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Dovětek:
POZOR!!! V roce 2009 byly změněny názvy programů.
Nové názvy naleznete u příslušných kapitol.
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Prolog

								

„Každý se může svobodně rozvíjet
šťasten tak, jak po tom touží.“

a

jeden

druhému

má

pomáhat, aby byl
(Karel Čapek)

Společně jsme zvládli mimořádně těžký rok 2008.
Proč taková věta na úvod?
Protože tomu tak skutečně bylo. V prvním měsíci jsme se dozvěděli, že nám stát
radikálně snížil dotace bez předchozího varování. Neexistující pobídky pro soukromý sektor
dávaly jednoznačný signál, že nemůžeme čekat dary ve výši chybějících cca 3 milionů korun.
Začali jsme upozorňovat na nedostatky systému přidělování dotací poskytovatelům sociálních služeb,
hledali jsme cesty, jak tento rok přežijeme (úsporná opatření, vyhledávání nových
velkých dárců, oslovení televizního zpravodajství a dalších sdělovacích prostředků, aj.).
V únoru jsme se spolu s klienty i zaměstnanci sešli nad přípravou strategie do
dalších let. Dohodli jsme se, že musíme vytvořit co nejdříve takové programy,
které budou samofinancovatelné. Věříme, že sociální služby bude dál dotovat stát
a kraje - ale ani v této oblasti nespoléháme jen na dotace. Podařilo se nám
díky apelům a rozesílaným mailům dohodnout podporu Lions Clubu, který nám
umožnil veřejnou sbírku a účast na festivalu Votvírák 2008 v Milovicích. Od června začal
pod taktovkou kolegyně Terezy fungovat KLUB PŘÁTEL POHODY, ve kterém jsme na
konci roku měli 12 členů. Těmto našim příznivcům a pravidelným dárcům děkujeme.
Vy, kteří čtete tuto výroční zprávu a v klubu nejste, podívejte se na jeho prezentaci na
našem webu. Pokud uvidíte, že za Váš vklad obdržíte adekvátní zisk, neváhejte vstoupit.
A samozřejmě v roce 2008 jsme zahájili také desátý rok fungování naší organizace. Díky
podpoře firem a kvalitní práci kolegů jsme 4. 10. 2008 uspořádali oslavu na Kampě
- Pohodový podzim upozornil na naši misi - „DŮSTOJNÝ A PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT
ČLOVĚKA s postižením“. Co to znamená? POHODA investuje hlavně do rozvoje lidských
zdrojů. Naší hlavní snahou je podporovat a rozvíjet takové sociální služby a sociální podnikání,
ve kterých je kladen důraz na základní lidská práva a nabízená podpora není lidem vnucována.
Další události v průběhu roku byly jen potvrzením toho, že s nástupem nového
vedení dochází k mnoha změnám, které ukazují, že směr, kterým se POHODA v posledních
letech vydala, bude zachován - chceme být otevřenou moderní organizací, která nabízí
člověku s postižením mix služeb. Z těch si svobodně vybírá tak, aby si zachoval svou důstojnost
a hodnotu ve společnosti ostatních lidí.
Držte nám palce, ať se nám práce i nadále daří. Děkujeme.
Mgr. Jiří Kučera – ředitel POHODY
Ing. Jan Rejšek – předseda správní rady
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Kdo je POHODA
								
POHODA je nestátní nezisková organizace, založená v roce 1998, jejímž posláním je
plnohodnotný 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 - CHB
•
Denní stacionář - DS
•
Osobní asistence - OA
•
Odlehčovací (respitní) služba - OdS
Sociální podnikání:
•
Vzdělávací agentura (od 09/2008) - VZD
Organizační struktura 2009:
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
Revizní komise: Ing. Ivana Vaníčková
Ing. Jana Michálková

Zaměstnanci:
Výkonný ředitel: Mgr. Jiří Kučera
Manažerka zázemí: Romana Hájková
Hospodářka / administrativní pracovník: Katarina Hrušková (do 30. 4. 2008)
				
Květoslava Veselá (od 1. 5. 2008 do 31. 8. 2009)
Manažeři programů: Petr Eisner, DiS. (VZD)
		
Bc. Štěpánka Matějková (DS)
		
Mgr. Lucie Mervardová (CHB)
Zuzana Siváková (Zahradníková), DiS. (OA + OdS)
Vedoucí asistentů: Markéta Bartůňková
Tomáš Formánek (od 1. 9. 2008)
Barbora Mádlová (do 31. 8. 2008)
		
Lucie Poláchová (do 31. 3. 2008)
Mgr. Eva Sládková (do 31. 7. 2009)
Mgr. Olga Wižďálková
(jména osobních asistentů – viz jednotlivé programy)
Specialisté: Mgr. Lubica
Šefčíková (manažerka kvality)
´
Bc. Irena Škopánová (sociální pracovnice, koordinátorka stáží)
Mgr. Kateřina Ličková (koordinátorka PR/odborná asistentka do 30. 4. 2009)
Helena Čalounová (koordinátorka PR/média od 1. 4. 2009)
Tereza Dukátová (koordinátorka fundraisingu od 1. 3. 2008)
Marcel Faikis (koordinátor dobrovolnictví od 11. 12. 2008)
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)
JUDr. Dana Janovská (právní zastupování a poradenství)
Daniel Hrstka (správce IT)
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ASISTENT POHODY - Centrum osobní asistence
(V roce 2009 byl změněn název)

