ESET - HELP provozuje dva chránČné byty, oddČlenČ pro
ženskou a mužskou klientelu. Jde o dvČ samostatné bytové jednotky,
z nichž každou mohou zároveĖ využívat 3 klienti.
Rehabilitace v chránČném bydlení je þasovČ omezena na dobu 12
mČsícĤ pro každého klienta s možností individuálního prodloužení.
Podpora a její míra je volena podle individuálních konkrétních potĜeb
klienta. Klienti hradí pĜíspČvek za ubytování a za poskytovanou péþi.
V roce 2008 projevilo o tréninkové chránČné bydlení zájem celkem
47 klientĤ, kterým jsme se vČnovali formou telefonické þi osobní
konzultace. Rehabilitaþní program pĜímo v bytech pak absolvovalo
11 klientĤ.
Rehabilitaþní program v chránČném bytČ pro muže využilo v roce
2008 celkem 7 klientĤ. Na poþátku roku byla kapacita chránČného
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bytu naplnČna klienty pĜijatými již v roce 2007. Jeden muž se po
uplynutí roþní smlouvy odstČhoval s naší podporou do samostatného
podnájmu. Další ze služby pĜedþasnČ odešel, zpČt k rodiþĤm. TĜetí
klient odešel po uplynutí roþní smlouvy zpČt k rodiþĤm. ýtvrtý klient
se rozhodl pĜedþasnČ ukonþit svou rehabilitaci, odešel do podnájmu.
PrĤbČžnČ do služby vstoupili jiní tĜi klienti, kteĜí budou v rehabilitaci
pokraþovat i v roce 2009.
Rehabilitaþní program v chránČném bytČ pro ženy využily v roce
2008 celkem 4 klientky. Jedna klientka pokraþovala v rehabilitaci z
pĜedchozího roku, poté pĜedþasnČ odešla do jiného chránČného
bydlení, kde není smlouva þasovČ ohraniþená. Další tĜi klientky byly
do služby novČ pĜijaty – jedné byl prodloužen pobyt o pĤl roku, takže
bude s ostatními dvČma pokraþovat v rehabilitaci i v roce 2009.
Tréninková resocializaþní kavárna
Vedoucí programu: Mgr. Zuzana SkĜiþková
Projekt „Tréninková resocializaþní kavárna“ nabízí od roku 2003
pomoc a sociální službu lidem se závažným duševním
onemocnČním, kteĜí se vlivem svého zdravotního stavu ocitli
v nepĜíznivé sociální situaci. Tato situace je v mnoha pĜípadech
typická ztrátou zamČstnání þi ztrátou schopnosti zamČstnání
vykonávat. Je provázena sníženou možností a schopností vstupovat
do sociálních a mezilidských vztahĤ, sníženým sebevČdomím,
zmČnou þi ztrátou sociálních návykĤ a dovedností.
Ke vzniku této situace nemalou mČrou pĜispívá také postoj
spoleþnosti, která v mnoha pĜípadech vnímá duševnČ nemocné
spoluobþany jako lidi nepĜíjemné, zvláštní þi dokonce ohrožující
jejich majetek nebo zdraví, a tak pĜispívá k posílení stigmatizace této
skupiny. Vlivem všech tČchto faktorĤ jsou pak duševnČ nemocní lidé
ohroženi vylouþením z pracovního a spoleþenského života a
v koneþné fázi úplnou sociální izolací.
Projekt reaguje na výše uvedená ohrožení nabídkou služby sociální
rehabilitace, která se uplatĖuje zejména v oblasti rehabilitace
dovedností a návykĤ spojených s pracovním uplatnČním a v oblasti
navazování a udržování sociálních vztahĤ a posilování sociálních
kompetencí.
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V oblasti rehabilitace dovedností a návykĤ spojených s pracovním
uplatnČním se služba uskuteþĖuje prostĜednictvím nabídky 3 typĤ
