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Rok 2011 jsme v POHODĚ 

úspěšně absolvovali, i když jeho 

první polovina pro nás nebyla 

finančně příznivá. Z veřejných 

zdrojů jsme získali o 1,5 mil. 

korun méně,  než jsme plánovali. 

Tato částka nám scházela 

k pokrytí nákladů na služby, 

které zajišťujeme. Finanční krizi 

jsme překonali jen díky finanční 

Prolog podpoře NADAČNÍHO FONDU AVAST, který nám poskytl celou 

chybějící částku. 

V témže roce došlo také ke změně ve vedení organizace. Po 

osmi letech ukončil svou činnost její ředitel Mgr. Jiří Kučera. Ten se 

významně podílel na rozvoji a profesionalizaci organizace. Pod jeho 

vedením si POHODA vybudovala jméno poskytovatele kvalitních 

sociálních služeb a nepřehlédnutelného partnera pro veřejnou 

správu a spolupracující organizace. Na jeho místo od července 2011 

nastoupila Mgr. Lucie Mervardová, která do té doby pracovala jako 

manažerka služby Chráněné bydlení. 
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V druhé polovině roku jsme se rozloučili i s některými dalšími 

dlouholetými kolegy, kteří pomáhali formovat POHODU do současné 

podoby. A to nejen z řad asistentů, ale i vedoucích programů nebo 

specialistů. Po několika letech práce v POHODĚ se rozhodli pro 

profesní změnu, někteří se odešli věnovat radostným rodinným 

povinnostem. Všem patří velký dík za jejich práci. Na druhou stranu 

jsme dali příležitost k profesnímu posunu jiným kolegům a přivítali jsme 

kolegy nové. 

V říjnu 2011 jsme nastartovali projekt mléčného baru Bílá vrána. 

Vytvořili jsme několik pracovních míst pro lidi s mentálním postižením, 

kteří se přímo podílejí na výrobě a prodeji občerstvení. Prostřednictvím 

baru chceme podpořit zapojení občanů s mentálním postižením do 

komunitního života v Praze 13 a tím veřejnosti přiblížit specifika jejich 

života. Věříme, že kvalitními výrobky a pořádanými akcemi uvnitř i vně 

baru získáme finanční prostředky, kterými budeme schopni přispívat na 

hlavní činnost o.s. POHODA. 

Denní stacionář (Klubu POHODA) čekal na konci roku velký úkol. 

Uspokojit zakázky několika firem na vánoční přání pro své partnery 

a zákazníky. Vedle této práce jsme se zapojili do projektu Nadačního 

fondu Veolia - Voda pro Afriku. Balením a distribucí skleněných karaf 

jsme pomohli společnosti Člověk v tísni získat finance na opravu 

vodního vrtu v etiopské vesnici.

V Chráněném bydlení (Bydlení POHODA) jsme rekonstruovali jeden z 

bytů. Díky podpoře městské části Prahy 2 jsme zlepšili životní podmínky 

obyvatel bytu v Sokolské ulici i pracovní podmínky asistentů. Tento 

byt provozujeme od roku 1998. Nechali jsme vyměnit podlahovou 

krytinu, upravit koupelnu, prosvětlit a vymalovat místosti. Obyvatelé 

bytu i asistenti jsou změnou velmi potěšeni. Na konci prázdnin se část 

obyvatel bytů vypravila na dovolenou do Hřenska a někteří do Itálie.  

V rámci úspor jsme opustili doposud využívané prostory společnosti 

UMÚN, Na Větrově v Praze 4. Mnoho let zde sídlilo centrum osobní 

asistence. Společnosti UMÚN 

patří velký dík za velmi dobrou 

dlouholetou spolupráci. Vedení 

služby se přestěhovalo do 

společných prostor v Roškotově ulici 

na Praze 4.  Snížili jsme také počet 

vedoucích pracovníků týmu. 

V roce 2011 jsme se účastnili 

několika veřejných akcí. Potkat 

jste nás mohli na veletrhu NON-

Handicap nebo také na NGO 

Marketu. Spolupracovali jsme 

s celou řadou jiných organizací, 

a i v rámci zastřešujících organizací, 

jejichž jsme členy.

Děkujeme všem, kteří nás 

podporují. Naše díky patří také 

městu i státu a těm ostatním, 

soukromým dárcům, kteří nám 

pomohli dorovnat náš omezený 

rozpočet. Rádi bychom vás svou 

prací a svými výsledky přesvědčili, 

že má smysl nás podporovat. 

Že vámi poskytnuté prostředky jsou 

smysluplně užity.

A také děkujeme našim 

zaměstnancům. Těm děkujeme tři 

sta šedesát pětkrát.

Mgr. Lucie Mervardová, ředitelka 

a Ing. Jan Rejšek, předseda správní rady. 

„Každý se může svobodně rozvíjet a jeden druhému 
má pomáhat, aby byl šťasten tak, jak po tom touží.“                                         

(Karel Čapek)
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Kdo je POHODA

POHODA je nestátní nezisková organizace, založená v roce 

1998. Protože jsou možnosti plnohodnotného života člověka se 

znevýhodněním v ČR stále omezené, poskytujeme služby, které 

pomáhají tento stav změnit. V centru našeho zájmu je člověk 

s mentálním postižením, jeho cesta ve společnosti a život v místní 

komunitě s důrazem na dospělost (poznání sebe sama a samostatný, 

odpovědný život, zachování a rozvoj vztahů s partnerem, rodinou 

a přáteli, práce, volný čas).

POHODA = člověk + respekt + profesionalita 

 Člověk – střed našeho zájmu.  Služby, které poskytujeme uživatelům 

služeb, se zaměřují nikoli na jejich limity, nýbrž na rozvoj jejich 

předpokladů, schopností a dovedností. Posilují jejich soběstačnost a 

vlastní kompetence a respektují jejich osobnost, názory a individuální 

potřeby.

 Respekt a úcta. Člověk s mentálním a kombinovaným postižením 

je svobodná bytost, a jako taková má mít právo a možnost 

spolurozhodovat o svém životě. Ne vždy však své zájmy a své potřeby 

dokáže adekvátně vyjádřit. Osobní asistenti POHODY se řídí etickým 

kodexem, který zaručuje respektování klienta ve všech situacích, které 

přímo neohrožují zdraví a majetek jeho samotného nebo jeho okolí. 

 Kvalita a profesionalita. Jako registrovaný poskytovatel (rozhodnutí 

MHMP ze dne 7. 10. 2007) dodržujeme Standardy kvality sociálních 

služeb. Jsme dynamická, stále se rozvíjející, otevřená organizace. 

Dbáme na trvalý růst odborných znalostí a dovedností svých 

zaměstnanců, kterým nabízíme rovněž pravidelnou supervizi 

a psychologické poradenství.

