společnost pro normální život lidí s postižením

Výroční zpráva 2017

Příběh Pohody – společnosti pro normální život lidí s postižením je podobný
řadě těch, které vznikaly v prvním desetiletí po listopadu 1989. Tolik toho v naší
společnosti chybělo, v tolika oblastech
byl přirozený běh věcí přerušen nebo
stagnoval. V mnohém jsme zaostali!
To platilo i o sociální oblasti a péči
o lidi se speciálními potřebami. (Dokonce ani tento termín v té době nebyl
známý.) Lidé s mentálním postižením
mezi nimi tvořili významnou skupinu,
která však byla jen málo viditelná, a to
i přesto, že v běžné populaci se jejich
počet konstantně pohybuje kolem 3 %.
„Řešením“ pro minulý režim byly zejména ústavy, umístěné pokud možno v pohraničí. Žádná podpora rodin, žádné
typy služeb, které už byly v rozvinutém
světě běžné!
Z přesvědčení, že je třeba tento žalostný stav věcí měnit a změnit, a vytvářet
systém a nabídku moderních důstojných sociálních služeb odpovídajících
možnostem i dynamice rozvoje naší

společnosti a jejím potřebám na přelomu tisíciletí, vznikla také Pohoda.
Jejím zakladatelům, první ředitelce
Pohody i dalším následovníkům na této
pozici, správním radám a všem, kdo pro
naši organizaci na nejrůznějších pozicích pracovali, podíleli se na hledání
cest, naplňování cílů i na úspěších, patří
ocenění a poděkování. Stejně tak je
třeba vyjádřit poděkování i všem jejím
podporovatelům – ať již ze státní správy,
samospráv, Evropské unie, z odborných
institucí a partnerských organizací,
nebo z řad soukromých dárců, právnických osob či jednotlivců z České republiky i ze zahraničí.
V roce 2018, kdy si Pohoda připomíná
20 let od svého založení, je na místě
vracet se ke kořenům, připomínat si věci
minulé, i se z nich poučit. Neméně důležité ale také je dívat se dopředu.
Potěšující v tomto ohledu, a jistým příslibem do budoucna, je dvouletý projekt
Rozvoj organizace Pohoda, spolufinan-

covaný Evropskou unií (Evropským sociálním fondem - Operačním programem
Zaměstnanost) a Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR, který bude dokončen v červenci 2018. Jeho hlavním cílem
je posílit know-how zaměstnanců organizace a nastavit pomocí expertů v organizaci procesy tak, aby výsledkem byla
kvalitně fungující, profesionální nezisková
organizace věnující se vyrovnávání příležitostí osob s mentálním postižením. Logicky proto k dílčím cílům patří především
strategický plán, fundraisingová strategie,
systém klíčových ukazatelů výkonnosti
a marketing sociálního podnikání.
Ať se toto vše Pohodě daří!
Za zakladatele Pohody i její správní
radu,


Blanka Šrámková

Pohoda – společnost pro normální život
lidí s postižením, o.p.s. byla založená v roce
1998. Od té doby poskytuje sociální služby
dospělým lidem s mentálním postižením.
V Pohodě věří, že i dospělí lidé s intelektovým postižením chtějí a mají dostat
šanci žít plnohodnotným důstojným životem jako běžný občan. Usilují o to, aby
mohli žít, pracovat a trávit svůj čas podle
svých potřeb, schopností a možností.
POHODA umožňuje dospělým lidem
s mentálním postižením v maximální
možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.
Mezi její služby patří chráněné bydlení, denní stacionář, osobní asistence
a odlehčovací služba a také provozuje
kavárnu Bílá vrána, kde lidé s mentálním postižením pracují.

