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Prolog
POHODA v roce 2009?
To jsou nejen smysluplné programy
nabízené dospělým lidem s mentálním
postižením. Jsou to bytostně lidské
momenty a člověčenství téměř na
každém kroku. A také další nová
setkání, starosti, ale i legrace, když
trefně a bezprostředně reagují
lidé s postižením na naše složité
myšlenkové konstrukce. Víme, že
POHODA umí nabídnout podporu
a prostor pro změnu. Hodně v tom
pomáhá nasazení všech, kteří
v POHODĚ pracují a nabízejí svůj
potenciál. Vyzkoušejte na vlastní kůži
náš nový úhel pohledu! Staňte se
„pohodářem“ z Klubu přátel a nebojte
se osobního setkání.

A co se nám minulý rok
povedlo?
Na začátku roku to byl úspěšný vstup
na trh vzdělávacích služeb s kurzy, ve
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„Každý se může svobodně rozvíjet a jeden druhému
má pomáhat, aby byl šťasten tak, jak po tom touží.“
(Karel Čapek)

kterých se snažíme naši zkušenost předat dál. Otevřeli jsme první
projekt, který by do budoucna měl být soběstačný, dokonce bude
vytvářet fond pro rozvoj dalších sociálních programů a služeb.
Účastnili jsme se hned dvou soutěží, z nichž jedna stále běží.
Obě jsou zaměřeny na sestavení podnikatelských plánů NNO. Ta
první, kterou jsme absolvovali s neziskovou společností NESsT
(Non-profit Enterprise and Self-sustainability Team) www.nesst.org,
která působí ve střední Evropě a v Latinské Americe, byla úspěšná
a získali jsme první cenu za nejlepší sociálně-podnikatelský záměr
v ČR. Součástí ceny bylo také předání podpory 10.000 USD.
Druhá soutěž je podobná a organizuje ji česká nadace VIA www.
nadacevia.cz. Její vyhodnocení bude probíhat v prvním pololetí
roku 2010.
Denní stacionář (Klub POHODA) začal tvořit nové výrobky ve
své „DÍLNIČCE“. Ohromně nás překvapil zájem zákazníků. Výroba
glycerinových mýdel a koupelových solí v různých barevných
odstínech a vůních je nejen nenáročná, ale plní také pracovněterapeutickou úlohu.
Účastnili jsme se hned několika veřejných akcí. Mohli jsme se
potkat na veletrhu NON-Handicap nebo také na NGO Marketu.
V květnu jsme zorganizovali prezentační akci Klubu přátel
POHODY. Děkujeme všem členům za jejich trvalou podporu.
V druhé polovině roku se podařilo získat dobrovolníky na pomoc
v chráněném bydlení, což v minulosti nebylo jednoduché.

Spolu s týmem ochotných
zaměstnanců firmy
PricewaterhouseCoopers jsme
vymalovali chráněné byty. Poděkování
patří také firmám a jednotlivcům, kteří
nám nabízejí další významnou finanční
i nefinanční pomoc. Díky této pomoci
vzniká čtvrtletník Momentální noviny.
Firma Otto Office finančně podpořila
terapie a vybavení stacionáře v rámci
projektu „Sbírej toner!“ a největší
finanční dar soukromého sektoru
poskytla firma MS Trade, s.r.o. na
rozvoj vzdělávacích aktivit POHODY.
Jako každoročně měli i letos klienti
možnost jet na rekreaci. Destinace byly
hned tři a mezi nimi také Port Grimaud
kousek od Saint-Tropez.
Závěrem alespoň několik čísel.
Program Asistence POHODA zajistil
6100 hodin osobní asistence i
odlehčovací služby, v chráněném
bydlení se i přes úsporné
rozpočty podařilo zabezpečit 468

nadstandardních hodin individuální asistence, v denním stacionáři
asistenti odpracovali více než 7000 hodin za celý rok a bylo
poskytnuto více než 40 specializovaných terapeutických lekcí.
Ještě jednou díky všem za nasazení a věřím, že naše plány, které
nejsou pro rok 2010 nijak malé, zvládneme naplňovat.
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. A protože jsou možnosti plnohodnotného života člověka se
znevýhodněním v ČR stále omezené, poskytujeme služby, které
pomáhají tento stav změnit. V centru našeho zájmu je člověk
s mentálním postižením (dále jen zkratka MP) jeho cesta ve
společnosti a život v místní komunitě s důrazem na dospělost
(poznání sebe sama a samostatný, odpovědný život, zachování
a rozvoj vztahů s partnerem, rodinou a přáteli, práce, volný čas).
POHODA = člověk + respekt + profesionalita
Člověk – střed našeho zájmu. Služby, které poskytujeme
uživatelům služeb, se zaměřují nikoli na jejich limity, nýbrž na
rozvoj jejich předpokladů, schopností a dovedností. Posilují jejich
soběstačnost a vlastní kompetence a respektují jejich osobnost,
názory a individuální potřeby.
Respekt a úcta. Člověk s mentálním a kombinovaným
postižením je svobodná bytost, a jako taková má mít právo
a možnost spolurozhodovat o svém životě. Ne vždy však své zájmy
a své potřeby dokáže adekvátně vyjádřit. Osobní asistenti POHODY
se řídí etickým kodexem, který zaručuje respektování klienta ve
všech situacích, které přímo neohrožují zdraví a majetek jeho
samotného nebo jeho okolí.
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Kvalita a profesionalita. Jako
registro-vaný 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 – VZD
03/2010 založena
Společnost POHODA o.p.s.

