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Vážení a milí.
Dovolte, abychom Vás alespoň takto virtuálně přivítali v POHODĚ a dali Vám příležitost
začíst se do naší již 17. výroční zprávy. Zde referujeme o své činnosti v předchozím roce.
Rádi Vás seznámíme s tím, jak si POHODA v loňském roce vedla po stránce finanční i
z pohledu naplňování svého poslání, které zní: POHODA umožňuje dospělým lidem s
mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat
odpovědnost za svá rozhodnutí.
Kdysi jsme v POHODĚ vedli rozhovory o tom, co je pro naší práci určující, o co usilujeme,
jaké hodnoty vyznáváme. Shodli jsme se na tom, že chceme poskytovat kvalitní sociální
služby, které reflektují potřeby uživatelů našich služeb, rozvíjejí jejich potenciál a
navracejí je do běžné společnosti, kam patří. Definovali jsme si tři hodnoty, které
budeme mít na paměti při každodenní práci s lidmi, kteří si vyžádali naší podporu. Těmi
hodnotami jsou: člověk – respekt - profesionalita. Proč tyto tři?
Člověk jako střed našeho zájmu. Soustřeďujeme se na člověka. Na každého člověka,
který si vybere naše služby. Člověka se vším co k němu patří. Při podpoře uživatelů
služby se nezaměřujeme primárně na jejich limity, nýbrž na rozvoj jejich předpokladů,
schopností a dovedností. Na to, co posiluje jejich soběstačnost a vlastní kompetence a
respektuje 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. A my je v tom podporujeme a v čase
vidíme rozkvět mnohých z nich. Což je pro nás potvrzení, že postupujeme správně.
Kvalita a profesionalita. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a
dodržujeme zákony a vyhláškami definovaná pravidla. Dbáme o růst odborných znalostí a
dovedností našich zaměstnanců, kterým nabízíme rovněž pravidelnou supervizi a
psychologické poradenství. Vážíme si kvalitní práce všech kolegů a snažíme se vzájemně
si vytvářet takové pracovní prostředí, které podněcuje k dobré kreativní a respektující
práci s lidmi v našich službách. V POHODĚ se snažíme tvořit pohodové podnětné a
partnerské prostředí. Považujeme za důležité, aby se pracovníci cítili dobře a byli tak plně
soustředěni na svou práci s uživateli našich služeb.
Rok 2014 byl v naší historii stejně důležitý jako těch 15 let před ním. Získávali jsme
zkušenosti, vrhli jsme se do nových věcí, posilovali své dovednosti tam, kde jsme cítili
nedostatky. Rozloučili jsme se některými kolegy, abychom získali nové. Opustili stará
místa, abychom objevovali nová. To však nic nemění na tom, že POHODA je stabilní,
časem prověřená organizace, která si zaslouží Vaší pozornost a podporu.
Jako organizace, která své lektory odborného vzdělávání vysílá do prostředí jiných
poskytovatelů sociálních služeb, si uvědomujeme, že to, jak s uživateli našich služeb
pracujeme, jak vnímáme své pracovníky a jak hospodaříme s tím, co máme k dispozici,
není samozřejmostí. Naopak. K tomu, jak si dnes POHODA stojí, přispěli všichni
Sídlo: Roškotova 6, 140 00 Praha 4, IČ: 68380216, číslo účtu: 132 107 344 / 0300

Roškotova 6, 140 00 Praha 4
296 202 022, 777 913 483
pohoda@pohoda-help.cz
www.pohoda-help.cz