Služby Pohoda
Bydlení

Asistence

• samostatný život s podporou
• aktivní zapojení do chodu domácnosti
• bezpečné prostředí pro získání
dovedností

• doma s podporou
• osobní asistence – čas strávený
podle přání člověka
• odlehčovací služba – čas pro
ty, co pečují

Dobrovolnictví
• čas pro druhé
• podpořte člověka s postižením
v tom, co má rád
• pomáhejte Pohodě svými
znalostmi a zkušenostmi

Bílá vrána

Vzdělávání

Pohodová dílna

• sdílení zkušeností
• stáže, konzultace, kurzy na klíč
• 20 let práce v sociálních službách

• výrobky, co mají smysl
• koupí výrobku podporujete práci
člověka s mentálním postižením
• www.jsemvpohode.cz

Stacionář
• aktivní prožití dne
• program pro lidi, co nemohou
být sami doma
• nabytí a udržení dovedností

• pohodová kavárna a catering
• skutečné zaměstnání pro lidi
s postižením
• www.kavarnabilavrana.cz

Sociální služby
a zaměstnání
pro dospělé lidi
s mentálním
a kombinovaným
postižením.

Ohlédnutí za rokem 2017
s ředitelkou Pohody
Lucií Mervardovou….
Lucie, jaký byl rok 2017
pro Pohodu?
Byl velice náročný, hlavně proto, že došlo
k výraznému poklesu uchazečů o práci v sociálních službách. Můžeme říci, že
jsme se dostali do personální krize, kdy se
nám nehlásili lidé na řadové pozice ani
na vedoucí pracovníky. Přesto jsme nemuseli umenšovat počet asistencí a naši
klienti tuto krizi nepocítili. Za to patří všem
zaměstnancům velký dík. Jsem moc ráda,
že naši zaměstnanci jsou loajální a dělají
maximum i v náročnějších časech.
K důležitým aktivitám roku 2017 patřilo
také pokračování projektu Rozvoj organizace Pohoda, který je financován Evropským sociálním fondem v Operačním
programu Zaměstnanost a který má za cíl
komplexní profesionalizaci provozu a řízení organizace POHODA. Věnovali jsme se

intenzivně strategickému plánování, což
bylo sice časově náročné, ale zároveň
nám to vlilo i novou krev do žil. V rámci
projektu jsme spolupracovali s odborníky
na různé oblasti – ať už se to týkalo interní
i vnější komunikace, vyhodnocování kvality služeb, využívání finančních zdrojů nebo
určování priorit pro celou organizaci.
Právě díky strategickému plánu jsme
zjistili, že pro organizaci bude ekonomicky
výhodnější ukončit sekci vzdělávání a naopak posílit sociální podnikání. Což jsme
také udělali. Kavárnu totiž vnímáme jako
obrovskou příležitost informovat veřejnost
o tématu lidí s mentálním postižením.
Díky navýšeným dotačních a grantových prostředkům, které čerpáme z rozpočtu státu i hlavního města, jsme mohli
navýšit mzdy zaměstnanců, udržet si standard ve vzdělávání pracovníků a pracov-

ních podmínek, které motivují zaměstnance k setrvání v organizaci.
Další klíčovou záležitostí byla částečná
obměna dozorčí a správní rady, ke které
po mnoha letech došlo. Chceme moc
poděkovat těm, kteří v této funkci pracovali po léta a snažili se, aby Pohoda naplňovala poslání, ke kterému se zavázala.
Navzdory obměně vedení organizace,
zaměstnanců i klientů, měnícím se podmínkám, ve kterých sociální služby musí
fungovat. Děkujeme.

Jak se daří spolupráce
Pohody s partnery?
Daří se nám udržovat dobré vztahy
s partnery, městskými částmi, ze kterých pocházejí uživatelé našich služeb,
máme velice dobré a korektní vztahy
s MHMP. Díky spolupráci se společností
AMA jsme v tomto roce měli návštěvu
kolegů z Estonska.
Neustále se nám navyšuje počet stáží
v našich službách. V rámci odborného
vzdělávání jsem měla opět možnost lektorovat v jiných zařízeních určených lidem

se zdravotním postižením, což nám umožňuje získat přehled o tom, jak služby fungují jinde. Čím se inspirovat, co si naopak
udržet.
Také jsem díky spolupráci s organizací Spiralis navštívila Brusel a prezentovala naši organizaci u eurokomisařky Věry
Jourové.