tréninkových míst. KonkrétnČ jde o místo obsluhy baru (celková
kapacita 3 místa), místo pro úklidového pracovníka (kapacita 1
místo) a jedno místo pro výrobce toastĤ. Základní doba poskytování
služby (shodná pro všechna tréninková místa) je stanovena na 4
mČsíce, s možností prodloužení až na 6 mČsícĤ.
Po celou dobu poskytování služby provází uživatele terapeutický tým
a každý uživatel má svého klíþového pracovníka, se kterým spoleþnČ
plánují cíle rehabilitace a možné cesty k jejich dosažení.
Služba je poskytována v pracovních dnech (pondČlí – pátek), od 9
hodin do 19 hodin. V prĤbČhu dne se bČhem provozní doby kavárny
vystĜídají na tréninkovém místČ barmana tĜi uživatelé, kteĜí pracují ve
tĜíhodinových smČnách (10-13 hod., 13-16 hod., 16-19 hod.). PĜed
otevĜením kavárny, v dobČ od 9 do 10 hodin, zde pracuje úklidový
pracovník, který má za úkol uklidit prostory kavárny a pĜipravit je pro
první zákazníky. V dobČ obČda od 10 – 14 hodin pracuje uživatel,
který vyrábí toasty.
Rehabilitace v oblasti navazování a udržování sociálních vztahĤ a
posilování sociálních kompetencí probíhá na úrovni kontaktĤ
s návštČvníky kavárny. Mezi nČ patĜí zejména obyvatelé místní
komunity, studenti blízké vysoké školy a ostatní klienti sdružení.
Další úroveĖ rehabilitace v této oblasti je vytváĜení a budování
vztahĤ s pracovníky terapeutického týmu (vztahy nadĜízeného
s podĜízeným) a vztahy s dalšími uživateli služby (vztahy kolegiální).
Kavárna je také místem, kde celoroþnČ probíhají kulturní programy
(výstavy, koncerty, autorská þtení). Uživatelé mohou být na jedné
stranČ „pouhými návštČvníky“ a diváky, ale na stranČ druhé také
samotnými aktéry jednotlivých akcí.
V roce 2008 se též díky finanþní podpoĜe Fondu T-MOBILE a
Nadace Via podaĜilo realizovat nČkolik kulturních akcí, kterých se
úþastnili nejen klienti o.s. ESET-HELP, ale také veĜejnost.
Vernisáž výstavy výtvarných prací klientĤ Ergo dílny a Klubu
Hekrovka
Vernisáž výstavy fotografií Jirky MatČjovského- Les pod snČhem
Koncert Daniela Axmanna
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1. barmanská soutČž ,,Barman roku 2008“ – netradiþní setkání
neobyþejných kaváren - Zlín
Oslava 5.výroþí kavárny Dendrit Kafé
Vernisáž výstavy – 5 let kavárny Dendrit Kafé
Výstava výtvarných prací klientĤ Ergo dílny - linoryt
Výstava výtvarných prací klientĤ Ergo dílny, Klubu Hekrovka a
kavárny Dendrit Kafé – barvy na sklo
V roce 2008 projevilo zájem o vstup do služby celkem 14 zájemcĤ,
se všemi z nich bylo vedeno jednání o podmínkách a možnostech
vstupu do služby. V prĤbČhu roku bylo do služby pĜímo zapojeno 11
uživatelĤ.
ěádnČ, tj. v pĜedem dojednaném termínu a po absolvování plné
délky rehabilitace, ukonþilo rehabilitaci 8 uživatelĤ. U všech se
podaĜilo sledovat jejich další postup.
Jeden uživatel dále úspČšnČ pokraþuje v programu jiné organizace,
3 uživatelé vstoupili do služby podporovaného zamČstnávání a 3 do
služby pĜechodného zamČstnávání. Dva uživatelé pokraþují v
rehabilitaci v tréninkovém obchodČ Vážka.
TĜi uživatelé ukonþili službu pĜedþasnČ (1 uživatel ze zdravotních
dĤvodĤ, 2 uživatelé pĜestoupili do jiné služby, na jiné pracovní
místo).

Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou
Vedoucí programu: Radka Havlíková
Realizace této služby je souþástí pracovnČ rehabilitaþních programĤ
o.s. ESET – HELP od 30.3.2006, kdy byl tento obchod otevĜen jako
služba pro naše klienty, ale také pro ostatní obþany, kteĜí zde mohou
zakoupit cenovČ dostupné a originální dárky. Cílem služby je
poskytnout klientĤm krátkodobé zamČstnání, které jim umožní lépe
zhodnotit vlastní pĜipravenost na bČžné zamČstnání nebo naopak
potĜebu dalších rehabilitaþních programĤ a umožnit jim získat (nebo
obnovit) nové pracovní dovednosti. Jde pĜedevším o nácvik
pravidelné a vþasné docházky, práce s elektronickou pokladnou,
finanþní hotovostí, získávání znalostí o zboží a všem, co s ním
souvisí. Podstatnou souþástí je podpora rozvoje komunikace
s kolegy a zákazníky a zvýšení vlastní sebedĤvČry klientĤ.
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Obecným cílem projektu je pomoci klientĤm prostĜednictvím
zamČstnání dosáhnout zlepšení zdravotního stavu, kvality jejich
života, zvýšení sobČstaþnosti a opČtovného zapojení do spoleþnosti.
SouþasnČ se bČhem témČĜ tĜí let existence obchodu daĜí pĜispívat k
odstraĖování pĜedsudkĤ, které se na problematiku duševního
onemocnČní vážou. Obchod se stal bČžnou souþástí infrastruktury
dané lokality. Zákazníci také pozitivnČ hodnotí celkovou atmosféru
obchodu a vČdí, že zde dostanou potĜebné písemné i ústní
informace k dané problematice. Souþástí obchodu je také informaþní
koutek, kde jsou prĤbČžnČ aktualizovány informace z oblasti péþe o
duševní zdraví.
Sortiment obchodu se nijak nezmČnil, protože dárkové zboží je
vhodné pro bezproblémové zauþení našich klientĤ a souþasnČ je o
nČj ze strany zákazníkĤ zájem. I nadále spolupracujeme
s chránČnými dílnami a profesionálními i amatérskými výtvarníky a
snažíme se o co nejpestĜejší nabídku. AktuálnČ spolupracujeme se
47 dodavateli.
Také po celý rok 2008 byla našim klientĤm k dispozici 3 pracovní
místa na pozici prodavaþĤ po dobu 4 mČsícĤ a 1 místo
úklidového pracovníka na dobu 6 mČsícĤ.
Od 1.1.2008 do 31.12.2008 þerpalo (popĜípadČ vstoupilo do služby)
rehabilitaci v obchodČ celkem 10 klientĤ – 5 žen a 5 mužĤ. Z nich 5
klientĤ celý rehabilitaþní program (tj. 4 nebo 6 mČsícĤ) úspČšnČ
dokonþilo, z þehož následnČ 3 klienti vstoupili do dalšího programu
pĜechodného zamČstnávání, 1 klient do programu podporovaného
zamČstnávání (podpora pĜi vyhledávání zamČstnání na otevĜeném
trhu práce), 1 klient si rovnou hledá bČžné zamČstnání a souþasnČ
se pĜipravuje na pĜijetí na VŠ.
3 klienti nadále pokraþují v þerpání služby sociální rehabilitace,
pouze 2 klienti kvĤli zhoršení zdravotního stavu program nedokonþili.
Právní a sociální poradna pro osoby s duševní poruchou
vedoucí programu: Jana PČþová
Sociální a právní poradna poskytují bezplatné poradenství klientĤm
s duševním onemocnČním. Lidé, kteĜí trpí duševním onemocnČním,
þasto postrádají schopnost orientace v sociálnČ právní problematice,
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pĜitom jejich problémy v sociální oblasti bývají velmi úzce provázány
s jejich neuspokojivým zdravotním stavem, proto potĜebují pomoc pĜi
hledání vhodných Ĝešení þi pĜi vyjednávání s rĤznými institucemi.
VČtšina z nich jsou osoby s velmi nízkými pĜíjmy (pobírají již Ĝadu let
plný invalidní dĤchod) a bČžné advokátní služby jsou jim tudíž
finanþnČ nedostupné.
Služby poskytují právník (Mgr. Milan Milner) a sociální pracovnice
(Jana PČþová), a to na základČ telefonického þi osobního objednání.
KlientĤm, pokud to požadují, je zajištČna anonymita.
NejþastČjšími problémy, které klienti Ĝeší v právní poradnČ, jsou
dluhy (exekuce, insolvenþní Ĝízení atp.), rozvod (žádost o rozvod,
