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

(Karel Čapek)

Vážení čtenáři výroční zprávy,
vážení přátelé o. s. POHODA,

tak jako každý rok i tentokrát Vás chceme nechat nahlédnout do každodennosti života 
našeho sdružení. Přečtěte si, prosím, naši výroční zprávu. Je to pohled do naší činnosti, 
do našeho hospodaření, pohled na ty, kteří nám pomáhají. To všechno dohromady je 
pohled na pomoc pro Ty, kteří si naši pozornost zaslouží. A to jsou naši klienti a jejich 
život každý den u nás.

Rok je za námi a patří se všem poděkovat. Všem, kteří nám pomáhají, všem, kteří si 
nás všimli i všem, kteří na nás myslí. Zvláštní poděkování patří našim zaměstnancům, 
kteří za každý obyčejný den nesou bezprostřední zodpovědnost.

Rok 2007 byl jen jedním z dalších roků, který je za námi. Byl to v pořadí již devátý rok 
naší existence, a společné vzpomínky na něj mohou být většinou radostné. Starosti, 
které se nám samozřejmě nevyhnuly ani v roce 2007, jsme si vzali opět do nového roku, 
protože jsou nekonečné. Jsme na starosti zvyklí, neboť jsou každodenní. Věříme, že je 
překonáme společně s našimi klienty a s pomocí našich sponzorů, donorů, dobrovolníků, 
příznivců i spolupracovníků. Naši zaměstnanci, vedení našeho občanského sdružení a 
my, správní rada jsme odhodláni vše zvládnout. Držte nám palce, ať se všechno, co 
jsme si předsevzali pro náš jubilejní desátý rok, opravdu daří! Již teď Vám děkujeme 
za Vaši přízeň a případnou pomoc.

Za správní radu 
Ing. Jan Rejšek 

předseda
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Rok 2007 byl pro POHODU významný hned z několika důvodů. Nový zákon, nové 
povinnosti, zahraniční exkurze, audit kvality, strategie PR a další. Nejen, že jsme 
intenzivněji začali řešit kvalitu fungování jednotlivých služeb, ale po první exkurzi 
do Velké Británie jsme navíc získali možnost potvrdit své postoje a také to, že směr, 
kterým naše služby rozvíjíme, je správný. 
POHODA má velkou ambici informovat veřejnost, že stereotypy v pohledech na 
dospělého člověka s mentálním postižením jsou již dávno přežitkem. Je potřebné 
vidět možnosti, perspektivy a nikoliv nedostatečnosti člověka. Je třeba nabízet a 
podporovat a ne usměrňovat a z bezpečnostních důvodů zakazovat. Je třeba hledat 
cesty, které vedou k jednomu cíli. A tím je hodnotný život pro každého z nás bez 
rozdílu a bez ohledu na znevýhodnění, kterého se nám při narození, při nehodě nebo 
jiným způsobem dostalo. 
POHODA na konci roku 2007 vstupovala do dalších let s tím, že bude dále alternativou 
velkých kolektivních zařízení, že bude nabízet inovace a nové možnosti rozvoje služeb 
své cílové skupině. Naše ambice je být nositelem dobré praxe a osvědčených, i když 
často neotřelých postupů. Upřímně děkuji všem, kteří v tomto duchu v roce 2007 
přiložili ruku k dílu, pomohli finančně, nápadem, myšlenkou, osobním nasazením, 
vlastní prací. Díky.

Mgr. Jiří Kučera,
výkonný ředitel

3

Mgr. Jiří Kučera,
výkonný ředitel
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POHODA je nestátní nezisková organizace, založená v roce 1998, jejímž posláním je 
normální život lidí s mentálním a kombinovaným postižením.