Sociální služby, které POHODA poskytuje: 

Chráněné bydlení – CHB

Denní stacionář – DES                                        

Osobní asistence – OA

Odlehčovací (respitní) služba – ODS

Sociální podnikání:

Vzdělávací agentura (od 09/2008) – VZD

Mléčný bar Bílá vrána (od 10/2011)

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2011:

Valná hromada:

Nejvyšší orgán společnosti, schází se jednou ročně.

Správní rada:

Statutární orgán společnosti, volený valnou hromadou  

na tříleté funkční období.

Předseda: Ing. Jan Rejšek

Členové: PhDr. Blanka Šrámková

 Mgr. Anna Kačabová

               Ing. Irena Brabcová   

 Bc. Barbora Hrdličková                        

 Mgr. Jiří Kučera (od 10/2011)           

Revizní komise:  Ing. Ivana Vaníčková

               Ing. Jana Michálková

 Mgr. Ivo Roškanin

Zaměstnanci:

Výkonný ředitel: Mgr. Jiří Kučera (do 7/2011) 

 Mgr. Lucie Mervardová (od 7/2011)  

Manažerka zázemí:  

Romana Hájková (do 31. 12. 2011) 

Hospodářka/administrativní pracovník:           

Ivana Židoňová, BBus (Hons.)

Manažeři programů/služeb: 

Mgr. Dana Horáková (DES)

Mgr. Lucie Mervardová (do 7/2011 CHB)

Tomáš Formánek, DiS. (do 11/2011 CHB)

Barbora Mádlová (od 11/2011 CHB)

Zuzana Siváková, DiS. (do 11/2011 OA + ODS)      

 Jitka Přichystalová (od 12/2011 OA + ODS)

Vedoucí týmů asistentů:

Bc. Markéta Bartůňková (do 9/2011 CHB Sokolská/ Krátká)

Renata Košanová (od 9/2011 CHB Sokolská/Krátká)

Tomáš Formánek, DiS. (do 11/2011 CHB Kodymova I,II)

Barbora Mádlová (od 11/2011 CHB Kodymova I,II)                  

Bc. Hana Koťátková (od 2/2010 do 2/2011)

Jitka Přichystalová (od 2/2011)

                            

(jména osobních asistentů – viz jednotlivé programy)

Specialisté: 

Markéta Vyštejnová, DiS (sociální pracovnice, koordinátorka stáží)

Františka Kernová (koordinátorka PR)               

Tereza Dukátová (koordinátorka fundraisingu)

Marcel Faikis,  Mgr. Zuzana Fabian (koordinátoři dobrovolníků)

Bc. Marta Lišková (koordinátorka sociálního podnikání)     

Externisté (dodavatelé pravidelných služeb):

Ing. Alena Šťastná a Petr Šibrava (finanční poradenství, účetnictví)

Hana Štencková (mzdové účetnictví)

PaeDdr. Michael Chytrý, Mgr. Kateřina Benešová, 

Mgr. Ing. Jana Herbst, MUDr. Vanda Valentová, 

tým MUDr. Františka Matušky (supervize), MUDr. Zuzana Pinďáková, 

PhDr. Jan Šikl, PhD., Mgr. Michaela Titmanová, Mgr. Lena Tomšů 

(supervizoři)

JUDr. Dana Janovská (právní zastupování a poradenství)

Daniel Hrstka (správce IT)
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POPIS SLUŽBY:

Program asistence POHODA 

se skládá ze dvou služeb 

směrovaných na uživatele. Jedná 

se o osobní asistenci a terénní 

odlehčovací službu. Cílovou 

skupinou pro obě tyto služby jsou 

lidé s mentálním a kombinovaným 

postižením nebo organickým 

poškozením mozku. 

Osobní asistence je určena 

přímo samotným uživatelům 

služeb, kdežto odlehčovací 

respitní služba je zaměřena na 

podporu člověka, který pečuje 

o své blízké. 

Osobní asistence je moderní 

sociální služba, která umožňuje 

lidem s mentálním nebo 

kombinovaným postižením žít co 

možná nejvíce plnohodnotným 

životem. Tedy dělat to, co je 

baví a to, z čeho mají radost 

a vnímají, že jim bude užitečné 

pro další roky jejich života. Mezi 

tyto aktivity patří setkávání se 

s přáteli, rodinou, navštěvování 

školy nebo chození do práce 

a jiné…

Odlehčovací služba se postará 

o klienta v době, kdy jeho rodič 

nebo jiná pečující osoba pracuje, 

jedná na úřadech, jde k lékaři, za 

kulturou nebo odpočívá. Starost 

rodiny tato služba doplňuje a pomáhá jí tak nést zátěž, kterou stálá 

pomoc člověku s postižením nesporně je.

ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

V roce 2011 nedošlo v rámci realizace služby k žádné významné 

změně. Vzhledem k omezenému rozpočtu projektu jsme byli limitováni 

počtem klientů, kterým jsme byli schopni poskytnout služby za 

zákonem vyjádřenou částku za poskytnutou hodinu asistence. 

V průběhu roku jsme tedy přistoupili k úspoře prostředků, které jsme 

vynaložili na personální zajištění vedení služby. V listopadu 2011 

jsme snížili počet vedoucích 

pracovníků pouze na jednu 

manažerku, která zároveň vede 

tým osobních asistentů. 

Během roku také došlo k úpravě 

ceníku zapůjčení osobního auta 

a přepravy. 

ZHODNOCENÍ SLUŽBY 

Hlavním ukazatelem úspěšnosti 

programu je kvalita poskytované služby. Tu si lze ověřit pomocí 

individuálních plánů a kontraktů. Uživatel si na počátku služby 

stanovuje cíle, kterých chce s naší pomocí dosáhnout. V průběhu 

poskytování služby vyhodnocujeme míru dosažitelnosti cílů a dle 

potřeby je upravujeme. Manažerka služby, dříve také koordinátorka, 

kontaktuje telefonicky uživatele a zjišťuje jejich spokojenost. 

V minulosti užívané dotazníky jsme opustili, neboť pro uživatele 

a jejich blízké představovaly zatížení a jejich návratnost byla mizivá. 

Manažerka služby pravidelně dochází na náhledy asistencí. Každý 

pracovník je tak průběžně kontrolován. Poté manažerka volí postupy 

vhodné práce se zaměstnancem (nabídka vzdělávání, konzultací 

a individuálních supervizí). Jedenkrát ročně dochází k úpravě smlouvy 

s uživatelem tak, aby bylo docíleno co možná největší spokojenosti 

na obou stranách. V rámci daných podmínek považujeme naši práci 

v roce 2011 za úspěšnou. 

POPIS TÝMU NA KONCI ROKU 2011

Manažerkou programu asistence POHODA byla do 11/2011   

Zuzana Siváková, DiS., a od 12/2011 Jitka Přichystalová.