Kdybychom se zeptali na
jednotlivé části Pohody, co
bys zmínila jako nejdůležitější?
Určitě jsou to přípravy na příští rok, kdy bude
Pohoda slavit 20 let od svého založení. Více
jsme se zaměřili na marketing, posílili jsme
fundraisingovou část novou zaměstnankyní. Získali jsme prostředky na kurz cateringový specialista pro lidi s mentálním postižením a jsme rádi, že jsme se opět účastnili
projektu NF Veolia Voda pro Afriku. Klienti
našeho denního stacionáře tak měli znovu
možnost balit karafy pro jednotlivé zákazníky. S kavárnou Bílá vrána jsme se znovu
rádi chopili úkolu zajistit catering pro festival Jeden svět a prodej občerstvení na veletrhu sociálních služeb NGO Market.

Hovořila jsi o personální
krizi, nemohli by pomoci
dobrovolníci?

Co kavárna v tuto chvíli
potřebuje?

tím ale nemůžeme nahrazovat práci asi-

Co bys popřála Pohodě
do dalšího roku?

Hlavní jsou pro nás zakázky, práce, zákazAno, ale pouze z části. Dobrovolnictví je níci kavárny….právě tím můžeme zajistit
u nás doplňkovou službou pro klienty, dostatek práce pro pracovníky s mentálním postižením a třeba jich zaměstnat
aby nemuseli hradit aktivity jako třeba
i více a to je nejdůležitější.
doprovod na kulturní aktivity. Rozhodně
stentů.

A jakou roli hraje v organizaci
kavárna Bílá vrána?
Původně to měl být zdroj příjmů, nyní ale
víme, že mnohem důležitější je dát práci
lidem s mentálním postižením a také širokou veřejnost informovat o tom, jak žijí,
jaké mají možnosti k bydlení, práci, vztahům, uplatnění svých představ a přání ve
svém životě.

Přeji Pohodě, ať se jí daří naplňovat všechny plány, které si pro následujících pět
let stanovila, udrží si kvalitu svých služeb
i podnikání. To se neobejde bez dostatku pracovníků, kteří jsou schopní lidského i odborného přístupu k lidem, na jejíž
podporu se Pohoda zaměřuje. Byla bych
ráda, aby si Pohoda udržela přátelskou
a spolupracující atmosféru a otevřenost
vůči veřejnosti.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2017
Denní stacionář Klub POHODA
• aktivní prožití dne
• program pro lidi, co nemohou být sami doma
• nabytí a udržení dovedností
Jedná se o ambulantní formu podpory pro osoby s mentálním a kombinovaným znevýhodněním. Dochází k nám 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. Program
služby probíhá podle společně
dohodnutého denního harmonogramu, v opakujících se týdenních
cyklech. Na jeho tvorbě (každé tři

měsíce) se podílejí sami uživatelé
služby. Navrhují aktivity, kterým by se
rádi věnovali. Na výběr mají z několika různorodých činností. Většinou
paralelně probíhají 2-3 činnosti. Nabídka aktivit vychází z potřeb uživatelů, které tak naplňujeme.
Služba je poskytována celoročně,
v pracovní dny od 7:20 do 16:00
hod. Výjimku tvoří uzavírka v období mezi vánočními svátky a Novým
rokem a dva týdny v období letních prázdnin.

Co se nám v roce 2017 podařilo?
• aktivně se zapojit do festivalu Mezi ploty,
zorganizovat muzikoterapeutickou ochutnávku s klienty pro veřejnost a hrát na festivalu divadelní představení
• pořádat pravidelné mezigenerační setkávání mezi dospělými lidmi s postižením
a předškolními dětmi z mateřské školy Ještěrka, v rámci projektu Mezi námi - mezigeneračně
• prohloubit kurz zaměřený na trénink
kognitivních dovedností uživatelů denního stacionáře
• zahájit práci na dotazníku, prostřednictvím kterého lze hodnotit klienty z hlediska
včasného zjištění případných nastupujících změn v duševním zdraví, např. demence
• udržet v kurzech co největší provázanost aktivit stacionáře s aktivitami denního
života
• realizovat nácvik pracovních dovedností a zkušeností v reálném pracovním
prostředí, např. v prostředí kavárny (sociální podnik POHODY, o.p.s.)

