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Úvod
Vážení přátelé občanského sdružení POHODA,
na následujících stránkách Vám opět po roce předkládáme zprávu
o naší činnosti. Zveme Vás k jejímu přečtení. Můžete sami posoudit, jak
se nám v roce 2006, kdy uplynulo již osm let od vzniku POHODY, dařilo
naplňovat její poslání. Dozvíte se, co nového se podařilo i jaké má naše
organizace plány do roku 2007.
Poděkování patří stejným dílem všem, kdo POHODU podporují
a kdo se angažují a pracují ve prospěch našich klientů. Děkujeme
našim dárcům, sponzorům, partnerům, příznivcům, dobrovolníkům
a spolupracovníkům za to, že svojí společenskou odpovědností a důvěrou umožňují zajišťovat a rozvíjet moderní služby pro lidi s mentálním postižením.
Děkujeme také všem zaměstnancům, kteří svojí zodpovědnou
a kvalitní prací POHODU utvářejí v každodenním životě.
Nakonec ponecháváme poděkování našim klientům a jejich blízkým, kteří nás všechny nenechávají na pochybách o tom, že POHODA je velmi potřebná a že společné úsilí všech, kdo se v její prospěch
spojili, má smysl.
Jménem Správní rady občanského sdružení POHODA

Ing. Jan Rejšek,
předseda



Vážení přátelé,
děkuji za úvodní slova předsedy Správní rady, vyjadřují i mé pocity.
Dalo by se psát a uvádět na tomto místě mnohé. Myslím, že když si
pročtete celou Výroční zprávu podrobně, nebudete mít pochyb o tom,
že stojíme na správné straně života, tedy u lidí, kteří naši pomoc potřebují. Abychom tam mohli stát hodně dlouho a ještě více, potřebujeme
více a více příznivců. Počínaje dobrovolníky, finančními sponzory, až
po dárce ostatních věcí, které zkvalitní naše služby.
Nebudete pochybovat ani o tom, jak složitá a náročná je činnost
každé neziskové organizace, která je financována ročními granty a je
tak vystavena vždy do poslední chvíle neznámým výsledkům finančních procesů grantových řízení.
Těší mne, že se dostáváme více a více do většího povědomí širší
veřejnosti. Těší mne, že během roku 2006 jsme získali pro spolupráci
a podporu POHODY manžele Menzelovy a paní senátorku Filipiovou.
Kdokoliv z Vás se k nám přidá, bude dobře. Děkujeme.
Věřím, že v dalším období POHODY, která vstoupí brzy do desátého roku své existence, se bude nadále POHODĚ dařit tak, aby mohla
pomáhat ještě více lidem, kteří o naši službu projevují zájem a kterým
nyní, vzhledem k náročnosti a různým možným i nemožným důvodům, zatím pomoci nemůžeme.
Ať se se daří každému z Vás, ať se daří POHODĚ. Děkuji všem
v POHODĚ, její Správní radě i ostatním příznivcům a dárcům.

Ladislava Dolínková,
výkonná ředitelka POHODY



O Pohodě
Východiska služeb
POHODY
Všechny programy a projekty POHODY protíná jako
jednotící linie přístup zaměřený na člověka nebo též
přístup zaměřený na osobu (Person Centred
Approach / PCA). Jde o terapeutickou metodu
vycházející z psychoterapeutické teorie Carla
Rogerse. V centru pozornosti je člověk takový, jaký
je, jeho specifické potřeby, přání, zájmy, názory, sny,
vše, co je důležité právě pro něj. Práce s ním se nezaměřuje na jeho postižení, ale na jeho schopnosti.
Jde o to, aby on sám měl vliv na svůj život, mohl se
rozhodnout kde, s kým a jak bude žít a jaké služby
bude využívat. Osobní a sociální růst klienta se
zakládá na partnerském vztahu s asistentem.
Podstatu tohoto vztahu tvoří akceptace, vzájemná
důvěra, empatické porozumění a opravdovost.
Druhé podstatné východisko služeb POHODY je
dlouhodobá inspirace anglickými odborníky na
problematiku osob se snížením kognitivních funkcí,
Barbarou McIntosh a Davidem Towellem, kteří se
v roce 2001 podíleli na tvorbě britské Bílé knihy
s podtitulem Hodnotní lidé – nová strategie pro
lidi s mentálním postižením pro 21. století. Cíl dokumentu je zcela zásadně zlepšit životní podmínky
a šance lidí s mentálním postižením, odstranit jejich
viditelnou i skrytou diskriminaci a přetrvávající
sociální izolaci. Velký význam textu přiznala i britská
vláda v čele s premiérem Tony Blairem, který napsal
jeho předmluvu.
Od roku 2003 POHODA svou metodiku služeb staví
rovněž na spolupráci s britskou organizací
Owl Housing London vedenou právě Barbarou
McIntosh, renomovanou lektorkou v oboru služeb
lidem s postižením působící na King´s College
London.

Poslání POHODY
Poslání POHODY je normální život lidí s postižením. Společnost
POHODA poskytováním sociálních služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým postižením mozku, v místní komunitě.

Cíl POHODY
Cíl POHODY je poskytování takových sociálních služeb, které lidem
s postižením umožní normální život v běžném prostředí, maximálně
posilují jejich soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich
osobnost, názory a individuální potřeby.

Cílová skupina POHODY
Cílová skupina našich služeb jsou dospělí občané mladšího, středního a vyššího věku se středně těžkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením, příp. organickým poškozením mozku (např. po
úrazu). Pokud má klient k základním vícenásobným postižením i další
akutní nebo chronické nemoci, zůstává v naší péči (včetně ošetřovatelské), obdobně jako by tomu bylo v běžné rodině, a to i ve vážnějších
případech, které však nevyžadují hospitalizaci.