informace o prĤbČh rozvodového Ĝízení, výživné), vlastnická práva
k bytu, dČdické Ĝízení atd. BČhem konzultace právník poskytuje
klientĤm potĜebné informace o možnostech Ĝešení, pomáhá se
sepsáním žádosti, odvolaní, žaloby apod. Právník však nezastupuje
klienty u soudního þi obdobných Ĝízení.
V sociální poradnČ jsou Ĝešenými tématy zejména problematika
nárokĤ na dĤchod (žádosti o dĤchod, pomoc pĜi vyĜizování
potĜebných podkladĤ), nemocenských dávek (podpĤrþí doba, výplata
dávek) a nedostatek financí (možnost zamČstnání pĜi invalidním
dĤchodu, nárok na sociální dávky).
Právní poradna je k dispozici klientĤm jednou mČsíþnČ v rozsahu 2-3
hodiny. Sociální poradna nabízí své služby jedenkrát týdnČ v rozsahu
þtyĜ hodin. Právník, resp. sociální pracovnice poskytnou v jednom
konzultaþním dni poradenství prĤmČrnČ tĜem až þtyĜem klientĤm.
Doba konzultace vychází z individuální potĜeby klienta, prĤmČrnČ
trvá 30 minut. Pokud jde o složitČjší problematiku, je služba
poskytována opakovanČ až do vyĜešení.
V roce 2008 byla opČt zajištČna kontinuita poskytovaných služeb,
sociální poradna fungovala i v prĤbČhu letních mČsícĤ a opČt vzrostl
poþet klientĤ.
Právník v roce 2008 poskytl celkem 25 osobních konzultací. Sociální
pracovnice poskytla 205 osobních konzultací (101 klientĤm).
VČtšina klientĤ byli obþané Prahy 11.
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O þinnosti poradny informujeme prostĜednictvím letáku také
ambulance psychiatrických lékaĜĤ a další organizace poskytující
sociální služby.
Pracovní a sociální zaþleĖování osob s duální diagnózou
vedoucí programu: Jana Smolová, DiS.
Posláním služby je pĜispívat ke zlepšení sociálního a pracovního
zaþlenČní osob s duální diagnózou - duševní nemoci a závislosti (na
návykových látkách nebo návykovém chování).
S ohledem na své zdravotní a sociální znevýhodnČní mívají tito
klienti velké množství existenþních problémĤ, souþasnČ jsou
dezorientovaní a þasto nemají ani tušení, jakým zpĤsobem by své
problémy mČli zaþít Ĝešit.
Služba pomáhá klientĤm získat pĜehled o vlastní situaci, tj. urþit
oblasti problémĤ, na jejichž vyĜešení je tĜeba pracovat. Klienti do
našich služeb pĜicházejí v dobČ, kdy jsou po zdravotní stránce
stabilizováni a snaží se abstinovat a pĜedpokladem k tomu, aby se
jejich stav opČt nezhoršil, je Ĝešení jejich existenþních problémĤ.
Snažíme se jim proto poskytnout asistenci a sociálnČ-právní pomoc
v oblastech: zajištČní základních pĜíjmĤ (uplatnČním na trhu práce,
získáním nemocenské, invalidního dĤchodu, dávek státní sociální
podpory, dávek ve hmotné nouzi aj.), zajištČní ubytování, sociálních
kontaktĤ, rodinných vztahĤ, v komunikaci s institucemi, popĜ. dalších.
U klientĤ se þasto objevuje dlouhodobá zadluženost. Snažíme se je
vést k tomu, aby vyhledali bezplatnou právní pomoc napĜ.
obþanských poraden a pomáháme jim v dalším postupu, jednání s
úĜady, soudy atp.
Základní metodou služby je pĜípadové vedení (case management) a
týmová spolupráce (tým tvoĜí: case manager, psychiatr s AT
specializací, terénní psychiatrická sestra, pĜípadnČ klinický psycholog).
Case manager ve spolupráci s týmem poskytuje klientovi podporu,
pomáhá mu hledat a realizovat vhodné Ĝešení jeho životní situace.
Role case managera spoþívá v zajištČní a koordinaci vhodných
služeb a podpory v místČ, kde se klient zdržuje.
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Nabízíme:
x individuální rehabilitaþní plán
x sociální a zdravotní stabilizaci
x sociální asistenci
x nácvik a edukaci sociálních dovedností
x zprostĜedkování návazných služeb
x možnost psychofarmakologické léþby
x podpĤrné terapeutické skupiny
x kognitivnČ behaviorální terapii
x zprostĜedkování návazné rezidenþní léþby
V roce 2008 bylo v této službČ 27 klientĤ. Z tČchto klientĤ bylo 16