Tým asistentů:

Jan Holiš, Kateřina Kučerová, Roman Novotný, Veronika Tejkalová, 

Lucie Poláchová (do 8/2011),Ing. Dagmar Dimitrivová (do 12/2011),  

Jana Fránková, DiS. (od 2/2011)

Tým asistentů je stejný pro oba typy sociálních služeb, které 

poskytujeme.

POČET KLIENTŮ PŘÍMO ZAPOJENÝCH DO SLUŽEB

Osobní asistenci v roce 2011 využívalo 19 uživatelů pravidelně či 

nepravidelně.

Odlehčovací službu v roce 2011 využilo 21 uživatelů. Během roku 

2011 došlo k mírnému navýšení počtu uživatelů u každé z našich 

služeb.

Asistence POHODA
(Osobní asistentce - OSA, odlehčovací služba - ODS)

Naše programy a projekty

Dohromady jsme v roce 2011 

poskytli asistence v celkovém 

rozsahu 3 875 hodin, a to 40 

uživatelům na území hl. města 

Prahy a také Středočeského 

kraje.

KONTAKT:

GSM: 608 360 427

E-mail: 

asistent@asistent-pohody.cz 

web: www.asistent-pohody.cz
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Poslání chráněného bydlení – Bydlení POHODA

Sociální služba chráněné bydlení poskytovaná o.s. POHODA vytváří 

pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením prostor k získání 

a upevňování schopností a dovedností umožňující jejich začlenění do 

společnosti.

Čeho jsme chtěli v Bydlení POHODA v roce 2011 dosáhnout?

V roce 2011 jsme v chráněném bydlení usilovali o to, aby si uživatelé 

služby mohli z velké části upravovat bydlení podle svých potřeb a cítili 

se tam dobře. Zaměřovali jsme se na optimální rozvoj osobnosti 

uživatele služby s přihlédnutím k možnostem daným typem a stupněm 

jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem. Rozvíjeli 

jsme znalosti, schopnosti a dovednosti našich uživatelů nebo jsme 

se snažili stávající dovednosti udržet. Mezi činnosti,  kterým jsme 

se věnovali, patřilo hospodaření s penězi, nakupování, příprava jídla 

a zdravé stravování, udržování péče o vlastní osobu či aktivní užívání 

volného času. 

Uživatele Bydlení POHODA jsme se snažili podporovat v co nejvíce 

samostaném kontaktu s úřady, v uplatňování práv a oprávněných 

zájmů, aby tím dostali příležitost k větší samostatnosti a nezávislosti 

na službě. Obyvatele bydlení jsme vedli  k rozvíjení mezilidských 

vztahů  a k cestování po Praze i mimo ni.

Snažili jsme se, aby naši starší obyvatelé chráněných bytů mohli žít 

i ve stáří důstojný život. 

       

Komu jsme naší službu poskytovali?

Službu jsme poskytovali dospělým lidem s lehkým až středně těžkým 

mentálním, případně kombinovaným postižením. Tito lidé vyžadují 

podporu v různých oblastech. Jednalo se  například o oblékání, 

vykonávání osobní hygieny, přípravu stravy, péči o domácnost, 

samostatný pohyb po Praze, kontakt se společenským prostředím 

nebo zajištění pracovního uplatnění. 
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Metody práce s uživatelem

V kontaktu s uživateli pracujeme s přístupem zaměřeným na člověka. 

V popředí našeho zájmu je člověk takový, jaký je. Se všemi jeho 

právy i povinnostmi. Podporujeme ho v tom, aby se lépe zorientoval 

ve vlastní životní situaci a uvědomil si: KDO JSEM, KAM PATŘÍM, 

KAM SMĚŘUJI a ČEHO CHCI DOSÁHNOUT. Motivujeme své klienty 

k aktivní participaci na vlastním, ale i společenském životě. V rámci 

služby nabízíme profesionální pomoc, která zahrnuje PODPORU, 

MOTIVACI, RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ a MINIMALIZACI RIZIK. 

V tomto přístupu je nezbytná přítomnost pozitivního myšlení 

a očekávání jak ve vztahu k uživateli služby, tak k jeho blízkým 

a pracovníkům organizace.

Život v chráněných bytech

Obyvatelé bytu vedou společnou domácnost. Všichni se dle svých 

schopností podílí na chodu bytu. Nic nevzniká „o nás bez nás“. Ať už 

se jedná o nákup, vaření, mytí nádobí, praní v automatické pračce, 

žehlení, úklid atd. Uživatelé se společně domlouvají na rozdělení 

služeb, které je vyvěšeno na nástěnkách, nebo napsané na tabulích ve 

společných prostorách. Podle potřeby se rozpis služeb mění a opět 

přizpůsobuje obyvatelům tak, aby se chodu domácnosti účastnili 

všichni, ale nebyli omezováni či stresováni. V ranních hodinách většina 

obyvatel odchází z bytu do podporovaného zaměstnání či na běžná 

pracoviště a někteří odcházejí do denního stacionáře. Tři lidé začali 

v říjnu pracovat v našem mléčném baru Bílá vrána. Obědy má část 

pracujících zajištěné v práci, jiní si je berou s sebou z chráněného 

bytu. Lidé ze stacionáře docházejí do jídelny nedalekého učiliště, 

která vaří také pro veřejnost. Senioři a nemocní uživatelé, se kterými 

asistenti zůstávají v bytě, vaří doma. Stejně tak o víkendech, 

dovolených, svátcích. Volný čas klienti tráví dle svých představ. Mají 

různé zájmy (kurz natáčení s videokamerou, skupiny sebeobhájců, 

počítačový kurz, kurz vaření, odpolední škola aj.). Mohou zůstávat 

Bydlení POHODA
(Chráněné bydlení – CHB)
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i v bytě a věnovat se svým zálibám. Asistenti zajišťují také individuální 

doprovody.

Uživatelé obývají pokoje maximálně ve dvou. Mohou si vybrat, 

s kým chtějí pokoj sdílet. Jedná se o prostor, ve kterém by se měli 

cítit bezpečně a pohodlně. Ostatní prostory užívají společně. Osobní 

věci má uživatel zpravidla ve svém pokoji. Cennější majetek si může 

uložit do trezoru u asistentů. Potraviny klienti nakupují společně 

podle týdenního jídelníčku, který sestavují dohromady a v němž má 

každý možnost navrhnout jídlo, na které má chuť. Denní nákupy se  

pak řídí stanoveným jídelníčkem. I tak je možno jídelníček upravovat. 

Z uživatelů většinou nakupuje ten, který je nejdříve doma nebo 

nemá žádnou odpolední aktivitu. Obyvatelé bytu vaří i jedí zpravidla 

společně, avšak kdo chce, nají se dříve nebo později.