zaměstnanci, kteří kdy v organizaci pracovali, uživatelé našich služeb, partneři, dárci a
další podporovatelé. Všem Vám patří velké díky!
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2014
Osobní asistence POHODA
Osobní asistence je sociální služba, kterou poskytuje organizace prostřednictvím
programu Asistence POHODA. Mohou ji využívat dospělí lidé s mentálním a
kombinovaným postižením ve věku 19-80 let. Službu poskytují osobní asistenti, kteří se
zaměřují na péči a podporu klientů (např. při rozhodování o důležitých věcech v životě) a
na zapojování lidí s postižením do běžného prostředí, do společnosti.
Před zahájením poskytování služby naši pracovníci zjišťují, co zájemce od osobní
asistence potřebuje a očekává. K rozhodování může zájemce přizvat svou rodinu nebo
přátele.
Co poskytujeme v rámci služby osobní asistence klientům:
 podporujeme je v péči o sebe sama
 hledáme společně cesty, jak se mohou co nejvíce osamostatnit
 otevíráme jim nové možnosti v běžném životě
 nabízíme doprovod na různá místa, například do kina, divadla, obchodního centra,
 na sportoviště nebo do ordinace lékaře
Odlehčovací služba je sociální službou, která pomáhá pečující osobě načerpat nové síly,
pracovat, vyřídit si potřebné záležitosti, navštívit lékaře či jít do společnosti.
Komerční asistence umožňuje využití tohoto typu služby zájemci, který nespadá do
naší cílové skupiny. Komerční asistence funguje na stejných principech jako osobní
asistence. Je určená lidem, kteří potřebují podporu v oblastech, ve kterých pozbyli
samostatnosti. Komerční služba je vhodná například pro občany v seniorském věku,
s tělesným postižením aj. Službu poskytují kvalifikovaní osobní asistenti.
Rekapitulace za rok 2014
Osobní asistence a odlehčovací služba se v roce 2014 rozrostly o další dva klienty. Dva
klienti, kteří začali využívat naše služby v roce 2013, se postupně sehráli se svými
asistenty a probíhá spolupráce podle jejich potřeb a přání. Konečně další dva klienti
naopak ukončili spolupráci s POHODOU po dlouhých letech. Osobní asistenti pomáhali
klientům v jejich domácím prostředí nebo s nimi vyrazili do terénu. Společně navštěvovali
například výstavy, cukrárny nebo kurzy, např. malování ústy. Asistenti podporovali
klienty při nákupech a schůzkách s opatrovníkem nebo návštěvě lékaře. Klienti se zapojili
do různých akcí, např. „Hrajeme si bez rozdílu“ v parku Hůrka, dále při setkání rodičů a
opatrovníků, jiní navštívili vánoční večírek s divadelním představením denního stacionáře.
Komerční asistenci nadále využívá klientka z domova seniorů.
Příklad dobré praxe
„Za klientkou Bárou docházím do Domova Svaté Rodiny. Využije mou pomoc s různými
věcmi a domlouváme se jejím způsobem, často jinak než slovy. S mou podporou se
rozhoduje a projevuje své pocity… Poté, co se to naučila, se samostatně obuje, oblékne
rukavice a nasadí čepici. Pak vyrážíme do terénu. Tentokrát Bára kývla na mou nabídku,
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jestli chce na procházku nebo jezdit tramvají, že jezdit. Nebyla jsem si tak docela jistá,
jestli jsem jejímu přání dobře rozuměla, ale poté, co jsme usedly do tramvaje, se
rozzářila a najednou zvolala "DĚKUJUUUU!!!" Ráda během jízdy tramvají utrousí, co vidí
z okna, pozoruje bedlivě cestující a v obličeji jí čtu, když si jízdu užívá…“
Zaměření týmu
Pracovníci týmu asistentů pokračovali v intenzivnější komunikaci s rodiči našich klientů.
Mapovali jejich potřeby a přání ohledně vyváženého využívání služby jejich potomkem,
případně jim nabízeli kontakty na následné služby. Ve smyslu rovnocenného partnerství a
vzájemného respektu. S klienty se asistenti soustředili na provádění a posléze hodnocení
kroků z individuálních plánů. Metodická setkání pro všechny asistenty POHODY jim
pravidelně přinášela možnost sdílet zkušenosti a zkoušet nové metody a nástroje pro
práci s klienty. Asistence se zaměřovaly na individuální péči i na co největší podporu
klientova samostatného rozhodování. Manažerka programu Asistence POHODA a její
zástupce se zúčastnili v roce 2014 setkání s rodiči a opatrovníky, kde hovořili o vzájemné
spolupráci v posledním roce a plánech na nejbližší období. Několik klientů s podporou
asistentů představilo naše služby veřejnosti na již jmenované akci „Hrajeme si bez
rozdílu“. V roce 2014 ukončily spolupráci s POHODOU tři asistentky, jedna ze zdravotních
důvodů a dvě po ukončení vysokoškolského studia. Nově začali v týmu pracovat dvě
asistentky a jeden asistent.
Tým:
Jana Švajglová, manažerka programu Asistence POHODA, lektorka Vzdělávání POHODA
Jan Holiš, osobní asistent, zástupce manažerky programu
Irena Zítková, osobní asistentka
Veronika Poláková studentka UK, osobní asistentka
Lenka Fojtová osobní asistentka, asistentka chráněného bydlení
Statistika:
Věk klientů:
cca 50% lidé mladého a středního věku 25 až 39 let
cca 50% lidé staršího, středního věku 40 až 65 let
Poskytnuté služby:
Osobní asistence: 14
Odlehčovací služba: 10
Komerční asistence: 2
Četnost asistencí:
4 klienti 4 hodiny za měsíc
2 klienti cca 16 hodin asistencí za týden
10 klientů 3 až 4 hodiny 2x – 3x týdně
12 klientů 2 až 4 hodiny asistencí 1x týdně
Celkový počet klientů, kteří využívali dotovaných asistencí: 24
Celkový počet klientů, kteří využívali komerční asistenci 2 (88,5 hodin)
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Denní stacionář Klub POHODA
Denní stacionář organizace POHODA, o.p.s. je ambulantní sociální služba pro osoby s
mentálním a kombinovaným znevýhodněním. Často k nám dochází lidé, kteří v důsledku
svého znevýhodnění nemohou zůstat sami doma bez podpory okolí. Zároveň chtějí
smysluplně trávit svůj čas a aktivně se podílet na rozhodování o svém programu.
Na tvorbě programu se podílí všichni uživatelé služby. Každý uživatel má možnost
navrhnout aktivity, kterým by se rád věnoval. Asistenti zpracují zakázku uživatelů tak,
aby pro ně byla zábavou a zároveň rozvíjela nebo udržovala jejich schopnosti a
dovednosti. Tím vznikne tříměsíční nabídka kurzů, souběžně probíhají 2-3 aktivity
dopoledne a 1-2 aktivity odpoledne. Uživatel si individuálně s podporou asistenta vybere,
kterým aktivitám se chce v daném období věnovat. Po uplynutí tří měsíců se celý proces
opakuje a nabídka aktivit se obměňuje. Takováto forma individuálně zvolené náplně dne
se nám dlouhodobě ukazuje jako správná a motivující. Uživatelé se tak učí zodpovědnosti
za svá rozhodnutí a uvědomování si svých aktuálních potřeb.
Co poskytuje služba denního stacionáře:





podporu samostatnosti
smysluplné využití dne
získávání nových dovedností a znalostí
osobní zkušenost – být součástí týmu a zažít společný úspěch a jiné

