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Vítejte na stránkách výroční zprávy společnosti POHODA za rok 2016.

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením zajišťuje sociální služby dospělým lidem
s mentálním a kombinovaným postižením. Na poli sociální práce není žádným nováčkem, neboť byla
založena již v roce 1998. Následující rok POHODA otevřela první ze svých chráněných bytů jako
alternativu ústavním pobytovým službám. Další služby na sebe nenechaly dlouho čekat. V současnosti
POHODA provozuje pět chráněných bytů, denní stacionář, terénní odlehčovací službu a osobní
asistenci. Vzdělávání svých pracovníků, i jiných organizací, zajištuje skrze vlastní akreditované kurzy.
Od roku 2011 se věnuje také sociálnímu podnikání. Provozuje kavárnu Bílá vrána, ve které trvale
zaměstnává lidi s mentálním postižením. Ti se podílejí na všech činnostech podniku, včetně
vyhledávané cateringové služby.
POHODA v roce 2016 vstoupila do dospělosti a kavárna Bílá vrána oslavila své páté narozeniny. Bílá
vrána završila rok působení na nové adrese v centru Prahy v ulici Ve Smečkách 5. Změna místa v roce
2015 byla strategickým rozhodnutím, do té doby působila kavárna ve Stodůlkách. V následujícím roce
POHODA získala cenu Floccus Nadace České spořitelny, v kategorii Cena pro organizace. Nominaci na
cenu získala od městské části Praha 1, která si cení POHODY a Bílé vrány za spolupráci s místními
organizacemi, firmami a vytváření příležitostí pro setkávání občanů.
Rok 2016 přinesl i finanční komplikace. POHODA musela flexibilně reagovat na propad ve financování
služby chráněné bydlení z veřejných zdrojů. Krizovou situaci pomohly, vedle jiných opatření, vyřešit
prostředky z Nadačního fondu AVAST. Ten POHODĚ již několikrát „vytrhl trn z paty“. Podobné situace
organizaci nutí vkládat více pozornosti do hledání cest k získávání dalších zdrojů financování. Nejen
pro pokrytí nákladů na služby, ale také pro vytvoření důstojných podmínek pro práci zaměstnanců.
Tak, aby pro ně práce v POHODĚ byla motivující.
Naopak jeden z radostných milníků bylo otevření chráněného bydlení pro tři ženy v lokalitě Háje,
v bytě získaném k pronájmu od MHMP. Tyto paní žily několik let v bytě s větší podporou. Postupem
času se osamostatnily natolik, že nyní užívají jen několik hodin asistence v měsíci. Stěhování
předcházela důkladná příprava spolu s asistenty.
POHODA se také zapojila do projektu Erasmus+. K osmi měsíční stáži přijala čtyři absolventky
magisterského studia oboru sociální práce ze Slovenska. Dvě z nich po ukončení stáže v POHODĚ
zůstaly na pozicích asistentek ve službách chráněné bydlení a denní stacionář.
V září 2016 POHODA zahájila práci na projektu „Rozvoj organizace POHODA“ financovaného
Evropským sociálním fondem. Zaměřuje se na profesionalizaci organizace, úpravu či zavedení
procesů v několika klíčových oblastech. Výstupem bude i strategický plán na období 2018 – 2022.
Více, nejen o projektu, se dočtete na dalších stránkách výroční zprávy.
Dovolte, abych na závěr poděkovala všem pracovníkům POHODY, její správní a dozorčí radě,
partnerským a spolupracujícím organizacím, firemním i individuálním dárcům, nadacím a nadačním
fondům, dobrovolníkům a jejím příznivcům. Díky zkrátka patří všem, kteří se podíleli na tom, že
POHODA úspěšně završila rok 2016 a směle vykročila do dalšího roku.

2

Ať se POHODĚ i Vám daří!
Lucie Mervardová
ředitelka, POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2016
Asistence POHODA
V programu Asistence POHODA zajišťuje tým osobních asistentů v čele s manažerkou
služby dvě sociální služby. Terénní odlehčovací službu a osobní asistenci.
Terénní odlehčovací služba
Odlehčovací službu poskytujeme celoročně na území Prahy a v jejím nejbližším okolí. Naším
cílem je poskytnout lidem, kteří pečují o dospělého člověka s mentálním a kombinovaným
postižením, prostor pro sebe. Mnozí si potřebují udržet zaměstnání, zařídit své úřední
záležitosti, jít k lékaři, nebo relaxovat a to s vědomím, že je zatím o osobu, o níž většinu času
pečují, dobře postaráno. Naši asistenti zastoupí pečující osobu tak, aby mohli člověku se
znevýhodněním zajistit potřeby spojené s hygienou, stravováním a sebeobsluhou. V rámci
služby nabízíme také své zkušenosti z osobní asistence lidem s mentálním a kombinovaným
postižením. Snažíme se člověka se znevýhodněním do všech činností zapojit tak, aby se
rozvíjel k větší soběstačnosti. Také zde vycházíme z metodiky přístupu zaměřeného na
člověka.
Služba je poskytována celoročně v pracovní dny po – pá od 10:00 do 18:00 hodin.
Statistická data pro rok 2016:
Počet uživatelů služby: 13 (50 % tvoří lidé s IV. stupněm závislosti, 6 žen a 7 mužů
Počet poskytnutých hodin asistence: 2509
Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají naplňovat potřeby uživatele služby v činnostech jako je osobní
hygiena, stravování, sebeobsluha. Dále podporují uživatele v osamostatňování, tj. v
rozhodování o důležitých věcech jeho života, prosazování osobních práv a uskutečňování
osobních potřeb, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik dovedností orientace ve městě, samostatné cestování aj. Asistenti umí správně reagovat i na potřeby
klientů, kteří vyžadují velkou mírou podpory. Osobní asistenci nabízíme již 14 let a
domníváme se, že poskytujeme kvalitní léty prověřenou službu. U lidí s menší mírou podpory
pomáháme tomu, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Jejich
znevýhodnění či materiální možnosti nevyžadují komunitní bydlení, ale bez podpory v
udržování domácnosti, osobní péči a vyřizování běžných záležitostí se neobejdou.
Služba je poskytována celoročně v pracovní dny po – pá od 10:00 do 18:00 hodin.
Obě služby probíhají v domácím prostředí nebo jinde podle předem dohodnutého programu,
který si pečující osoba/uživatel sjedná již během domlouvání podpisu smlouvy. Obsah
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terénní odlehčovací služby se obvykle týká oblastí, ve kterých uživatelé potřebují podporu.
Například při oblékání, obouvání, podávání jídla, chůzi po bytě i mimo něj, cestování
v dopravních prostředcích, vyhledávání vhodných spojení v dopravě, komunikaci s okolím,
apod.
Do všech činností se snažíme uživatele služby maximálně zapojovat, aby získával nebo si
udržoval potřebné dovednosti. S ohledem na míru jeho znevýhodnění. I člověka s velkou
mírou postižení zapojujeme do činností, které se ho týkají a tím mu umožňujeme být aktivní
a rozvíjet se. Komunikujeme s rodinnými příslušníky a blízkými lidmi uživatele tak, aby naše
podpora byla efektivní, naplňovala představy a potřeby uživatele a reagovala na situaci
prostředí, kde uživatel služby žije.
Nezbytnou součástí naší práce s klientem je tvorba a pravidelná revize individuálních plánů,
ve kterých je definováno, čeho chceme společně dosáhnout, v jakém čase, jakým způsobem,
s kým atd. Snažíme se zapojit nejbližší okolí člověka. V roce 2017 bychom chtěli s klienty a
jejich blízkými zpracovat plány pro situace, kdy jejich pečovatelé náhle nebudou schopni péči
a podporu zajistit (hospitalizace, úmrtí…). V tuto chvíli tyto situace nejsou u mnohých řešeny
a člověk s postižením se tak ocitá v nejistotě, co s ním bude.
Podařilo se nám v roce 2016:

Při odlehčovací službě naplňovat zakázku rodinných pečovatelů a poté činnosti
přizpůsobovat lidem s postižením, se kterými jsme přímo pracovali. Pravidelně
jsme vyhodnocovali naplňování individuálního vymezení služby.

Flexibilně reagovat a zajistit asistenci uživatelkám podle krizového plánu úmrtí
pečovatele.

Udržet u některých uživatelů stávající psychické i fyzické síly.

Uspořádat teambuilding - setkání pracovníků POHODA, o.p.s. Dařilo se stmelit
pracovníky, pomoci jim vzájemně se poznat a komunikovat spolu, utužit jejich
vztahy. Pracovali jsme na tom, jak lépe řešit krizové situace, rozvíjet kreativitu a
komunikační schopnosti pracovníků.

Uspořádat informační setkání uživatelů, opatrovníků a blízkých osob uživatelů
našich služeb.

Zorganizovat den otevřených dveří organizace POHODA, poskytnout informace
zájemcům o službu.

Spolupracovat s MČ Praha 12, 7, 10 aj. na komunitních nebo akčních plánech
sociálních služeb.

Uspořádat 3x ročně metodické setkání všech asistentů služeb z důvodu
prohlubování a upevňování odborných znalostí.

Udržet pravidelnou supervizi týmu v četnosti 1x za 4-6 týdnů.
Statistika služby pro rok 2016:
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Počet uživatelů služby: 14 (z toho více jak 50 % se IV. stupněm závislosti)
Počet poskytnutých hodin asistence: 1849,5
Věk uživatelů obou služeb: 50 % lidé ve věku 25 až 39 let; 50 % lidé ve věku 40 až 65 let
Představení týmu:
Jana Švajglová, manažerka programu Asistence POHODA, lektorka Vzdělávání POHODA
Jan Holiš, osobní asistent, koordinátor asistence
Irena Zítková, osobní asistentka
Sára Klauzová, osobní asistentka
Lucie Zbrojová, DiS., osobní asistentka
Michaela Brýlová, DiS., osobní asistentka
Bc. Martin Tupý, osobní asistent
RNDr. Boris Šír, osobní asistent
Mgr. Lukáš Viktořík, osobní asistent
Lenka Fojtová osobní asistentka, asistentka chráněného bydlení
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Klub POHODA
V Klubu POHODA poskytujeme sociální službu denní stacionář. Jedná se o ambulantní
formu podpory pro osoby s mentálním a kombinovaným znevýhodněním. Dochází k nám
lidé, kteří v důsledku svého znevýhodnění nemohou zůstat sami doma bez podpory okolí,
zároveň chtějí smysluplně trávit svůj čas a aktivně se podílet na rozhodování o svém
programu. Program služby probíhá podle společně dohodnutého denního harmonogramu,
v opakujících se týdenních cyklech. Na jeho tvorbě (každé tři měsíce) se podílejí sami
uživatelé služby. Navrhují aktivity, kterým by se rádi věnovali. Na výběr mají z několika
různorodých činností. Většinou paralelně probíhají 2-3 činnosti. Nabídka aktivit vychází z
potřeb uživatelů, které tak naplňujeme.
Služba je poskytována celoročně, v pracovní dny od 7:20 do 16:00 hod. Výjimku tvoří
uzavírka v období mezi vánočními svátky a Novým rokem a dva týdny v období letních
prázdnin.
Součástí denního stacionáře je „Dílnička“ – terapeutická dílna. Naši klienti se i v roce 2016
účastnili výroby ručně tvořených produktů i jejich prodeje na trzích. Sortiment tvoří široká
nabídka mýdel, soli do koupele a dalších koupelových doplňků. V nabídce přibyl sprchový gel,
nebo čistič toalet. S hrdostí vyprávěli kupujícím o výrobě a s radostí zaučovali stážisty ve
výrobě. Před Vánoci jsme se již tradičně věnovali scrapbookingové výrobě PF přání a výrobě
koupelových doplňků, které firmy objednávají pro své obchodní partnery jako firemní dárky.
Mohli jste nás potkat na akci v obchodním centru DBK v rámci akce “Týden neziskových
organizací”, ve Škodově paláci, na webových stránkách „Vedle sebe“ a jinde. Vidět jste nás
mohli v ranních zprávách České televize.
V roce 2016 jsme během léta začali pracovat na projektu „Návraty“, který se věnoval
vzpomínkám, místům a věcem blízkým našim uživatelům služby v pokročilejším věku.
Postupně jsme navštěvovali místa, která se pojila s jejich minulostí, a věnovali jsme se při
tom reminiscenci. Sice se nám nepodařilo zrealizovat návštěvu všech naplánovaných míst,
ale pro velký úspěch aktivity u klientů Klubu, v ní budeme pokračovat v dalším roce.
Výstupem může být výstava „Návratů“ v Bílé vráně, naší sociální kavárně Ve Smečkách.
Podařilo se nám v roce 2016:
 Navázat bližší spolupráci s DOZP Sulická. Uživatelé domova měli možnost na Dnu
otevřených dveří si vyzkoušet prožitek z divadelní dílny, snoezelenu a muzikodílny
zaměřené na relaxaci. Spolupráce se odrazila v možnosti uživatelů navštěvovat náš
denní stacionář.
 Dokončit relaxační místnost s prvky snoezelen a poskytnout odborné vzdělání v MSE
konceptu zaštiťujícímu terapeutovi.
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Realizovat nový kurz zaměřený na trénink kognitivních smyslů uživatelů denního
stacionáře.
Udržet v kurzech co největší provázanost s aktivitami denního života.
Realizovat nácvik pracovních dovedností v reálném pracovním prostředí.
Podporovat uživatele v sebevyjádření při tvorbě webových stránek
www.klubpohoda.org a divadelními hrami na festivalech.
Uspořádat informační setkání uživatelů, opatrovníků a blízkých osob uživatelů.
Zorganizovat den otevřených dveří organizace POHODA a komunitní zdobení
vánočního stromu spoluobčanů MČ Praha 4.
Spolupracovat s MČ Praha 12, 7, 10 aj. na komunitních nebo akčních plánech
sociálních služeb.
Uspořádat 3x ročně metodické setkání všech asistentů služeb z důvodu prohlubování
a upevňování odborných znalostí.