Organizační struktura 2010
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:
Květoslava Veselá (do 31. 8. 2009)
Ivana Židoňová, BBus (Hons.)
(od 1 .9. 2009)

Manažeři programů:
Petr Eisner, DiS (VZD)
Bc. Štěpánka Matějková (DS)
Mgr. Lukáš Laichter (DS – od 1. 2. 2010)
Mgr. Lucie Mervardová (CHB)
Zuzana Siváková, DiS. (OA + OdS)
Vedoucí asistentů:
Markéta Bartůňková, Tomáš Formánek
Mgr. Eva Sládková (do 31. 7. 2009)
Eva Kremlíková, DiS.
(od 1. 8. 2009 do 31. 1. 2010)
Hana Koťátková (od 1. 2. 2010)
Mgr. Olga Wižďálková (jména osobních
asistentů – viz jednotlivé programy)
Specialisté:
Mgr. Lubia Šefčíková
(manažerka kvality do 31. 10. 2009)
Irena Škopánová (sociální pracovnice,
koordinátorka stáží do 31. 10. 2009)
Markéta Vyštejnová, DiS.
(sociální pracovnice, koordinátorka stáží
od 1. 11. 2009)

Mgr. Kateřina Ličková (koordinátorka PR/
odborná asistentka do 30. 4. 2009)
Helena Čalounová (koordinátorka PR/
média od 1. 5. 2009 do 31. 12. 2009)
Františka Kernová
(koordinátorka PR/media od 9. 2. 2010)
Tereza Dukátová (koordinátorka
fundraisingu)
Marcel Faikis (koordinátor dobrovolnictví)
• 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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Naše programy a projekty

Asistence POHODA

(Osobní asistence a Odlehčovací služba)
Osobní asistence je moderní
služba, která nabízí dospělým lidem s mentálním
a kombinovaným postižením
(případně organickým
poškození 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 nezávislejšími
a samostatnějšími.
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
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Východiska
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Vedoucí programu: Zuzana Siváková (Zahradníková), DiS.
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Shrnutí roku
Události v programu, běh služby

K prvnímu červenci dala výpověď dosavadní
koordinátorka jednoho z týmů Mgr. Eva Sládková. Na její
místo bylo vypsáno interní výběrové řízení, které vyhrála
Eva Kremlíková. Tým výměnu koordinátorky zvládl velice
dobře.
Celý tým osobních asistentů je minimálně 2x do
roka celkově proškolen v oblastech příbuzných přístupu
zaměřenému na člověka. Díky precizní práci metodiček
a koordinátorek se nám daří zachovat vysokou míru
motivace asistentů pro jejich práci. V tom jim pomáhají
i pravidelné týmové supervize (1x měsíčně), plus
supervize individuální (1x za půl roku). Nástroj supervize
se asistenti naučili ve své práci velice dobře využívat.

Vzdělávání

V tomto roce proběhl jeden metodický víkend, který
vedla lektorka Lucie Poláchová. Zaměřen byl na využití
dramaterapie při práci s člověkem se středně těžkým
mentálním postižením.
Dále během roku probíhaly pravidelné, přibližně
dvouhodinové semináře. Ty se zabývaly tématy jako:
komunikace s lidmi s MP, etický kodex, základy práce
s klientem s psychózou, rizika při práci OA, nouzové
a havarijní situace při práci OA.
Všichni asistenti byli navíc proškoleni ve čtyřech
základních kurzech vzdělávací Agentury POHODA
(Osobní asistence – specifika poskytování terénní
služby, Sexualita a vztahy lidí s postižením, Komunikace
s lidmi s postižením a Výcvik základních dovedností pro
poskytování služeb lidem s postižením).

Způsob hodnocení úspěšnosti služby
V roce 2008 se naše Centrum Asistence POHODA
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podrobilo komplexnímu externímu auditu kvality.
Konzultantky nám dodaly doporučení, v jakých oblastech
bychom se mohli dále zlepšovat.
S vypracováním a laděním standardů kvality nám
v roce 2009 pomáhala Mgr. Ľubica Šefčíková jakožto
interní konzultantka kvality. Podle doporučení, které
jsme obdrželi od konzultantek, jsme společně s ní začali
pracovat na metodickém vyladění naší práce.
Jako hlavní ukazatel kvality péče o naše klienty se nám
jeví individuální plány. Z nich je snadné vyčíst, v kterých
oblastech si klient přeje změnu (směrem k napravení
jeho nepříznivé sociální situace), a jak se daří změnu
uskutečňovat. Revize plánu se dělá minimálně jednou za
půl roku, nebo dle potřeby klienta.
Dalším kritériem jsou dotazníky spokojenosti se
službou jak od samých klientů, tak od jejich rodinných
příslušníků.
Kvantitu služby a statistiku sleduje vedoucí centra
Asistence POHODA. Jako podklad slouží elektronický
plánovací systém MODULARIS, statistika odpracovaných
hodin osobních asistentů a výkazy asistencí od klientů
a jejich rodin.
V roce 2009 jsme tedy všichni dál pokročili směrem
k dalšímu zkvalitňování obou našich služeb.