žen, 9 mužĤ. Pokud jde o vČkovou strukturu klientĤ, ve vČku 18-26
let bylo 5 klientĤ, ve vČku 27-46 bylo 15 klientĤ a ve vČku 47 – 65 let
bylo 5 klientĤ. VČtšina klientĤ je s trvalým pobytem v Praze, pouze 3
klienti jsou mimopražští, z nichž jeden z Mníšku pod Brdy - byli jsme
pro nČho nejbližší dostupnou službou svého druhu. Další dva
mimopražští se dlouhodobČ zdržují v Praze (Praha 10 a Praha 8).
Ostatní klienti svým trvalým pobytem pocházeli z tČchto obvodĤ: 1
klient z Prahy 3; 6 klientĤ z Prahy 4; 1 klient z Prahy 5; 3 klienti
z Prahy 6; jeden klient z Prahy 8; 2 klienti z Prahy 9; 2 klienti z Prahy
10; 4 klienti z Prahy 11; 2 klienti z Prahy 12. Komunikovali jsme také
se zájemci o tuto službu, z nich s devíti intenzivnČji a vČtšinou se
pozdČji stali klienty naší služby, další jsou vedeni jako anonymní
zájemci o službu.
Sociální pracovník služby spolupracoval v roce 2008 s 38 klienty, z
toho bylo 23 žen.
Terénní programy
Vedoucí programu: Bc. Simona SklenáĜová
Terénní práce pro osoby ohrožené sociální exkluzí, se zvláštním
zamČĜením na osoby užívající návykové látky.
Hlavním cílem projektu je snižování rizikového chování uživatelĤ
návykových látek v Praze 11, Praze 4 a pĜilehlých oblastech. Dílþími
cíli jsou minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním drog
(hepatitida A, B a C, HIV, syfilis, absces, flegmóna) prostĜednictvím
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programu Harm Reduction a zabránČní šíĜení infekþních chorob.
Souþástí programu HR jsou výmČny injekþních stĜíkaþek a
vzdČlávání klientĤ pokud jde o bezpeþnČjší užívání drog a zdravotní
rizika s ním spojená.
Dalším zásadním cílem programu je motivace klientĤ k abstinenci a
ke zmČnČ životního stylu. Pro motivované klienty slouží terénní
program jako informaþní zdroj a mezistupeĖ mezi klientem a
zaĜízením zajišĢujícím léþbu.
Cílem služby je rovnČž ochrana širší komunity ve smyslu snahy o
snížení rizikových faktorĤ kriminality a poskytování poradenství
rodinám a blízkým osobám uživatelĤ v daném regionu.
Provádíme výmČnu a sbČr použitého injekþního materiálu, základní
zdravotní ošetĜení, sociálnČ právní poradenství, motivaþní rozhovory
s klienty, poskytování zdravotního materiálu, sociální asistenci a
doporuþujeme klientĤm testy na virová onemocnČní. Vzhledem ke
zvýšenému výskytu hepatitidy A v roce 2008 také výraznČ vzrostl
poþet klientĤ, kteĜí se na doporuþení nechali oþkovat.
Pracovní tým tvoĜili tĜi (od srpna 2008 dva) terénní pracovníci a
nČkolik dobrovolníkĤ. Služba byla v roce 2008 poskytována každý
všední den od 12 do 20 hod. Se zmenšením týmu se provoz od
srpna omezil na pondČlí, stĜedu a pátek. Poþet registrovaných klientĤ
v roce 2008 byl 149, což je pouze þást reálného poþtu klientĤ,
protože poskytnutí služby není vázáno na povinnost se registrovat.
Díky provádČní sekundárního výmČnného programu prostĜednictvím
již kontaktovaných klientĤ poskytujeme služby i skryté drogové
populaci. ProbČhlo 1283 kontaktĤ, 71 prvokontaktĤ, in-come
dotazníkĤ bylo vyplnČno 25. Poþet vymČnČného materiálu stoupl na
102 837 ks, sebraných bylo 540 ks.
BČhem roku 2008 bylo poskytnuto 34 krizových intervencí, 227
sociálních a zdravotních informací, 310 telefonických intervencí, 141
odkazĤ na jiné služby (léþebná zaĜízení, sociální a zdravotní služby).
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Poþet kontaktĤ
První kontakt
VýmČnný program
Poþet pĜijatých injekcí
Poþet vydaných injekcí
Poþet sebraných injekcí
Krizová intervence
Zdravotní ošetĜení
Odkazy na služby
Informace sociální a jiné
Telefonické intervence
Osobní asistence
VyplnČný in come
PĜípadová práce nedrog. zákl.
PĜípadová práce drog. zákl.
Registrovaní klienti