Co se událo v Klubu POHODA v roce 2014
V uplynulém roce 2014 má za sebou denní stacionář Klub POHODA velkou řadu
různorodých aktivit.
Aktivity denního stacionáře se během roku obměňovaly. Do přípravy denního programu
se zapojili sami klienti debatou o svých požadavcích na pravidelných poradách se
všemi asistenty a manažerkou programu. Výsledkem byl například kurz sociálních
dovedností Etiketa. Se sociálními dovednostmi a etiketou se klienti potýkali při
každodenních činnostech a měli je možnost trénovat během důležitých událostí v klubu.
Postupně se začala vytvářet encyklopedie „ Pohodová etiketa“ a natáčet tematická videa.
Jinou zajímavou aktivitou byl trénink smyslů či samostatnost.
Život v klubu do velké míry ovlivňoval odchod asistentek na mateřskou dovolenou a s tím
spojený výběr nových asistentů. Všichni uživatelé měli důležitou roli během výběrových
řízení, kladli otázky zájemcům o práci a nakonec během závěrečného hlasování měli
rozhodné slovo, s kým chtějí nadále spolupracovat.
Během výměnné stáže asistentů jsme navázali spolupráci s jiným stacionářem. Pro
uživatele našich služeb jsme navzájem uspořádali společná setkání, kde měli příležitost
se navzájem poznat. Jedním z nich byl i tzv. „Žabožroutský den“ který se nesl v duchu
francouzských zvyků. Bavili jsme se při turnaji v pétanque. Jeden z našich klientů si
připravil promítání a vyprávění o své cestě do Francie.
Uživatelé ale neprohlubovali sociální kontakty jen ve stejných zařízeních, ale navazovali
kontakty i s jinými lidmi v širokém okolí. Protože je pétanque oblíbenou činností a
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protože se někteří uživatelé blíží seniorskému věku, přihlásili jsme se do akce „Buď fit
seniore“. Zde jsme měli možnost ukázat, co dokážeme v zápalu hry a nadšení. Nepřišli
jsme vyhrát, ale zúčastnit se a to bylo pro nás důležité. Kdo chtěl, tak se mohl přihlásit
do různých sportovních disciplín, za sebe, ale i za náš tým. Běželi jsme štafetu, postavili
jsme pétanquové družstvo a celý den se všichni bavili třeba nácvikem nordic walking.
V nákupním centru DBK v týdnu věnovanému neziskovým organizacím jsme prodávali
naše výrobky a hlavně natrénovali hudební vystoupení za doprovodu jednoho z asistentů.
Naší uživatelé měli příležitost zažít úspěch a vychutnat si potlesk, který zaslouženě
sklidili.
Divadelní tým nám prošel obměnou lektorky. Byla to doba plná otázek a očekávání. Herci
souboru si zvykli na nové vedení a dali se do nácviku představení. S novou divadelnicí
přišly i nové výzvy. Poprvé hráli na půdě Rynholeckého festiválku herců s mentálním
postižením a jejich profesionálních kolegů. Akce má již několikaletou tradici, pro ně to
však byla premiéra. Ve stodolním jevišti odehráli představení a prožili zajímavý den,
viděli jiné divadelní soubory od profesionálních až po amatérské. V druhém pololetí
nacvičili divadelní představení Hokejisti, které mělo premiéru na vánočním večírku.
Mezi úspěchy uplynulého roku již neodmyslitelně patří prezentace Dílničky veřejnosti a
prohloubení dlouhodobé spolupráce s našimi odběrateli. Největší zakázkou pro nás byly
koupelové balíčky pro Pražské vodovody a kanalizace. Byla to obrovská výzva a ukázka
zručnosti a pracovních dovedností uživatelů. Kdo chtěl, mohl se zapojit do výroby
koupelových doplňků. Jiní se naopak opět stali specialisty na expedici karaf pro projekt
„Voda pro Afriku. Byli jsme rádi, že se forma této pomocí jiným lidem stává již
očekávanou součástí našeho předvánočního období. V tomto roce dostal příležitost na
tiskové konferenci promluvit i jeden náš uživatel. Novinářům sdělil své dojmy z balení
karaf a formě pomoci, kterou se zapojujeme.
Tým:
Mgr. Šárka Petrášová, manažerka programu, ergoterapeutka
Mgr. Jana Šramotová, osobní asistentka, sociální pedagožka, zástupkyně manažerky
programu
Mgr. Kateřina Mladěnková, osobní asistentka, speciální pedagog (do 2/2014 – nástup
na MD)
Mgr. Magdaléna Slabá, osobní asistentka, speciální pedagog (od 2/2014 do 12/2014 –
nástup na MD)
Bc. Lucie Štěpánová, osobní asistentka (od 10/2014), sociální pracovník
Jitka Hrubešová, osobní asistentka (od 10/2014)
Bc. Jiří Červený, osobní asistent, muziko dílna
Matteo Maienza, muzikoterapeut
Tereza Koláčková, divadelní dílna
Statistika:
počet uživatelů: 11
průměrný věk klientů k 31. 12. 2014: 55,07 let
lidé dospělí 27 až 64 let: 82 %
mladší senioři 65 a více let: 18 %
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podaných žádostí: 2
přijatých zájemců: 1
ukončených případů: 1
počet dobrovolníků zapojených do služby: Klára, Jana, Simona, Hanka, Petra, pro Darka
počet dnů provozu stacionáře: 237dnů
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Chráněné bydlení POHODA
Chráněné bydlení je pobytová sociální služba, ve které umožňujeme dospělým lidem s
mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat
odpovědnost za svá rozhodnutí.
Chráněné bydlení poskytujeme prostřednictvím programu Bydlení POHODA. Naše služba
je určena dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 19 do 64 let.
POHODA má v Praze čtyři byty:
Chráněný byt Sokolská na území městské části Praha 2








funguje od roku 1998
dva jednolůžkové a dva dvojlůžkové pokoje
šest obyvatel (dva muži a čtyři ženy)
jedná se o byt, kde žijí převážně starší uživatelé, kteří potřebují větší podporu
asistentů
asistenti zde jsou v odpoledních a nočních hodinách od 15:30 do 7:30, protože
část uživatelů chodí do práce a druhá polovina chodí do denního stacionáře
POHODA
víkendy a svátky je služba nepřetržitě

Chráněný byt Kodymova I na území městské části Praha 13







prostorný mezonetový byt pro osm lidí
čtyři jednolůžkové a dva dvoulůžkové pokoje
v současnosti zde žijí tři muži a pět žen
uživatelé bytu jsou samostatnější, komunikativní, aktivní a rádi se baví, většina
uživatelů chodí do zaměstnání
asistence je zajištěna od 15:00 do rána druhého dne
víkendy a svátky je služba nepřetržitě

Chráněný byt Kodymova II na území městské části Praha 13







mezonetový byt pro pět lidí
jeden jednolůžkový a dva dvoulůžkové pokoje
v současnosti zde žijí dva muži a tři ženy
uživatelé potřebují minimální míru podpory
podporu zajišťuje asistent přes všední dny od 12:00 – 20:00 hod
všichni uživatelé bytu jsou zaměstnáni

Chráněný byt Nuselská na území městské části Praha 4



garsoniéra - 1+kuchyň
pro jednoho uživatele
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nyní zde bydlí uživatelka, která postupně prošla všemi byty od největší míry
podpory až po tu minimální
asistence je poskytována 2x měsíčně pět hodin, kdykoliv může uživatel
konzultovat po telefonu s asistentem v bytě Sokolská

Rekapitulace za rok 2014
I nadále v chráněném bydlení klademe důraz na rozvoj samostatnosti a získání nových
dovedností potřebných pro běžný život.