Za program osobní asistence Asistence POHODA
Zuzana Siváková (Zahradníková), DiS.
Asistence POHODA
Na Větrově 23, 142 00 Praha 4
tel.: 241 405 416
GSM: 608 360 427
e-mail: ap@pohoda-help.cz
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Bydlení
POHODA

		

(Chráněné bydlení)

Sociální služba chráněného bydlení poskytovaná o. s.
POHODA vytváří pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením prostor k získání a upevňování schopností
a dovedností umožňující jejich začlenění do společnosti.
Na základě zakázky uživatele služby nebo z podnětu
asistentů se snažíme nabídnout podporu:
• v rozvoji nebo uchování znalostí, schopností
a dovedností
• v optimálním rozvoji osobnosti uživatele služby
s přihlédnutím k možnostem daným typem a stupněm
jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem
• v důstojném životě ve stáří
• v bydlení, které si může uživatel z velké části upravit
podle svých potřeb
• v získání dovedností potřebných k udržování
domácnosti
• v udržování péče o vlastní osobu
• v hospodaření s penězi
• nakupování, přípravě jídla a zdravém stravování
• aktivním užívání volného času
• užívání veřejných i dalších sociálních služeb
• kontaktu s úřady, obstarávání běžných záležitostí
• sociálním kontaktu, mezilidských vztazích
• cestování po Praze i mimo ni
• uplatňování práv a oprávněných zájmů
• postupném získávání samostatnosti a nezávislosti na
službě
Pohoda, o. s. podporuje uživatele služby v situaci, kdy
je třeba hájit svá práva v zaměstnání, na úřadech,
v komunikaci s rodinou i jinde.
V případě, že zaznamenáme omezování práv některého
z uživatelů služby, upozorníme jej na to a nabídneme mu
pomoc.
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Paní Lenka žila do své dospělosti
s rodiči a babičkou. Na počátku
užívání našich služeb si nepamatovala
své jméno, bydliště, nedokázala
vyjádřit, co by ráda dělala. Díky
spolupráci s asistenty si paní Lenka
pamatuje nejen své jméno a adresu
chráněného bydlení, ale i cestu do
denního stacionáře včetně stanic,
přes které jede. Zatím necestuje
sama, po vzájemné dohodě ji
doprovází spolubydlící. S asistentem
jezdit nechce, „není přece malá“, jak
říká.

V roce 2009 jsme stejně jako v předchozích letech
zajišťovali službu ve čtyřech chráněných 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
24 míst byla plně obsazena.
Věkový průměr a zaměstnanost uživatelů:
CHB Praha 13 – Kodymova I,II – 40 let. Zaměstnanost: Dipra
– 1; Drutěva – 3; Odkolek – 1; Ekologická farma Toulcův
Dvůr – 1; denní stacionář POHODY – 4; Eurest – 1; Baťa
– 1. Vlastní denní program – 1. Z toho 1 paní pracovala
2 dny v jiné NNO jako uklízečka, zbytek týdne docházela do
denního stacionáře POHODY.
CHB Praha 2 – Sokolská – 59 let. Zaměstnanost: Drutěva
– 1 + 2x týdně brigáda ve školce - úklid; denní stacionář
2x – 3x týdně – 2 lidé; doma - 3. Dvě nejstarší obyvatelky
(72 a 64 let) zůstávaly přes den doma a podílely se na
domácích pracích. Spolu s nimi v bytě zůstával pán,
který nemá zájem docházet do denního stacionáře, na
zaměstnání není zatím připraven.

Pan Zbyněk se velkou část svého
života řídil názory jiných lidí. Myslel
si, že musí od druhých přijmout
vše. Až v Pohodě se seznámil se
svými právy nejen jako občana ČR.
Nyní ví, že má právo jít kam chce,
může si vybrat, jak a kde bude
bydlet, co bude jíst a pít, jak bude
chodit oblečený, jak chce, aby ho
lidé oslovovali atd. Seznámil se také
s riziky, která ho mohou potkat a ví,
jak jim předcházet. Ví, že za svá
rozhodnutí nese zodpovědnost.

Individuální práce s uživateli – klientské dny a návštěvy
lékařů:
Celkem uživatelé všech CHB vyčerpali 537 hodin
individuální práce 1:1 (nazýváme je klientské dny, kdy
asistent pracuje pouze s jedním uživatelem). Celkem
obyvatelé bytů s asistentem absolvovali 135,5 hodin
(tj. o 30 hodin méně než v loňském roce) lékařských
návštěv, tj. průměrně 6,16 hod na osobu. Uživatelé
samostatně absolvovali celkem průměrně 103,5 hodin
lékařských návštěv. Do tohoto počtu zahrnujeme i léčebné
rehabilitace. Dvě paní absolvovaly hospitalizace (10 a 8 dní).