Asistence POHODA
(Centrum osobní asistence)

				

Osobní asistence je moderní služba, která nabízí dospělým lidem s mentálním a kombinovaným
postižením (případně organickým poškozením mozku) prostor pro samostatnost, seberealizaci,
důstojný a plnohodnotný život.
Spolu s asistenty mohou tito lidé snadněji vstupovat do běžného společenského života.
Mají šanci lépe rozvíjet svůj osobní potenciál a stávají se nezávislejší a samostatnější.
Centrum Asistence POHODA nabízí asistenci v přirozeném, domácím prostředí klienta, a to
v kteroukoliv denní dobu. Klient vždy uhradí počet odvedených asistenčních hodin.
Služby programu Asistence POHODA jsou určeny dospělým lidem s mentálním postižením
a duševním onemocněním, autismem, fyzickým postižením a osobám po organickém poškození
mozku, žijícím na území hl. města Prahy a nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci.
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.
Rok 2008 v kostce:
V roce 2008 se sloučily dosavadní dvě terénní služby Středisko terénní pomoci rodinám
a ASISTENT POHODY. Následovala exkurze do Anglie, sbírání nápadů a námětů pro naši službu.
Odešla koordinátorka OA Lucie Poláchová. Její tým přebraly kolegyně Mgr. Olga Wižďálková
a Mgr. Eva Sládková.
Vyšel Adresář služeb pro lidi MP, RS, epilepsií, autismem, fyzickým postižením a seniory.
Podíleli jsme se na vzniku Průvodce asistencí, který byl jeden z výstupů studijní cesty do Anglie.
´
Mgr. Lubica
Šefčíková s námi začala vypracovávat standardy kvality podle doporučení, které
jsme obdrželi od inspektorek kvality.
Počet klientů zapojených přímo do služby:
Službu osobní asistence a odlehčovací službu využívalo v roce 2008 40 klientů. Někteří pravidelně,
jiní jen příležitostně.
Dohromady jsme v obou službách poskytli v roce 2008 7 722 hodiny a to 40ti klientům
po celém území Prahy.
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Týmy Asistence POHODA v roce 2008:
Vedoucí centra Asistence POHODA je Zuzana Siváková (Zahradníková), DiS.
Konzultantky / metodičky osobní asistence: Mgr. Eva Sládková a Mgr. Olga Wižďálková
Tým asistentů:
Denisa Oborná, Ing. Eva Vaškůjová, Eva Kremlíková, DiS., Alice Slavíčková, Alice Nováková,
MUDr. Radka Rajdlová, Martin Bromek, Jaroslava Hrabáková, Mgr. Lucie Hronová,
Jan Holiš, Kateřina Kučerová, Alex Fixlů, Karel Novotný, MUDr. Jana Hořínková,
Bc. Tereza Mesteková
Tým asistentů i vedení jsou stejné pro oba typy námi poskytované sociální služby.
(tedy pro osobní asistenci i pro odlehčovací službu)

Kontakt:
Manažerka programu: Zuzana Siváková (Zahradníková), DiS.
Centrum osobní asistence Asistence POHODA
Na Větrově 23,142 00 Praha 4
Tel.: 241 405 416
GSM: 608 360 427
e-mail: zuzana.sivakova@pohoda-help.cz
URL: www.asistent-pohody.cz
Tento projekt byl v měsících lednu a únoru 2008 spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Chráněné komunitní bydlení POHODY
(v roce 2009 byl název změněn)

Bydlení POHODA 			
(Chráněné bydlení)