Práci s uživateli hodnotíme podle naplňování individuálních plánů, které si uživatel
vytváří. Individuálním plánováním zaručujeme možnost osobně se ve službě realizovat.
Dělat to, co je pro klienta přínosem a zároveň odpovídá poslání, cílům a možnostem
služby. Plány se z velké části daří naplňovat. Díky práci asistentů a jejich podpoře
klientům, sledujeme další rozvoj samostatnosti a získávání kompetencí jednotlivých
obyvatel bytů. Tím získávají větší sebevědomí a zkracuje se čas, kdy vyžadují podporu z
naší strany. Také se nám podařilo u některých uživatelů zachovat dosavadní míru
schopnosti a nedochází k ústupu získaných dovedností z důvodů vyššího věku.
Jako každý rok vyrážejí asistenti a uživatelé na společnou dovolenou. Jestliže se chtějí
uživatelé účastnit, mohou si vybrat tuzemskou nebo zahraniční dovolenou. Tentokrát jeli
obyvatelé bytů Kodymova a část obyvatelů Sokolská na společnou dovolenou do Itálie.
Místem pobytu bylo Lido degli Estensi - Emilia Romagna, kemp Mare Pineta. Ostatní se
rozhodli pro tuzemskou dovolenou a vyrazili do přírody. Místem pobytu byly Louňovice
pod Blaníkem. Chodili jsme v přírodě, sbírali houby i sportovali.

Během Velikonoc obyvatelé našich bytů navštívili Hornické muzeum Příbram v Březových
Horách. Kromě prohlídky různých velikonočních výzdob, jsme sami zdobili vajíčka a pletli
pomlázky. V letních měsících uživatelé služeb s asistencí z bydlení společně vyrazili na
různé výlety. Cílem byla např. Kutná Hora, Svatá Hora nebo zámek Nižbor. Dále jsme se
chodili koupat na koupaliště Petynka, Džbán a grilovat do Šáreckého údolí. V zimním
období jsme byli na karnevalu na Barče a na country posezení.

Tým:
Mgr. Jana Miškuvová, manažerka služby (od 11/2013)
Bc. Barbora Mádlová, osobní asistentka, zástupkyně manažerky (od 11/2013)
Lenka Fojtová, osobní asistentka
Mgr. Petra Harnúšková, osobní asistentka
Jaroslava Hrabáková, osobní asistentka (do 12/2014)
Jiřina Jáchimová, osobní asistentka
Tamara Tamchynová, osobní asistentka
Rostislav Matějka, osobní asistent
Mgr. Jana Tomíčková, osobní asistentka (od 10/2014)
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Petra Žáková, osobní asistentka (od 10/ 2014)
Vojtěch Rosulek, osobní asistent (od 10/ 2014)
Tomáš Doubek, osobní asistent (od 2/2014 – 2/ 2015)
Statistika:
počet uživatelů: 20
průměrný věk klientů k 31. 12. 2014: 45,6 let
lidé dospělí 18 až 26 let: 0,20 %
lidé dospělí (střední věk) 27 až 64 let: 99,60 %
mladší senioři 65 a více let: 0,20 %
přijatých zájemců: 1
ukončených případů: 1
počet dobrovolníků zapojených do služby: 2
počet dnů provozu CHB : 365 dnů
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PROGRAMY A ČINNOSTI V ROCE 2014
Dobrovolně v Pohodě
Dobrovolnický program Dobrovolně v Pohodě 2014 je akreditovaný MVČR. Cílem
programu je spojovat lidi, kteří jsou ochotní nabídnout svou podporu, znalosti a
schopnosti a lidem, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Cílovou skupinou jsou
dospělí lidé s mentálním či kombinovaným postižením, případně s organickým
poškozením mozku.
Pod vedením kvalifikovaných pracovníků se v roce 2014 zapojilo devět aktivních
dobrovolníků do dvou základních oblastí činnosti:


Přímá práce s klienty – individuální nebo skupinovou formou. Zahrnuje pestrou
škálu možností spolupráce s klienty Pohody ve všech službách. Jde o pomoc
v rozvoji potenciálu a plnohodnotné integrace do většinové společnosti.
Dobrovolníci pomáhali trénovat manuální, sociální a komunikační dovednosti
klientů. Přispívali k rozšiřování jejich sociálního pole, nabízeli jim kontakt
s přirozeným prostředím a zapojovali je do života komunity. Navštěvovali kulturní
události, společně absolvovali sportovní, vzdělávací a další aktivity.



Řešení aktuálních potřeb organizace – dobrovolníci se angažovali při přípravě
a realizaci propagačních akcí organizace.
Pomoc dobrovolníků jsme ocenili na mnoha trzích pro neziskové organizace, kde
se prezentujeme s klientskými výrobky z Dílničky nebo s divadelní dílnou denního
stacionáře – Klub Pohoda.

Projekt Dobrovolně v Pohodě 2014 umožnil našim dobrovolníkům nahlédnout do života
lidí s mentálním postižením. Byl přínosem pro samotné klienty a velkou pomocí pro
zaměstnance.
Děkujeme všem dobrovolníkům za zodpovědný přístup, spolupráci a respekt ke klientům.