Údržba vlastního pokoje je na každém uživateli. Jestliže asistenti 

zaznamenají, že úklid pokoje je nedostatečný, pracují s klientem tak, 

aby se učil svůj prostor udržovat. Nesmí docházet k poškozování 

majetku. Několikrát do roka probíhá velký úklid bytů (mytí oken, čištění 

koberců), který zajišťuje objednaná firma.

Zhodnocení služby:

V roce 2011 se zabíhaly nové metodiky a závazné předpisy z roku 

2010 (podávání stížnosti na službu, přístup asistentů, spolužití 

obyvatel aj.). Asistenti se seznamovali s novým operačním systémem 

eQuip. Začali plně používat metodiku individuálního plánování z roku 

2010.

Manažerka programu se pravidelně setkává se všemi uživateli 

služby na společných poradách, kde také zjišťuje jejich spokojenost. 

Tato komunikace se osvědčila. Připomínky uživatelů služby jsou poté 

řešeny. Výstupy schůzky jsou zapsány v zápisu.

Práci s uživateli zhodnocujeme i podle naplňování individuálních 

plánů, které s nimi vytváříme. Plány se z velké části daří naplňovat. 

Musíme se však stále více zaměřovat na práci se seniory, neboť 

se u našich uživatelů začínají objevovat specifické projevy chování 

blízké spíše seniorskému věku nežli mentálnímu postižení. Průběžně 

zpracováváme metodiky a postupy do podoby, která bude odpovídat 

požadavkům standardů kvality služeb. Aplikujeme do metodik 

poznatky ze stáží v Anglii. Díky práci asistentů, jejich podpoře 

a prostoru, který uživatelům dávají, sledujeme výborné výsledky 

v osamostatňování klientů, v sebeobsluze, cestování, samostatnému 

hledání zaměstnání. Několik uživatelů změnilo zaměstnání, 2 uživatelé 

s podporou zaměstnání našli a přestali využívat služeb stacionáře.  

Pravidelně komunikujeme s opatrovníky a blízkými osobami uživatelů. 

V roce 2011 se podařilo částečně zrekonstruovat byt v Sokolské 

ulici. Byly položeny nové podlahy, zařízen sprchový kout 

a vymalovalo se. 

I v tomto roce proběhly 2 společné dovolené uživatelů. Navrhli 

jsme uživatelům asistenci na individuálních dovolených, přáli si však 

jet společně. Pro mobilnější a samostatnější uživatele byla v září 2011 

zajištěna dovolená v Chorvatsku na 14 dní s jinou organizací a pro 

starší a méně pohyblivé jsme zajistili dovolenou v Hřensku na 14 dní. 

Obě dovolené byly aktivní.

Tým asistentů:

Rostislav Matějka, Lenka Fojtová, Jaroslava Hrabáková,  

Barbora Mádlová, Kateřina Ajibová, Kateřina Rozkopalová,  

Tamara Tamchynová,  Mgr. Petra Harnúšková, Jiřina Jáchimová, 

Miloslava Hanušová, Daniela Rohlederová, Mgr. Barbora Kastlová, 

Mgr. Jana Miškuvovová
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V Klubu POHODA se dospělí lidé s lehkým až středně těžkým 
mentálním postižením spolu s asistenty vytváří stabilní a podnětné 
prostředí.

Cílem Klubu POHODA je být místem, kde mohou uživatelé trávit 
čas smysluplně, aktivitami, které je zajímají a pomáhají jim v rozvoji 
osobnosti. Sami uživatelé objevují dovednosti, které jim schází 
a potřebovali by se v nich zlepšit. Na těch potom společně pracujeme 
v rámci skupinových aktivit a individuálního plánování. 

Aktivity v Klubu POHODA jsou organizovány formou kurzů. 
V průběhu roku se jejich skladba proměňovala v závislosti na 
možnostech, které nabízejí různá roční období, a množství zakázek, 
které se podařilo získat pro Dílničku (terapeutickou dílnu). Základní 
koncept ale zůstal zachován i v posledním čtvrtletí, kdy byla velká 
část programu věnována výrobě v Dílničce.

Při vytváření rozvrhu aktivit klademe důraz na stabilní strukturu dne 
a vyváženost aktivního a odpočinkového času. Proto máme kurzy, 
kdy je struktura určována lektorem, oddělené od přestávek, kdy si 
uživatelé určují naplnění času sami. Nabídka kurzů byla pečlivě volena 
tak, aby byla možnost vybrat si z různých typů aktivit a několika 
stupňů obtížnosti. Letos uživatelé získali větší možnost volit mezi 
aktivitami podle svého momentálního nastavení tím, že docházka 
nebyla dlouhodobě závazná. Zpočátku roku jsme dávali větší důraz 
na praktické aktivity. Rozšířili jsme tedy kurzy pečení a vaření. 
Uživatelé se učili celé spektrum dovedností potřebných k přípravě jídla 
i úklidu kuchyně. Rozšíření těchto aktivit bylo možné díky dokončené 
přestavbě – propojení jídelny a kanceláře ve velkou společenskou 
místnost s kvalitně vybaveným kuchyňským koutem. Nová místnost 
nám zpříjemnila nejen přípravu a konzumaci jídla, ale i společný čas 
při ranních komunitách i ostatních chvílích odpočinku.

V jarních a letních měsících byly oblíbenou aktivitou výlety, a to jak 
za kulturními, tak přírodními a historickými cíli. Zároveň jsme uživatele 
zapojovali nejen do výroby, ale také do prodeje výrobků na trzích.

Po prázdninách jsme získali pro Dílničku větší množství zakázek. 
Rozšířili jsme proto čas v dílnách a intenzivně pracovali na dodání 
objednávek. Navázali jsme také spolupráci s Nadačním fondem 

Příklady kurzů v loňském roce:
•  dílnička – výroba mýdel, solí do koupele a šperků,
•  terapie – tanečně pohybová terapie, divadelní dílna, muzikoterapie, 

ergoterapie,
•  výchovně vzdělávací činnosti – škola hrou, novinařina a práce 

s počítačem, dokumentární filmy,
•  pracovní činnosti – vaření, pečení, nakupování,
•  zájmové aktivity – čajovna, zpívání, výlety za kulturou a přírodou, 

sport, stolní hry.

V kurzech je maximální počet 5 účastníků na jednoho asistenta. 
U většiny kurzů je tento počet nižší (3–4). 

Uživatelé jsou v rozhodování o službě bráni jako partneři. Podílí 
se na rozhodování o úpravách interiéru, spolupracují při zadaných 
úkolech, účastní se prezentačních akcí a podílí se na výběru asistentů 
i nových členů. Metodika práce je jednotná pro celou organizaci. 
Je sestavena dle PCA – přístupu zaměřeného na člověka a PCP – 
plánování zaměřeného na osobu.