Bydlení POHODA je sociální služba, která vytváří pro dospělé lidi s lehkým až středně těžkým
mentálním a kombinovaným postižením prostor k získání a upevňování schopností a dovedností
umožňujících jejich začlenění do běžné společnosti.
Zájemce posuzujeme individuálně, s přihlédnutím k jejich celkové situaci a zdravotnímu stavu.
Cíl služby je zajistit klientům bydlení, ve kterém se za podpory asistentů učí:
•
Zvládat běžnou péči o vlastní osobu (hygienické návyky, udržování oděvu, prádla aj.)
•
Zvládat udržování domácnosti
•
Umět hospodařit s penězi
•
Nakupovat, připravovat jídla, stravovat se zdravě
•
Rozvíjet rozumové schopnosti
•
Rozvíjet pracovní dovednosti a návyky
•
Aktivně užívat volný čas - kultura, cestování, koníčky aj.
•
Porozumět sobě i druhým
•
Umět spolupracovat se spolubydlícími, asistenty, svým okolím
•
Navazovat a udržovat mezilidské vztahy (rodina, přátelé, sociální skupiny, aj.)
•
Užívat veřejných služeb
•
Uvědomit si důsledky svého chování
•
Uvědomit si a přijmout odpovědnost za své jednání
•
Být samostatný, samostatně se rozhodovat, uplatňovat své zájmy a práva
•
Orientovat se v okolí bydliště i v Praze - využívat prostředky MHD
Cílem služby je postupné snižování míry podpory, motivace a podpora uživatele, který
z důvodu zhoršení zdravotního stavu či věku nemůže své schopnosti a dovednosti rozvíjet,
aby si získané kompetence a soběstačnost udržel co nejdéle alespoň v míře, která dovoluje
jeho setrvání v Bydlení POHODA.
Ve volném čase klienti rádi cestují a chodí na společenské akce.
V roce 2008 navštívili Itálii - San Francesco, zúčastnili se akce Votvírák, Pohodový podzim
na Kampě, Šnekiády a dalších.Využívají různých kurzů (vaření, tancovaní, práce s kamerou atd.).
Rok 2008 v kostce:
Úmrtí paní ZM - v lednu zádušní mše na Náměstí Míru
Příchod 2 nových obyvatelů - CHB Krátká a CHB Kodymova I
Oslava 70. a 50. narozenin paní MM a RK
Oslava 10 let POHODY - akce na Kampě (někteří obyvatelé užívají služby POHODY od počátku)
Získání 2 invalidních vozíků darem - možnost výletů pro méně pohyblivé obyvatelky CHB Sokolská
Změna sídla kanceláře POHODA a Klubu POHODA
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Příklady toho, co se nám společně povedlo:
Pan MD - naučil se počítat od 1 - 10, učí se psát.
Někteří lidé sami chodí na pravidelné lékařské prohlídky a vyzvedávají si samostatně léky
v lékárně (dříve s asistentem, nyní jištěno telefonicky).
Pan ZA pomáhá se zajišťováním administrativy - funguje jako kurýr mezi bytem a kanceláří
(výborně se naučil cestu - dříve cestoval s asistentem). Sám chodí na drobné nákupy a procházky.
Obyvatelé si sami připravují léky (dříve asistent, dnes kontroluje správnost).
V roce 2008 naše organizace poskytovala službu Bydlení POHODA ve čtyřech bytech.
V Praze 2 (Sokolská 29), v Praze 10 (Krátká 14) a dále ve dvou bytech v Praze 13 (Kodymova 2525
a Kodymova 2526). Kapacita všech bytů byla v roce 2008 25 míst a počet uživatelů bylo 20 osob.
Uživatelé všech bytů Bydlení POHODA vyčerpali za rok 2008 z důvodu úsporných
opatření POHODY celkem pouze 162,5 hodin asistence, tj. průměrně 7 hodin na osobu.
Individuální asistence byla 1:1.
Týmy Bydlení POHODA v roce 2008:
Manažerka programu: Mgr. Lucie Mervardová
Vedoucí bytů / zástupce vedoucího: Kodymova I, II: Barbora Mádlová / Jaroslava Hrabáková
(do září 2008); Tomáš Formánek, DiS. / Rostislav Matějka (od září 2008)
Vedoucí bytů / zástupce vedoucího: Sokolská, Krátká: Markéta Bartůňková / Kateřina Chloubová
Osobní asistenti (HPP, DPČ): Lenka Fojtová, Pavla Bujnochová, Matěj Fixl, Miloslava Hanušová,
Jiřina Jáchimová, Marie Smejkalová, Bc.Tereza Mesteková, Jakub Mádle, Jana Michlanová,
Roman Novotný,TamaraTamchynová,Bc.Mirjam Krčmářová,Zuzana Siváková (Zahradníková) Dis.,
Alice Nováková,Vojtěch Janovský, Ivana Švadlenová

Kontakt:
Manažerka programu: Mgr. Lucie Mervardová
Roškotova 6, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 400 748
GSM: 777 913 456
e-mail: lucie.mervardova@pohoda-help.cz
Skype: lucie.mervardova
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Denní komunitní centrum POHODY
(V roce 2009 byl název změněn)

Klub POHODA 				
(Denní stacionář)