Rozsah služeb

V CHB Sokolská jsme celoročně poskytovali 24 hodinovou
asistenci. V CHB Krátká probíhaly 16-ti hodinové služby
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v pracovním týdnu a 24 hodinová asistence o víkendech
svátcích a nemocích. Stejně tak v CHB Kodymova, kde
jedna asistence zajišťuje oba byty zároveň.

hranicích, individuálním plánování, výcvik základních
dovedností, komunikace lidí s mentálním postižením.
Pravidelně po 4 – 6 týdnech mají asistenti zajištěnou
skupinovou supervizi mimo Pohodu u psychoterapeutů.
V případě potřeby mohou požádat o individuální
supervizi. Každý měsíc se týmy setkávají na Balitovské
intervizí skupině.
Vedoucí bytů prošli dvoudenním školením vedení týmů
v Brně a spolu s manažerkou programu třídenní školení
agentury Quip o individuálním plánování.
Manažerka programu dokončila v květnu 2009
dlouhodobý kurz „Manažer neziskové organizace“
pořádaný organizací Neziskovky.cz.

Uživatelé služby se zúčastňovali mnoha společenských
akcí a volnočasových aktivit. Mnoho z nich absolvovali
individuálně, některé společně – zde jsou některé z nich:
Matějská pouť, koncert Chceme žít s vámi, týdenní
dovolená v Krkonoších, 12-ti denní dovolená ve Francii Port Grimaud, 10-ti denní dovolená u Blaníku, grilování
v Šárce, návštěva kina, divadla, kaváren, seznamovací
večírek Máme otevřeno, Adventní koncert na Smíchově,
výlety – Svatá Hora, Praha, koupání, ples o.s. Prosaz,
Normální festival v kině Aero, aj.
V průběhu roku 2009 jsme pokračovali ve spolupráci
se stážisty a dobrovolníky. Díky pomoci 9 pracovníků
Pricewaterhousecoopers jsme vymalovali společné
místnosti v bytech v Kodymově ulici. Jedna dobrovolnice
pravidelně docházela do chráněného bytu, skupina
studentů dobrovolníků nabídla možnost výletů po Praze,
jedna dobrovolnice týden pracovala na dovolené s klienty
v Krkonoších.
Vycházíme vstříc studentům, kteří hledají
dlouhodobější praxe. Podíleli jsme se na výzkumu Uniq,
který se zaměřuje na peerové zjišťování kvality služeb.
Navštívila nás delegace švédských sociálních pracovnic se
zájmem o informace spojené s chráněným bydlením.
V roce 2009 jsme zahájili aktivní spolupráci s Rytmus
o.s., s pomocí kterého se uživatelé snaží najít zaměstnání
na volném trhu práce.

Vzdělávání pracovníků

Asistenti CHB absolvovali: dvoudenní teambulding na
Slapech, interní vzdělávání v tématech – sexualita lidí
s mentálním postižením, školení o chráněném bydlení,
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Pan Karel po mnoho let cestoval
po Praze a zařizoval lékaře, úřady,
nákupy a jiné záležitosti pouze
s doprovodem druhé osoby. Díky
podpoře asistentů a práci na
individuálním plánu si nyní vyřizuje
nákupy, lékaře a pochůzky po Praze
zcela sám.

Paní Markéta dlouhou dobu
navštěvovala denní stacionář Pohody.
Měla však zájem o „normální“ práci
a výdělek. Začala se s pomocí
klíčového osobního asistenta na
změnu připravovat a nyní pracuje
v kuchyni jedné ze stravovacích
firem. Je spokojená, je součástí
kolektivu spolupracovníků, zajistila si
další pravidelný měsíční příjem.

Týmy Bydlení POHODA v roce 2009:
Manažerka programu: Mgr. Lucie Mervardová
Vedoucí bytů / zástupce vedoucího:
Kodymova I,II: Tomáš Formánek, DiS. / Rostislav Matějka
Sokolská, Krátká: Bc. Markéta Bartůňková / Kateřina
Chloubová
Osobní asistenti (HPP, DPP, DPČ): Lenka Fojtová, Jaroslava
Hrabáková, Barbora Mádlová, Zuzana Poštůlková, Miriam
Krčmářová, Matěj Fixl, Miloslava Hanušová,
Jiřina Jáchimová, Marie Smejkalová, Tereza Mesteková,
Petra Harnúšková, Daniela Rohlederová, Kateřina Ajibová,
Jiří Engliš, Ivana Švadlenová, Jakub Mádle, Tamara
Tamchynová, Bc. Mirjam Krčmářová, Vojtěch Janovský,
Ivana Švadlenová, Zuzana Siváková
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
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Klub POHODA
(Denní stacionář)