1283
71
1030
102837
97393
540
34
7
141
227
310
2
28
59
34
149

Anonymní psychologická a internetová poradna
Mgr. Dana Tomanová
Anonymní psychologická poradna se uskuteþĖuje formou
internetového poradenství a také je zde možnost jednorázové osobní
konzultace. Internetová anonymní poradna a anonymní osobní
poradna plní pĜedevším úlohu prostĜedníka pĜi hledání kontaktu na
poskytovatele psychosociálních služeb.
NejþastČjší problematikou zĤstávají problémy vztahové, komunikaþní
a psychosomatické. ýást dotazĤ se také týká závislostí, aĢ už jde
pĜímo o kontakt s lidmi, kteĜí sami mají problém se závislostí (na
alkoholu, drogách, gamblingu, popĜ. další) a hledají pomoc, nebo
s jejich blízkými, kteĜí se snaží získat nČjaké informace o
možnostech léþby a Ĝešení dané situace.
Internetová poradna je dnes díky široké dostupnosti internetu
snadno pĜístupná veĜejnosti. Oblíbená je asi také díky své
anonymnosti a urþité nezávaznosti. Využije ji tedy daleko širší oblast
lidí, a tedy i ti, kteĜí by jinak asi nevyhledali nebo dlouho váhali
vyhledat odbornou pomoc. Jako pĜíklad lze uvést napĜ. problematiku
sociální fobie: dotazy s touto problematikou tvoĜí asi 10%.
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BČhem roku 2008 opČt pĜevážná þást náplnČ þinnosti poradny
smČĜovala na odpovídání dotazĤ prostĜednictvím e-mailu.
ZodpovČzeno bylo 254 dotazĤ, osobní kontakt prostĜednictvím
anonymní poradny vyhledaly 4 osoby. E-mailové dotazy docházely
prĤbČžnČ bČhem celého roku a také byly prĤbČžnČ zodpovídány.
Klienti se do anonymní poradny hlásili nejþastČji nejdĜíve po e-mailu,
obþas zvolili pĜímo telefonický kontakt. Anonymní poradna pro
osobní návštČvu má vymezený þas v pondČlí odpoledne 13:00 16:00h, nicménČ je nutno se nejdĜíve objednat. Po dohodČ je možno
najít i jiný termín (po – þt). Poradna je umístČna v prostoru ESET,
Opatovská 1763.
Poradna byla v roce 2008 nadále vyhledávanou službou, poþet emailových dotazĤ i osobních návštČv se drží pĜibližnČ na stejné
úrovni jako v minulém roce.
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Finanþní hospodaĜení
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 (v celých tis. Kþ)