V Klubu POHODA v Praze se scházejí dospělí lidé s mentálním postižením s asistenty
a společně jej podle svých představ vytvářejí. Na základě vzájemného respektu
jedinečnosti každého člena, motivace a podpory vzniká výjimečný prostor pro seberealizaci.
Klub POHODA je vlastně jiné pojmenování pro denní stacionář o.s. POHODA. V roce
2008 jsme se přestěhovali do našeho nového sídla na Zelený Pruh v Praze 4 - viz kontakt.
Cíl služby je s pomocí uživatelů vytvořit stabilní a podnětné prostředí, ve kterém se za pomoci
asistentů učí:
•
zvládat běžnou péči o vlastní osobu (hygienické návyky, udržování oděvu aj.)
•
hospodařit s penězi
•
nakupovat, připravit jídlo, stravovat se zdravě
•
rozvíjet rozumové schopnosti
•
rozvíjet pracovní dovednosti a návyky
•
aktivně užívat volný čas - kultura, cestování, koníčky aj.
•
porozumět sobě i druhým a samostatně se rozhodovat
•
navazovat a udržovat mezilidské vztahy (rodina, přátelé, sociální skupiny, aj.)
•
uvědomit si důsledky svého chování, znát svá práva, ale i povinnosti
•
uvědomit si a přijmout odpovědnost za své jednání
•
být samostatný, samostatně se rozhodovat, uplatňovat své zájmy a práva
•
orientovat se v okolí stacionáře i v Praze - využívat prostředky MHD
•
v případě potřeby požádat o pomoc.
Členové klubu (uživatelé služby) jsou v rozhodování o službě bráni v čím dál větší míře
jako partneři. Podílí se na rozhodování o programu, úpravách interiérů, spolupracují při
zadaných úkolech, účastní se prezentačních akcí a mají svůj hlas ve výběru asistentů i nových členů.
V rámci programu probíhají vždy 2-3 kurzy dopoledne a 2-3 odpoledne. Nabídka
v jednotlivých dnech je pečlivě volena tak, aby byla možnost vybrat si z různých typů aktivit
a stupňů obtížnosti. Pokud by se člen pro žádnou variantu nerozhodl, má možnost
využít odpočinkovou místnost.
Kurzy Klubu POHODA
•
Terapie: muzikoterapie, arteterapie, taneční terapie, dramaterapie
•
Výchovně vzdělávací: výuka trivia, poznávání Prahy, speciální smyslová výuka
•
Pracovní činnosti: kurzy výroby v dílně, pečení, vaření, docházka do organizace SIMP
na pracovní rehabilitaci, ergoterapie, úklid
•
Sociální dovednosti: oblékání, samostatnost (telefonování, zacházení s penězi apod.)
•
Zájmové aktivity: ping-pong, čajové obřady, fotografování, zpívání
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Klub POHODA využívá také pracovní rehabilitace formou individuální ergoterapie.
V roce 2008 uživatelé pokračovali ve výrobě již tradičních „šnečích“ závěsů a věnců,
které spolu s dalšími drobnými předměty prodávali na trzích. Pro každého člověka
je uvědomění si své vlastní hodnoty a důstojnosti v práci jednou ze základních potřeb.
Proto je rozvoj této aktivity pro klub také klíčový.
Spolu se členy klubu jsme v roce 2008 navštívili různé hrady a zámky, muzea, výstavy
či divadelní představení. Zde se lidé z klubu nejen setkávají s okolním prostředím,
ale také se učí potřebným sociálním dovednostem (např. zeptat se na cestu, koupit
si lístek na MHD, požádat o pomoc, jak se chovat v divadle apod.)
Rok 2008 v kostce:
Rok 2008 byl pro DKC rok změn. Od začátku roku se budoval nový tým, který spolu
s uživateli kompletně změnil jak program stacionáře, tak i prostory nyní již Klubu POHODA.
Leden - nástup nové manažerky programu (Štěpánka), strategické plánování POHODY
Únor - naše účast na exkurzi v Anglii
Březen - 2 nové asistentky (Petra a Ivana), začíná arteterapie a dramaterapie s Malým
Vinohradským divadlem
Duben - začíná muzikoterapie, vymýšlíme nový koncept
Září - začínáme s přípravami na stěhování do nových prostor v Roškotově ulici, všechny
úpravy provádíme sami s uživateli, začínáme kompletně přepracovávat metodiky,
Říjen - stěhujeme se a přichází další dvě asistentky (Šárka a Johana), festival POHODY
Listopad - startuje Klub POHODA s novým konceptem, začíná taneční terapie (s Klárou),
nová asistentka (Lucka), uskutečnil se první víkendový pracovní výjezd týmu Klubu POHODA,
formulace nového poslání, snížení kapacity na 12 lidí - více individuální práce
Prosinec - První den otevřených dveří a Vánoční večírek Klubu POHODA
Klub POHODA je otevřen každý pracovní den od 7.30 do 16ti hodin a jeho denní kapacita
je stanovena na 12 lidí.V roce 2008 navštěvovalo Klub POHODA většinou 10-11 lidí denně.
Tým Denního komunitního centra POHODY v roce 2008
Manažer: Bc. Štěpánka Matějková
Asistenti: Veronika Šulcová (do května), Mgr. Petra Harnúšková (arteterapie)
Mgr. Ivana Hladká, Mgr. Šárka Petrášová (ergoterapie)
Bc. Johana Klasová, Mgr. Lucie Šišková, Mgr. Klára Čížková (taneční terapie)
Petra Nováková (muzikoterapie)
Hana Mathauserová, DiS., Ivana Huspeková, DiS., Lucie Polachová (dramaterapie)