Služby a programy POHODY
Všechny služby POHODY jsou v maximální možné míře individualizované a vždy odrážejí konkrétní potřeby a požadavky a osobní situaci
klienta. Jejich komplexnost a provázanost umožňuje pružně reagovat
na změny v klientově osobním životě (např. stárnutí, změna zdravotního stavu, pokroky v dovednostech). Služby v roce 2006 zahrnovaly:
■ chráněné komunitní bydlení, podporované bydlení
■ osobní asistence
■ denní programy
■ respitní a krizová lůžková péče
■ terénní respitní služba
■ poradenství
■ rekreační pobyty
■ volnočasové aktivity
■ doprovody
Na základě zákona č. 108 / 2006 Sb. jsme v roce 2006 pokračovali
ve standardizaci služeb v souladu s dosud platnými Standardy kvality
sociálních služeb.
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Kalendář událostí v POHODĚ


Jaro
Účast na Veletrhu Non-Handicap 2006 (4. - 6. 4.)
s POHODOU v Písecké Bráně za účasti režiséra Jiřího Menzela
a jeho ženy Olgy, herců Václava Vydry a Zlaty Adamovské a režiséra
Jana Hřebejka (19. - 25. 5.)
■ Pohodová Šnekiáda v rámci Dnů hudby na nám. Míru, Praha 2
(19. - 21. 6.)
■

■ Týden

Léto
■ Otevření nového Centra osobní asistence ASISTENT POHODY
v Praze 4 – Lhotce pod záštitou primátora hl. města Prahy Pavla Béma
(28. 6.)
■ Rekreace klientů POHODY v Penzionu Na Rozcestí v Janově nad
Nisou (8. - 22. 7.)
■ Grilování Na Větrově – prázdninové setkání klientů a zaměstnanců
POHODY (10. 8.)
■ Návštěva členek Asociace žen diplomatického sboru, prezidentky
Ruth Arazi a Leonor Borges de Araujo v POHODĚ (16. 8.)
■ Vydání manuálu Pomocník asistenta shrnujícího know-how služeb
POHODY

Podzim
Spuštění nových webových stránek POHODY (25. 9.)
Konference Osobní asistence lidem s mentálním a kombinovaným
postižením pořádaná v rámci projektu ASISTENT POHODY v Centru
Mariapoli, Praha 9 – Vinoř (5. 10.)
■ Start informační kampaně projektu ASISTENT POHODY (tisková
konference, plošná outdoorová a mediální reklama; od 15. 10.)
■ Zahájení výstavy fotografií Blízko tebe na téma osobní asistent
a jeho klient – Divadlo Na Prádle, Praha 1 (15. 11.)
■
■

Zima
■ Pohodová benefice Sestry Havelkovy swingují v Chodovské tvrzi za
účasti manželů Menzelových a senátorky Daniely Filipiové (11. 12.)
■ Mikulášsky-vánoční besídka pro klienty, zaměstnance a partnery,
Toulcův dvůr (15. 12.)
■ Vernisáž autorské výstavy fotografií klientů POHODY Jedinečnost je
dar, Studio Citadela, Praha 1 (18. 12.)
		

Trvalé projekty
Chráněné komunitní bydlení
Cíl služby chráněného bydlení je umožnit člověku s postižením
způsob života, který se co nejvíce podobá stylu jeho „zdravých“ vrstevníků: tedy v přirozené komunitě, v místě a mezi lidmi, které důvěrně
zná a s nimiž jej pojí blízké vztahy. V důsledku se tak jedná o snahu
co nejvíce zmírnit dopad postižení na osud jedince, úsilí integrovat
jej do běžného „domácího“ prostředí oproti – často nesvobodnému
– odchodu do neznámého prostředí ústavu.
Konkrétně jde o nabídku bydlení, pomoci a podpory, kdy klienti za
pomoci asistentů zvládají společnou domácnost, v níž má každý své
povinnosti a dle svých schopností se podílí na jejím chodu.
Ne o nás bez nás, nýbrž společně: veškeré změny, které se klientů
bezprostředně dotýkají, jsou s nimi předem diskutovány, nejsou stavěni před hotovou věc. S kým budou bydlet v pokoji i v bytě, kam se
pojede na výlet, co bude k večeři, kam postavit novou televizi, to vše je
předmětem dialogu. Pokud klient projeví přání změnit svého klíčového asistenta, jeho požadavek je vždy řešen. S jakýmkoli osobním problémem se klient může obrátit na kteréhokoliv z asistentů, na sociální
pracovnici či přímo na výkonnou ředitelku POHODY.
V roce 2006 jsme službu chráněného bydlení nabízeli celkem dvaadvaceti klientům ve čtyřech bytech v různých částech Prahy: na ul.
Sokolská v Praze 2, na Krátké ul. v Praze 10 a rovněž ve dvou bytech
v bezbariérovém domě zvláštního určení na Kodymově ul. v Praze 5.
V jednom z nich jsme v závěru roku přikročili k významné změně:
klienti se společně s asistenty rozhodli začít postupně snižovat míru
poskytované asistence tak, aby se připravili na samostatnější život. Při
noční službě je tedy nově klientům oběma bytů k dispozici pouze jeden asistent.