V Klubu Pohoda se dospělí lidé s lehkým až středně
těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením za
pomoci asistentů a společně s nimi snaží vytvářet stabilní
a podnětné prostředí.
Práce v klubu je organizována formou kurzů, které
jsme zavedli v roce 2008. Průběžně jsme přidávali nové
a ubírali ty, o které nebyl zájem.
• Kurzy pokračovaly v kategoriích:
• Terapie
• Výchovně vzdělávací činnosti
• Pracovní činnosti
• Sociální dovednosti
• Zájmové aktivity
Příklady kurzů v loňském roce: muzikoterapie, taneční
a pohybová terapie, divadlo, ergoterapie, upevňování
trivia a obecného vzdělání, pracovní terapie - Dílnička
(výroba mýdel a vonných solí), textilní techniky, výroba
šperků, vaření, pečení, kurz práv lidí s mentálním
postižením, kurz odívání, novinařina, focení, ping-pong,
zpěv, čajové obřady, poznávání Prahy.
Uspořádání kurzů vychází z konceptu uspokojení
širokého spektra potřeb našich klientů a nabídky
kvalitního a individuálního programu. V rámci stacionáře
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 různých
stupňů obtížnosti. Celkem proběhne za týden 20 různých
aktivit.
Kurzy jsou plánované na dobu 3 měsíců, po jejichž
uplynutí si uživatel může zvolit jinou kombinaci kurzů,
případně inspirovat k vytvoření zcela nového kurzu.
Pokud by se člen pro žádnou variantu nerozhodl, má
možnost využít odpočinkovou místnost s knihovnou,
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televizorem a hrami, která zároveň slouží v případě nevolnosti nebo
únavy jako klidné místo k odpočinku.
V kurzech je maximální počet 5 členů na jednoho asistenta. U většiny
kurzů je tento počet nižší (3-4) a výjimkou nejsou ani kurzy pro dva členy
nebo kurzy šité přímo na míru. Tím zajišťujeme maximálně individuální
přístup ke každému členovi klubu.
Uživatelé jsou v rozhodování o službě bráni jako partneři. Podílí se na
rozhodování o úpravách interiérů, spolupracují při zadaných úkolech,
účastní se prezentačních akcí a podílí se na výběru asistentů i nových
členů. Metodika vychází z metodiky jednotné pro celou organizaci (ta je
sestavena dle PCA – přístupu zaměřeného na člověka a PCP – plánování
zaměřeného na osobu).
Klub Pohoda má vlastní webové stránky www.klubpohoda.org, které
vytvářejí členové Klubu – psanými reportážemi a fotografiemi z akcí
klubu.
Pro každého, kdo pracuje v rámci pracovní terapie v Dílničce, máme
vypracovaný systém odměn ve formě slev na služby denního stacionáře.
Ze zisku z prodaných výrobků jsme pořídili různé vybavení do dílny

a materiál, část financí zůstala na sbírkovém účtu pro
další využití.

V loňském roce jsme intenzivně pracovali na formulaci a definování
standardů kvality sociální péče našeho programu.

V roce 2009 využívalo služeb klubu celkem 15 uživatelů.
9 uživatelů docházejících z bytů o.s. POHODA
6 uživatelů docházejících z rodin
Další klienti k nám přicházeli dle potřeby na kratší časové
úseky, večerní programy apod.

Asistenti Klubu Pohoda: Štěpánka Matějková (manažerka Klubu),
Klára Čížková, Adéla Doušová, Petra Harnůšková, Ivana Hladká,
Dana Horáková, Ivana Huspeková, Johana Klasová, Lucie Krupičková,
Petra Nováková, Šárka Petrášová, Radka Rusínová

Průměrný denní počet uživatelů v klubu byl 7 (počet
snižují letní měsíce, kdy jsou uživatelé na dovolených).
Asistenti celkem odsloužili 7066 hodin, tzn. průměrně
588,8 hodin měsíčně.
Externích terapií jsme vyčerpali celkem 42 lekcí.
23 lekcí dramaterapie
19 lekcí muzikoterapie
Průměrně jsme v jarních a letních měsících absolvovali
2 kulturní akce nebo výlety týdně
(divadla, muzea, výstavy….).

Kontakt:
Klub Pohoda
Denní stacionář
Roškotova 6, 140 00 Praha 4
tel.: 222 519 468. 777 913 459
e-mail: klubpohoda@pohoda-help.cz
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Agentura Vzdělávání POHODA
Cílem agentury je nabízet kvalitní vzdělávací služby
a zajistit tak větší finanční stabilitu organizace POHODA.
Rádi bychom Vás seznámili s výsledky naší práce
a s obsahem, který tvoří většinou akreditované odborné
kurzy. Ty jsou v současné době určeny nejen pro osoby
působící v sociálních službách.
Pro potřeby větší transparentnosti a oddělení
tohoto typu sociálního podnikání jsme 12. března 2009
registrovali nový subjekt – Společnost Pohoda o.p.s., jejíž
samostatná výroční zpráva je k dispozici na adrese www.
pohoda-help.cz.

Startérem celé věci byl projekt interního vzdělávání v POHODA o.s.,
který probíhal v letech 2007 a 2008. V rámci tohoto projektu vznikl
prostor pro vytyčení témat jednotlivých kurzů a také pro vyškolení
lektorů a lektorek z řad vedoucích zaměstnanců organizace.
Jako záruku kvality a efektivity našeho vzdělávání jsme si určili tyto tři
hodnoty:
Praxe a zkušenost – vycházíme z praxe a vlastních zkušeností
Jasné výstupy – výsledkem kurzů jsou vždy jasné výstupy
Použitelnost – výstupy jsou použitelné v praxi
Konkrétní nabídka následně reagovala na poptávku, kterou díky
mnohaleté práci v sociálních službách, cítíme i my sami. Snažili jsme se

tedy pokrýt ty oblasti, ve kterých se kvalitního vzdělávání
nedostává a kde bychom rádi viděli změnu. Současná
nabídka kurzů je následující:
• Sexualita a vztahy lidí s postižením
• Komunikace s lidmi s postižením
• Chráněné bydlení
• Osobní asistence
• Efektivní komunikace
• Empowerment
• Výcvik základních dovedností pro poskytování sociálních
služeb
• Jak respektovat práva lidí s mentálním postižením

Veškeré informace naleznete na www.pohoda-help.cz v záložkách
vzdělávání a sexualita.