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
· Denní stacionář
· Osobní asistence
· Odlehčovací (respitní) služba 

Organizační struktura 2008: 

· 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     
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· Revizní komise:  Ing. Ivana Vaníčková
   Ing. Jana Michalková
· Výkonný ředitel:  Mgr. Jiří Kučera

· Pracovní týmy: 
 
 Vedoucí kanceláře:  Romana Hájková
 Hospodářka:   Katarina Hrušková (do 30. 4. 2008)
    Květoslava Veselá (od 1. 5. 2008)
 Manažeři programů:  Zuzana Zahradníková, DiS. (OA) 
    Mgr. Lucie Mervardová  (CHB)   
    Bc. Štěpánka Matějková (DKC)
   Vedoucí asistentů:     Barbora Mádlová
     Markéta Bartůňková
    Mgr. Olga Wižďálková
    Lucie Poláchová (do 31. 3. 2008)
    Mgr. Eva Sládková
 
 (Jména osobních asistentů – viz jednotlivé programy)
 
 Specialisté:           Mgr. Lubica Šefčíková (standardizace)
                                      Irena Škopánová (sociální práce)
                                        Mgr. Kateřina Ličková (Public relations, stáže,  
    dobrovolnictví)
                               Tereza Dukátová (fundraising) (od 1. 3. 2008)
                                        Petr Eisner, DiS. (vzdělávání) (do 30. 6. 2008)
 Externisté:   Ing. Alena Šťastná (účetnictví)
                                        Hana Štencková (mzdové účetnictví)
                                        JUDr. Dana Janovská (právní poradenství)        
                                        Ing. Vladislav Hrstka, Daniel Hrstka (IT)
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Naše programy 
a projekty
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ASISTENT POHODY 
centrum osobní asistence

Centrum ASISTENT POHODY začalo pracovat v červnu 2006; k 31. prosinci 2007 se spojilo 
se Střediskem terénní pomoci rodinám POHODY. Nyní jediný program svého druhu nabízí 
osobní asistenci lidem s těžším mentálním nebo kombinovaným postižením (případně 
lidem po poškození mozku) přímo v terénu či v domácím rodinném prostředí. Zároveň 
osobní asistenti poskytují respitní péči jako odlehčovací službu pro rodinné příslušníky 
našich klientů. 

Cíl projektu je podpořit uživatele služby tak, aby mohli žít jako jejich zdraví vrstevníci. 
Tedy zapojovat se do běžného kulturního a společenského života, začlenit se na 
trh práce, mít přístup ke vzdělání, do chráněných dílen či k různým volnočasovým 
aktivitám. Důležitý moment služby je i snaha o rozšiřování kruhu kontaktů klienta 
s komunitou, která jej bezprostředně obklopuje. Tak se totiž zvyšuje šance na jeho 
plnou integraci i poté, co se jeho rodiče už nebudou schopni o něj postarat. 

Práce Centra spočívá i v lektorské a konzultační činnosti. V rámci projektu vzdělávání 
odjely dvě z metodiček v říjnu na týdenní stáž do Velké Británie. V rámci práce na 
zavádění standardů sociální péče do naší služby jsme v roce 2007 objednali externí 
audit kvality, který provedly Mgr. Petra Vitáková a PhDr. Hana Urbanová.

V roce 2007 Centrum ASISTENT POHODY definují čísla:
· 25 osobních asistentů
· 45 domácností klientů 
· 10.000 odvedených asistenčních hodin.

Tým Centra ASISTENT POHODY 2007: 
Vedení: Mgr. Jiří Kučera, Mgr. Olga Wižďálková, Lucie Poláchová, Zuzana Zahradníková, 
DiS.
Osobní asistenti: Bc. Eva Brabencová, Martin Bromek, Martina Černá, Alex Fixlů, 
Miroslav Hokeš, Jan Holiš, MUDr. Jana Hořínková, Mgr. Kateřina Hourová, Jaroslava 
Hrabáková, Bc. Hana Chudá, Adam Klíma, Bc. Nikola Kovářová, Kateřina Kučerová, 
Tereza Mesteková, Alice Nováková, Kája Novotných, Denisa Oborná David Odstrčil, 
Hanna Popovych, MUDr. Radka Rajdlová, Marek Šebelka, Mgr. Lubica Šefčíková, Bc. Eva 
Vaškůjová, Karel Veselý