Statistika služby v roce 2016
Počet uživatelů: 12
Průměrný věk: 52,3 let (lidé 27 až 64 let: 83,3% ,lidé 65 a více let: 16,7%)
Přijatých zájemců: 2
Ukončených smluv: 1
Počet dnů provozu: 236 dnů
Počet hodin provozu: 2093
Počet hodin asistencí: 11 613,3
Počet hodin dobrovolnické práce: 29 h - doprovody na kulturní a jiné akce; podpora při
aktivitách v programu, výlety aj.
Představení týmu:
Mgr. Šárka Petrášová, manažerka programu, ergoterapeutka
Mgr. Lucie Štěpánová, osobní asistentka, zástupkyně manažerky programu
Petra Tupá, osobní asistentka, studentka ergoterapie
Julius Eliáš Berky, osobní asistent (od 2/2016 do 7/2016)
Bohdan Prachař, lektor muziko dílny (od 2/2016 do 5/2016)
Bc. Tomáš Vacek, lektor muziko dílny (od 10/2016)
MgA. Oskar Bábek, lektor divadelní dílny
Mgr. Veronika Baculíková, stážistka programu Erasmus+ (od 7/2016)
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Bydlení POHODA

V rámci programu Bydlení POHODA poskytujeme chráněné bydlení dospělým lidem s
mentálním znevýhodněním, kteří se neobejdou bez přiměřené míry podpory druhé osoby.
Jedná se zejména o starší lidi, kteří nemají žádnou blízkou osobu. Dále třicátníky, kteří se
osamostatňují od rodičů. Podporujeme je v dovednostech, které potřebují k zajištění
svých každodenních potřeb a v činnostech, které s bydlením souvisí (udržování
domácnosti, stravování, osobní hygiena aj.). V bezpečném prostředí, s využitím rizikových
plánů, jim umožňujeme na věci a postupy přicházet samostatně nebo s nezbytnou mírou
podpory.
Výsledkem našeho přístupu je větší samostatnost uživatelů, díky které vyžadují méně
podpory z naší strany, vytvářejí si kolem sebe síť dalších kontaktů, žijí aktivněji a mají
mnohem větší vliv na svůj život.

Našimi uživateli služby jsou především lidé, kteří nemají žádnou zkušenost se službami
ústavního či komunitního typu. Žili do pozdního věku s rodiči nebo příbuznými a naše služby
začali využívat až po jejich úmrtí. V případě, že by byli nuceni žít ve velkém kolektivu, zažívali
by velké trauma. To máme ověřeno z návštěv některých zařízení mimo Prahu. Tedy mimo
území, kde byli doposud zvyklí žít. Své zkušenosti z dlouhodobého provozování chráněných
bytů poskytujeme kolegům ze zařízení, která nyní procházejí transformací nebo jí již prošli.
Získávají tak jedinečné, praxí ověřené, zkušenosti, informace a návody k řešení konkrétních
situací jak z provozu služby, tak ze spolupráce s jejich uživateli.
V rámci jednoho z chráněných bytů disponujeme tzv. interním odlehčovacím lůžkem, které
využíváme v situacích, kdy obyvatel jiného bytu potřebuje změnu prostředí a lidí kolem sebe.
Máme s tímto řešením pozitivní zkušenosti.

Službu poskytujeme v pěti chráněných bytech na území městských částí Praha 2, Praha 4,
Praha 12 a Praha 13.
Podařilo se nám v roce 2016:


Otevřít pátý chráněný byt na Praze 11 s minimální mírou podpory. Oslovili jsme tři
uživatelky služby z našich stávajících bytů, které již vyžadovaly menší míru podpory.
Samy projevily přání se více osamostatnit. Tyto uživatelky se shodly na společném
bydlení a stěhování mohlo začít. Každá z nich žije v jednolůžkovém pokoji. Společně
užívají sociální zařízení a kuchyň. Uživatelky se účastnily plánování změny bydlení,
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definování pravidel v novém bytu, vybavení domácnosti atd. Asistenci využívají pouze
několik hodin měsíčně.
Naplnit spolu s některými klienty jejich cíle, které si definovali ve svých individuálních
plánech. Díky spolupráci docílili většího osamostatnění v konkrétních oblastech. Toto
je naší snahou u všech uživatelů a považujeme za úspěch, že se nám to společně daří.
Snažíme se také zajistit prostředí, kde se lidé cítí dobře, jsou motivovaní a mají
dostatečnou podporu v ošetření každodenních potřeb.
Dosáhnout pokroku u klienta, který dlouhodobě žije v jednom z chráněných bytů.
Podílí se na všech činnostech, které s bydlením souvisí. Společně s klíčovým
asistentem zpracovává individuální plán, kde se zaměřují hlavně na oblast v
hospodaření s penězi. Za velký úspěch považujeme, že se tento klient výrazně
posunul v komunikační úrovni a dokáže projevit své názory a postřehy.
Snížit počet nočních služeb v chráněném bydlení díky rozvoji dovedností uživatelů
služby, čímž jsme byli schopni vyřešit nedostatek prostředků klientů na provoz služby.
Omezení služeb neohrozilo kvalitu služby, ani bezpečí klientů.
Uspořádat dvoudenní teambuilding - setkání pracovníků POHODA. Cílem bylo stmelit
pracovníky, rozvíjet jejich kreativitu a komunikační dovednosti, sladit týmovou
spolupráci nezbytnou pro profesionální práci s klienty, vzájemně konzultovat stávající
metodické postupy.
Zachovat frekvenci týmové supervize jedenkrát za šest týdnů, na které mají asistenti
možnost řešit krizové a jiné situace. Asistenti rovněž mohou využít, po konzultaci s
nadřízeným, individuální supervizi.
Realizovat pobyt uživatelů služby v Třeboni pro starší a méně mobilní obyvatele
chráněných bytů a některé uživatele denního stacionáře.
Uskutečnit zahraniční dovolenou v Itálii v městečku Cavallino.
Asistent Rostislav Matějka byl zařazen do užšího kola soutěže o cenu Pečovatel roku
2017, kterou uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Statistika služby v roce 2016:
Počet lůžek: 22
Počet dnů provozu: 365
Podaných žádostí o službu chráněného bydlení: 13
Přijatých klientů: 3
Uživatelé, kterým byla poskytnuta služba: 21
Ukončených pobytů: 2
Průměrný věk klientů: 46 let
Lidé dospělí 18 až 26 let: 9,52 %
Lidé dospělí 27 až 64 let: 85,71 %
Mladší senioři 65 a více let: 4,77 %
Představení týmu:
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Mgr. Jana Miškuvová, manažerka služby
Bc. Barbora Mádlová, osobní asistentka, zástupkyně manažerky
Mgr. Miroslav Sklenář, osobní asistent, vedoucí bytu
Lenka Fojtová, osobní asistentka
Jiřina Jáchimová, osobní asistentka
Tamara Tamchynová, osobní asistentka
Rostislav Matějka, osobní asistent
Petra Žáková, osobní asistentka (do 6/2016)
Mgr. Jana Tomíčková, osobní asistentka (do 8/2016)
Bc. Vojtěch Rosulek, osobní asistent (do 2/2017)
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PROGRAMY A ČINNOSTI V ROCE 2016
Dobrovolně v Pohodě
Dobrovolnický program Dobrovolně v Pohodě 2016 je akreditovaný MVČR. Cílem
programu je spojovat lidi, kteří jsou ochotní nabídnout svou podporu, znalosti a schopnosti
lidem, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s
mentálním či kombinovaným postižením, případně s organickým poškozením mozku.
Podařilo se nám v roce 2016:





V roce 2016 se nám podařilo získat akreditaci programu Dobrovolně v Pohodě u
MVČR na další 4 roky a dostali jsme také dotaci na rok 2016 v celkové výši 28 000 Kč.
Navázali jsme úspěšnou spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou
podnikohospodářskou - CEMS Office a přibylo nám tak 6 dobrovolníků do kavárny
Bílá vrána. Celkem odpracovali 36 hodin.
Spolupracovali jsme také s organizací Byznys pro společnost a jsme součástí portálu
firemního dobrovolnictví www.zapojimse.cz.

Díky této spolupráci nás podpořili firemní dobrovolníci z:
Procter & Gamble – 5 osob, malování v kavárně, 37,5hod
ČSOB Leasing - 2 osoby, zdobení perníčků, 16 hodin
Skupina Generali - 2 osoby, zdobení perníčků, 8 hodin
Celkem za rok 61,5 hod.


Podařilo se nám také uspořádat schůzku koordinátorů dobrovolníků, kde se
koordinátoři z různých organizací podporují, diskutují a řeší otázky týkajících se
dobrovolnictví. Jedná se o podpůrnou skupinu, mezi jejíž účastníky patří LATA, Krása
pomoci, Hestia, FOSA, Dobroduš, Letní dům a další.

Proběhlo osmihodinové školení našich dobrovolníků zaměřené na „Role a hranice
dobrovolníka při výkonu dobrovolnické činnosti“.
V roce 2016 jsme se účastnili půlročního projektu Gerontologického institutu, o.p.s. Senior
komunitě, komunita seniorovi (o mezigeneračním dobrovolnictví), do kterého se aktivně
zapojil dobrovolník/ senior pan Jaromír Polidor a manažerka dobrovolníků POHODA. Cílem
bylo hlouběji se věnovat vybraným otázkám praxe seniorského dobrovolnictví a
dobrovolnických aktivit ve prospěch seniorů.
V průběhu pěti společných setkání jsme otevřeli tato témata: nábor dobrovolníků - seniorů,
nábor dobrovolníků do aktivit pro seniory; specifika práce dobrovolníků různých věkových
skupin se seniory a jejich specifickými potřebami; konfliktní situace ve vztahu dobrovolníka a
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seniora; motivace dobrovolníků – seniorů, prevence vyhoření; vzdělávání a supervize v práci
se seniorskými dobrovolníky.
Manažerka programu absolvovala kurz Management dobrovolnictví I. - Rámcový program
základního kurzu pro koordinátory dobrovolníků od organizace Hestia.
Mezi další aktivity roku 2016 patřily revize Etického kodexu, účast na NGO Marketu a na
veletrzích sociálních služeb, Hradeckých dnech sociální práce. Také jsme provedli prezentační
a náborovou akci na gymnáziu PORG Libeň a na Evangelické akademii Vyšší odborné školy
sociální práce a střední odborné školy.
Statistika služby v roce 2016
V průběhu roku jsme spolupracovali se 13 dobrovolníky, kteří ve prospěch našich klientů
odpracovali 287,5 dobrovolnických hodin z dlouhodobých smluv (91 – 270 dnů) a 40 hodin z
krátkodobého dobrovolnictví (1 – 90 dnů mix lidí).
Firemní dobrovolnictví 61,5 hodin
Všechny sečtené dobrovolnické hodiny za rok 2016 činí 389 hodin.
Představení týmu Dobrovolníci 2016 dlouhodobé smlouvy:
Bc. Jitka Hrubešová, koordinátorka programu
David Hrubeš
Veronika Hrubešová
Ivana Petráňová (Kolouchová)
Ivana Homolková
Jaromír Polidor
Magdalena Roubínková
Milana Bazanac Kadlčíková
Tereza Vránová
Hana Toulová
Eva Šumberová
Klára Kajerová
Barbora Cyrányová
Anežka Kyselková
13

14

Odborné vzdělávání POHODA
Odborné Vzdělávání POHODA je služba, jejímž cílem je nejen poskytování kvalitního
vzdělávání ale také podpora a rozvoj sociálních a dalších služeb pro lidi s mentálním
postižením.
Podařilo se nám v roce 2016:








V rámci projektu ERASMUS+ od července 2016 do února 2017 jsme získali čtyři
stážistky -absolventky Katolické univerzity v Ružomberku, katedry Sociální práce.
Byly to Mgr. Petra Kekeľová, Mgr. Veronika Plevová, Mgr. Veronika Baculíková a Mgr.
Monika Ovsenná. Celkem v Pohodě zdarma odpracovaly 840 hodin.
Účastnili jsme se XIII. Hradeckých dnů sociální práce, což byla konference na Téma
„Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí“. Mezi přednášejícími byla i ředitelka
Pohody Mgr. Lucie Mervardová.
V roce 2016 se nám podařilo rozšířit lektorský tým o Mgr. Petra Ptáčka, Mgr. Rút
Dvořákovou, Mgr. Lucii Lauermannovou, MgA. Helenu Bezděkovou a Mgr. Markétu
Vyštejnovou.
Také se nám podařilo prodloužit akreditaci ke kurzu Demence u osob s mentálním
postižením a nově nabízíme „Informačně/poznávací pobyt v chráněném bydlení pro
zájemce o službu, rodinné příslušníky, opatrovníky či studenty“. Cílem kurzu je
seznámit účastníka se službou chráněné bydlení a zodpovědět otázky k této službě.
Potencionální klient si zde nezávazně vyzkouší, co takové osamostatnění od rodičů
v chráněném bydlení obnáší. Rodiče uvidí, že jejich syn či dcera může převzít za sebe
zodpovědnost s potřebnou mírou podpory a že není třeba obav z budoucnosti. Pobyt
je realizován na chráněném bytě Pohody v Kodymově ulici v délce 2 dnů pod vedením
Manažerky Mgr. Jany Miškuvové a týmu asistentů z chráněného bydlení.

Statistiky služby v roce 2016
Realizováno:
23 otevřených kurzů
12 kurzů na klíč
2 pilotní kurzy
Celkem 37 kurzů
Studentské praxe/stáže 10 x
Od roku 2009 proškoleno 3178 kurzistů.
Za rok 2016 proškoleno 304 účastníků.
Za rok 2016 investovala POHODA do vzdělání svých zaměstnanců za odborné kurzy částku ve
výši 61 000 Kč.
Témata nabízených kurzů:
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Bakalářská práce I. II.
Dejte šanci kolegům či podřízeným, aby vám porozuměli – trénink dovedností – komunikace,
obrana faulů, asertivita, vedení porady a diskuse
Demence u osob s mentálním postižením
Chráněné bydlení I. aneb jak je to v praxi
Chráněné bydlení II.
Jak respektovat práva lidí s mentálním postižením a pracovat s nimi v sociálních službách
Jak zapojit lidi s těžším postižením do plánování
Klíčový pracovník
Téma sexuality v pomáhajících profesích
Práce se stresem v pomáhajících profesích
Role a hranice pracovníka v sociálních službách a prevence syndromu vyhoření
Sebepoznáním k větší efektivitě
Tanečně-pohybová aktivizace seniorů a lidí s demencí
Umírající klient v chráněném bydlení: komunikace, etika, příklady dobré praxe
Uvolnění napětí a využití relaxačních technik při práci s klientem
Já jako „pracovní“ nástroj
Vedení spolupracovníků a účinné poskytování zpětné vazby
Lektorský tým:
Bc. Jitka Hrubešová, manažerka vzdělávání
Lektoři 2016:
Mgr. Anna Beránková
Mgr.Tereza Cimrmannová Ph.D.
Mgr. Iva Fryšová
Mgr. Jiří Kučera
Mgr. Lucie Mervardová
Mgr. Lenka Papáčová
Mgr. Ing. Ivana Vodová
Mgr. Bc. Lucie Lauermannová
MgA. Mgr. Helena Bezděková
Mgr. Markéta Vyštejnová
Mgr. Petr Ptáček
Mgr. Rút Dvořáková
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Fundraising
Pomáhá organizaci prostřednictvím získaných finančních prostředků, věcných darů a
obchodními příležitostmi realizovat aktivity v její hlavní i vedlejší činnosti. Tedy
poskytování sociální služby lidem s postižením a provoz sociálního podniku Kavárna Bílá
vrána.
Podařilo se nám v roce 2016:
Primárně jsme se soustředili na získávání finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů
zaměstnanců s postižením v Kavárně Bílá vrána a mzdy asistentů v chráněném bydlení.
Fundraisingem jsme vždy nedocílili získání finančních prostředků, ale získali jsme jinou
hodnotu ve formě zakázek pro náš sociální podnik, spolupráce s firmami, dobrovolnictví či
jiné. Rok 2016 považujeme za úspěšný. Výše získaných prostředků přesáhla předpokládanou
cílovou částku, s ohledem na dosažené prostředky v předcházejícím roce.
Fundraising se na výnosech organizace podílel:


cca 7 %, což je oproti roku 2015 nárůst o 70 %

Jak plánujeme naše aktivity rozvíjet?
Chceme se více zaměřit na individuální dárcovství v POHODĚ. Tyto dary budou nasměrovány
do nově vzniklého Fondu POHODY, ze kterého budeme čerpat prostředky na podporu
uživatelů služby s nedostatečným příjmem, aby mohli i nadále využívat našich sociálních
služeb. Prostředky využijeme také na nákup věcí a služeb potřebných pro provoz organizace
a sociálních služeb. Za nezbytné považujeme získání finančních prostředků pro mzdové
ohodnocení pracovníků v sociálních službách, kteří jsou celorepublikově finančně
podhodnoceni. Tato skutečnost se odráží ve výši námi získaných dotací. Naše služby pak
nejsou v získávání a udržení kvalitních pracovníků schopny konkurence s jinými profesemi.
To považujeme v současnosti za klíčové. Stejně tak prostředky, které získáme na pokrytí
nákladů na pracovníky s postižením v Kavárně Bílá vrána, pomohou celkovému hospodaření
sociálního podniku. Nadále budeme rozvíjet cateringové služby, chceme navázat na velmi
úspěšný rok 2016. Za což děkujeme především našim pracovníkům kavárny a zákazníkům,
kteří se k nám opakovaně vraceli a využívali našich služeb. Také děkujeme všem dárcům,
podporovatelům a partnerům.

Zoran Dukić, fundraiser
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Kavárna Bílá vrána
Kavárna Bílá vrána je sociálně prospěšný podnik, jehož hlavním cílem je zaměstnávat lidi s
mentálním postižením a jeho prostřednictvím informovat veřejnost o této skupině
obyvatel.
Podařilo se nám v roce 2016:











Největším úspěchem je jistě navýšení tržeb jak kavárny, tak hlavně cateringu, udržení
stávající důležité klientely a získání nových klientů. Daří se nám také získávat zakázky
na doporučení, zákazníci od nás odcházejí spokojení a rádi se vrací.
Podařilo se nám realizovat velký catering pro organizaci Člověk v tísni a její filmový
festival Jeden svět, na což jsme velmi pyšní.
Také jsme navázali úspěšnou spolupráci s Dejvickým divadlem, kam jezdíme prodávat
při pravidelných předprodejích vstupenek přímo v budově divadla.
Navázali jsme spolupráci s Nadací ČEZ, pro které realizujeme catering vždy jedenkrát
do měsíce a již podruhé jsme byli pozváni jako dodavatelé občerstvení na velikou akci
NGO Market, největší veletrh neziskových organizací v ČR.
Mezi naše úspěchy musíme však rozhodně přiřadit to, že se nám daří udržovat vysoký
standard obsluhy a kvalitní kuchyně. Daří se nám vařit z čerstvých surovin, stejně tak
jako se vyhýbat umělým dochucovadlům a náhražkám.
Jsme také velice rádi, že máme stabilní tým kolegů s mentálním postižením, kterým
se zaměstnání v Bílé vráně líbí a přináší jim radost do života.
Určitě nemůžeme vynechat i zmínku o tom, že veškeré daňové změny a přechod na
EET jsme zvládli velice dobře.