Tým CHB Sokolská 29
a Krátká 14
Vedoucí: Mgr. Miroslav Sklenář
GSM: 777 913 457
e-mail: miroslav.sklenar@pohoda-help.cz
Asistenti: Iva Fišerová, Richard Hajný,
Dana Hejzlarová, Markéta Hrbková,
Kateřina Chloubová, Jiřina Jáchimová,
Romana Jáchimová, Bc. Lucie Mervardová,
Jana Michlanová, Ludmila Mrvíková,
Roman Novotný, Martina Pižlová,
Bc. Jitka Schrogelová, Mgr. Barbora
Soukupová

Tým CHB Kodymova I a II
Vedoucí: Bc. Lucie Mervardová
GSM: 777 913 456
e-mail: lucie.mervardova@ pohoda-help.cz
Asistenti: Lenka Fojtová, Tomáš Formánek, DiS., Jaroslava Hrabáková, Vojtěch
Janovský, Daniela Ježková, Mgr. Adriana
Kavuličová, Ing. Milada Krátká, Mgr. Petr
Kubisz, Barbora Mádlová

Denní komunitní centrum
Tým Denního
komunitního centra
Vedoucí: Kamila Eliášová /
Mgr. Kateřina Holická
GSM: 777 913 459
e-mail:
katerina.holicka@pohoda-help.cz
Asistenti: Anna Brabencová,
Veronika Šulcová, Evžen Vitáček



POHODA

Denní komunitní centrum je ambulantní služba POHODY situovaná
v domě v Záhřebské ul. 15 v Praze 2, kam klienti docházejí z chráněných bytů nebo z vlastních rodin.
Cíl denního centra spočívá v pomoci klientovi získat a zdokonalovat dovednosti, které vedou k jeho plnému začlenění do společnosti
i na trh práce. Konkrétně jde o nácvik, prohlubování a upevňování jeho
pracovních návyků, ale i podporu osobní motivace dále se vzdělávat
a zlepšovat kvalitu svého života.
Centrum pravidelně vždy v pátek plánuje týdenní program za
účasti klientů, do kterého mj. zahrnuje pořádání návštěv divadelních
představení, výstav, koncertů i jiných uměleckých a sportovních událostí, s klienty podniká i celodenní výlety do okolí Prahy. Využívá rovněž spolupráce dobrovolníků. Ti do centra vnášejí prvek přirozeného
styku s běžným společenským prostředím, ale také pomáhají pracovat
s klienty individuálně, být jim k dispozici zcela dle jejich vlastních představ a přání.
V roce 2006 navštěvovalo denní centrum třicet šest klientů, denně
v průměru dvanáct. Společně, za využití principů arteterapie a ergoterapie, vyráběli drobné dárky a upomínkové předměty, které pak
POHODA mohla nabízet při vlastních prodejních sbírkových nebo
prezentačních akcích, ale i při dalších událostech, jichž se zúčastnila.
S velkým úspěchem u kupujících se setkaly zejména originální dekorace vyráběné ze šnečích ulit, které POHODĚ dodává liberecká firma
Helix s.r.o. Šnečí závěsy a šnečí věnce si tak zájemci mohli po celý rok
pořídit nejen přímo v centru na Záhřebské, ale např. také v obchůdku
sdružení ESET-HELP (Vejvanovského 1610, Praha 4) nebo v Centru historie Galerie historických řemesel na pražské Kampě, s nímž centrum
navázalo výstavní a prodejní spolupráci.

Středisko terénní pomoci rodinám
Program Střediska terénní pomoci rodinám v Balbínově ul. 6 v Praze 2 nabízí všestrannou, především terénní pomoc rodinám, v jejichž
středu žije člověk s mentálním nebo kombinovaným postižením. Rodinu přitom chápe jako nejpřirozenější podpůrné prostředí; cílem je
co možná nejvyšší osamostatnění klienta (s ohledem na jeho možnosti
a schopnosti).
K nabízeným službám pobočky patří: osobní asistence, trénink
dovedností, terénní respitní služba, krizová intervence, nadstandardně doprovod a doprovod osobním vozem POHODY. V rámci poradny
pracovníci střediska nabízejí nejen rodinám, ale i všem odborným
pracovníkům v sociálních službách všestrannou konzultaci, vyhledání
odpovídajícího typu služby a zprostředkování kontaktů na další instituce a organizace v sociální síti hlavního města Prahy. Poradenství je
poskytováno osobně – v poradně i v terénu, telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.
V roce 2006 pravidelně služeb střediska využívalo 20 rodin a pracoviště zaznamenalo nejvyšší počet kontaktů a poskytovaných konzultací za dobu svého dosavadního působení. Tým jeho asistentů se zaměřil
na profesionalizaci služeb a na aplikaci Standardů kvality sociálních
služeb do praxe nejen v programu samotném, ale v celé POHODĚ: podílel se na přípravě etického kodexu POHODY, sestavení pracovního
manuálu Pomocník asistenta. S metodikou přístupu zaměřeného na
jednotlivce tým střediska seznámil odbornou veřejnost v rámci Konference Osobní asistence lidem s mentálním a kombinovaným postižením, která se konala v říjnu 2006 v konferenčním Centru Mariapoli
v Praze - Vinoři.
Konzultační hodiny poradny pro osobní kontakt:
St
9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Příběh Marcel
„Doma je nuda...“, a tak si Marcel zařídil osobní
asistenci, aby doma být nemusel.
Marcel využívá služeb Střediska terénní pomoci
rodinám od začátku roku 2006. Spolu s asistenty cestuje po Praze, učí se trasy městské hromadné dopravy, rád se pohybuje mezi lidmi,
chodí na koncerty rockové hudby. Nevynechá
téměř žádnou společenskou akci POHODY
a provází tato setkání svým vtipem, úsměvem
i přátelskou povahou.
Marcel má spoustu plánů, které postupně
realizuje. Podal si přihlášky na chráněná bydlení. Společně s asistentkou navštívil sdružení
Paprsek, aby si vytvořil jasnou představu, jak
takový život v chráněném bydlení vypadá. Od
nového školního roku chodí do vzdělávacího
kurzu v Jedličkově ústavu, kde také využívá
asistenčních služeb POHODY. Marcel má i další
své sny, k jejichž splnění potřebuje jen službu
osobní asistence.