Kontakt:
Manažerka programu: Zuzana Zahradníková, DiS.
Centrum ASISTENT POHODY
Na Větrově 23
142 00 Praha 4
Tel.:  241 405 416
GSM:  608 360 427
e-mail: ap@pohoda-help.cz 
URL:  www.asistent-pohody.cz 
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem 
České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Partneři projektu: 

Středisko terénní pomoci rodinám POHODY   

Program Střediska terénní pomoci rodinám nabízel od 15. července 2002 službu osobní 
asistence pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a terénní odlehčovací službu 
pro jejich pečující rodinné příslušníky. Rodinu přitom chápal jako nejpřirozenější 
podpůrné prostředí. 

K dalším službám pobočky patřily: trénink dovedností, krizová intervence, nadstandardně 
doprovod. V rámci poradny pracovníci střediska nabízeli 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 bylo poskytováno osobně – v poradně i 
v terénu, telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.

V roce 2007 využilo služeb Střediska terénní pomoci 17 rodin. Tým jeho asistentů se 
zaměřil na profesionalizaci služeb, zpracoval práva a povinnosti klientů i asistentů, 
zahájil práci na aplikaci Standardů kvality sociálních služeb. Dva pracovníci se 
spolu s dalšími kolegy z organizace zúčastnili týdenní stáže v britských organizacích 
působících v sociální sféře.

K 31. prosinci 2007 byla činnost Střediska terénní pomoci rodinám POHODY ukončena 
a došlo k jeho sloučení s projektem ASISTENT POHODY.

Tým Střediska terénní pomoci rodinám 2007: 
Vedení:  Mgr. Eva Sládková, Mgr. Blanka Šimková
Osobní asistenti: Markéta Budská, Markéta Dlouhá, Mgr. Lucie Hronová, Milan Kraus, Eva 
Kremlíková DiS., Roman Novotný, Jana Randová, Vladislava Rusková, Alice Slavíčková.
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Chráněné komunitní bydlení POHODY    

Cíl chráněného bydlení POHODY je zajistit jeho uživatelům bydlení, ve kterém se za 
podpory asistentů učí  zvládat běžnou péči o vlastní osobu (hygienické návyky, udržování 
oděvu, prádla aj.). Učí se také udržovat domácnost, hospodařit s penězi, nakupovat. 
Spolu s asistenty se klienti zdokonalují v porozumění sobě i druhým, v navazování a 
udržování mezilidských vztahů (s rodinou, přáteli i dalšími sociálními skupinami). 

Cíl služby je zároveň postupné snižování míry podpory. Každý z klientů chráněného 
bydlení má k dispozici svého osobního asistenta. S ním pracuje na individuálním plánu, 
ve kterém si stanovuje, čeho chce ve svém rozvoji dosáhnout, co se chce naučit. Řada 
klientů má své stálé zaměstnání. Ve volném čase obyvatelé bytů velmi rádi cestují. 
Společnou dovolenou strávili u moře v italském letovisku Mare Pineta.

V roce 2007 naše organizace poskytovala službu chráněného bydlení až v pěti bytech. 
Celoročně v Praze 2 (Sokolská 29), v Praze 10 (Krátká 14) a ve dvou bytech v Praze 13 
(Kodymova 2525 a 2526). Od září do listopadu jsme poskytovali osobní asistenci v bytě 
uživatele v Praze 7 - Holešovicích (Janovského ul.).

Osobní asistenti chráněného bydlení absolvují stálé systematické vzdělávání. Týmy 
procházejí měsíčně společnou supervizí. Dva z asistentů CHB se zúčastnili týdenní 
stáže v britských organizacích poskytujících sociální služby (v Londýně a Cambridge).

V roce 2007 uživatelé všech chráněných bytů POHODY vyčerpali celkem 1475,5 hodin 
asistence, tj. průměrně 64 hodin na osobu. 