Veolia. Zapojili jsme se do projektu „Voda pro Afriku“. Klienti se tak 
naučili nové dovednosti – balení karaf do bublinkových folií a přípravu 
balíků k odeslání. 

Pokračovali jsme v rozvoji projektu Dílnička. Jejím cílem bylo 
i nadále spojovat kvalitní sortiment výrobků atraktivních pro trh 
s pracovní terapií, do které se mohou zapojit všichni uživatelé našich 
služeb. Výroba mýdel a solí do koupele splňuje obojí. Pracovní 
postupy obsahují  velmi jednoduché činnosti, které zvládnou i uživatelé 
s nejtěžším postižením. Uživatelé zároveň získávají finanční odměnu. 
Je jim odečtena z ceny za služby. Množství objednávek ke konci 
roku prokázalo zájem o naše zboží. Sortiment výrobků jsme rozšířili 
především o různé druhy vánočních přání. Pro několik firem jsme 
tak vyrobili novoročenky v celkovém objemu cca 3 500 ks. Úspěšná 
distribuce výrobků s pozitivním hospodářským výsledkem nám přinesla 
více financí na odměny pro klienty a na další využití v souladu se zájmy 
klientů, např.  nákup potřebného vybavení na kurzy. I přes množství 
práce, které jsme před Vánoci museli stihnout, bylo na uživatelích 
vidět, že je práce v dílnách těší. S přibývajícím časem se naopak 
zdokonalovali a osamostatňovali v pracovních postupech.

Klub POHODA má vlastní webové stránky www.klubpohoda.org, 
jejichž obsah vytvářejí členové klubu v rámci Novinařiny – psaním 
reportáží a fotografiemi z akcí Klubu.

V roce 2011 využívalo služeb DES celkem 17 uživatelů.

•  11 uživatelů docházejících z programu chráněného bydlení 
o.s. POHODA

•  6 uživatelů docházejících z rodin

Denní kapacita služeb byla 12 osob. Průměrný denní počet 
uživatelů využívajících služby byl 5,9 (počet snižují letní měsíce, 
kdy jsou uživatelé na dovolených). V průběhu roku 2011 projevilo 
zájem o služby Klubu POHODA 10 nových uživatelů, se kterými jsme 
uskutečnili prvokontaktní setkání. Pět uživatelů nastoupilo na zkušební 
pobyt a všichni se do služby zapojili.

Klub byl v provozu 225 dní. Asistenti celkem odsloužili 4 218 hodin, 
tzn. průměrně 352 hodin měsíčně. Navíc proběhlo dohromady 86 
lekcí muzikoterapie, tanečně pohybové terapie a dramatické dílny. 
Od loňského roku počet asistentských hodin klesl kvůli snížení počtu 
asistentů a proto, že manažerka DES se plně věnovala koncepční 
a administrativní práci. Dále také kvůli tomu, že jsme věnovali čas pro 
rozvoj nových výrobků a distribuci Dílničky. 

Tým asistentů:  Johana Svobodová, Šárka Petrášová (ergoterapeut), 
Zuzana Fabian,  Alice Nováková, Lucie Štěpánová
Lektoři terapií: Lucie Krupičková, Adéla Misařová, Irena Feightová, 
Petra Nováková
Spolupracovalo s námi 6 dobrovolníků.

(Denní stacionář - DES)

Klub POHODA
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Dobrovolníci nabízejí našim klientům potřebnou oporu při jejich 
osamostatňování a dosahování osobních cílů. Napomáhají jim v rozvoji 
schopností, vědomostí a při integraci do společnosti. Přispívají 
k zapojení klientů do života komunity (návštěvy společenských 
událostí, sportovních, vzdělávacích a jiných aktivit). 

Kromě přímé práce s klienty se můžou dobrovolníci zapojovat do 
řešení aktuálních potřeb organizace (fundraising, grafika, marketing 
a propagace, administrativa, prodejní akce, pomoc s odvozem nákupů 
apod.).

Našim dobrovolníkům nabízíme odborný výcvik pro práci s našimi 
uživateli. Možné je taky další vzdělávání v rámci naší vzdělávací 
agentury. Výhodou je i přístup do knihovny s odbornou literaturou, 
supervize resp. intervize, know-how a zkušenosti s lidmi se 
zdravotním postižením. 

V rámci dobrovolnického programu se dobrovolníci zúčastnili 
veřejných prezentačních akcí jako třeba festival Mezi ploty.

V listopadu u nás proběhla velká předvánoční akce, kde firemní 
dobrovolníci z České spořitelny pomáhali dokončovat výrobky z naší 
Dílničky. 

V roce 2011 jsme celkově spolupracovali s 13-ti dobrovolníky, kteří 
nám věnovali 259  hodin. Deset dobrovolníků bylo firemních a pomohli 
nám při jednorázových akcích. Jednalo se 70 hodin jejich pracovního 
času.

Jak se stát dobrovolníkem? 
Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, kdo hledá smysluplnou náplň 
volného času. 

Pokud máte zájem, navštivte náš web a v záložce „DOBROVOLNĚ 
V POHODĚ“, vyplňte Dotazník pro zájemce o dobrovolnictví a pošlete 
ho mailem na adresu kontaktní osoby. 

Mléčný bar Bílá vrána
(DBR)

Dobrovolník POHODA

V září roku 2011 otevřelo o. s. POHODA v Praze 13 sociálně 
prospěšný podnik – Mléčný bar Bílá vrána. Záměrem k jeho otevření 
bylo zejména vytvoření pracovních příležitostí pro osoby s mentálním 
postižením (ke konci roku 2011 pracovali v baru 3 lidé s mentálním 
postižením). Prostřednictvím baru chceme podpořit zapojení občanů 
s mentálním postižením do komunitního života a tím veřejnosti přiblížit 
specifika jejich života. Vytvořili jsme místo, které je vhodné také pro 
maminky s malými dětmi. Už v raném dětství se tak děti mají možnost 
setkávat s lidmi s mentálním postižením. Stejně tak náš podnik 
navštěvují lidé z domu, kde bar sídlí. Převážná většina obyvatel domu 
je na vozíku. Bezbariérový mléčný bar v přízemí je pro ně nejbližší 
příležitostí se občerstvit, posedět s přáteli a zároveň podpořit naší 
organizaci v budoucnu. Budoucí zisk chceme směřovat zpět do naší 
organizace na podporu našich sociálních služeb, a tím se stát méně 
závislými na státní podpoře. 

Další cíle: podporovat rozvoj místní komunity – přednášky, 
vzdělávání, workshopy v prostoru baru, posilovat povědomí 
o sociálním podnikání.