Tým Střediska terénní pomoci
rodinám
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Šimková
tel.: 222 520 817
GSM: 777 913 452
e-mail: poradna@pohoda-help.cz
Zástupce vedoucí: Mgr. Lucie Hronová
Asistenti: Markéta Budská, Eva Kremlíková, DiS.,
Josef Malý, Roman Novotný, Kateřina Pešková,
Vladislava Rusková, Mgr. Eva Sládková


Rozvojové projekty
Příběh Monika
Monika je ve svých čtyřiadvaceti letech naprosto odkázána na pomoc druhých ve všech oblastech života.
V minulosti její rodina využívala ústavního zařízení
pro denní péči. Dívka však byla při pobytu v zařízení
pod velkými dávkami léků kvůli obavám pracovníků
z jejího agresivního a destruktivního jednání. Monika
potřebuje vysoce individuální přístup. Jedinou
možnou alternativou jsou osobní asistence, které se
přizpůsobují jejím potřebám a ne naopak, jak je tomu
v kolektivních zařízeních. S individuální asistencí je
schopna běžného sociálního kontaktu, postupně se
začleňuje do společnosti: navštěvuje obchody, posedí
v rychlém občerstvení. Dochází do integračního
centra Zahrada, kde rovněž využívá osobní asistence
POHODY, učí se bezpečnějším formám komunikace.
Osobní asistence tedy pomáhá nejen samotné dívce,
ale také celé rodině, neboť její rodiče mají vzácný čas
sami na sebe. Matka se vrátila na částečný úvazek ke
svému zaměstnání. Zlepšila se finanční situace rodiny,
ale i rozšířilo se její sociální pole.

Tým Centra osobní asistence
ASISTENT POHODY
Vedoucí: Mgr. Jiří Kučera
Administrátorka projektu: Romana Hájková
Konzultantky osobní asistence: Bc. Pavla Lieblová /
Zuzana Zahradníková, DiS., Lucie Poláchová,
Mgr. Olga Wižďálková
PR projektu: Mgr. Dušan Sustek
Dobrovolnictví: Mgr. Kateřina Ličková
Osobní asistenti: Anna Baxová, Eva Brabencová,
Miloslava Hanušová, Mgr. Kateřina Hourová, Kateřina Jarošová, Kateřina Kučerová, Lucie Kučerová,
Tereza Mesteková, David Odstrčil, MUDr. Radka
Rajdlová, Marek Šebelka, Mgr. Ľubica Šefčíková,
Jana Šímová, Kateřina Švecová, Bc. Eva Vaškůjová
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Centrum osobní asistence
ASISTENT POHODY

v rámci projektu ESF JPD3:
Aktivní sebeprosazení – nástroj sociální inkluze
Zcela nový rozvojový projekt osobní asistence ASISTENT POHODY,
na nějž jsme získali významnou dotaci z evropských Strukturálních
fondů, jsme odstartovali v červnu 2006. Přípravy jeho spuštění však
začaly již na počátku roku, kdy bylo naším úkolem najít optimální
model fungování, sestavit základní pravidla služby a programu najít
vhodné sídlo. To se nám podařilo získat díky vstřícnosti nakladatelství
UMÚN (Umělci malující ústy a nohama) v jeho nově zrekonstruované
vile v Praze 4 – Lhotce.
Cíl projektu ASISTENT POHODY je díky osobní asistenci umožnit
lidem s těžším postižením žijícím trvale v Praze získat více příležitostí
komunikovat se svým okolím, začleňovat se do různých tranzitních
tréninků zvyšování dovedností, do chráněných dílen a na trh práce.
Setkávat se častěji s lidmi bez postižení a stávat se rovnocennými členy rozmanitých sociálních skupin v přirozených komunitách. Centrum
funguje jako agentura, tedy jako sjednavatel zakázek a jejich plnění
mezi asistenty a klienty. Oni, případně jejich rodiny jsou to, kdo definuje typ a rozsah požadované služby (asistence, trénink dovedností,
terénní respitní služba, doprovod).
Práce centra ASISTENT POHODY spočívá však nejen v roli zprostředkovatele služeb, ale i v lektorské a konzultační činnosti. Metodici
se plně věnují rozvoji osobních asistentů zejména jejich průběžným
vzděláváním a střídají se na dispečinku centra, kde plní hlavně roli koordinátorů zakázek.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Partneři projektu:

Upevnění POHODY

v rámci Globálního grantu NROS
Cíl projektu Upevnění POHODY, jehož prvotní aktivity jsme začali
rozvíjet již v září 2005, bylo vnést do organizace moderní informační prostředí a vydat dva metodické manuály - služeb a řízení. V roce
2006 se nám podařilo vybavit všechna pracoviště počítačovou technikou s připojením na internet. Díky projektu vznikl také nový kvalitní
web, který daleko více než ten dosavadní slouží svému účelu. Tento
cíl byl plněn v souladu se Strategickým plánem POHODY na léta 2005
– 2008.
Nová databáze, kterou pilotně zkoušíme ve spolupráci s brněnskou
Ligou za práva vozíčkářů, je dalším krokem k efektivnímu řízení procesů práce s klienty a souvisejících administrativních a podpůrných
procesů.
K upevnění jednotného know-how a jeho rozšíření mezi zaměstnance sdružení přispělo vydání manuálu Pomocník asistenta, který obsahuje obecnou metodiku pro práci asistenta s klientem včetně etického kodexu organizace. Díky aktivnímu zapojení všech zaměstnanců do
jeho přípravy vznikl živý materiál, který je na jednotlivých pracovištích
doplňován o popisy konkrétních a specifických pracovních postupů.
I další manuál – Závazné interní dokumenty POHODY – vznikl na základě potřeb organizace. Je určen všem pracovníkům POHODY. K nově
vzniklým manuálům proběhlo rovněž interní školení pro asistenty a
vedoucí jednotlivých programů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Partneři projektu:
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Buďte dobrovolně v POHODĚ
koordinace dobrovolnických aktivit