Týmy Chráněného bydlení POHODY 2007: 
Vedení: Mgr. Lucie Mervardová, Barbora Mádlová, Mgr. Miroslav Sklenář, Markéta 
Bartůňková, Lenka Fojtová
Osobní asistenti: Pavla Bujnochová, Alex Fixlů, Lenka Fojtová, Tomáš Formánek, DiS., 
Ing. Miloslava Hanušová, Jaroslava Hrabáková, Kateřina Chloubová, Jiřina Jáchimová, 
Vojtěch Janovský, Bc. Mirjam Krčmářová, Mgr. Petr Kubisz, Jakub Mádle, Rostislav 
Matějka, Jana Michlanová, Ludmila Mrvíková, Roman Novotný,  Marie Smejkalová, Mgr. 
Barbora  Soukupová, Tamara Tamchynová, Darius Wozniak
           

Kontakt: 
Manažerka programu: Mgr. Lucie Mervardová
GSM:  777 913 456
e-mail: lucie.mervardova@pohoda-help.cz 
Skype:  lucie.mervardova

vyroèka_pohoda08.indd   13 29.8.2008   22:13:06



14

Denní komunitní centrum POHODY    

Denní komunitní centrum (stacionář) POHODY se snaží poskytovat kvalitní denní 
programy pro dospělé lidi s mentálním postižením, kterým nabízí nejen odbornou 
pomoc a podporu, ale i příjemné prostředí a kamarádský přístup. Stejně jako v ostatních 
programech POHODY jsou i zde uplatňovány metody přístupu zaměřeného na člověka 
a plánování zaměřeného na člověka. 

Mezi hlavní cíle Denního centra patří podpora uživatelů v oblastech: 
· běžná péče o vlastní osobu včetně nákupů, přípravy jídel apod.
· procvičování rozumových schopností, trivia a kognitivních funkcí
· rozvíjení pracovních dovedností a návyků
· orientace v okolí a samostatné cestování
· navazování a udržování zdravých mezilidských vztahů
· uvědomění si sebe sama, svých potřeb a přání 
· uvědomění si svých práv, ale také povinností a převzetí odpovědnosti
· aktivní využívání volného času dle svých přání

Denní programy jsou pečlivě vybírány a připravovány ve spolupráci s uživateli služby. 
Odehrávají se nejen ve stacionáři samém, ale i při společných výletech, návštěvách 
divadelních představení a výstav, do muzeí apod. Zde všude se klienti setkávají 
s okolním prostředím, ale také se učí potřebným sociálním dovednostem (např. zeptat 
se na cestu, koupit si lístek MHD, požádat o pomoc, chovat se v divadle apod.)

Stacionář zahrnuje také službu pracovní rehabilitace. V roce 2007 klienti pokračovali 
ve výrobě tradičních „šnečích“ závěsů a věnců, které spolu s dalšími drobnými 
upomínkovými předměty tvořily oblíbený sortiment stánku POHODY na trzích 
chráněných dílen. 

Centrum je otevřeno každý pracovní den od 7 do 16 hodin. V roce 2007 své služby 
nabídlo 31 uživatelům, přičemž denní kapacita centra je 16 lidí. 

Tým Denního komunitního centra v roce 2007: 
Vedení: Mgr. Kateřina Holická
Osobní asistenti: Zora Myslivcová, Veronika Šulcová, Evžen Vitáček.

Kontakt: 
Manažerka programu: Bc. Štěpánka Matějková
Denní komunitní centrum POHODY
Záhřebská 15
120 00 Praha 2
Tel.:  222 519 468
GSM:  777 913 459
e-mail:  dkc@pohoda-help.cz 
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Projekt Vzdělávací cyklus POHODA    

Do všech programů POHODY se v roce 2007 otiskly aktivity projektu Vzdělávací cyklus 
POHODA, na jehož realizaci jsme z Evropských strukturálních fondů (JPD3) získali grant 
ve výši 2.207.000 Kč.  

Jeho cíl spočíval v komplexním vzdělání pracovníků organizace ve vytyčených oblastech 
a v následném zachycení a předávání know-how uvnitř programů. Klíčoví pracovníci 
– většinou vedoucí programů a jejich zástupci - absolvovali kurzy, jejichž obsah dále 
předávali na svých pracovištích v jednotlivých týmech a cvičili se tak v interním 
lektorování.