Zaměstnanci jsou jak z řad odborného personálu, tak 
lidé s mentálním postižením. Bar nabízí svým návštěvníkům 
především příjemné místo pro posezení s nabídkou koktejlů, kávy, 
nealkoholických nápojů, salátů, sendvičů, pohárů apod. Kromě 
občerstvení jsme prostor baru nabídli k výstavám obrazů, firemním 
setkáním a dalším příležitostem, jako jsou oslavy narozenin a 
vánoční besídka. Součástí baru je dětský koutek, který umožňuje 
dětem i jejich rodičům pohodlné trávení společného času. V baru 
v roce 2011 pracoval provozní, manažer projektu, koordinátor práce 
s  lidmi s mentálním postižením a tři uživatelé naší služby chráněného 
bydlení. Ti zde našli pracovní uplatnění v rámci pracovně tréninkového 
programu.
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Hlavním fundraisingovým úkolem v roce 2011 bylo zajistit prostředky 
na samotné fungování sociálních služeb, které bylo snižováním 
státních dotací ohroženo.  Vzdělávali jsme se v oblasti získávání 
finančních zdrojů, neboť jsme si vědomi toho, že nemůžeme 
spoléhat jen na státní podporu. Hledali jsme další možnosti vlastního 
financování. 

Věnovali jsme se Klubu přátel POHODY, který sdružuje 
individuální dárce podporující měsíčně či v jiné frekvenci programy 
naší organizace. Členové Klubu nalezli jedenkrát měsíčně ve svých 
e-mailových schránkách bulletin nazvaný MOMENTální noviny, který 
je informoval o aktuálním dění v POHODĚ. Graficky jej pro nás zdarma 
upravovala paní H. Štěrbová. Od poloviny roku jsme Klubu dárců 
a příznivcům organizace měsíčně posílali newsletter s plány na další 
měsíc. 

POHODA byla již potřetí součástí ekologicko-charitativního projektu 
firmy Otto Office s názvem Sbírej-toner.cz. Díky firmám a jednotlivcům, 
kteří na sběrných místech na území hlavního města Prahy odevzdali 
použité tonery, POHODA získala dar 82 888 korun. Tyto prostředky 
byly využity na zajištění projektu Asistence POHODA, který poskytuje 
osobní asistenci a odlehčovací službu lidem s postižením v jejich 
domácím prostředí.

I v roce 2011 jsme spolupracovali s organizacemi, které POHODĚ 
poskytly zdarma nebo s velkou slevou své služby či výrobky. Vedle 
jiných dárců děkujeme Divadlu Na Prádle, Divadlu V Dlouhé, Divadlu 
Na zábradlí, kinu Světozor za zvýhodněné vstupné pro zaměstnance 
a fitness centru FANatic.

V průběhu roku jsme úzce spolupracovali s nám blízkou  vzdělávací 
agenturou Společnost POHODA, o.p.s., která byla založena za účelem 
získání finančních prostředků, které budou v budoucnosti směřovány 
zpět do hlavní činnosti o.s.. POHODA. Se stejným záměrem jsme 
v říjnu roku 2011 otevřeli  sociálně prospěšný podnik Mléčný bar Bílá 
vrána, jehož budoucí zisky plánujeme využít k podpoře sociálních 
služeb, které poskytujeme. Otevřením baru jsme také chtěli docílit 
získání nových příznivců nejen kvalitního občerstvení, ale především 
našich služeb. Domnívali jsme se, že naše snahy osloví případné 
firemní či individuální čárce.

V květnu 2011  jsme zahájili veřejnou sbírku za účelem získání 
peněžitých prostředků na podporu samostatnosti lidí s mentálním 
postižením, poskytování konzultací a doprovázení. Do veřejné 
sbírky přispíváme také prodejem výrobků, které tvoří lidé v denním 
stacionáři. K oslovování potencionálních dárců jsme využívali také 
sociální síť Facebook. 

Velmi rádi se zapojujeme do projektů, již se účastní také jiné 
neziskové organizace. Na konci roku 2011 jsme podpořili projekt 
Nadačního fondu Veolia - Voda pro Afriku. Balením a distribucí 
skleněných karaf asistenti a klienti denního stacionáře pomohli vydělat 
částku 385 000,- Kč, kterou společnost Člověk v tísni využilo na 
opravu vodního vrtu v etiopské vesnici. POHODA díky této podpoře 
získala od Nadačního fondu dar ve výši 25 000,- Kč.  
Věříme, že jdeme správným směrem. 

Hospodaření – NALEZNETE V PŘÍLOZE
Tabulka – Rozvaha   
Tabulka – Výkaz zisků a ztrát   
Tabulka – Struktura výnosů a nákladů   
Audit 
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Fundraising 
a projekt Klub přátel POHODY
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Společnost POHODA, o.p.s. je kvalitní vzdělávací instituce poskytující 
vzdělávání a osvětu pro podporu běžného života lidí s mentálním 
postižením. 

Společnost byla založena v roce 2009 a za dobu svého trvání, tj. do 
konce roku 2011, proškolila více než 1 500 účastníků svých kurzů. 

Společnost Pohoda, o.p.s. je sociální firma, jejímž cílem je mimo jiné 
podpora a rozvoj sdružení Pohoda - společnost pro normální život lidí 
s postižením a další sdílení dobré praxe, kterou při své práci vytváří. 

Naším společným cílem je propagace rovnoprávného 
a plnohodnotného života lidí s mentálním postižením. 

Společnost POHODA, o.p.s. při své práci staví na těchto hodnotách:
• praxe a zkušenosti – vycházíme z praxe a vlastních zkušeností,
• jasné výstupy – výsledkem kurzů jsou vždy jasné výstupy,
• použitelnost – výstupy jsou použitelné v praxi.

Akreditované kurzy a přednášky
V roce 2011 Společnost POHODA, o.p.s. nabízela tyto akreditované 
kurzy:
• Role a hranice pracovníka v sociálních službách a prevence 

syndromu vyhoření
• Klíčový pracovník
• Empowerment
• Osobní asistence – specifika a poskytování  služby lidem 

s mentálním a kombinovaným postižením
• Sexualita a vztahy lidí s postižením
• Jak respektovat práva lidí s mentálním postižením
• Chráněné bydlení
• Komunikace s lidmi  s postižením
• Výcvik základních dovedností pro poskytování sociálních služeb

Celkem proběhlo 37 otevřených kurzů a 15 kurzů na klíč pro 
organizace z celé ČR. V rámci těchto kurzů bylo proškoleno 406 
účastníků.

Naše kurzy mají akreditaci MPSV, máme na ně řadu pozivních 
ohlasů od účastníků, některé z nich jsme v roce 2011 realizovali pro 
VZP ČR. Nadále také aktivně spolupracujeme s organizací NESsT 

(www.nesst.org), která nás v oblasti sociálního podnikání podporuje.