• podporovat uživatele v sebevyjádření
při tvorbě webových stránek www.klubpohoda.org, divadelními hrami na festivalech a prodeji našich výrobků na trzích
• účastnit se akce „Mikuláš s Prahou 4“,
komunitního zdobení vánočního stromu
spoluobčanů MČ Praha 4
• zahájit projekt „Návraty“, kde klienti začali zpracovávat své koláže s cílem zmapovat jejich životní cestu, asistent byl proškolen v reminiscenční terapii
• spolupracovat s MČ Praha 12, 7, 10 aj.
na komunitních nebo akčních plánech
sociálních služeb
• uspořádat 3x ročně metodické setkání
všech asistentů služeb z důvodu prohlubování a upevňování odborných znalostí
• rozšířit činnost terapeutické dílny o nové
aktivity
• zapojit se aktivně do projektu „Rozvoj
organizace POHODA“ financovaného
z fondů EU
• podílet se na vzdělávání sociálních pracovníků a specialistů pracujících v sociální

oblasti (ergoterapeuti, speciální pedago-

• úspěšně ukončit první dlouhodobou

gové, aj.). Proškolovali jsme studenty VOŠ

stáž programu Erasmus+; dvě ze čtyř stá-

a VŠ. Zkušenosti jsme předávali kolegům

žistek se rozhodly navázat pracovní spolu-

z jiných sociálních služeb formou stáží.

práci s organizací

Statistika
V roce 2017 navštěvovalo program Klub POHODA celkem 17 uživatelů. Bylo přijato
6 nových uživatelů, s jednou uživatelkou jsme museli ukončit spolupráci ve zkušební
době z důvodů porušování pravidel. Jedna uživatelka v průběhu roku zemřela.
V provozu byl stacionář 235 dnů, což je 2026 provozních hodin. Celkově jsme
poskytnuli uživatelům stacionáře 12 942,18h podpory.
celkový počet uživatelů

17,00

počet uživatelů - ambulantní forma služby

17,00

počet hodin přímé práce / rok

12 942,18

počet hodin přímé práce / rok - ambulantní forma služby

12 942,18

maximální denní kapacita

12,00

průměrná denní kapacita

8,00

V programu Asistence POHODA zajišťuje tým osobních
asistentů v čele s manažerkou služby dvě sociální služby.
Terénní odlehčovací službu a osobní asistenci.
Co se nám v roce 2017 podařilo?

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2017
Asistence Pohoda
•doma s podporou
•osobní asistence – čas strávený podle přání člověka
•odlehčovací služba – čas pro ty, co pečují

• naplňovat zakázku rodinných pečovatelů a zároveň maximálně individuálně
přizpůsobovat zakázku lidem s postižením, se kterými jsme přímo pracovali
• flexibilně reagovat na potřebu asistencí
v nenadálých situacích
• uspořádat teambuilding - setkání pracovníků POHODA, o.p.s. Dařilo se stmelit
pracovníky, pomoci jim vzájemně se poznat, utužit jejich vztahy. Pracovali jsme na
plánech řešení krizových situací, rozvíjet
kreativitu a komunikační schopnosti pracovníků. Péče a podpora o zaměstnance pomáhala udržet zaměstnance ve
službě i přes limitující mzdové ohodnocení
a zátěž spojenou s personální krizí napříč
sociálními službami

• uspořádat informační setkání uživatelů,
opatrovníku a blízkých osob uživatelů –
získání zpětné vazby, předání informací,
individuální konzultace, sdílení dobré praxe mezi pečovateli
• zorganizovat akce pro uživatele služeb
a rodinné příslušníky
• uspořádat 3 metodická setkání (celkem
9 hodin) všech asistentů služeb za účelem
prohlubování a upevňování odborných
znalostí
• spolupracovat s dalšími organizacemi
poskytujícími terénní asistenční služby
• propagovat v novinových článcích
a na webu organizace práci asistentů
a potřeby našich klientů