Výstupem projektu po jeho skončení je nejen interní systém vzdělávání, ale také reedice 
brožury POMOCNÍK ASISTENTA, která přepracována a doplněna o zkušenosti získané na 
exkurzích ve Velké Británii nadále slouží jako metodická příručka pracovníkům v přímé 
péči.

V rámci vzdělávacího projektu se v roce 2007 uskutečnily následující vzdělávací aktivity 
s vysokou úrovní kvality:
· kurz lektorských dovedností (květen)
· kurz efektivní komunikace (květen)
· kurz managerských dovedností (září)
· kurz time managementu (září)
· kurz práce se stresem a prevence syndromu vyhoření (říjen)
· kurz zvládání problematických situací s uživatelem (prosinec)
· metodický víkend (říjen, listopad)
· exkurze do organizací poskytujících sociální služby ve Velké Británii (říjen)

Projekt pokračoval do poloviny roku 2008.

V roce 2007 jsme v projektu spolupracovali s těmito odborníky:
PhDr. Bohumila Baštecká, Mgr. Kateřina Benešová, Mgr. Iva Fryšová, PhDr. Olga 
Havránková, Mgr. Michal Horák, Daniel Kaucký, DiS., PhDr. Milan Kinkor, PaedDr. Olga 
Medlíková, Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Dana Rabiňáková, Mgr. Petra Reiserová, Mgr. 
Kateřina Šilhánová Beaufortová, Mgr. Jiří Šmejkal

Manažer projektu a metodik vzdělávání: Petr Eisner, DiS.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem 
České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
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Projekt Dobrovolně v POHODĚ     

Hlavní cíl dobrovolnického projektu je trvale spojit dobrovolníky na straně jedné a 
klienty na straně druhé, aby společně dosahovali svých individuálních cílů (seberozvoj 
v případě klienta a sebeuplatnění dobrovolníka). Další cíl spočívá ve snaze nabídnout 
klientům formu podpory nad rámec běžné osobní asistence. Nezanedbatelný cíl je 
také získat pro sdružení potřebnou pomoc při organizaci prezentačních či benefičních 
akcí, veřejných sbírek a podobně. I zde se dobrovolníci realizují, ať již v roli členů 
technických a organizačních týmů nebo jako pomocní asistenti při práci přímo 
s uživateli našich služeb.  

V roce 2007 kontaktovalo POHODU celkem 35 nových zájemců o dobrovolnickou službu.  
Od ledna do prosince 2007 tak s POHODOU spolupracovalo celkem 26 dobrovolníků, 
z toho 8 jich smlouvu uzavřelo už v roce 2006 a 18 podepsalo dobrovolnickou smlouvu 
v roce 2007. 

Dobrovolníkům nabízíme vždy výcvik pro práci s uživateli našich služeb, průběžné 
další vzdělávání, ale i přístup do interní knihovny odborné literatury a k pravidelné 
supervizi. Zároveň jim jsou k odborné konzultaci k dispozici vedoucí našich programů 
nebo jimi pověření zástupci. 

POHODA rovněž spolupracuje s několika školami, jejichž studenti zde mohou absolvovat 
odbornou praxi formou dobrovolnické služby. V roce 2007 tímto způsobem posílilo naše 
programy 25 stážistů, kteří zde celkem odvedli přibližně 700 hodin náslechů a praxe 
v přímé péči s uživateli našich služeb. 

V roce 2007 s POHODOU spolupracovali tito dobrovolníci: 
Petra Bumbalíková, Denisa Červená, Petr Číhal, Alex Fixlů, Jiří Falout, Darinka 
Giljanovic, Jan Holiš, Markéta Hrabáková, Lenka Hurychová, Martina Husáková, Nikola 
Kovářová, Markéta Křivánková, Kateřina Kuková, Jakub Neubert, Alice Nováková, Kája 
Novotných, Eliška Nuslauerová, Denisa Oborná, Adéla Rubešová, Kamila Rusnoková, 
Olga Růžičková, Kateřina Scholzová, Markéta Sklenářová, Jitka Schrogelová, Martina 
Strachotová, Ivana Svobodová

Všem za jejich nezištnou službu patří upřímný dík!