Petr Eisner DiS. – manažer vzdělávání, ředitel
Společnosti POHODA o.p.s.
e-mail: petr.eisner@pohoda-help.cz
tel.: 777 913 533

Největší zájem vyvolaly kurzy Sexualita a vztahy lidí
s postižením a Komunikace s lidmi s postižením. Kladné
hodnocení za srozumitelnost a přínos pro praxi však
sklidily všechny kurzy nabízené v roce 2009.
Kurzy byly pravidelně pořádány v našich prostorách
v Praze, často jsme ale vyjížděli i do jiných organizací, kde
jsme školili „na klíč“.
Během roku 2009 jsme v kurzech proškolili 317 lidí,
z toho 152 v oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením.
Potvrzením kvality naší práce jsou nejen akreditace
kurzů u MPSV, ale také mnohočetné reference účastníků,
a čerstvě i udělení prestižní ceny „2009 NESsT-CITI Bank
Social Enterprise Competition for the Best Business Plan“
nadace NESsT (www.nesst.org), kde jsme získali první
místo.
Další nabídka služeb se týká práce se sexualitou
lidí s postižením. Funguje zde nejen poradna, ale
také besedy sexuální osvěty/výchovy a konzultace
pro organizace zavádějící práci se sexualitou do svých
služeb, samozřejmě včetně výše zmiňovaného vzdělávání
pracovníků v této oblasti.
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Hospodaření
STRUKTURA VÝNOSŮ
A NÁKLADŮ (v tisících Kč)

Dobrovolník
POHODA

Dlouhodobě spolupracujeme s lidmi, kteří mají prostor
nabízet nám formou podpory svůj vlastní čas a chuť
zapojit se. Dobrovolnická práce je důležitou formou
podpory v POHODĚ. Nabízí se tím klientům další opora
při jejich osamostatňování a dosahování osobních
cílů. Dobrovolníci pomáhají lidem v rozvoji schopností,
dovedností a vědomostí. Při plnohodnotné integraci
do většinové společnosti nabízejí kontakt s přirozeným
prostředím a zapojení do života komunity (návštěvy
společenských událostí, sportovních, vzdělávacích i jiných
aktivit).
V současné době naši dobrovolníci pracují
v programech Bydlení POHODA, Klub POHODA
a Asistence POHODA.
Další zapojení a přínos dobrovolnické práce v POHODĚ
je vidět na různých prezentačních akcích, při pořádání
veřejných sbírek apod. Dobrovolníci zde mohou uplatnit
svůj potenciál a nápady.
Všem našim dobrovolníkům nabízíme odborný výcvik
pro práci s lidmi s mentálním postižením a další vzdělání
v rámci naší vzdělávací agentury, know-how a zkušenosti
pro práci s lidmi se zdravotním postižením, účast při
realizaci projektů POHODY, přístup do knihovny odborné
literatury a bezplatně na internet, pravidelné supervize.
V roce 2009 jsme nadále spolupracovali s našimi
stálými dobrovolníky a naplno se rozjelo nové
dobrovolnické centrum Hálkova 1612/1, Praha 2. V rámci
dobrovolnického programu se dobrovolníci zúčastnili
několika veřejných akcí, např. NGO Market (Fórum 2000),
informační akce Klubu přátel POHODY 27. 5. 2009
v centru Prahy, hudební festival Votvírák 2009 a jiné.
Na podzim se nám podařilo ve spolupráci s firmou
PricewaterhouseCoopers uspořádat akci pro firemní
dobrovolníky v chráněných bytech Kodymova. Společně
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ROZVAHA (v tis. Kč)

jsme kompletně vymalovali jeden chráněný byt a v druhém kuchyň
a předsíň.
Krátce poté jsme navázali spolupráci se skupinou dobrovolníků
z projektu Projekt Volunteering, kteří připravují víkendové programy pro
klienty z chráněných bytů.

Počet odpracovaných dobrovolnických hodin.

PRO PROGRAMY: Klub POHODA – 47,5 hod., Bydlení POHODA - 16 hod.,
Asistence POHODA – 10 hod., Zázemí POHODY – 24 hod.
VEŘEJNÉ AKCE: Praha prezentace 27.5.09 – 54 hod., Votvírák – 80 hod.,
Malování – 110 hod.
Celkem: 341,5 hod.

Jak se stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se může stát kdokoliv. Může to být student, který hledá
smysluplnou náplň volného času a také potřebnou praxi pro budoucí
povolání. Nebo třeba senior, který může pomoci díky svým bohatým
zkušenostem.
Pokud máte zájem, navštivte po telefonické domluvě
(+420 777 913 593) naše dobrovolnické centrum, a to každou středu
od 14:00 do 17:00 (na adrese Hálkova 1612/1, 120 00 Praha 2).
Na webové adrese www.pohoda-help.cz můžete stáhnout dotazník pro
zájemce o dobrovolnictví a zaslat jej e-mailem na adresu marcel.faikis@
pohoda-help.cz.