Kontakt:
Manažerka programu: Bc. Štěpánka Matějková
Klub POHODA (Denní stacionář)
Roškotova 6, 140 00, Praha 4
Tel.: 222 519 468
GSM: 777 913 459
e-mail: stepanka.matejkova@pohoda-help.cz
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Projekt Vzdělávací cyklus POHODA			
Agentura Vzdělávání POHODA
V červnu roku 2008 byl úspěšně zakončen projekt „Vzdělávací cyklus POHODA“, který
probíhal už v roce 2007 a na jehož realizaci jsme z Evropských strukturálních fondů (JPD3)
získali grant ve výši 2 207 000 Kč.
Hlavními výstupy tohoto projektu byly:
•
databáze hodnocení vzdělávacích akcí pro následný výběr dalších vzdělávacích aktivit
a lektorů
•
knihovna scénářů a materiálů z klíčových školení
•
metodická příručka „Průvodce Asistenta“
•
zaměstnanci POHODY s nabytými a ověřenými lektorskými dovednostmi
Výstupy projektu a získané zkušenosti jsme využili k založení vzdělávacího centra. Kurzy,
semináře a konzultace nabízíme nejen poskytovatelům, ale také uživatelům sociálních služeb.
Specializujeme se na témata týkající se podpory a služeb nabízených lidem s mentálním postižením.
Vybrané vzdělávací akce připravujeme také pro úředníky státní správy, samospráv i zaměstnance
soukromého sektoru, kteří se při práci setkávají s lidmi s postižením (např. pokladní, obchodníci).
Postupně bychom po vzoru organizace Speaking Up chtěli vyškolit lektory i z řad
lidí s postižením a zapojit je do chodu této agentury.
V posledních čtyřech měsících roku 2008 došlo k průzkumu trhu vzdělávacích akcí, vytyčení
témat jednotlivých kurzů, zahájení procesu akreditace těchto kurzů a kontraktování prvních
zakázek.
Nabídka kurzů reaguje na potřeby trhu a vychází ze zkušeností organizace a lektorů.
Hlavními hodnotami pro tuto činnost se staly:
•
Praxe a zkušenost - vycházíme z praxe a vlastních zkušeností
•
Jasné výstupy - výsledkem kurzů jsou jasné výstupy
•
Použitelnost - výstupy jsou použitelné v praxi
Zakončením projektu byla celostátní konference „Možnosti vzdělávání a osobního rozvoje“,
která proběhla 12. 6. 2008 a to s účastí zahraničních hostů z organizace Speaking Up
(Cambridge,Velká Británie).
Tento projekt byl v období leden až červen 2008 spolufinancován Evropským sociálním
fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
Kontakt:
Manažer projektu: Petr Eisner, DiS.
Roškotova 6, 140 00, Praha 4
Tel.: 296 303 000
GSM: 777 913 533
e-mail: petr.eisner@pohoda-help.cz
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Standardizace služeb v roce 2008
V průběhu roku 2008 naše organizace pokračovala v již dříve započatém procesu
standardizace všech registrovaných služeb, v tomto roce pod dohledem manažerky
kvality. Smyslem tohoto procesu je napomoci v budování takové úrovně kvality, která bude
v souladu se zákonem definovanými standardy (zákon č.108/2006 Sb. O sociálních službách).
Ve službách se zčásti utvářel a zčásti upevňoval postup zavádění změn, každý z programů
se snažil pracovat na vylepšování stávajících postupů a metodik. Dokumentovat v praxi užívané
optimální postupy a způsoby práce, nahrazovat ty, které nevyhovují. Snažil a nadále se snaží
o inovace. Osvědčila se nám přímá spolupráce se zaměstnanci, v případě potřeby i uživateli služeb.
V každé ze služeb se její pracovníci odhodlali k aktualizaci „individuálního plánování“.
Pracovat podle kvalitních plánů pro nás znamená směrovat k poskytování kvalitní služby.
Služba chráněného bydlení nově aktualizovala svoje poslání a cíle. Nastavila
způsob práce s riziky, který zatím čeká na uvedení do praxe v příštím roce.
U uživatelů našich služeb, jejich rodičů, blízkých a opatrovníků realizovala
dotazníkové šetření, optimalizovala proces jednání se zájemci o službu, započala práce
na smlouvě a opatřeních souvisejících s rizikovými situacemi a dodržováním práv
u uživatelů služby.
V situaci, kdy bylo potřeba vypracovat množství nových, zatím neexistujících
vnitřních předpisů a metodik, byl denní stacionář. K realizaci cílů týkajících se kvality
ve stacionáři napomohla především pravidelná setkání pracovníků stacionáře
s manažerkou kvality.
Co se týče služeb osobní asistence/respitní péče, její pracovníci průběžně pracovali na nedostatcích
zjištěných při externím auditu kvality ukončeném začátkem roku.
Tak jako mnoho jiných poskytovatelů sociálních služeb, i my jsme zjistili, že nám
změny týkající se kvality služeb trvají často mnohem déle, než jsme původně
plánovali. Ukončení procesů standardizace služeb je proto naplánováno na závěr roku 2009.

Kontakt:
Manažer kvality, asistent programu Vzdělávání POHODA
´
Mgr. Lubica
Šefčíková
Tel.: 296 303 003
GSM: 777 913 414
e-mail: lubica.sefcikova@pohoda-help.cz
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Projekt Buďte dobrovolně v POHODĚ
Dobrovolník POHODA
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.
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.
V roce 2008 jsme i nadále spolupracovali s našimi stálými dobrovolníky s nimiž máme uzavřen
kontrakt. Došlo také k výměně na pozici koordinátora dobrovolníků. V prosinci nastoupil
nový kolega a na adrese původní kanceláře o.s. POHODA spustil dobrovolnické centrum.