Projekt Dobrovolně v POHODĚ je realizován za podpory Ministerstva vnitra ČR.

Všem za jejich nezištnou službu patří upřímný dík!

Projekt Dobrovolně v POHODĚ je realizován za podpory Ministerstva vnitra ČR.
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Hospodaření

vyroèka_pohoda08.indd   17 29.8.2008   22:13:08



18

vyroèka_pohoda08.indd   18 29.8.2008   22:13:09



19

ROZVAHA (v tis. Kč)

AKTIVA     1.1.  31.12.                     

A. Stálá aktiva    67              55
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0     
2. Oprávky k dl.nehmot.majetku  0  0 
3. Dlouhodobý hmotný majetek  1.286  1.328
- Stavby         67  67
- samost. movité věci      438  438
- drobný dl. hmot. majetek     781  823
- poskytnuté zálohy   0  0
4. Oprávky k dl. hmot. majetku  -1.219  -1.273 
5. Dlouhodobý finanční majetek  0  0

B. Oběžná aktiva    7.103  6.498
1. Zásoby    48  0
2. Pohledávky   1.290  885
- z obchodního styku   1.113  725
- daně    70  70
- ostatní    105  90
3. Finanční majetek   5.756  4.998
- pokladna    180  234
- ceniny    21  1
- bankovní účty   5.540  4.763
4. Přechodné účty pasivní  7  615
- náklady příštích období  7  23
- příjmy příštích období  0  592
- dohadné účty aktivní  0  0

Úhrn aktiv celkem    7.170  6.553  

PASIVA     1.1.  31.12.

A.Vlastní zdroje krytí 
      st. a oběž. aktiv            4.912               5.038          
1. Jmění               4.418        4.912
- vlastní jmění     275           275
- fondy organizace              4.143         4.637
2. Hospodářský výsledek                494            126

B. Cizí zdroje              2.256               1.515
1. Zákonné rezervy   0  0
2. Dlouhodobé závazky  0  0
3. Krátkodobé závazky     1.101  1.377
- z obchodního styku        153  149
- k zaměstnancům        555  679
- sociál. a zdrav. pojišť.       321  399
- ostatní přímé daně         72  119
- jiné závazky            0  31
4. Bank. výpomoci a půjčky  0  0
5. Přechodné účty pasivní  1.157  138
- výdaje příštích období    1.157  138
- výnosy příštích období           0  0
- dohadné účty pasivní           0  0

Úhrn pasiv celkem              7.170               6.553
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)      
       

VÝNOSY      hlavní činnost   

Příspěvky klientů     2.453
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR  13.821
Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků 811
Úroky      48
Kurzové zisky     21
Finanční dary fyzických osob    51
Finanční dary podnikatelských subjektů   513
Granty nadací     187
Nefinanční dary a bezplatné služby   290

Výnosy celkem     18.195

NÁKLADY          

Spotřeba materiálu     1.533
Spotřeba energií     164
Opravy a údržba     187
Cestovné      83
Náklady na služby     3.273
Mzdové náklady     9.116
Zákonné sociální pojištění a náklady   3.525
Daně a poplatky     13
Odpisy dlouhodobého majetku   12
Ostatní náklady     123
Kurzové ztráty     40

Náklady celkem     18.069

Hospodářský výsledek před zdaněním   + 126
Daň z příjmů     0
Hospodářský výsledek po zdanění   + 126

Díky nefinančním darům a bezplatným službám (290.000 Kč) získaným v roce 2007 jsme ušetřili
finanční prostředky, které bychom jinak museli za tento materiál a služby vyplatit. Díky tomu je
náš hospodářský výsledek kladný (126.000 Kč).
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STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ (zaokrouhleno v tis. Kč)