POHODA

Dobrovolníci
POHODY
v roce 2006:
Petr Bartal, Nea Brkičová, Martin
Bromek, Petra Bumbalíková,
Denisa Červená, Petr Číhal,
Darinka Giljanovic, Miloslava
Hanušová, Lenka Hurychová,
Kateřina Jarošová, Markéta
Křivánková, Kateřina Kuková, Jana
Michlanová, Eliška Nuslauerová,
Jana Pečínková, Kamila
Rusnoková, Olga Růžičková,
Markéta Sklenářová
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Díky akreditaci pro dobrovolnickou službu, kterou ministerstvo
vnitra POHODĚ udělilo v roce 2005, a dotaci, kterou jsme získali pro
rok 2006, jsme mohli opět posílit systematickou spolupráci s dobrovolníky. V červnu do POHODY přišla nová koordinátorka dobrovolníků,
která spolu s dalším profesionálem v oboru personalistiky, psycholožkou sdružení, začala cíleně inovovat stávající model managementu
dobrovolnictví. Náš záměr je napříště pro dobrovolnickou spolupráci
v POHODĚ získávat jednotlivce s průkaznou motivací být klientům
důvěryhodnými partnery a pomáhat jim rozšiřovat obzor jejich zkušeností, dovedností a znalostí.
Lidem, kteří s námi spolupracují bez nároku na odměnu, se snažíme nabídnout co nejvíce výhod: přístup k pravidelnému vzdělávání,
které poskytujeme asistentům sdružení, ale také do nově založené
knihovny odborné literatury a periodik projektu ASISTENT POHODY.
Od konce roku 2006 mohou dobrovolníci ke svým aktivitám využívat
i prostory vily UMÚN, a to včetně připojení k internetu. Dobrovolné
spolupracovníky zveme na všechna firemní setkání a slavnosti a samozřejmě i na všechny akce určené široké veřejnosti.
Naší snahou je dále dobrovolnickou spolupráci v POHODĚ profesionalizovat. Také proto se od října 2006 koordinátorka dobrovolníků
zapojila do vzdělávacího cyklu Národního dobrovolnického centra
HESTIA „Dobrovolníci v sociálních službách“. Jeho důsledkem má být
nejen větší počet angažovaných dobrovolníků v POHODĚ, ale také získání některé ze společensky prospěšných firem – a jejich dobrovolníků
– pro podporu programů organizace.
Všem, kdo pro POHODU v roce 2006 pracovali bez nároku
na odměnu děkujeme!

Jednorázové projekty
Hozená rukavice
aneb Prezentujte svépomocí

za podpory Nadačního fondu T-Mobile a Nadace VIA
V roce 2006 jsme získali také významný grantový příspěvek ve výši
70 tisíc korun od Nadačního fondu T-Mobile. Cíl projektu, který jsme
nazvali „Hozená rukavice aneb Prezentujte svépomocí“, byl rozvinout
s klienty aktivitu, která jim přinese finanční zisk, s nímž budou moci
naložit zcela dle vlastních představ. Spolu s malým uměleckým týmem
tvořeným zejména klienty chráněného bydlení jsme tak připravili autorskou sérii fotografií, kterou jsme nazvali Jedinečnost je dar. V závěru
roku jsme kolekci představili veřejnosti nejprve na Pohodové benefici
v Chodovské tvrzi (11. 12.) a poté rovněž při samostatné vernisáži ve
Studiu Citadela v Dlouhé ul. v Praze 1 (18. 12.). Jednotlivé fotografie
jsou trvale prodejní. Pětice z nich se zároveň stala podkladem pro vznik
pohlednic, které rovněž veřejnosti nabízíme ke koupi při našich prezentačních akcích.
Jeden z klientů spolu se svým asistentem zároveň začal na podzim
2006 navštěvovat kurz práce s kamerou pro lidi s mentálním postižením v o.s. INVENTURA. Výsledkem práce účastníků se stal animovaný
videoklip k písničce Jana Budaře „Neptej se mě, moje milá“, kde náš
klient i asistent vystupují v rolích herců. Z prvotního setkání POHODY a INVENTURY se navíc začala rozvíjet déledobější a systematičtější
spolupráce.
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Rekreace klientů POHODY

za podpory The Diplomatic Ladies Association
Již tradičně se na financování nákladů spojených s letní rekreací klientů POHODY výrazně podílí Asociace žen diplomatického sboru (The
Diplomatic Ladies Association). Ani v roce 2006 tomu nebylo jinak:
manželky diplomatů působících v Česku podpořily z výtěžku Vánočního bazaru letní dovolenou klientů našich služeb částkou 85 tisíc korun.
Svůj „pohodově“-prázdninový pobyt klienti ze všech chráněných bytů
i denního komunitního centra POHODY prožili, opět dle svého rozhodnutí, v penzionu Na Rozcestí v Janově nad Nisou, v krásném prostředí
Jizerských hor. Ve dnech 8. – 22. 7. 2006 jich zde odpočívalo, spolu se
svými asistenty, celkem dvacet.
Ostatní jeli i na individuální rekreaci se svými rodinami, popřípadě
využili i nabídek jiných organizací.