Konference
Dne 6. října 2011 proběhla v Praze konference „Problematika stáří 
lidí s mentálním postižením v rezidenčních službách“. Celkem 55 
účastníků konference se věnovalo celý den vlivu demence na život 
lidí s postižením a poskytovanou službu. Účastníci konference se 
v rámci diskuse shodli, že jde o velmi aktuální téma, kterému je 
třeba se i nadále věnovat a Společnost POHODA připravuje pro rok 
2012 několik pracovních setkání, která budou v rámci pracovních 
skupin hledat vhodná řešení a modely služeb, které stárnoucím lidem 
s postižením nabídnout.

Personální zajištění
Lektorský tým roku 2011: Petr Eisner, DiS., Mgr. Iva Fryšová,  
Mgr. Jiří Kučera, Mgr. Lucie Mervardová, Bc. Zuzana Siváková,  
Mgr. Eva Sládková, Mgr. Dana Horáková
Ředitel společnosti: Petr Eisner, DiS.
Administrativní pracovnice: Ivana Židoňová, , BBus (Hons.)
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

Děkujeme všem zaměstnancům a lektorům za jejich kvalitní práci 
a podporu a také všem účastníkům kurzů za jejich aktivní účast na 
všech kurzech v roce 2011!

Kontakt:
Jana Bartošová , Dis. – ředitelka Společnosti POHODA, o.p.s.
tel.: 777 913 533
e-mail: Jana.bartosova@pohoda-help.cz

Ivana Židoňová, BBus (Hons.)  – administrativní pracovnice
tel.: 777 913 483
e-mail: Ivana.zidonova@pohoda-help.cz
URL: http://vzdelavanivpohode.cz
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Agentura VZDĚLÁVÁNÍ –  Společnost POHODA o.p.s. 
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AKTIVA 1.1. 31.12.                     
A. Stálá aktiva 344               188
1. Dlouhodobý nehmotný majetekw 0 0     
2. Oprávky k dl.nehmot.majetku  0 0
3. Dlouhodobý hmotný majetek 2.050 2.118
    – Stavby 0 0
    – samost. movité věci 629 629
    – drobný dl. hmot. majetek 1.421 1.489
    – poskytnuté zálohy 0 0
4. Oprávky k dl. hmot. majetku - 1.706 - 1.930
5. Dlouhodobý finanční majetek 0 0
B. Oběžná aktiva 6.017 6.872
1. Zásoby 0 6
2. Pohledávky 1.328              1.271
    – z obchodního styku 818                 954
    – daně 0                     0
    – ostatní 510                 317
3. Finanční majetek 4.629 5.500
    – pokladna 148                 117
    – ceniny 30                   51
    – bankovní účty 4.451 5.332
4. Přechodné účty pasivní 60 95
    – náklady příštích období 60 62
    – příjmy příštích období 0 0
    – dohadné účty aktivní 0 33

Úhrn aktiv celkem 6.361  7.060 

PASIVA 1.1. 31.12.
A.Vlastní zdroje krytí st. a oběž. aktiv 5.405 4.883         
1. Jmění 5.344 4.614
    – vlastní jmění 275        275
    – fondy organizace 5.069      4.339
2. Hospodářský výsledek 61        269
B. Cizí zdroje 956 2.177
1. Zákonné rezervy 0                     0
2. Dlouhodobé závazky 171                   62
3. Krátkodobé závazky 602 651
    – z obchodního styku 0 33
    – k zaměstnancům 356 369
    – sociál. a zdrav. pojišť. 202 200
    – ostatní přímé daně 31 28
    – jiné závazky 13 21
4. Bank. výpomoci a půjčky 0 0
5. Přechodné účty pasivní 183 1.464
    – výdaje příštích období 0 109
    – výnosy příštích období 0 860
    – dohadné účty pasivní 183 495

Úhrn pasiv celkem 6.361             7.060

ROZVAHA (v tis. Kč)

STRUKTURA VÝNOSŮ 
A NÁKLADŮ (v tisících Kč)

NÁKLADY:
 1. spotřeba materiálu 1 107      8,33 %
 2. spotřeba energie 954      7,18 %
 3. opravy a udržování 481      3,62 %
 4. cestovné 12      0,09 %
 5. ostatní služby 2 274    17,11 %
 6. mzdové náklady 6 242    47,00 %
 7. zákonné sociální pojištění 1 838    13,83 %
 8. ostatní sociální pojištění 23      0,17 %
 9. zákonné sociální náklady 85      0,64 %
10. ostatní sociální náklady 21      0,16 %
11. ostatní daně a poplatky 9      0,07 %
12. ostatní náklady 78      0,58 %
13. odpisy dlouhodobého  
hmotného majetku 156      1,17 %
14. poskytnuté členské příspěvky 7      0,05 % 

NÁKLADY CELKEM 13 287 100,00 %

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisících Kč)  
VÝNOSY     
 hlavní činnost hlavní činnost
Tržby za vlastní výrobky 5 153
Tržby z prodeje služeb 3 253 139
Provozní dotace ze státního  
rozpočtu ČR 5 153 0

Příspěvky z rozpočtu vyšších 
územně správních celků 2 641 0
Příspěvky z rozpočtu Městských částí 140 0
Úroky 83 0
Finanční dary fyzických osob 578 0
Finanční a nefinanční dary  
podnikatelských subjektů 96 0 
Granty nadací 679 0 
Refundace nákladů  83 0
Použití rezervy organizace 791 0

Výnosy celkem 13 532 292 
   
   
NÁKLADY   
Spotřeba materiálu 946   
Spotřeba energií 597  
Opravy a údržba 95  
Cestovné 5  
Náklady na služby 2 624  
Mzdové náklady 6 131  
Zákonné a ostatní 
sociální pojištění a náklady 2 256 
Daně a poplatky 12
Odpisy dlouhodobého majetku 
a pohledávek 137  
Ostatní náklady 105  
Škody na finančním majetku 1  
 

NÁKLADY CELKEM 12 909  
 

Hospodářský výsledek před zdaněním  61  
Daň z příjmů 0 
Hospodářský výsledek po zdanění 1

Hospodaření
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VÝNOSY:
 1. tržby za vlastní výrobky a služby 249      1,92 %
 1. tržby za vlastní výrobky 5      0,26 %
 2. příspěvky od uživatelů služeb 3 197    23,63 %
 3. přednášková činnost 56      0,41 %
 4. refundace nákladů  83      0,61 %
 5. úroky z účtů 83      0,61 %
 6. čerpání rezervy organizace 791      5,84 %
 7. finanční a nefinanční dary fyzických osob 578      4,27 %
 8. finanční a nefinanční dary právnických osob 96      0,71 %
 9. finanční dary od nadací  679      5,02 %
10. provozní příspěvek z MPSV ČR 5 153    38,09 %
11. provozní příspěvek z MHMP 2 641    19,52 %
12. provozní příspěvky z městských částí 140      1,03 %