VÝNOSY        

  1 Příspěvky klientů                                  2.453   13,48 %
  2 Provozní dotace ze státního rozpočtu     13.821   75,96 %
  3 Příspěvky z rozpočtů VUSC            811     4,46 %
  4 Úroky                     48     0,26 %
  5 Kurzové zisky     21     0,12 %
  6 Finanční dary fyzických osob   51     0,28 %
  7 Finanční dary podnikatelských subjektů  513     2,82 %
  8 Granty nadací     187     1,03 %
  9 Nefinanční dary a bezplatné služby   290     1,59 %

     Výnosy celkem     18.195 100,00 %

NÁKLADY        

  1 Spotřeba materiálu    1.533   8,48 %
  2 Spotřeba energií     164   0,91 %
  3 Opravy a údržba     187   1,03 %
  4 Cestovné     83   0,46 %
  5 Náklady na služby    3.273 18,11 %
  6 Mzdové náklady     9.116 50,45 %
  7 Zákonné sociální pojištění a náklady   3.526 19,51 %
  8 Daně a poplatky     13   0,08 %
  9 Odpisy dlouhodobého majetku   12   0,07 %
 10 Ostatní náklady     122   0,68 %
 11 Kurzové ztráty     40   0,22 %

     Náklady celkem     18.069 100,00 %

 výnosový

 nákladový
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Zdroje financování
:       
Veřejné zdroje: 

MPSV 8.119.000 Kč  
MHMP    400.000 Kč  
MVČR                                                     108.000 Kč  
Globální grant (ESF EU, MPSV, NROS)  187.000 Kč  
Granty JPD3 (ESF EU, MHMP, MPSV) 5.579.000 Kč  
MČ Praha 2  150.000 Kč  
MČ Praha10    26.000 Kč  
MČ Praha 13   50.000 Kč  

Soukromé zdroje:

Nadace:   
Diplomatic Ladies Association   80.000 Kč  
Nadace J&T  (vybavení bytu)   98.179 Kč  

Firmy – a) finanční dary:   
Globus  100.000 Kč       
Dr. Müller Pharma   20.000 Kč  
Pražská plynárenská a.s.   20.000 Kč  
T-Mobile   10.876 Kč 

Firmy – b) věcné dary vyčíslené:   
Globus   50.435 Kč    
Dr.Müller Pharma   15.999 Kč  
McBride s. r. o.     1.622 Kč     

Věcné dary a služby:    
Lenka Holubová    grafické práce v hodnotě 20.000 Kč  
Členové správní rady, revizní komise  dobrovolná práce ve prospěch POHODY 
Ing. Alena Šťastná  daňové konzultace  
Petr Šibrava  účetní konzultace  
JUDr. Dana Janovská  právní konzultace  
Zaměstnanci POHODY  Dobrovolná práce na akcích  POHODY,   
  údržbě bytů, PC apod.  
Individuální dárci:   
N.Nohejlová    6.000 Kč  
H.Morkesová      6.000 Kč  
RNDr. H. Illnerová   4.800 Kč  
RNDr. I. Mášová    3.600 Kč  
J. Kozlová     600 Kč  
J. Andresová     500 Kč  
H. Slavíková    360 Kč  
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S. Průchová    360 Kč 
M. Radosta    200 Kč 

Děkujeme i všem ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni.

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 2007:  25.266 Kč

Část finančních prostředků byla použita na nákup vybavení chráněných bytů, na služby 
ve prospěch našich klientů, část zůstává k využití na sbírkovém účtu.
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Události
v POHODĚ 2007
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· Výstava fotografií klientů POHODY Jedinečnost je dar (leden – únor 2007; studio  
 Citadela, Praha 1; scéna Unijazzu Kaštan, Praha – Břevnov)

· Autogramiáda Jiřího Menzela v divadle DISK (2. 3. 2007) 

· Účast na Veletrhu Schola Nova 2007 (27. – 29. 3. 2007)

· Účast na NGO Marketu (Veletrh neziskových organizací) pořádaném Nadací Forum  
 2000 (4. 4. 2007)