Název ukazatele
spotĜeba materiálu
spotĜeba energie
náklady na zboží
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištČní
ostatní danČ a poplatky
jiné ostatní náklady
odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného
majetku
tržby z prodeje služeb
úroky
jiné ostatní výnosy
pĜijaté pĜíspČvky
provozní dotace tuzemsko
hospodáĜský výsledek
pĜed zdanČním
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hlavní
492
37
20
2
1 272
4 132
1 276
204

ýinnosti
hospodáĜská
29
3
315
20
267
424
106
6
28

13

13
450
19

450
5
19
270
7 175

-327

-327

5
270
7 175
0

celkem
521
40
315
40
2
1 539
4 556
1 382
6
232
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EU
1 190

40

250

4 480

1 085

167

10

10
10
112
25

167

44

32
32

59

10
41

67
191
189
7

1 190

29
207

90

39

Ostatní

Vlastní
þ.

852

Nadace

celkem

200

600
900

Mý
P11

162

40

HMP
213
100
142
100
170
90
50
20

RVKPP MPSV
300
600
432
598
250
250
750
50

StĜediska
duální diagnózy
pĜechodné zamČstnávání
chránČné bydlení
tréninkový obchod
terénní programy
CDA
právní a soc. poradna
inter. psych. poradna
kurzy
tréninková kavárna
podporované zamČstnávání
ostatní

Praha
4

Výnosy v roce 2008 (v celých tisících Kþ)

8 321

celkem
1 703
767
834
907
870
865
132
52
29
1 061
900
201
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15
37

Celkem

653

161
2

materiál energie
201
3
5
12
4
8
247
2
29
1

StĜediska
duální diagnózy
pĜechodné zamČstnávání
chránČné bydlení
tréninkový obchod
terénní programy
CDA
právní a soc. poradna
inter.psych.poradna
tréninková kavárna
podporované zamČstnávání
ostatní

Náklady v roce 2008 (v celých tisících Kþ)

1 580

služby
451
60
223
109
113
230
26
7
176
85
100
4 053

mzdy
658
465
437
576
343
422
47
36
487
582

66

4
11

5
27
7

OON
12

1 374

odvody
235
153
130
199
130
150
16
2
156
203

885

87
28
227

jiné
142
77
27
247
8
30
12

8648

celkem
1699
758
834
1148
870
868
102
49
1078
900
342

Rozvaha k 31.12.2008 (v celých tis. Kþ)
Stav
k poslednímu
dni úþetního
období

Aktiva

A.
dlouhodobý
nehmotný
majetek
oprávky k
dlouhodobý
hmotný majetek
oprávky k

B.
zásoby
pohledávky

krátkodobý
finanþní
majetek
pĜechodné úþty
aktivní
Úhrn aktiv

stálá aktiva
software
poĜízení dlouhodobého nehmotného
majetku
softwaru
samostatné movité vČci a soubory
movitých vČcí
ostatní dlouhodobý majetek
samostatným movitým vČcem a souborĤm
movitých vČcí
dlohodobému majetku
obČžná aktiva
odbČratelé
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky
daĖ z pĜíjmĤ
daĖ z pĜidané hodnoty
pokladna
bankovní úþty
náklady pĜíštích období
pĜíjmy pĜíštích období

310
42
0
-42
340
388
-340
-78
1 416
19
37
89
506
0
0
128
609
8
0
1 726
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Stav k
poslednímu
dni úþetního
období

Pasiva

A.
jmČní
hospodáĜský
výsledek
B.
krátkodobé
závazky

pĜechodné
úþty pasivní

vlastní zdroje krytí stálých a obČžných
aktiv
vlastní jmČní
úþet hospodáĜského výsledku
nerozdČlený zisk,neuhrazená ztráta
minulých let
cizí zdroje
dodavatelé
pĜijaté zálohy
zamČstnanci
závazky k institucím sociálního
zabezpeþení a
zdravotního pojištČní
ostatní pĜímé danČ
výdaje pĜíštích období
výnosy pĜíštích období
dohadné úþty pasivní