Programy ve kterých dobrovolníci působili v roce
2014
Chráněné bydlení
Klub Pohoda
Mléčný bar Bílá vrána
SPOLU

Počet odpracovaných hodin
29
145
73,5
247,5
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Odborné vzdělávání POHODA
Od počátku roku 2014 se vzdělávací agentura Společnost POHODA, o.p.s. začlenila mezi
ostatní služby POHODA, o.p.s., a přijala jméno Odborné vzdělávání POHODA, o.p.s.
Odborné Vzdělávání POHODA je služba, jejímž cílem je nejen poskytování kvalitního
vzdělávání ale také podpora a rozvoj sociálních a dalších služeb pro lidi s mentálním
postižením.
V roce 2014 se Odborné vzdělávání POHODA soustředilo na přehodnocení stávajících
témat. Některá témata, byla již vyčerpaná, proto jsme je z nabídky vyškrtli. Naopak jsme
připravili kvalitní a unikátní témata jako jsou „Umírající klient v chráněném bydlení:
komunikace, etika, příklady dobré praxe“ a „Tanečně – pohybová aktivizace seniorů a lidí
s demencí“.
K 31. prosinci 2014 jsme naše vzdělávací služby nabídli již téměř 2 700 účastníkům
kurzů a desítkám organizací působících v oblasti sociálních služeb po celé ČR.
Cílem Odborného vzdělávání POHODA pro rok 2015 je nadále poskytovat kvalitní
vzdělávací služby a poradenství pro pracovníky v sociálních službách, zvýšit počet
proškolených účastníků o 20 % oproti roku 2014 a spolupodílet se na profesním růstu
zaměstnanců POHODA, o.p.s.
Hodnoty Odborného vzdělávání:
Praxe a zkušenosti – vycházíme z praxe a vlastních zkušeností a to hlavně v oblasti
sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením.
Jasné výstupy – výsledkem kurzů jsou jasné a konkrétní výstupy.
Použitelnost – výstupy jsou ihned použitelné v praxi.
Všechny kurzy určené pracovníkům v sociálních službách jsou akreditovány u
Ministerstva práce a sociálních věcí České Republiky. Akreditační číslo POHODY jako
vzdělávacího subjektu je č.2013/0593-I

Nabídka kurzů v roce 2014:
Role a hranice pracovníka v sociálních službách a prevence syndromu vyhoření
Klíčový pracovník
Empowerment
Osobní asistence – specifika a poskytování služby lidem s mentálním a kombinovaným
postižením
Sexualita a vztahy lidí s postižením I a II
Jak respektovat práva lidí s mentálním postižením a pracovat s nimi v sociálních službách
Chráněné bydlení aneb jak je to v praxi
Chráněné bydlení II – užší pojetí služby, vzájemný vztah uživatele služby a pracovníka
Umírající klient v chráněném bydlení: komunikace, etika, příklady dobré praxe
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Komunikace s lidmi s mentálním postižením
Dejte šanci kolegům či podřízeným, aby vám porozuměli – trénink dovedností:
komunikace, obrana faulům, asertivita, vedení porady a diskuse
Demence u lidí s mentálním postižením
Vytváření snadno srozumitelných textů pro lidi s potížemi s porozuměním
Práce se stresem v pomáhajících profesích
Sebepoznáním k větší efektivitě
Uvolnění napětí a využití relaxačních technik při práci s klientem
Já jako „pracovní nástroj“
Tanečně – pohybová aktivizace seniorů a lidí s demencí
Metodické a supervizní setkání
V roce 2014 proběhlo 34 otevřených kurzů a kurzů na klíč pro organizace s působností po
celé České Republice. V průběhu těchto kurzů jsme proškolili celkem 230 účastníků.
Kvalitu našich kurzů odráží nejen akreditace kurzů u MPSV, ale také konkrétní reference
účastníků kurzů a spolupráce s různými poskytovateli sociálních služeb.

Reference:
„S kurzem jsem byla spokojená. Po dlouhé době to byl opravdu přínosný a originální
kurz.“ - účastnice kurzu Práce se stresem v pomáhajících profesích (31. 1. 2014)
„Kurz byl výborně připraven, vřele doporučuji! Lektorka milá, připravená a empatická.“ účastnice kurzu Sebepoznání k větší efektivitě (28. 2. 2014)
„Čas strávený na kurzu mi byl vzdělávacím odpočinkem. Odpočinkem míním pohodovou
atmosféru, upřímnou lidskost a profesionalitu lektorky. Dozvěděla jsem se o nové oblasti
v práci s lidmi s mentálním postižením a doplnilo mi to poznání v oblasti, kde je třeba
dobrá praxe a provázení. Děkuji“ - účastnice kurzu Demence u lidí s mentálním
postižením (3. 4. 2015)
„Děkuji moc, jsem ráda, že jsem mohla přijet! Bylo by skvělé, kdyby sem mohli přijet i
ostatní lidé..“ - účastnice kurzu Já jako „pracovní nástroj“ (16. 05. 2014)
„Děkuji za dobré vedení kurzu, za informace vyzkoušené v praxi. Bylo vidět, že víte, o
čem mluvíte…“ - účastnice kurzu Chráněné bydlení II – užší pojetí služby, vzájemný
vztah uživatele služby a pracovníka (1. 9. 2014)
„Milá a talentovaná lektorka, hltala jsem každé její slovo, působivé vystupování a
rozhled“ - účastnice kurzu Tanečně – pohybová aktivizace seniorů a lidí s demencí (26.
9. 2014)
„Na kurzu se mi líbila komorní atmosféra, rozbor obrázků a samotné kreslení a
imaginace. Děkuji, ať se Vám daří!“ - účastnice kurzu Já jako „pracovní nástroj“ (24. 10.
2014)
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„Velmi děkuji za nové nápady a inspiraci činností a cviků, které určitě využiji u nás.“ účastnice kurzu Tanečně – pohybová aktivizace seniorů a lidí s demencí (20. 11. 2014)
„Děkuji! Bylo to, to co jsem hledala, abych se ve své práci mohla dál posunout.“ účastnice kurzu Uvolnění napění a využití relaxačních technik při práci s klientem (12. 12.
2014)