POHODA

Vize POHODY do roku 2007
V roce 2007 je naší prioritou dále naplňovat úkoly
plynoucí ze Strategického plánu 2005 – 2008. Prvním
z nich je záměr umístit POHODU „pod jednu střechu“.
Pracujeme na získání nových prostor, v nichž se soustředí tři z našich pracovišť. Cíl naší snahy je nejen užší
pracovní i faktické sepětí jednotlivých zaměstnanců,
ale také finanční úspora plynoucí z nového způsobu
provozu. Chceme se rovněž systematičtěji zaměřit na
podporu fundraisingových aktivit, neboť rozpočet každé organizace v každém okamžiku má své rezervy.
Další cíl roku 2007 spočívá v přípravě otevření nového chráněného bytu v městské části Praha 7.
Stejně jako ostatní poskytovatelé sociálních služeb,
i my jsme od 1. ledna 2007 vázáni povinností naplňovat
nový zákon o sociálních službách. Konkrétně je nově
naším úkolem služby zaregistrovat, abychom měli
oprávnění i nadále je provozovat, ale také prohloubit
vzdělávání našich zaměstnanců.
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Public Relations & Fundraising
Co do utváření našich vztahů s veřejností, můžeme se za rokem
2006 ohlédnout s radostí i hrdostí zároveň. Důvodů ke spokojenosti
není málo:
Svou záštitu a příslib trvalé podpory nám vyjádřil umělec světového formátu, ojedinělá osobnost oboru kinematografie, režisér Jiří
Menzel spolu se svou ženou Olgou. Poprvé se oba s naší společností
setkali při květnovém Týdnu s POHODOU v Písecké bráně a osobně
nás navštívili i při Pohodové benefici v Chodovské tvrzi 11. prosince.
1. září 2006 nadto k rukám výkonné ředitelky organizace adresovali
dopis, v němž napsali:
„Vzhledem k tomu, že je nám oblast, ve které pracujete, blízká a služby,
které poskytujete těm, kdo je potřebují, nám připadají důležité, rádi podpoříme Vaši organizaci i v budoucnu. Slovo pohoda pro nás neznamená
„být za vodou, v klidu“, ale stav mysli člověka, který se navzdory handicapu
nemusí obávat zařazení do normálního života.“
S nemenší vděčností jsme přijali také podporu paní senátorky Daniely Filipiové, která ji v prosinci 2006 formulovala slovy:
„S občanským sdružením POHODA jsem se seznámila přes matku budoucího klienta tohoto sdružení, která mne žádala o pomoc při úpravách
bytu, který budou obývat osoby s kombinovanými vadami. (…) Setkání s
paní ředitelkou Dolínkovou pak byla jen otázka času. Paní ředitelka mě
seznámila s činností POHODY a podle „zápalu“, se kterým mi vyprávěla o
své práci, jsem okamžitě poznala, že POHODA je místem, kde klienti jsou
opravdu v pohodě.“
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I z hlediska naší prezentace v médiích, ale nejen v nich, můžeme
směle hovořit o úspěchu. Největší díl zásluh v tomto smyslu patří reklamní kampani k projektu ASISTENT POHODY či přesněji jejím tvůrcům. Cíl kampaně tkvěl v představení služby osobní asistence obyvatelům i návštěvníkům Prahy. Ti se zejména v listopadu měli možnost
setkat na několika místech hlavního města s našimi billboardy, ale
i reklamou na autobusech, v některých denících (Metro, 24 hodin,
Hospodářské noviny), na internetu, ale např. i ve vysílání vybraných
televizních společností (TV Noe) či na obrazovkách Metrovision ve
stanicích metra.
Je nám ctí, že i při realizaci této kampaně pozvání ke spolupráci přijaly osobnosti, jejichž věhlas dávno přesáhl hranice naší vlasti: hudbu
k videoklipu, který vznikl v produkci olomouckého Studia Velehrad,
složil slavný jazzman Emil Viklický. Ústřední fotografii k billboardu
a svůj poradní hlas v porotě fotografické soutěže Blízko tebe propůjčil renomovaný fotograf Jindřich Štreit. Vernisáž výstavy Blízko tebe
v divadle Na Prádle, jíž 15. listopadu celá kampaň vrcholila, hudebně
doprovodila oceňovaná folkloristka Zuzana Lapčíková.
Média, která o nás v roce 2006 také informovala: Česká televize,
Český rozhlas, týdeník Euro, Noviny Prahy 2, Noviny Prahy 4 Tučňák,
časopisy Šťastný Jim, Místní kultura, internetový portál Econnect aj.

Akce a události, při kterých se POHODA
v roce 2006 rovněž prezentovala:
■ Veletrh

sociálních služeb a volnočasových aktivit pořádaný
ÚMČ Praha 12 (21. - 22. 9.)
■ Integrační festival Barevný podzim na Letenské pláni v Praze (7. 10.)
■ Konference „Na pomoc pečujícím, nemocným i postiženým“
pořádaná 3. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (4. - 5. 11.) aj.
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Hospodaření

Rozvaha (v tis. Kč)
Aktiva 				

1. 1.

A. Stálá aktiva 			
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

166 67
0
0
0
0
875		
1 286
67		
67
438		
438
370		
781
0		
0
-709
-1 219
0		
0

B. Oběžná aktiva			
1. Zásoby				
2. Pohledávky			
– z obchodního styku		
– daně			
– ostatní			
3. Finanční majetek			
– pokladna			
– ceniny			
– bankovní účty
		
4. Přechodné účty pasivní		
– náklady příštích období
– příjmy příštích období
– dohadné účty aktivní

5 745 
20		
916		
691
109		
116		
4 790
151 		
11		
4 628		
19		
7		
12		
0		

Úhrn aktiv celkem

5 911

31. 12.

7 096
48
1 290
1 113
70
105
5 751
180
21
5 550
7
7
0
0

Pasiva				

1. 1. 31. 12.

A. Vlastní zdroje krytí
st. a oběž. aktiv 		
1. Jmění			
– vlastní jmění		
– fondy organizace
2. Hospodářský výsledek

4 418 
4 832
275
4 557
-414

4 912
4 418
275
4 143
494

B. Cizí zdroje			
1. Zákonné rezervy			
2. Dlouhodobé závazky		
3. Krátkodobé závazky		
– z obchodního styku
– k zaměstnancům		
– sociál. a zdrav. pojišť.
– ostatní přímé daně
– jiné závazky		
4. Bank. výpomoci a půjčky		
5. Přechodné účty pasivní		
– výdaje příštích období
– výnosy příštích období
– dohadné účty pasivní

1 492
0
0
686
36
368
170
41
71
0
807
807
0
0

2 251
0
0
1 094
146
553
321
72
2
0
1 157
1 157
0
0

Úhrn pasiv celkem

5 911

7 163

7 163
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Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
Výnosy

Příběh Michal
Michalovi, jedenatřicetiletému muži s dětskou mozkovou obrnou, již třetím rokem poskytuje své služby Středisko terénní pomoci
rodinám. V minulém režimu nebyl uznán za
vzdělavatelné dítě. To mělo dopad na jeho
další život – ztratil možnost kontaktu s vrstevníky. Veškeré znalosti a dovednosti získával
od svých rodičů, což ale nijak neumenšilo
jeho zvídavost. Díky osobním asistencím
začal poznávat i jiná prostředí než to domácí.
Zprvu se obával jít do neznámých míst, měl
strach z prostředků veřejné dopravy. S postupem času nabýval zkušeností, překonával své
obavy z neznáma a rozšířil si okruh sociálních
kontaktů. Naučil se rozhodovat sám za sebe
- co chce dělat, kam chce jít. V doprovodu
asistenta si zařizuje opravy svého vozíku,
poznává nová místa v Praze i nejbližším okolí
a každý měsíc navštíví koncert. Rozpoznal
v sobě člověka, který se umí prezentovat,
sdělit svůj názor druhým i rozvíjet svou
kreativitu.