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 provozní náklady
12. Ostatní náklady
13. Odpisy dlouhodobého
hmotného majetku
NÁKLADY CELKEM

1.080
552
119
22
2.477
7.074
2.137
97
434
16
85
41

7,59
3,88
0,84
0,16
17,41
49,73
15,02
0,68
3,05
0,11
0,60
0,29

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

91

0,64 %

14.225

100,00 %

AKTIVA
A. Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dl.nehmot.majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Samost. movité věci
Drobný dl. hmot. majetek
Poskytnuté zálohy
Oprávky k dl. hmot. majetku
Dlouhodobý finanční majetek
B. Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Z obchodního styku
Daně
Ostatní
Finanční majetek
Pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Přechodné účty aktivní
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní

1.1.
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

31.12.
136
0
0
1.879
0
483
1.396
0
- 1.743
0
6.096
0
1.725
1.201
0
488
4.329
99
60
4.170
78
42
0
36

Úhrn aktiv celkem

6.477

6.232

PASIVA
A.Vlastní zdroje krytí st.
a oběž. aktiv
Jmění
Vlastní jmění
Fondy organizace
Hospodářský výsledek
B. Cizí zdroje
Zákonné rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Z obchodního styku
K zaměstnancům
Sociál. a zdrav. pojišť.
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
4. Přechodné účty pasivní
- dohadné účty pasivní

1.1.

31.12.

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

5.397
5.304
275
5.029
93
835
0
88
716
0
417
226
44
29
31
31

Úhrn pasiv celkem

6.477

6.232
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VÝNOSY:
1. Tržby za vlastní výrobky a služby
17
2. Příspěvky klientů na provoz
2.491
3. Příspěvky klientů na péči
848
4. Příspěvky klientů ostatní
200
5. Přednášková činnost
229
6. Příjmy z pronájmu majetku
17
7. Refundace nákladů
801
8. Úroky z účtů
27
9. Finanční dary fyzických osob
31
10. Příjmy ze sbírek
49
11. Finanční a nefinanční dary
právnických osob
179
12. Finanční dary od nadací
10
13. Přijaté služby jako dary
563
14. Provozní příspěvek z MPSV ČR
8.007
15. Provozní příspěvek z MHMP
700
16. Grant na dobrovolnickou činnost z MV ČR
9
17. Provozní příspěvky z městských částí
140
VÝNOSY CELKEM

14.318

0,12
17,40
5,92
1,40
1,60
0,12
5,59
0,19
0,22
0,34

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1,25
0,07
3,93
55,92
4,89
0,06
0,98

%
%
%
%
%
%
%

100,00 %

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Kladný hospodářský výsledek roku 2009 vznikl převážně

díky našim dárcům a bude dále využit pro rozvoj
( v tis. Kč)					
sociálních služeb poskytovaných o.s. POHODA.
			
VÝNOSY					
hlavní činnost
Tržby za vlastní výrobky a služby		
17
Přednášková činnost		
229
Děkujeme za pochopení, podporu, spolupráci,
Pronájem majetku		
17
finanční a věcné dary za čas věnovaný ve
Příspěvky klientů		
3.539
prospěch POHODY bez nároku na odměnu všem
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR		
8.016
dobrovolníkům za jejich ochotu pomáhat
Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků
700
Příspěvky z rozpočtu Městských částí		
140
Veřejné zdroje
Úroky		
27
MPSV
8 007 000
Finanční dary fyzických osob		
31
MHMP
700 000
Příjmy ze sbírek		
49		
MV ČR
8 500
Finanční a nefinanční dary podnikatelských subjektů
179		
MČ P- 2
100 000
Granty nadací		
10
MČ P-13
40 000
Přijaté služby jako dary		
563		
Refundace nákladů		
801
Soukromé zdroje
Výnosy celkem		
14.318
Nadace:

Zdroje financování 2009

NESsT Fund

NÁKLADY				
Spotřeba materiálu		
1.080 		
Individuální dárci
Spotřeba energií		
552		
Hana Morkesová
Opravy a údržba		
119		
RNDr. Ivana Mášová
Cestovné		
22		
Mgr. Lucie Mervardová
Náklady na služby		
2.477		
Jan Doležal
Mzdové náklady		
7.074		
Petr Lacina
Zákonné a ostatní sociální pojištění a náklady		
2.668		
Petr Eisner
Daně a poplatky		
16
Marcel Matějka
Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek		
91		
Miroslav Šimáček
Ostatní náklady		
126			
Pavlína Mertová
NÁKLADY CELKEM		
Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmů		
Hospodářský výsledek po zdanění

Marie Chalupová

14.225			
Kateřina Jacques

Lenka Fojtová

93		
Nina Nohejlová
0		
Martin Marsa
93
Markéta Kolková

Matěj Louda
Hana Slavíková
Světluše Průchová
p. Pavlová
Kateřina Ličková
Jana Kozlová
Tereza Pražská
Ivana Hesová