Lektorský tým:
Mgr. Lucie Mervardová
Mgr. Dana Horáková
Mgr. Anna Beránková
Mgr. Lenka Papáčová
Mgr. Iva Fryšová
Bc. Zuzana Silváková
Mgr. Eva Sládková
Petr Eisner, Dis.
Jana Švajglová
Mgr. Henrieta Košalová
Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
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Fundraising
Na pozici fundraisera již druhým rokem pro POHODA o.p.s. pracuje Zoran Dukić, který
poprvé v historii nejen mateřské organizace úspěšně do fundraisingu zapojil kolegu
s mentálním postižením. Fundraisingový tým ve složení Zdeňka Miková a Zoran
Dukić získal finanční podporu na nákup cateringového vybavení od ČSOB.
Klub dárců
Klub je společenství jednotlivých lidí, kterým je činnost o.p.s. POHODA sympatická
a rozhodli se ji pravidelně podporovat.
V roce 2014 jsme i nadále spolupracovali s jednotlivými členy a získávali nové.
Prostřednictvím Klubu dárců získala POHODA, o. s. finanční prostředky v hodnotě více
než 60.000,- Kč.
Nefinanční dary
V průběhu roku 2014 jsme získali dary nefinančního charakteru – volné vstupenky do
divadel, dárkové vánoční balíčky pro zaměstnance i uživatele našich služeb, nebo také
slevu na nákup vybavení do Kavárny Bílá vrána.
Pro Kavárnu Bílá vrána jsme zdarma získali pracovní kuchyňské desky od JN Interier,
prezentaci v časopisech na Praze 1 a Praze 13.
MČ Praha 1 nám poskytla zvýhodněné nájemné na prostory kavárny, kterou provozujeme
na adrese Ve Smečkách 5.
Významní firemní a nadační dárci








V roce 2014 byl ukončen projekt, ve kterém POHODA o.p.s. získala prostředky
v rámci projektu OPPA na financování mzdy fundraisera.
Nadace AVAST podpořila Mléčný bar Bílá vrána částkou téměř 100 000,- Kč za
účelem nákupu cateringového vybavení.
V rámci projektu Stabilizace sociálních podniků jsme od ČSOB získali podporu ve
výši 40 000,-Kč za účelem nákupu cateringového vybavení.
Spolupráci jsme dále rozvíjeli také s organizátory charitativního projektu “Sbírej
toner”. Díky tomu jsme získali finanční prostředky na podporu našich sociálních
služeb od firmy KMP Bürotechnik, s.r.o. téměř 60 000,- Kč, které v roce 2015
využijeme na mzdy kolegů s mentálním postižením v Kavárně Bílá vrána.
Mezi významné dárce v roce 2014 patřila také Nadace VDV, která podpořila
Mléčný bar Bílá vrána a Chráněné bydlení POHODA o.p.s ve výši 30 000,-Kč.
V roce 2014 pokračovalo naše zapojení do projektu Asociace veřejně prospěšných
organizací ČR „Finanční stabilita neziskové organizace – klíč k její dlouhodobé
udržitelnosti”, který finančně podpořil Operační program Praha – Adaptabilita.

Děkujeme všem dárcům, členům klubu a dalším sympatizantům za podporu a spolupráci.
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Mléčný bar aneb Kavárna Bílá vrána
Mléčný bar Bílá vrána je sociálně prospěšný podnik, jehož hlavním cílem je zaměstnávat
lidi s mentálním postižením a jeho prostřednictvím informovat veřejnost o této skupině
obyvatel.
Díky aktivnímu fundraisingu se nám povedlo získat prostory Ve Smečkách 5, Praha 1.
Vytvořili jsme úplně nový sympatický prostor, do kterého si cestu našli nejen maminky
s dětmi kvůli dětskému koutku ale i zákazníci, kteří vyhledávají náš tradiční „Tvaroháč“
nebo jáhlové koule.
Zároveň jsme změnili název na „Kavárna Bílá vrána“.
V průběhu roku jsme připravili několik dětských narozeninových oslav na klíč a business
snídaní. Pracovníci baru se také účastnili stánkového prodeje na akcích pořádaných
Městskou částí Praha 13, neziskovými organizacemi a subjekty ziskové sféry, organizovali
jsme tiskovou konferenci pro ČSOB.
V roce 2014 jsme zvolili nového dodavatele kávy, na jejíž výrobě se podílejí lidé
s mentálním postižením.
Školní bufet
Letos jsme ukončili úspěšnou spolupráci s Fakultní základní školou Mezi školami z důvodu
stěhování Mléčného baru na Prahu 1.
Cateringové zakázky
Zrealizovali jsme cateringové zakázky v celkové hodnotě téměř 600.000,-Kč.
Mezi naše zákazníky patří: AVPO ČR, INEX SDA, MPSV, MČ Praha 13, P3 – People Planet
Profit, ČSOB, Neziskovky.cz, Česká Spořitelna, VŠEM atd.
Momentální scéna
V září 2014 projekt s názvem Momentální scéna oslavil první rok existence. Hlavním
cílem tohoto projektu je lidem se znevýhodněním poskytnout prostor k tomu, aby se
mohli umělecky vyjádřit prostřednictvím některé z uměleckých forem.
Organizovali jsme několik výstav, divadelních představení, promítali filmy, hráli a zpívali.