Kontakt:
Koordinátor dobrovolnictví
Marcel Faikis
GSM: 777 913 590
e-mail: marcel.faikis@pohoda-help.cz

fundraising a projekt Klub

přátel POHODY			

V průběhu roku jsme začali firmám nabízet nové možnosti podpory naší neziskové organizace.
POHODA pro POHODU a DUKÁT pro POHODU jsou dva produkty. V prvním
nabízíme možnost podpory firmám s názvem nebo součástí názvu POHODA,
druhý produkt je pro všechny firmy na trhu. Firma si může prostřednictvím
svého zástupce vybrat částku, kterou bude POHODĚ měsíčně zasílat.
Firmy mají možnost také nabídnout svým zaměstnancům vstup do Klubu přátel POHODY
- i to je pro nás samozřejmě podpora. POHODA se totiž nejvíce zaměřuje právě na
individuální dárce.
Nově od června 2008 začal fungovat Klub přátel POHODY. Nabízíme tak výhody
a zisky pro každého, kdo se rozhodne nás podporovat pravidelnou měsíční finanční částkou.
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Podmínky pro vstup do klubu:
Členem klubu přátel se může stát každý člověk starší osmnácti let, který se rozhodne
POHODĚ přispívat, a to jedenkrát měsíčně částkouminimálně padesát korun českých.
Co znamená být členem klubu?
Pokud se stanete členem Klubu přátel POHODY, získáte nejen dobrý pocit
z krásného skutku, ale i příležitost setkat se s novými lidmi pracujícími v organizaci,
s ostatními dárci a v neposlední řadě s našimi klienty, které budete podporovat. Zároveň
budete zváni na všechny akce, kterých se POHODA účastní a nebo je pořádá. Jednou za
čtvrt roku navíc obdržíte poštou nebo v digitální podobě bulletin s novinkami z POHODY.
Členové klubu jsou rovněž zváni na speciální akce, které organizace připravuje jen pro ně.
Jak se stát členem Klubu přátel POHODY?
Stačí vyplnit a odeslat nám formulář na webu www.pohoda-help.cz nebo své osobní údaje
(jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, e-mailový kontakt, výše měsíčního příspěvku) odeslat na
e-mail: tereza.dukatova@pohoda-help.cz
Členem Klubu přátel POHODY se stanete po zaslání prvního příspěvku, a to na účet:

197 269 619/0300

(ČSOB, a.s., Poštovní spořitelna, Spálená 3, Praha 1)
Klub přátel měl na konci roku 10 členů a dohromady nám přispívali 1000,- za měsíc. Za tuto
podporu členům patří velký dík. Také jsme nově začali vydávat náš bulletin hlavně pro členy
klubu. V roce 2008 vyšel jednou.
Seznam našich dárců najdete ve finanční části.
Všem, kteří se rozhodli nás v roce 2008 podpořit jak finančně, tak dobrovolnickou pomocí,
patří náš upřímný dík!

Kontakt:
Koordinátorka fundraisingu
Tereza Dukátová
GSM: 777 913 458
e-mail: tereza.dukatova@pohoda-help.cz
Skype: dukáty
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ROZVAHA ( v tis. Kč)
AKTIVA						
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			
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

1.1.		
55
0
0
1.328
67
438
823
0		
- 1.273
0
6.499
0		
885
725
70
90
4.998
234
1
4.763
615		
23
592		
0		

31.12.
227
0
0
1.641
67
483
1.091
0
- 1.414
0
6.250
0
652
638
0
14
5.538
136
46
5.356
60
50
10
0

6.553

6.477

PASIVA						
A.Vlastní zdroje krytí st. a oběž. aktiv 			
1. Jmění			
		
		
- vlastní jmění		
		
- fondy organizace
		
2. Hospodářský výsledek
B. Cizí zdroje			
			
1. Zákonné rezervy			
2. Dlouhodobé závazky		
3. Krátkodobé závazky		
		
		
- z obchodního styku
		
		
- k zaměstnancům		
		
- sociál. a zdrav. pojišť.
		
- ostatní přímé daně
		
		
- jiné závazky		
4. Bank. výpomoci a půjčky		
5. Přechodné účty pasivní		
		
		
- výdaje příštích období
		
		
- výnosy příštích období
		
- dohadné účty pasivní

1.1.		
5.038
4.912
275
4.637
126
1.515
0
0
1.377		
149		
679		
399		
119		
31		
0		
138		
138		
0		
0		

31.12.
5.304
5.038
275
4.763
266
1.173
0
114
1.059
11
463
245
50
290
0
0
0
0
0

Úhrn pasiv celkem		

6.553

6.477

Úhrn aktiv celkem		
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis. Kč)							
VÝNOSY							

hlavní činnost

Tržby za vlastní výrobky a služby
Příspěvky klientů							
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR				
Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků			
Granty z ESF								
Úroky										
Finanční dary fyzických osob							
Příjmy ze sbírek							
Finanční a nefinanční dary podnikatelských subjektů			
Granty nadací								
Nefinanční dary a bezplatné služby					
Výnosy celkem								

18
3.248
8.867
1.161
1.827
41
48
161
99
100
355
15.925

NÁKLADY										
Spotřeba materiálu							
Spotřeba energií							
Opravy a údržba							
Cestovné								
Náklady na služby							
Mzdové náklady							
Zákonné a ostatní sociální pojištění a náklady				
Daně a poplatky							
Dary									
Pokuty a penále							
Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek				
Ostatní náklady							
Kursové ztráty								
Náklady celkem							

1.609
249
111
154
3.145
7.176
2.844
8
1
2
266
87
7
15.659

Hospodářský výsledek před zdaněním					
Daň z příjmů								
Hospodářský výsledek po zdanění					