Jak plánujeme naše aktivity rozvíjet?
V nadcházejícím období se chceme zaměřit na přípravu cateringu, chtěli bychom lépe
propracovat postupy, gramáže, přípravu, časy a vše co k tomu patří, tak abychom byli
efektivnější.
Abychom mohli poskytovat služby ve vysoké kvalitě, potřebujeme přijmout pracovního
asistenta, rozšířit počet brigádníků pro kavárnu i catering a také bychom rádi zvýšili počet
dobrovolníků z VŠE. Musíme také přijmout a zaučit dalšího kolegu s mentálním
znevýhodněním na úklid a přípravu jídel.
Představení týmu:
Bc. Andrea Neubert, provozní kavárny, cateringu
Zoran Dukić, obchodní manažer kavárny, cateringu
Jana Jandová, zástupce provozní pro kavárnu, vedoucí směny, catering
Rostislav Matějka, realizace cateringových zakázek, vaření, pečení
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Vojtěch Rosulek, realizace cateringových zakázek
Veronika Veselá, vedoucí směny, kavárna
Andrea Dupová, vedoucí směny, kavárna, catering
Tomáš Drhovský, obsluha, catering
Michal Kos, obsluha, catering
Růžena Králová, pomocné práce v kuchyni
Zdena Miková, obsluha, catering
Pavla Barabášová, obsluha, catering
Zuzana Vaňoučková, pomocné práce v kuchyni, úklid

19

Komunikace s veřejností
POHODA se snaží komunikovat pravidelně jak prostřednictvím médií tak i nejrůznějších
propagačních akcí.
Podařilo se nám v roce 2016:
 Na začátku roku jsme na slavnostním setkání v kavárně Bílá vrána slavili získání ceny
Floccus Nadace České spořitelny. Za účasti předsedkyně sociálního výboru a
zastupitelky MČ Praha 1 Šárky Táborské, členek Nadace České spořitelny, příznivců i
médií jsme poděkovali všem zaměstnancům Pohody, bez kterých bychom takového
úspěchu nedosáhli.
 Zároveň jsme v rámci projektu Momentální scéna představili „Momentální film“ a
našeho klienta Aleše Koudelu, který ve spolupráci s organizací Inventura natočil
několik krátkých filmů, které jsme s hezkou odezvou představili veřejnosti.
 Mezi největší úspěchy roku 2016 patří živý vstup ze Studia 6 v České televizi, kde
měla velkou příležitost představit své aktivity hlavně Dílnička denního stacionáře a
její klienti.
 Na jaře jsme navázali spolupráci s Dejvickým divadlem, kde naše kavárna prodávala
občerstvení při předprodejích a díky tomu jsme se mohli představit i jejich divákům,
ať už přímo, na webu nebo v jejich newsletteru.
 Realizace Dne otevřených dveří Pohody pro širokou veřejnost s pozitivní odezvou
v lokálních médiích.
Jak plánujeme naše aktivity rozvíjet?
V rámci projektu „Rozvoj organizace POHODA“ jsme začali pracovat na strategickém plánu
na nadcházející roky. Tento krok by nám měl pomoci ujasnit si naše směřování a zefektivnit
marketingové a PR aktivity. V roce 2017 se chceme zaměřit více na podporu individuálních
dárců a crowdfundingu.
Shrnutí nejdůležitějších aktivit roku 2016
V tomto roce jsme uspořádali několik výstav v kavárně Bílá vrána, které měly ohlas
v médiích. Jednou z nich byla například výstava organizace Popálky - Příběhy, které mohou
zachránit život, jejíž vernisáže zúčastnila jako patronka i moderátorka Štěpánka Duchková.
Velký úspěch zaznamenala i akce zorganizovaná stážistkami POHODY z programu Erasmus+
„Slovenský večer“ ve prospěch zaměstnávání lidí s mentálním postižením nebo Den
otevřených dveří organizace POHODA. POHODA tak představila svoje aktivity nejen
zájemcům o služby a zástupcům městských částí, ale i komunitě v místě, kde organizace
působí.
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Důležitá byla pro Pohodu i účast na tradičních akcích jako je NGO Market a další veletrhy
sociálních služeb nebo zapojení do projektu Voda pro Afriku a účast na tiskové konferenci NF
Veolia k tomuto projektu.
I v roce 2016 jsme udrželi trend zvyšování počtu článků a reportáží o Pohodě a její činnosti
oproti minulému roku, stejně tak se nám dařilo zvyšovat počty fanoušků na sociálních sítích.
Mezi naše dva facebookové profily (POHODA a kavárna Bílá vrána) přibyl ještě další a to
Vzdělávání v Pohodě.
POHODA se objevila např. v těchto médiích: Česká televize, TV Praha, Český rozhlas
Radiožurnál, Čro 2, Právo, Pražský deník, Metro, Echo 24.cz, Celebrity time či publikace
z neziskového sektoru Sociální služby nebo Budu pomáhat.cz a mnoho dalších.
Mgr. Bára Kiliesová, komunikace s veřejností
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Projekt „Rozvoj organizace POHODA“
POHODA uspěla se svou žádostí u Evropského sociálního fondu v Operačním programu
Zaměstnanost a získala tak finanční podporu ve výši 2,5 miliónů Kč na dvouletý projekt
„Rozvoj organizace POHODA “.
Projekt řeší komplexní profesionalizaci provozu a řízení organizace POHODA, která se
zaměřuje na poskytování služeb lidem s mentálním postižením a sociální podnikání.
Profesionalizace bude zajištěna externími experty, s jejichž pomocí dojde k zavedení nových
nástrojů a postupů v oblastech strategie, fundraisingu, lidských zdrojů, marketingu a kvality
služeb. Souběžné zaškolení zaměstnanců umožní, že zvládnou nové přístupy sami aplikovat a
vyhodnocovat.
Cílem projektu je posílit know-how zaměstnanců organizace a pomocí expertů nastavit v
organizaci POHODA procesy tak, aby výsledkem byla kvalitně fungující, profesionální
nezisková organizace věnující se vyrovnávání příležitostí osob s mentálním postižením. Mezi
další cíle patří vytvoření strategického plánu jako dokumentu, který je funkční a jehož úkoly
jsou rozděleny mezi manažery organizace tak, aby se stanovené cíle postupně naplňovaly. A
dalším cílem je i sestavení fundraisingové strategie a zaměření se na konkrétní skupinu dárců
dle plánované strategie. Projekt má také pomoci nastartovat získávání dárců pilotní kampaní
a vytvořit systém KPI a manuály pro jednotlivé pracovní pozice v organizaci, včetně analýzy
vzdělávacích potřeb a nezbytného doškolení potřebného personálu. Nedílnou součástí je i
zkvalitnění marketingu sociálního podnikání a zacílení na vybrané tržní segmenty a nastavení
marketingového mixu pro jednotlivé produkty. Nutnou součástí je i potřeba zaměřit se na
získávání zpětné vazby od zákazníků sociálních podniků a nastavení procesů rozvoje
produktů – Bílá vrána a Vzdělávání POHODA.
Projekt byl zahájen v září 2016 a jeho předpokládané ukončení je 31. srpna 2018.
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Projekt zahrnuje pět klíčových aktivit, které mají za cíl odstranit nedostatky odhalené v
Analýze procesů, kterou si nechala POHODA zpracovat. Realizace aktivit bude znamenat
přeměnu POHODY na organizaci s profesionálně nastaveným systémem řízení a fungujícími
procesy provozu.
Aktivity, které budou během trvání projektu realizovány, korespondují s kapitolami resumé
Analýzy procesů. Klíčové aktivity tedy jsou:
1) Strategie organizace, poslání od 1. 9.2016
2) Financování, fundraising od 2017
3) Lidské zdroje od 1. 9. 2016
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4) Marketing a PR od 2017
5) Kvalita služeb/produktů od 2018
Plán na rok 2017 :
Budou se přidávat klíčové aktivity:
KA 2 Financování, Fundraising
- vytvoření fundraisingové strategie a návrh úvodní kampaně
- školení zaměstnanců
- databáze dárců
KA 4 Marketing a PR
- vytvoření marketingové strategie zaměřené zejména na marketing produktů Bílá Vrána a
Vzdělávání POHODA
- proškolení zaměstnanců
V rámci projektu bude zapojeno celkem 14 zaměstnanců, kteří se budou podílet na
vypracování strategického plánu a na zavedení procesů řízení, určování a sledování
dosažitelných cílů včetně jejich pravidelného vyhodnocování.
Popis realizačního týmu:
Realizační tým projektu je sestaven jednak ze stávajících zaměstnanců o.p.s. POHODA, tak z
nově najatých expertů.
Jednotlivé pozice budou:
-