1 065
1 009
-327
383
661
64
0
293

148
48
4
0

Úhrn pasiv

Dotace na provoz ze státního rozpoþtu

1 726

1 334

Dotace na provoz z rozpoþtu územních
samosprávných celkĤ

5 841

Pohledávky celkem

652

Závazky celkem

656
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Struktura pĜíjmĤ sdružení:
ostatní, 1%
vlastní þin., 8%

nadace tuz., 2%

EU, 15%

Stát, 58%

Samospráva, 16%

Struktura výdajĤ sdružení:
Náklady na správu, 5%

Náklady na plnČní
služeb, 95%
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Zpráva nezávislého auditora
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PodČkování
Je nám ctí zde podČkovat všem, kteĜí nejrĤznČjšími zpĤsoby
podpoĜili naši þinnost.
DČkujeme vám za prostĜedky, práci i sympatie, jež jste nám
vČnovali. Vaší podpory si velice vážíme.
Za finanþní podporu dČkujeme:
Fond T-Mobile prostĜednictvím nadace VIA
Hlavnímu mČstu Praha
MČstská þást Praha 4
MČstská þást Praha 11
MPSV
MZ
Nadace Bona
RVKPP
Za darování služby, vČcného daru þi poskytnutí služby:
Anno
Lundberg & Velda
Mgr. Milan Milner
SynCon
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Aktuální kontakty
PěEDSTAVENSTVO SDRUŽENÍ
MUDr.OndĜej PČþ, pĜedseda pĜedstavenstva
Vejvanovského 1610/1, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879-80, e-mail: eset.pec@volny.cz
Mgr. Marie Suková, þlenka pĜedstavenstva
e-mail: Marie.Sukova@seznam.cz
MUDr. Milena Herþíková, þlenka pĜedstavenstva
e-mail: mhercikova@seznam.cz
Finanþní manažer
Ing. JiĜí Augusta
Starodubeþská 5/99, 107 00 Praha 10
Tel:272 920 297, e-mail: finance@esethelp.cz
Projektový koordinátor
Šístková VČra
e-mail: vera@roc.cz
Organizaþní a administrativní pracovníci
KanceláĜ sdružení
Jana Kytková
Starodubeþská 5/99, 107 00 Praha 10
Tel: 774 186 262, e-mail: office@esethelp.cz
Pracovník pro hospodáĜskou správu sdružení
Renata Konopásková
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879, e-mail: klinikaeset@volny.cz
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Mzdová úþetví
Jana Škarecká
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
Tel/fax:272 940 879, e-mail: eset.kancelar@volny.cz
VEDENÍ PROJEKTÚ A JEJICH PRACOVNÍCI
Regionální systém péþe na Praze 11
MUDr. OndĜej PČþ
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879-80 e-mail: eset.pec@volny.cz
PĜechodné zamČstnávání
Gabriela Vopatová, DiS.
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 937 712, e-mail:prech.zam@esethelp.cz
Centrum denních aktivit
Anna Vaculíková, DiS., Jana Šnauerová
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 937 712, e-mail: centrum@esethelp.cz
Podporované zamČstnávání
Bc. Tomáš Kasík
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 937 712, e-mail: podpor.zam@esethelp.cz
Tréninková resocializaþní kavárna
Mgr. KateĜina Kostlánová, Bc. Tereza Vrbová
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 937 712, e-mail: kavarna@esethelp.cz
Tréninkové chránČné bydlení
Mgr. Petra Bodláková
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 937 712, e-mail: chranenebydleni@esethelp.cz
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Právní a sociální poradna
Jana PČþová
Vevanovského 1610, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879-80, e-mail: janapecova.škola@seznam.cz
Anonymní psychologická internetová poradna
Mgr. Dana Illanová
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 937 712, e-mail: poradna@esethelp.cz
Sociální a pracovní zaþleĖování osob s duální diagnózou
MgA. Barbora Tomášová
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 937 712, e-mail: dualky@esethelp.cz
Terénní programy
PhDr. Alice Holeþková, Jana Šnauerová
Starodubeþská 5/99, 107 00 Praha 10
Tel: 721 240 191, e-mail: teren.drogy@esethelp.cz
VzdČlávací semináĜe
MUDr. OndĜej PČþ a Renata Konopásková
Tel/fax: 272 940 879-80, e-mail: klinikaeset@volny.cz
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