Tým:
Zoran Dukić, fundraiser a obchodní manažer kavárny
Jan Viertel, provozní, koordinace práce zaměstnanců se znevýhodněním
Radka Pleskačová, asistent provozního, koordinace práce zaměstnanců se
znevýhodněním
Hanka Crkvová, obsluha, koordinace práce zaměstnanců se znevýhodněním
Veronika Veselá, koordinace práce zaměstnanců se znevýhodněním
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Pět pracovníků s mentálním znevýhodněním:
Pavla Barabášová
Michal Kos
Růžena Králová
Zdeňka Miková
Martina Strachotová
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Komunikace s veřejností
POHODA se snaží komunikovat pravidelně jak prostřednictvím médií tak i nejrůznějších
propagačních akcí. V tomto roce patřily k nejdůležitějším událostem PR aktivit:








akce v projektu Momentální scéna – kulturní aktivity v kavárně Bílá vrána
účast na NGO Marketu 2014
účast na Veletrhu sociálních služeb Prahy 1
účast klientů na Buď fit seniore – sportovní aktivity pro členy Klubu POHODA
prezentace ředitelky Lucie Mervardové na konferenci o sociálním podnikání
„Podnikejme jinak“
součást projektu společnosti VEOLIA „Karafy pro Afriku“ a vystoupení zástupců
POHODY na tiskové konferenci k tomuto projektu
stěhování kavárny Bílá vrána z Prahy 13 na Prahu 1 a s tím spojená komunikace s
médii

V rámci projektu Momentální scéna se v kavárně Bílá vrána uskutečnilo mnoho
zajímavých akcí. Patřila mezi ně např. výstava Jiřího Šedého „Obrazy malované perem“
nebo další ze série proměn vizáže obyvatelek našich chráněných bytů „Momentální
proměny“ uskutečněné se studiem Be Yours. Prostor dostali i členové Klubu POHODA se
svou divadelní hrou „Hokejisti“.
Důležitou součástí PR aktivit v roce 2014 bylo posílení online aktivit POHODY. Jednalo se
především o větší důraz na aktuální sociální síť facebook a potom založení nových profilů
na Twitteru, LinkedIn a hesla na encyklopedii Wikipedia. Naší snahou je do budoucna více
komunikace online a přímý kontakt s podporovateli POHODY.
Mimo uvedené aktivity se články a reportáže o POHODĚ objevily v nejrůznějších
publikacích. Ať už v časopisech městských částí Praha 1, 2 či 13. Dále potom v Pražském
deníku vyšel článek o stěhování kavárny Bílá vrána. V deníku Právo otiskli článek o balení
karaf pro Afriku klienty POHODY. Rozhovor s Janem Viertelem (Provozní Bílá vrána) a
Zoranem Dukićem (fundraiser) o sociálním podnikání uveřejnil zpravodaj Tessea.
Ředitelka Lucie Mervardová spolu se Zoranem Dukićem promluvila na rádiu Applaus o
službách POHODY, chráněném bydlení i Bílé vráně. Organizace Budu pomáhat natočila
s POHODOU dvě reportáže – jednu u příležitosti „Trhů chráněných dílen na Vyšehradě“ a
druhou v rámci reportáže o veletrhu neziskových organizací NGO Market 2014. Články o
Bílé vráně dále vyšly na Kdykde.cz, Trendy zdraví.cz, Můžeme jíst zdravěji.cz, Kudy
z nudy.cz a dalších online publikacích. Reportáž o POHODĚ se objevila také v hlavních
zprávách TV Barrandov, která informovala o našem zapojení do projektu Sbírej toner.
Zajímavý pohled na dění v POHODĚ lze nalézt i na webu www.klubpohoda.org, na který
přispívají sami klienti.
Mgr. Bára Kiliesová (od 9/2014)
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HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA ROKU 2014 ( v tis. Kč)
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
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

1.1.
28

31.12.
0

0
0
1 708
0
629
1 079
0
- 1 680
0

0
0
2 094
0
629
1 465
0
- 2 094
0

7 182

7 743

8
1 087
707
0
380
5 993
175
25
5 793
94
94
0
0

8
1 032
767
0
265
6 582
150
24
6 408
121
85
0
36

Úhrn aktiv celkem

7 210

7 743

PASIVA
A.Vlastní zdroje krytí st. a oběž. aktiv

1.1.
5 280

31.12.
5 582

1. Jmění
- vlastní jmění
- fondy organizace
2. Hospodářský výsledek

5 211
275
4 936
69

5 280
276
5 004
302

1 930

2 161

0
0
678
24
367
195
7
2
83
0

0
0
1 084
28
566
295
77
0
118
0

B. Krátkodobý majetek celkem
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

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

Úhrn pasiv celkem

1 252
281
247
724

1 077
184
255
638

7 210

7 743

STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HLAVNÍ ČINNOSTI V ROCE
2014
( v tisících Kč)

NÁKLADY:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
ostatní sociální pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
odpisy dlouhodobého majetku
poskytnuté členské příspěvky

NÁKLADY CELKEM

1 391
558
94
15
14
1 473
6 619
1 966
20
117
19
20
62
28
3

11,22 %
4,50 %
0,76 %
0,12 %
0,11 %
11,88 %
53,39 %
15,86 %
0,16 %
0,94 %
0,15 %
0,16 %
0,50 %
0,23 %
0,02 %

12 399

100,00 %
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Nákladový graf:
9

10

11

12

13

14 15
1

8

2
3
4
5

6

7

VÝNOSY:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

příjmy od uživatelů služeb
příjmy ze vzdělávacích služeb
úroky z bankovních účtů
ostatní výnosy
tržby z prodeje majetku
sponzorské dary od fyzických osob
sponzorské dary od právnických osob
nadační příspěvky
provozní dotace z MPSV
provozní dotace od hlavního města Prahy
dotace z projektu OPPA
granty od městských částí Prahy
příspěvek od Úřadu práce

VÝNOSY CELKEM

3 172
222
1
14
1
151
44
112
6 670
1 612
281
203
120

25,17 %
1,76 %
0,01 %
0,11 %
0,01 %
1,20 %
0,35 %
0,89 %
52,92 %
12,79 %
2,23 %
1,61 %
0,95 %