· Účast na Veletrhu Non-Handicap 2007 (17. – 20. 4. 2007) 

· Šnekiáda 2007 (19. 6. 2007, nám. Míru, Praha 2) 

· Dovolená klientů v Janově nad Nisou (14. – 29. 7. 2007)

· Umístění infokiosků k projektu ASISTENT POHODY (fakulty UK, léto – podzim 2007) 

· Dovolená klientů a asistentů v Itálii, na jadranském pobřeží (31. 8. – 9. 9. 2007)

· Účast na Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Prahy 12 (20. – 21. 9. 2007)

· Vernisáž výstavy fotografií Krajina člověka, jejich aktéři jsou klienti CHB   
 Kodymova, autor: Jindřich Kodíček (25. 9. 2007, Ateliér ALF, Praha 3)

· Účast na Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Prahy 13 (4. 10. 2007)

· Účast na integračním festivalu Barevný podzim, Praha – Letná (6. 10. 2007) 

· Studijní cesta zaměstnanců POHODY do Spojeného království v rámci projektu  
 Vzdělávání POHODA (14. – 21. 10. 2007) 

· Účast v projektu Fóra dárců Sociální marketing (celoročně)

· Získání prvního místa v PR soutěži NNO o „Nejlepší webové stránky“, pořádané o.s.  
 AGNES (1. 11. 2007)

· Kampaň Buďte dobrovolně/družně v POHODĚ – ve spolupráci s GTS International  
 (říjen - prosinec 2007), článek na www.dobrodruh.cz 

· Mikulášsky-vánoční setkání POHODY v Toulcově dvoře (14. 12. 2007)
· Účast na Adventním zastavení na Novoměstské radnici (17. 12. 2007)
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Kontakty
v POHODĚ
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Sídlo: 
POHODA o.s. 
Hálkova 1612/1
120 00 Praha 2
Tel./fax: 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

Výkonný ředitel: 
Mgr. Jiří Kučera
Tel.: 296 202 022
GSM: 777 913 451
e-mail: reditel@pohoda-help.cz 
Skype:  j.k.pohoda

Manažerka programu ASISTENT POHODY:
Zuzana Zahradníková, DiS.
Tel.:  241 405 416
GSM:  608 360 427
e-mail: zuzana.zahradnikova@pohoda-help.cz 

Manažerka programu chráněné bydlení: 
Mgr. Lucie Mervardová
GSM:  777 913 456
e-mail: lucie.mervardova@pohoda-help.cz 

Manažerka programu denní komunitní centrum: 
Bc. Štěpánka Matějková
Tel.:  222 519 468
GSM:  777 913 459
e-mail: stepanka.matejkova@pohoda-help.cz

Vedoucí kanceláře: 
Romana Hájková
Tel.:  296 303 004
GSM: 777 913 333
e-mail:  romana.hajkova@pohoda-help.cz 

Sociální práce, stáže, dobrovolnictví: 
Irena Škopánová
Tel.:  296 303 004
GSM:  777 913 493
e-mail:  irena.skopanova@pohoda-help.cz
Skype:  irena.skopanova1
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Hospodářka: 
Květoslava Veselá 
Tel.:  296 303 003
GSM:  777 913 483
e-mail:  kvetoslava.vesela@pohoda-help.cz 

Public relations, firemní fundraising:
Mgr. Kateřina Ličková 
Tel.:  296 303 003
GSM:  777 913 484
e-mail:  katerina.lickova@pohoda-help.cz 
Skype:  katerina.lickova 

Fundraising, fundraisingové akce: 
Tereza Dukátová
GSM:  777 913 458
e-mail: tereza.dukatova@pohoda-help.cz
Skype:  dukátky

POZOR! Od 1. 9. 2008 měníme čísla pevných linek. 
Volejte proto prosím zejména na čísla GSM. 

Děkujeme. 

www.pohoda-help.cz

fotografie na obálce: Jindřich Kodíček
fotografie uvnitř: Vilém Černý
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