Výnosy celkem

7
1 965
11 887
174
45
31
182
343
326

14 960

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění a náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady

Náklady celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmů
Hospodářský výsledek po zdanění
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hlavní činnost

		
Tržby z prodeje vlastních výrobků
Příspěvky klientů
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR	 
Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků
Úroky
Finanční dary fyzických osob
Finanční dary podnikatelských subjektů
Granty nadací
Nefinanční dary a bezplatné služby

1 551
86
231
15
2 638
6 967
2 766
45
100
67

14 466
+ 494
0
+ 494

Struktura výnosů a nákladů
(zaokrouhleno v tis. kč)
Výnosy							
1 Tržby z prodeje vlastních výrobků

Výnosy

7

0,05 %

1 965

13,14 %

11 887

79,45 %

174

1,16 %

5 Úroky			

45

0,30 %

6 Finanční dary fyzických osob

31

0,21 %

2 Příspěvky klientů 		
3 Provozní dotace ze státního rozpočtu
4 Příspěvky z rozpočtů VÚSC		

7 Finanční dary podnikatelských subjektů

182

1,22 %

8 Granty nadací			

343

2,29 %

9 Nefinanční dary a bezplatné služby

326

2,18 %

14 960

100,00 %

Výnosy celkem		

6
0%
4
1%

7
1%

8
2%

5
0%

1
0%

9
2%

2
14%

3
80%

Náklady						
		
1 Spotřeba materiálu

1 551

Náklady

10,72 %

2 Spotřeba energií			

86

0,59 %

3 Opravy a údržba			

231

1,60 %

4 Cestovné			

15

0,10 %

4 Náklady na služby			

2 638

18,24 %

5 Mzdové náklady			

6 967

48,17 %

6 Zákonné sociální pojištění a náklady

2 766

19,12 %

45

0,31 %

100

0,69 %

67

0,46 %

14 466

100,00 %

7 Daně a poplatky			
8 Odpisy dlouhodobého majetku
9 Ostatní náklady			

Náklady celkem		

7
19%

8
0%

9
1%

10
0%

1
11%

3
2%

2
1%

4
0%
5
18%

6
48%
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Zpráva
o provedeném
auditu
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Závěr
Všem Vám, kdo jste nám v roce 2006 jakýmkoli
způsobem pomohli či nás podpořili, patří naše
srdečné poděkování.

Veřejné zdroje:
Příspěvky a granty obcí:
Magistrát hl. města Prahy
8 336 000 Kč
MČ Praha 2
215 500 Kč (na období 4/06 – 3/07)
MČ Praha 6
20 000 Kč
MČ Praha 10
65 000 Kč
MČ Praha 13
40 000 Kč
Ministerstvo vnitra ČR
60 000 Kč
Globální grant ( ESF EU, MPSV, NROS )
343 000 Kč
Grant JPD 3 ( ESF EU, MHMP, MPSV )
3 491 000 Kč

c) věcné nevyčíslené dary a služby:
Hlavní sponzor:
Globus Černý Most – občerstvení, textil
Helix Liberec, s. r. o. – šnečí ulity
Penzion Na Rozcestí, Janov nad Nisou – občerstvení, nápoje
Diakonie ČCE Broumov – vybavení bytů, oblečení

Soukromé zdroje:
Dary nadací:
DLA – The Diplomatic Ladies Association
Nadace VIA, Nadační Fond T-Mobile

85 000 Kč
70 000 Kč

Dary firem:
a) finanční:
UCB Pharma, s. r. o.
Dr. Müller Pharma, s. r. o.
Stavby silnic a železnic, a. s.
SAVA TRADE, s. r. o.

33 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč

b) věcné vyčíslené dary:
Sestry Havelkovy, Jiří Gilík – účinkování
na benefičním koncertu POHODY
Delpharmea Nutraceuticals, a.s. – multivitamíny
Mc Bride, s. r. o. – drogerie
Dr. Müller Pharma, s. r. o. – drogerie

25 000 Kč
29 722,50 Kč
6 223 Kč
10 238 Kč
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Dary jednotlivců:
a) finanční:
Doc. RNDr. Helena Illnerová
Hana Morkesová
RNDr. Ivana Mášová
J. Smítal
pí. Lounková
Marcel Matějka
SBD Zelená hora
Nina Nohejlová
J. Kozlová
L. Dolínková
Hana Slavíková
pí. Průchová
p. Krátký
pí. Prausová
Daniel Stírský
pí. Stroblová

6 800 Kč
6 000 Kč
3 600 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
600 Kč
600 Kč
500 Kč
360 Kč
360 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč

b) věcné dary a služby:
Lenka Holubová – grafické práce v hodnotě 20 000 Kč
členové správní rady, revizní komise – dobrovolná práce
ve prospěch POHODY
Zoja Kvasničková – nábytek, potřeby pro domácnost
v hodnotě 10 000 Kč
Ing. Alena Šťastná – daňové konzultace
Petr Šibrava – účetní konzultace
JUDr. Dana Janovská – právní zastupování, konzultace
Hana Štencková – spolupráce na manuálu řízení
Oldřich Drábeček – údržba, doprava
zaměstnanci POHODY – dobrovolná práce při akcích POHODY,
údržbě bytů, PC techniky apod.
Děkujeme i všem ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni.
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Veřejná sbírka				
Osvědčením Magistrátu hlavního města Prahy
č.j. MHMP/ 80613/2005 ze dne 11. 4. 2005 byla
POHODĚ povolena veřejná sbírka na území
hlavního města Prahy v termínu od 1. 6. 2005
do 6. 4. 2008.
Výnos z veřejné sbírky za rok 2006: 57 945,19 Kč
Část finančních prostředků byla použita na nákup vybavení chráněných bytů, na služby ve prospěch našich
klientů, část zůstává k využití na sbírkovém účtu.