12 603

100,00 %
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Výnosový graf:
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ROKU 2014 ( v tis. Kč)
VÝNOSY
hlavní činnost
Tržby za vlastní výrobky
0
Tržby z prodeje služeb
3 394
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR 6 670
Příspěvky z rozpočtu vyšších územně
správních celků
1 894
Příspěvky z rozpočtu Městských částí
203
Příspěvky od Úřadu práce
120
Ostatní výnosy
1
Úroky
1
Finanční a nefinanční dary fyzických osob 151
Finanční a nefinanční dary podnikatelských
subjektů
44
Granty nadací
112
Refundace nákladů
12
Tržby z prodeje majetku
1
Výnosy celkem
12 603

hospodářská činnost
693
553
0

NÁKLADY

hospodářská činnost

hlavní činnost

Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Prodané zboží
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Náklady na služby
Mzdové náklady
Zákonné a ostatní sociální pojištění
a náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
a pohledávek
Ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky
Náklady celkem

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 246

1 391
558
0
94
15
14
1 473
6 619

121
69
449
55
2
0
181
215

2 122
20

46
6

28
62
3
12 399

0
4
0
1 148
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Hospodářský výsledek před zdaněním

204

Daň z příjmů

0

0

Hospodářský výsledek po zdanění

204

98

Ředitel společnosti Mgr. Lucie Mervardová
Administrativní pracovnice Ivana Židoňová, BBus (Hons)
Správní rada společnosti:
Ing. Jan Rejšek
PhDr. Blanka Šrámková
Mgr. Anna Kačabová
Dozorčí rada společnosti:
Ing. Irena Brabcová
Mgr. Jiří Kučera
Bc. Barbora Hrdličková
Kontakt
Mgr. Lucie Mervardová – ředitelka společnosti POHODA
– společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
(od 18. 12. 2013)
Mob: (+420) 777 913 456
e-mail: reditel@pohoda-help.cz
Ivana Židoňová, BBus (Hons) – administrativní pracovnice
Mob: (+420) 777 913 483
e-mail: ivana.zidonova@pohoda-help.cz
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SPOLEČNOST POHODA, o.p.s.
Společnost POHODA, o.p.s., v roce 2014 nevykazovala žádné aktivity, neboť
veškerá činnost byla vykonávána pod hlavičkou POHODA, o.p.s.
STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ stav k 31.12.2014 ( v tis. Kč)

NÁKLADY
I. Obecně prospěšné služby
II. Prodej pomůcek

0
0

Úhrn nákladů celkem

0

VÝNOSY
I. Obecně prospěšné služby

0

II. Prodej pomůcek

0

Úhrn výnosů celkem

0

Hospodářský výsledek

0
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ROZVAHA k 31.12.2014 ( v tis. Kč)
AKTIVA

1.1.
0

31.12.
0

A. Dlouhodobý majetek celkem
6. Dlouhodobý nehmotný majetek
7. Oprávky k dl.nehmot.majetku
8. Dlouhodobý hmotný majetek
- Stavby
- samost. movité věci
9. Oprávky k dl. hmot. majetku
10. Dlouhodobý finanční majetek
B. Krátkodobý majetek celkem
5. Pohledávky
- z obchodního styku
- daně
6. Finanční majetek
- pokladna
- ceniny
- bankovní účty
7. Přechodné účty pasivní
- dohadné účty aktivní

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

142

0

37
37
0
105
21
1
83
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Úhrn aktiv celkem

142

0

PASIVA

1.1.
- 205

31.12.
- 205

4
4
0
- 209
X
12
- 221

4
4
0
- 209
0
X
- 209

B. Cizí zdroje celkem
6. Zákonné rezervy
7. Dlouhodobé závazky
8. Krátkodobé závazky
- z obchodního styku
- k zaměstnancům
- sociál. a zdrav. pojišť.
- ostatní přímé daně
9. Bank. výpomoci a půjčky
10. Přechodné účty pasivní
- výnosy příštích období
- dohadné účty pasivní

347

205

0
300
47
28
14
5
0
0
0
0
0

0
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Úhrn pasiv celkem

142

0

A. Vlastní zdroje celkem
3. Jmění
- vlastní jmění
- fondy organizace
4. Hospodářský výsledek
- účet výsledku hospodaření
- výsledek hospodaření
- neuhrazená ztráta minulých let
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Ředitel společnosti Jana Bartošová, DiS.
Správní rada společnosti:
Ing. Jan Rejšek
PhDr. Blanka Šrámková
Mgr. Anna Kačabová
Dozorčí rada společnosti:
Ing. Irena Brabcová
Mgr. Jiří Kučera
Ing. Jana Raška Moutelíková
Kontakt
Jana Bartošová, DiS. – ředitelka Společnosti POHODA, o.p.s. (od 12. 3. 2012)
Email: pohoda@pohoda-help.cz

Kontakt:
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
Roškotova 1737/6
140 00 Praha 4 – Braník
IČO: 68380216
DIČ: CZ68380216
č.ú.: 132 107 344/0300
IBAN: CZ1903000000000132107344
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Tel: (+420) 296 202 022
GSM: (+420) 777 913 483
pohoda@pohoda-help.cz
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Partneři (loga):

Dále děkujeme:
AVPO – program OPPA
ČSOB
Dr. Mϋller Pharma, s.r.o.
Fakultní základní škola Pedf UK Praha 13
KMP Bürotechnik, spol. s r.o
LMC, s.r.o.
MČ Praha 1
MČ Praha 8
MČ Praha 10
MČ Praha 12
MČ Praha 13
Nadace Auxilia
Nadační fond Veolia
P3 – People, planet, profit
Park Praha s.r.o., Hotel Expo s.r.o.
Ruka pro život, o.p.s.
Děkujeme individuálním dárcům:
Endyšová Dana, Fojtová Lenka, Hanzl Jan, Hysplerová Michaela, pí.Chalupová, p.Chrištof,
Juppeová Zuzana, Kadochová Štěpánka, Kolková/Vodičková M., Ing. Konfršt Zdeněk,
PhD., Ing. Marsa Martin, MBA, pí.Mertová, Mervardová Lucie, pí.Průchová, Radnik
Lubomir, Vojtíšek Michal
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