10 240
6
3
2
2
1
1
1
1

000
600
400
000
800
400
200
200
900
900
600
600
600
600
550
500
360
360
200
200
100
50
50

Michal Petr
Klára Mervardová
Josef Štencek
Ing. Alena Šťastná		daňové konzultace
Petr Šibrava		účetní konzultace
Mgr. Věra Erbenová		drogerie
Firmy - věcné dary - vyčíslené

Carton Clan s.r.o.
Baťa a.s.			
Divadlo Na prádle
Dr.Müller Pharma s. r. o.
Divadlo v Dlouhé
Divadlo v Celetné
Miroslav Šubín		
ZP Florence			
Avalon			
AHOLD Czech Republic, a. s.
Kytary.cz			
Firmy - finanční dary

MS TRADE s. r. o.
Česká televize		
KMP Bürotechnik, s. r. o.
Navi Systems, s. r. o.
SBD Zelená Hora

50
45
35
13
10
5
3
3
2
1
1

000
568
200
184
240
700
360
000
000
359
000

50
29
28
10

000
831
505
000
400

Děkujeme také ostatním dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni.
Veřejná sbírka

Osvědčením Magistrátu hlavního města Prahy č.j.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 2009:
49 280,44 Kč
Část finančních prostředků byla použita na nákup vybavení chráněných
bytů, na služby ve prospěch našich klientů, část zůstává k využití na
sbírkovém účtu.

Věcné dary a služby

členové správní rady, revizní komise, zaměstnanci
POHODY – dobrovolná práce ve prospěch organizace
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Události v POHODĚ v roce 2009
Účast na veletrhu Non-Handicap – Veletrh neziskových organizací
(duben 2009)
Účast na NGO Marketu – Veletrh neziskových organizací (duben 2009)
OTTO OFFICE – akce Sbírej TONER! - podpora POHODY sbíráním použitých
tonerových kazet (květen 2009)
Akce v ulicích Prahy pro získávání členů Klubu přátel POHODY
– Jungmanovo náměstí, Karlovo náměstí, I.P. Pavlova, Náměstí Míru,
Budějovická (27. květen 2009)
Natáčení v POHODĚ – natáčení spotu pro Nadaci Taťány Kuchařové
(květen 2009)
Účast na festivalu Votvírák 2009 (Milovice – letiště Boží dar, červen 2009)
Dovolená klientů s asistenty v Krkonoších (srpen 2009)
Návštěva inspekce v POHODĚ (srpen 2009)
Dovolená klientů s asistenty ve Francii – Port Grimaud (září 2009)
Veletrh sociálních služeb na Praze 14 (září 2009)

Výstava sociálních služeb na Praze 13 (září 2009)
Započata spolupráce s vydavatelstvím Sanoma
(říjen 2009) – uveřejňování článků na internetových
stránkách www.kafe.cz
Malování dvou bytů Kodymova – dobrovolnická činnost
firmy PricewaterhouseCoopers
Návštěva z Malmö – návštěva pedagožek, které
ve Švédsku připravují dospělé studenty pro práci
v zařízeních sociálních služeb v CHB Kodymova
(listopad 2009)
Vánoční sbírka aneb Jen málo hvězd stačí ke splnění
snů – výběr peněz pomocí dárcovských DMS
(listopad+prosinec 2009)

Kontakty POHODA
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
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Romana Hájková
Tel.: 241 400 642
GSM: 777 913 333
e-mail: romana.hajkova@pohoda-help.cz
Hospodářka:

Ivana Židoňová, BBus.
Tel.: 296 202 022
GSM: 777 913 483
e-mail: ivana.zidonova@pohoda-help.cz

Koordinátor dobrovolnictví:

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

Fotografie: archiv POHODA
Grafické zpracování n3xt, s. r. o.
Výhodný tisk Tiskárna Avalon, s. r. o.

Sociální pracovnice, koordinátorka stáží:

Markéta Vyštejnová, DiS
Tel.: 296 303 004
GSM: 777 913 493
e-mail: marketa.vystejnova@pohoda-help.cz
Koordinátorka PR/média:

Manažerka programu Asistence POHODA:

Sídlo:

Manažerka zázemí POHODA:

Zuzana Siváková (Zahradníková), DiS.
Na Větrově 23
Tel.: 241 405 416
GSM: 608 360 427
e-mail: zuzana.sivakova@pohoda-help.cz

Manažerka programu Bydlení POHODA (Chráněné
bydlení):

Františka Kernová
GSM: 777 913 484
e-mail: frantiska.kernova@pohoda-help.cz
Koordinátorka fundraisingu:

Tereza Dukátová
GSM: 777 913 458
e-mail: tereza.dukatova@pohoda-help.cz
Skype: dukáty

Mgr. Lucie Mervardová
Tel.: 241 400 748
GSM: 777 913 456
e-mail: lucie.mervardova@pohoda-help.cz

Manažer programu Klub POHODA (Denní stacionář):

Mgr. Lukáš Laichter
Tel.: 241 400 672
GSM: 777 913 459
e-mail: lukas.laichter@pohoda-help.cz

Manažer programu Vzdělávání POHODA:

Petr Eisner
Tel.: 296 303 000
GSM: 777 913 533
e-mail: petr.eisner@pohoda-help.cz
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Výrok auditora
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