Koordinátor cílových skupin – Ludmila Müllerová (2016)

Hlavní expert pro zajištění KA Strategie organizace, poslání - Ing. Jolana Turnerová
(2016)
-

Expert pro zajištění KA Financování, fundraising (až 2017)

-

Expert pro zajištění KA Lidské zdroje - Mgr. Jiří Kučera (2016)

-

Expert pro zajištění KA Marketing, PR (až 2017)

-

Expert pro zajištění KA Kvalita služeb/produktů (až 2018)

-

Odborný garant – ředitelka Mgr. Lucie Mervardová (2016)

-

Evaluátor – Ludmila Müllerová (2016)

-

Facilitátor – Bc. Jitka Hrubešová, Mgr. Lucie Mervardová (2016)
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-

Projektový manažer – Bc. Jitka Hrubešová (2016)

-

Finanční manažer – Petr Šibrava (2016)

-

Administrátor – POHODA o.p.s.
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HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA ROKU 2016 ( v tis. Kč)
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem

1.1.
0

1. Dlouhodobý nehmotný majetek
2. Oprávky k dl.nehmot.majetku
3. Dlouhodobý hmotný majetek
- Stavby
- samost. movité věci
- drobný dl. hmot. majetek
- poskytnuté zálohy
4. Oprávky k dl. hmot. majetku
5. Dlouhodobý finanční majetek

B. Krátkodobý majetek celkem
1. Zásoby
2. Pohledávky
- z obchodního styku
- za zaměstnanci
- ostatní
3. Finanční majetek
- pokladna
- ceniny
- bankovní účty
4. Přechodné účty aktivní
- náklady příštích období
- příjmy příštích období
- dohadné účty aktivní

Úhrn aktiv celkem
PASIVA

1.1.

A.Vlastní zdroje krytí st. a oběž. aktiv

5 165

1. Jmění
- vlastní jmění
- fondy organizace
2. Hospodářský výsledek

B. Cizí zdroje
1. Zákonné rezervy
2. Dlouhodobé závazky
3. Krátkodobé závazky
- z obchodního styku
- k zaměstnancům
- sociál. a zdrav. pojišť.
- ostatní přímé daně
- závazky ve vztahu k OPZ

31.12.
0

0
0
1 928
0
629
1 299
0
- 1 928
0

0
0
1 988
0
629
1 359
0
- 1988
0

6 930

7 344

16
1 225
1 016
4
205
5 637
211
44
5 382
51
51
0
1

10
1 097
879
0
218
6 169
145
22
6 002
68
68
0
0

6 930

7 344
31.12.

5 060
5 582
275
5 307
- 417

5 165
275
4 890
- 105

1 765

2 284

0
0
846
48
491
250
53
0

0
0
1 344
80
455
247
64
492
25

- jiné závazky
4. Bank. výpomoci a půjčky
5. Přechodné účty pasivní
- výdaje příštích období
- výnosy příštích období
- dohadné účty pasivní

Úhrn pasiv celkem

4
0
919
177
170
572

6 930

6
0
940
153
206
581

7 344

STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HLAVNÍ
ČINNOSTI V ROCE 2016
( v tisících Kč)

NÁKLADY:

1. spotřeba materiálu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
ostatní sociální pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
poskytnuté členské příspěvky

NÁKLADY CELKEM

825
399
71
12
13
1 565
6 672
2 087
25
131
10
11
67
5

6,94 %
3,35 %
0,60 %
0,10 %
0,11 %
13,16 %
56,11 %
17,55 %
0,21 %
1,10 %
0,08 %
0,09 %
0,56 %
0,04 %

11 893

100,00 %
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Nákladový graf:
9

10

11

12

13

14

1

2

3

8

4
5

6

7

VÝNOSY:

1. příjmy od uživatelů služeb
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

příjmy ze vzdělávacích služeb
úroky z bankovních účtů
ostatní výnosy
sponzorské dary od fyzických osob
sponzorské dary od právnických osob
nadační příspěvky
provozní dotace od hlavního města Prahy
grant od hlavního města Prahy
dotace z projektu OPZ
granty od městských částí Prahy

VÝNOSY CELKEM

2 986

25,11 %
250
2
4

11

2,10 %
0,02 %
0,03 %
0,09 %

36
750

0,30 %
6,31 %

1 599
273
251

48,19 %
13,44 %
2,30 %
2,11 %

5 731

11 893

100,00 %
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Výnosový graf:

10

11

1

2

3

9
4
5

6

8
7
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ROKU 2016 ( v tis. Kč)
VÝNOSY

hlavní činnost

Tržby za vlastní výrobky
0
Tržby z prodeje služeb
3 236
Tržby za prodané zboží
0
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR
5 731
Podpora z Operačního programu Zaměstnanost
273
Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků 1 599
Příspěvky z rozpočtu Městských částí
251
Ostatní výnosy
4
Úroky
2
Finanční a nefinanční dary fyzických osob
11
Finanční a nefinanční dary podnikatelských subjektů
36
Granty nadací
750
Výnosy celkem

hospodářská činnost
120
974
462
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 893

1 556

825
399
0
71
12
13
1 565
6 672
2 253
11
67
5

82
188
442
9
0
1
157
618
145
6
13
0

11 893

1 661

Hospodářský výsledek před zdaněním

0

- 105

Daň z příjmů

0

0

Hospodářský výsledek po zdanění

0

- 105

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Prodané zboží
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Náklady na služby
Mzdové náklady
Zákonné a ostatní sociální pojištění a náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem
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Správní rada společnosti:
Ing. Jan Rejšek
PhDr. Blanka Šrámková
Mgr. Anna Kačabová
Dozorčí rada společnosti:
Ing. Irena Brabcová
Mgr. Jiří Kučera
Bc. Barbora Hrdličková
Ředitel společnosti:
Mgr. Lucie Mervardová
Vedoucí kanceláře a hospodářka: Ivana Židoňová, BBus (Hons)
Administrativní pracovnice: Mgr. Katarína Chalupková, Ludmila Müllerová
Sociální pracovnice: Bc. Kateřina Kohoutová
Hlavní ekonom: Petr Šibrava
Mzdová účetní, personalistika: Ing. Alena Šťastná
Právník: JUDr. Dana Janovská
IT specialista: Tomáš Šín
Údržbář: Ing. Libor Jakeš
Úklidové práce: Berenika Haladová
Kontakt
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
Tel: (+420) 296 202 022
Mob: (+420) 777 913 483
e-mail: kancelar@pohoda-help.cz
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SPOLEČNOST POHODA, o.p.s.
Společnost POHODA, o.p.s., v roce 2016 nevykazovala žádné aktivity, neboť veškerá činnost
byla vykonávána pod hlavičkou POHODA, o.p.s.

STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ stav k 31.12.2016 ( v tis. Kč)
NÁKLADY
I. Obecně prospěšné služby
II. Prodej pomůcek

0
0

Úhrn nákladů celkem

0

VÝNOSY
I. Obecně prospěšné služby

0

II. Prodej pomůcek

0

Úhrn výnosů celkem

0

Hospodářský výsledek

0

ROZVAHA k 31.12.2016 ( v tis. Kč)
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
6. Dlouhodobý nehmotný majetek
7. Oprávky k dl.nehmot.majetku
8. Dlouhodobý hmotný majetek
- Stavby
- samost. movité věci
9. Oprávky k dl. hmot. majetku
10. Dlouhodobý finanční majetek

B. Krátkodobý majetek celkem
5. Pohledávky
- z obchodního styku
- daně

1.1.
0

31.12.
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
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6. Finanční majetek
- pokladna
- ceniny
- bankovní účty
7. Přechodné účty pasivní
- dohadné účty aktivní

Úhrn aktiv celkem

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
3. Jmění
- vlastní jmění
- fondy organizace
4. Hospodářský výsledek
- účet výsledku hospodaření
- výsledek hospodaření
- neuhrazená ztráta minulých let

B. Cizí zdroje celkem
6. Zákonné rezervy
7. Dlouhodobé závazky
8. Krátkodobé závazky
- z obchodního styku
- k zaměstnancům
- sociál. a zdrav. pojišť.
- ostatní přímé daně
9. Bank. výpomoci a půjčky
10. Přechodné účty pasivní
- výnosy příštích období
- dohadné účty pasivní

Úhrn pasiv celkem

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

1.1.

31.12.

- 205

- 205

4
4
0
- 209
X
0
- 209

4
4
0
- 209
0
X
- 209

205

205

0
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
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Správní rada společnosti:
Ing. Jan Rejšek
PhDr. Blanka Šrámková
Mgr. Anna Kačabová
Dozorčí rada společnosti:
Ing. Irena Brabcová
Mgr. Jiří Kučera
Ing. Jana Raška Moutelíková
Kontakt
Jana Bartošová, DiS. – ředitelka Společnosti POHODA, o.p.s. (od 12. 3. 2012)
Email: pohoda@pohoda-help.cz

Kontakt:
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
Roškotova 1737/6
140 00 Praha 4 – Braník
IČO: 68380216
DIČ: CZ68380216
č.ú.: 2901095579/2010
IBAN: CZ1903000000000132107344
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Tel: (+420) 296 202 022
GSM: (+420) 777 913 483
pohoda@pohoda-help.cz
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Partneři:
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Dále děkujeme:
AKTIPO o.s.
Byznys pro společnost
CGM Group
CpKP střední Čechy
Česká alzheimerovská společnost
ČSOB
Glaxosmithkline
Hračkotéka
INEX - SDA
Neziskovky.cz
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Praha 10,
Praha 12
Praha 4
Praha 7
Praha 8
PricewaterhouseCoopers Česká republika
Rytmus o.p.s.
Software production
Spiralis o.s.
SPMP ČR
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
U tří hvězd o.s.
UNNI Trading
Velvyslanectví USA
VEOLIA
VŠE
Děkujeme individuálním dárcům:
Bobek Jindřich, Dukić Zoran, Endyšová Dana, Fojtová Lenka, Hanzl Jan, Homolková Ivana,
Hrubešová Jitka, Chalupová, Chrištof, Marsa Martin, Mervardová Lucie, Sklenář Miroslav,
Šafková Renata, Šrámková Blanka, Vodičková M., Vojtíšek Michal
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