266
0
266

Kladný hospodářský výsledek vznikl na základě výnosů z finančních darů fyzických
osob, příjmů ze sbírek, finančních a nefinančních darů podnikatelských subjektů.
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STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ( v tisících Kč)
NÁKLADY:
1. spotřeba materiálu						
2. spotřeba energie						
3. opravy a udržování						
4. cestovné							
5. ostatní služby							
6. mzdové náklady						
7. zákonné sociální pojištění					
8. zákonné sociální náklady						
9. ostatní sociální náklady						
10. ostatní daně a poplatky					
11. ostatní pokuty a penále					
12. dary							
13. odpis pohledávky						
14. ostatní provozní náklady					
15. ostatní náklady						
16. odpisy dlouhodobého hmotného majetku			
17. kursové ztráty 						

1.609
249
111
154
3.145
7.176
2.382
106
356
8
2
1
155
73
14
111
7

10,28 %
1,59 %
0,71 %
0,98 %
20,08 %
45,83 %
15,21 %
0,68 %
2,27 %
0,05 %
0,01 %
0,01 %
0,99 %
0,47 %
0,09 %
0,71 %
0,04 %

NÁKLADY CELKEM						

15.659

100,00 %

Nákladový graf
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VÝNOSY:
1. tržby za vlastní výrobky					
2. příspěvky klientů na provoz					
3. příspěvky klientů na péči					
4. příspěvky klientů ostatní					
5. přednášková činnost						
6. úroky z účtů							
7. finanční a nefinanční dary fyzických osob			
8. příjmy ze sbírek						
9. finanční a nefinanční dary právnických osob		
10. finanční dary od nadací					
11. příjmy z dobrovolnické práce				
12. provozní příspěvek z MPSV ČR				
13. granty z ESF							
14. provozní příspěvek z MHMP				
15. grant na dobrovolnickou činnost z MV ČR		
16. provozní příspěvky z městských částí			

VÝNOSY CELKEM						

18
2.381
848
10
9
41
48
161
99
100
355
8.796
1.827
983
71
178

15.925

0,11 %
14,95 %
5,32 %
0,06 %
0,06 %
0,26 %
0,30 %
1,01 %
0,62 %
0,63 %
2,23 %
55,24 %
11,47 %
6,17 %
0,45 %
1,12 %

100,00 %

Výnosový graf
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Zdroje financování 2008:
Děkujeme
• za pochopení, podporu, spolupráci, finanční a věcné dary
• za čas, věnovaný ve prospěch POHODY bez nároku na odměnu
• všem dobrovolníkům za jejich ochotu pomáhat
Veřejné zdroje
MPSV
MHMP
MV ČR
Grant JPD 3 (ESF EU, MHMP, MPSV)
MČ P- 2
MČ P- 5
MČ P-10
MČ P-13

8 796 000
983 000
71 000
1 827 000
100 000
27 000
11 920
39 000

Soukromé zdroje
Nadace:
Nadace T. Kuchařové
Individuální dárci
H. Morkesová
R. Beneš
M. Zelený
RNDr. H. Illnerová
RNDr. I. Mášová
J+P Švejnohovi
PhDr. P. Kučerová
P. Truhlář
Z. Zahradníková
N. Nohejlová
J. Kozlová
J. Kronk
p. Mánek
H. Slavíková
S. Průchová
P. Mertová
L. Mervardová
T. Dukátová
M. Louda

100 000

6 000
6 000
5 000
4 500
3 600
3 570
2 000
1 050
800
600
600
600
400
360
360
300
200
200
150
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Věcné dary a služby
členové správní rady, revizní komise,
dobrovolná práce ve prospěch
zaměstnanci POHODY
						
organizace
Ing. Alena Šťastná
Petr Šibrava
J. Kronk

daňové konzultace
účetní konzultace
věcný dar v hodnotě 700,-

Firmy - věcné dary - vyčíslené
Globus
Baťa, a.s.
Neoluxor
Dr. Müller Pharma
Ekumenická akademie
Médea, a.s.
McBride s.r.o.

22 610
20 000
17 938
10 709
7 178
6 500
I 210

Firmy - finanční dary
Good Morning s.r.o.

1 000

AV ČR
SBD – Zelená Hora

1 600
1 200

Děkujeme také ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni.
Veřejná sbírka
Osvědčením Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP/ 80613/2005 ze dne 11. 4.
2005 byla POHODĚ povolena veřejná sbírka v termínu od 1. 6. 2005 do 6. 4. 2008.
Osvědčením Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP/ 276292/2008 ze dne 13. 5.
2008 byla POHODĚ povolena veřejná sbírka v termínu od 1. 6. 2008 do 30. 6. 2008.
Osvědčením Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHMP/ 406951/2008 ze dne 8. 7.
2008 byla POHODĚ povolena veřejná sbírka v termínu od 1. 8. 2008 do 31. 12. 2010.