VÝNOSY CELKEM 13 532 100,00 %

 

Ing. Alena Šťastná  daňové a mzdové konzultace
Petr Šibrava účetní a grantové konzultace
Mgr. Klára Mervardová teambuilding pracovníků
Hana Štěrbová grafické úpravy
 
Firmy - finanční dary (v Kč)
KMP Bürotechnik, s.r.o. 82 888
D2 CONSULT PRAGUE, s.r.o. 10 000

Firmy - věcné dary (v Kč)
Nakladatelství UMÚN, s.r.o. – pronájem prostor, 
náklady na energie 152 087
Československá obchodní banka, a.s. 
5 ks počítačů s licencí k operačnímu systému  4 000
Zdeněk Heřman -15 bavlněných triček 2 990
STAVHNED, s.r.o. - Vyklizení, převoz nábytku 18 000,-
Allianz, pojišťovna, a.s. –  skříně hodnota nebyla vyčíslena
FANatic studio – volný vstup do fitnes studia pro ženy
Divadlo V Dlouhé – zvýhodněné vstupné v hodnotě  22.800,-
Divadlo Na Prádle - zvýhodněné vstupné
Divadlo Na Zábradlí - zvýhodněné vstupné
Kino Světozor - zvýhodněné vstupné
 
Mnohokrát děkujeme také ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni. 

Veřejná sbírka
Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy č.j. 315317/2011 ze dne  
19. 4. 2011 byla zahájena veřejná sbírka pod názvem „Můj cíl“. Sbírka trvá od 
10. 5. 2011 od 13. 4. 2014. Získané peněžité příspěvky jsou určeny na podporu 
samostatnosti lidí s mentálním postižením, zejména na poskytování odborné 
podpory, konzultace a doprovázení.

Kladný hospodářský výsledek roku 2010 vznikl díky našim dárcům  
a bude dále využit pro rozvoj sociálních služeb o.s. POHODA.

Zdroje financování 2010

Veřejné zdroje
MPSV 5 153 000
MHMP 2 640 700
MČ Praha 2 100 000
MČ Praha 13 40 000

Soukromé zdroje
Nadace:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové      29 568
Nadační fond AVAST 650 721
Nadační fond Veolia 25 000
Fórum dárců, o.s.  200

Individuální dárci
Bočková Lenka  600
Endysová Dana 700
Hanzl Jan 30 000
Hostinský Jaroslav 10 000
Chalupová Marie 1 200
Lacina Petr 5 400
Marsa Martin 8 400
Matějka Marcel 1 200
Mertová Pavlína 1 200
Mervardová Lucie 2 400
Průchová Světluše  360
Pulda Lukáš 2 400
Slavíková Hana 360
Vinklárek Martin  6 000
Vodičková Markéta 600
Fojtová Lenka  600

Věcné dary a služby
Členové správní rady, revizní komise, zaměstnanci POHODY - dobrovolná práce 
ve prospěch organizace
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Události v Pohodě v roce 2011
• Rozsáhlá přestavba a rekonstrukce prostor denního stacionáře
• Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Kodíčka „24 hodin denně žiju 
    v Pohodě“
• Natáčení dokumentu o osobní asistenci pro pořad Klíč
• Účast na veletrhu NGO market
• Asistence pro vybrané klientky za peníze z vánoční sbírky
• Ocenění cenou NESST v Budapešti za vzdělávací program

• Prezentace na festivalu Mezi ploty
• Otevření mléčného baru Bílá vrána
• Účast na „Koncertu proti strachu“
• Vernisáž výstavy sociálních služeb na Praze 13
• Voda pro Afriku  – distribuce karaf
• Výroba vánočních přáníček pro firmy
• Rekonstrukce chráněného bytu Sokolská

Sídlo: 

POHODA o.s. 

Hálkova 1612/1

120 00 Praha 2      

POZOR! 

Na tomto místě není zázemí POHODY.

tel./fax: (+420) 296 202 022

GSM: 777 913 450

e-mail: pohoda@pohoda-help.cz 

IČO: 68380216

Banka: 132 107 344 / 0300, ČSOB, a.s., 

Poštovní spořitelna, Praha 025

manažerka programu Asistence 

POHODA:

Jana Švajglová 

tel.: (+420) 241 400 748

GSM: 777 913 482 

e-mail: jana.svajglova@pohoda-help.cz 

manažerka programu Bydlení POHODA 

(Chráněné bydlení):

Barbora Mádlová

GSM: 777 913 574

e-mail: madlova.barbora@pohoda-help.cz

zázemí POHODY:

Roškotova 6

140 00 Praha 4

tel./fax: (+420) 296 202 022

GSM: 777 913 450

e-mail: pohoda@pohoda-help.cz 

výkonná ředitelka: 

Mgr. Lucie Mervardová 

GSM: 777 913 456

e-mail: lucie.mervardova@pohoda-help.cz 

manažerka programu Klub POHODA 

(Denní stacionář):

Mgr. Dana Horáková

tel.: (+420) 241 400 672

GSM: 777 913 459

e-mail: dana.horakova@pohoda-help.cz

hospodářka:

Ivana Židoňová, Bbus.Hons. 

tel.: (+420) 296 202 022

GSM: 777 913 483

e-mail: ivana.zidonova@pohoda-help.cz

administrativní pracovník:

Bc. Jan Havlíček 

tel.: (+420) 241 400 642

GSM: 777 913 333  

e-mail: jan.havlicek@pohoda-help.cz 

sociální pracovnice, koordinátorka stáží:

Kateřina Ajibová, DiS

tel.: (+420) 296 303 004

GSM:777 913 493 

e-mail: socialni.pracovnice@pohoda-help.cz

koordinátorka PR/média:

Františka Kernová

GSM: 777 913 484

e-mail: frantiska.kernova@pohoda-help.cz

koordinátorka fundraisingu:

Lucie Poláchová

GSM: 777 913 458

e-mail: lucie.polachova@pohoda-help.cz 

koordinátor dobrovolnictví:

Mgr. Zuzana Fabian

GSM: 777 913 590

e-mail: zuzana.fabian@pohoda-help.cz

www.pohoda-help.cz 

Fotografie: archiv POHODA

Události v POHODĚ v roce 2011

Kontakty POHODA



26 |  POHODA společnost pro normální život lidí s postižením  

Výrok auditora



Praha 2011
www.pohoda-help.cz
www.barbilavrana.cz
www.klubpohoda.org

POHODA
společnost pro normální 
život lidí s postižením

výroční zpráva  
za rok 2011
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