Napsali o nás				
„Asistenční služby POHODY využíváme od druhé poloviny roku 2005 jako osobní asistenci pro mého syna.
Služby bychom určitě doporučili každému, kdo je potřebuje, neboť jsme s nimi maximálně spokojeni.“
(Matka klienta služeb z Prahy 6)
„Můj syn má kombinované postižení po úrazu z dětství. Jsme vděčni za péči, kterou mu poskytují asistentky ze Střediska terénní pomoci rodinám. Syn se na ně
vždy těší, díky nim se zlepšil v komunikaci, nacvičuje a
zlepšuje sebeobsluhu, s pomocí asistentek si dle svých
možností připravuje oběd, učí se psát na počítači. Také
s nimi navštěvuje různé kulturní a sportovní akce. Děvčata jsou vstřícná, milá, zodpovědná a já díky nim mohu
bez starostí docházet do zaměstnání. Služby Střediska
terénní pomoci rodinám bych doporučila i dalším rodičům s postiženými dětmi.“
(Matka klienta služeb z Prahy 9)
„Chodím ráda do Toulcova dvora, ráda tam pracuju,
mám tam hodnýho Honzíka, toho mám nejrači.“
(Terezka)

„Asistenčních služeb POHODY využívám pro svoji
dceru již třetím rokem a jsem velmi spokojená. Dcera má kombinované postižení, což vyžaduje odbornou práci asistenta. Děvčata všechny úkony zvládají
velmi dobře. Dokážou být dceři nápomocny jak po
stránce pomoci při denních úkonech, mytí, cvičení,
oblékání, přesunech na vozík apod., ale také jsou jí
dobrými kamarádkami, se kterými si dobře rozumí.
POHODA je organizace, která svým přístupem přináší do rodin pohodu a klid. Ráda doporučím její služby i ostatním rodinám, které také potřebují asistenci
pro své blízké.“
(Matka klienta služeb z Prahy 5)
„Chodíme všichni společně na výstavy, procházki
i divadla Minoru z naší šéfovou Kateřynou Holickou i
Evženem i Zorkou i Veronikou, proto že sou moc fajn
asistenti. Je tu pohoda i legrace, včera sme byli na
Vyšehradě a byla pocestě snima veliká sranda.“
(Pavlína Dubnová ná hradní šéfová naší
praví šéfoví Kateřyně)
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Adresy a kontaktní osoby
POHODY:
Řídící centrum
Hálkova 1612/1
120 00 Praha 2
tel./fax: 296 202 022
GSM: 777 913 450
e-mail: pohoda@pohoda-help.cz
Výkonná ředitelka: Ladislava Dolínková
GSM: 777 913 451
e-mail: reditel@pohoda-help.cz
Koordinátorka projektů: Romana Hájková
GSM: 777 913 333
e-mail: romana.hajkova@pohoda-help.cz
Sociální pracovnice: Ing. Gabriela Vítová
GSM: 777 913 493
e-mail: gabriela.vitova@pohoda-help.cz
Kontakty s veřejností, dobrovolnictví:
Mgr. Kateřina Ličková
GSM: 777 913 484
e-mail: katerina.lickova@pohoda-help.cz
Fundraising: Bc. Iva Erbanová
GSM: 604 927 331
e-mail: erbanovai@centrum.cz
Hospodářka: Katarina Hrušková
GSM: 777 913 483
e-mail: katerina.hruskova@pohoda-help.cz
Psycholožka: Mgr. Zdena Hamplová
GSM: 777 913 414
e-mail: zdena.hamplova@pohoda-help.cz
Sekretářka: Irena Radová
GSM: 777 913 590
e-mail: irena.radova@pohoda-help.cz
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CHB Sokolská a Krátká
Sokolská 29
120 00 Praha 2
Vedoucí: Mgr. Miroslav Sklenář
tel.: 296 181 891
GSM: 777 913 457
e-mail: miroslav.sklenar@pohoda-help.cz
CHB Kodymova I a II
Kodymova 2525 a 2526
158 00 Praha 5
Vedoucí: Bc. Lucie Mervardová
tel.: 251 619 518
GSM: 777 913 456
e-mail: lucie.mervardova@pohoda-help.cz
DKC
Záhřebská 15
120 00 Praha 2
Vedoucí: Mgr. Kateřina Holická
tel.: 222 519 468
GSM: 777 913 459
e-mail: katerina.holicka@pohoda-help.cz
STPR
Balbínova 6
120 00 Praha 2
tel.: 222 520 817
kontaktní osoba : Mgr. Blanka Šimková
GSM: 777 913 452
e-mail: poradna@pohoda-help.cz
Centrum ASISTENT POHODY
Na Větrově 23
142 00 Praha 4
Vedoucí: Mgr. Jiří Kučera
tel.: 241 405 416
GSM: 608 360 427
e-mail: jiri.kucera@pohoda-help.cz

„V POHODĚ se dělá hodně věcí,
vyrábíme motýlky, teď děláme
čarodějnice a též se hodně prodalo. POHODA je něco o lidech,
kteří chtějí žít normální život.
My nechceme, aby lidé o nás
mluvili špatně, ale brali nás takové jací jsme.“
(Zdeňka)
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