Výnos z veřejné sbírky za rok 2008:

102 857,30

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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Strategické plánování POHODY (únor 2008)
Odtraňování škod po vloupání do prostor kanceláře organizace (únor - březen 2008)
Ukončení veřejné podpory v programu JPD3 pro projekt ASISTENT POHODY (únor 2008)
Účast na veletrhu NNO v rámci festivalu Jeden Svět
(Mramorový sál Lucerny 10. - 11. 3. 2008)
Druhá studijní cesta zaměstnanců POHODY do Spojeného království v rámci
projektu Vzdělávání POHODA (16. - 23. 3. 2008)
Účast na NGO Marketu - Veletrh neziskových organizací pořádaný Nadací Forum
2000 (duben 2008)
Připojení POHODY k výzvě o založení krizové skupiny poskytovatelů sociálních
služeb ANEPOSS - www.aneposs.cz (duben 2008)
Účast na Veletrhu Non-Handicap 2008 (duben 2008)
POHODA na veletrhu příležitostí pořádaném společností Neziskovky o.p.s.
v Chuchli (závodiště Chuchle 8. 6. 2008)
Konference - Možnosti vzdělávání a osobního rozvoje s účastí zahraničních hostů
z organizace Speaking Up! (centrum Mariapoli Vinoř 12. 6. 2008)
ukončení veřejné podpory v projektu Vzdělávání POHODA (30. 6. 2008)
POHODA spolu se svými patrony Jiřím a Olgou Menzelovými exluzivními hosty
na festivalu Votvírák 2008 (Milovice - letiště Boží Dar, červen 2008)
Integrační minifestiválek - Asistent POHODY zve na Parukářku
(park Parukářka P3, 22. 6. 2008)
Šnekiáda 2008 - prezentační a sbírková akce (červen 2008, Náměstí Míru, Praha 2)
Zahájení přípravných prací směřujících ke vstupu vzdělávací agentury POHODY
na trh (září 2008)
POHODA hostem festivalu Zavírák v Milovicích (12. - 13. 9. 2008, stadion Milovice)
Štěhování zázemí a denního stacionáře POHODY do nových prostor
na Zeleném Pruhu (srpen - říjen 2008)
Dovolená klientů s asistenty ve Stvolínkách (29.8 - 14. 9. 2008)
Dovolená klientů s asistenty v italském Caorle (29. 8. - 14. 9. 2008)
Akce v ulicích Prahy pro získávání členů Klubu přátel POHODY - Karlovo náměstí,
I. P. Pavlova, Náměstí Míru, Náměstí Republiky (2. - 3. 10. 2008)
Pořádání integračního festivalu Pohodový podzim - Jablkoň, České srdce, Ty synci,
Blue effect a další, Praha - Kampa (4. 10. 2008)
Podpora generální stávky poskytovatelů sociálních služeb - BED IN! aneb co by se
stalo, kdybychom nevstali z postelí (10. 12. 2008)
Ukončení prvního experimentálního běhu kurzů v Klubu POHODA, vánoční slavnost
pro dárce a sympatizanty (POHODA - Roškotova 6, 19. 12. 2008)
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K o n t a k t y P O H O DA:
Sídlo:
POHODA o.s.
Hálkova 1612/1
120 00 Praha 2 ---- POZOR! Na tomto místě není zázemí POHODY.
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
Zázemí POHODY:
Roškotova 6
140 00 Praha 4
Tel./fax: 296 202 022
GSM: 777 913 450
e-mail: pohoda@pohoda-help.cz
Výkonný ředitel:
Mgr. Jiří Kučera
GSM: 777 913 451
e-mail: reditel@pohoda-help.cz
Skype: j.k.pohoda
Manažerka programu ASISTENT POHODY:
/Asistence POHODA (Centrum osobní asistence)/
Zuzana Siváková (Zahradníková), DiS.
Na Větrově 23
Tel.: 241 405 416
GSM: 608 360 427
e-mail: zuzana.sivakova@pohoda-help.cz
Manažerka programu Chráněné komunitní bydlení POHODY:
/Bydlení POHODA (Chráněné bydlení)/
Mgr. Lucie Mervardová
Tel.: 241 400 748
GSM: 777 913 456
e-mail: lucie.mervardova@pohoda-help.cz
Manažerka programu Denní komunitní centrum POHODY:
/Klub POHODA (Denní stacionář)/
Bc. Štěpánka Matějková
Tel.: 241 400 672
GSM: 777 913 459
e-mail: stepanka.matejkova@pohoda-help.cz
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Manažer programu Vzdělávání POHODA:
Petr Eisner, Dis.
Tel.: 296 303 000
GSM: 777 913 533
e-mail: petr.eisner@pohoda-help.cz
Manažerka zázemí POHODA:
Romana Hájková
Tel.: 241 400 642
GSM:777 913 333
e-mail: romana.hajkova@pohoda-help.cz
Administrativní pracovník/pokladní
Tel.: 296 202 022
GSM: 777 913 483
Sociální pracovnice, koordinátorka stáží:
Bc. Irena Škopánová
Tel.: 296 303 004
GSM:777 913 493
e-mail: irena.skopalova@pohoda-help.cz
Manažer kvality, asistent programu Vzdělávání POHODA:
Mgr. Lubica
Šefčíková
´
Tel.: 296 303 003
GSM: 777 913 414
e-mail: lubica.sefcikova@pohoda-help.cz
Koordinátorka PR/média:
Helena Čalounová
GSM: 777 913 484
e-mail: helena.calounova@pohoda-help.cz
Koordinátorka fundraisingu:
Tereza Dukátová
GSM: 777 913 458
e-mail: tereza.dukatova@pohoda-help.cz
Skype: dukáty
Koordinátor dobrovolnictví:
Marcel Faikis
GSM: 777 913 590
e-mail: marcel.faikis@pohoda-help.cz

www.pohoda-help.cz
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