Terénní odlehčovací služba
Odlehčovací službu poskytujeme celoročně na území Prahy a v jejím nejbližším
okolí. Naším cílem je poskytnout lidem,
kteří pečují o dospělého člověka s mentálním a kombinovaným postižením, prostor pro sebe. Mnozí si potřebují udržet
zaměstnání, zařídit své úřední záležitosti, jít
k lékaři, nebo relaxovat a to s vědomím, že
je zatím o osobu, o níž většinu času pečují, dobře postaráno. Naši asistenti zastoupí
pečující osobu tak, aby mohli člověku se
znevýhodněním zajistit potřeby spojené
s hygienou, stravováním a sebeobsluhou.

V rámci služby nabízíme také své zkušenosti z osobní asistence lidem s mentálním
a kombinovaným postižením. Snažíme
se člověka se znevýhodněním do všech
činností zapojit tak, aby se rozvíjel k větší
soběstačnosti. Také zde vycházíme z metodiky přístupu zaměřeného na člověka.
Služba je poskytována celoročně v pracovní dny po – pá od 10:00 do 18:00 hodin.
V roce 2017 nedošlo v konceptu terénní
odlehčovací služby ke změně, docílili jsme
ale množství úspěchů.

Osobní asistence

Statistika
V roce 2017 Pohoda, o.p.s. poskytovala terénní odlehčovací službu u 10 uživatelů
služby. Celkově jsme v roce 2017 poskytli 2 653 hodin/rok.
celkový počet uživatelů

10,00

počet uživatelů - terénní forma služby

10,00

počet hodin přímé práce / rok

2 653,00

počet hodin přímé práce / rok - terénní forma služby

2 653,00

maximální denní kapacita

6,00

průměrná denní kapacita

3,00

Osobní asistenti pomáhají naplňovat potřeby uživatele služby v činnostech jako je
osobní hygiena, stravování, sebeobsluha.
Dále podporují uživatele v osamostatňování, tj. v rozhodování o důležitých věcech jeho života, prosazování osobních
práv a uskutečňování osobních potřeb,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nácvik dovedností - orientace ve městě, samostatné cestování
aj. Asistenti umí správně reagovat i na po-

třeby klientů, kteří vyžadují velkou mírou
podpory. Osobní asistenci nabízíme již 14
let a domníváme se, že poskytujeme kvalitní léty prověřenou službu. U lidí s menší
mírou podpory pomáháme tomu, aby
mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Jejich znevýhodnění či
materiální možnosti nevyžadují komunitní
bydlení, ale bez podpory v udržování domácnosti, osobní péči a vyřizování běžných záležitostí se neobejdou.

Služba je poskytována celoročně v pracovní dny po – pá od 10:00 do 18:00 hodin.
V roce 2017 nedošlo ke změně konceptu osobní asistence programu Asistence
POHODA. Lidem s menší mírou podpory
jsme pomohli setrvat v přirozeném domácím prostředí. Jejich znevýhodnění
či materiální možnosti nevyžadovaly komunitní bydlení, ale bez podpory v udržování domácnosti, osobní péči a vyřizování běžných záležitostí se neobešli. Do
všech činností jsme se snažili uživatele
služby maximálně zapojovat, aby získávali nebo si udržovali potřebné dovednosti. Komunikovali jsme s rodinnými příslušníky uživatele tak, aby naše podpora
byla efektivní, naplňovala představy

a potřeby uživatele. Podařilo se nám pomocí asistence setrvat v domácím prostředí dvěma sestrám nad 50 let poté, co
jim zemřel otec. Mohly i nadále využívat
sociální službu denní stacionáře a zůstat v prostředí, kde žily s rodinou a kde
mají i sousedskou podporu. Nepodařilo
se nám v plné výši personálně obsadit
pozice asistentů – situace odrážela i stav
na trhu práce a malý zájem kvalifikovaných uchazečů pracovat v sociálních
službách. V roce 2018 chceme rozšířit
provozní dobu dle potřeb současných
uživatelů od 7:00-19:00h v pracovní dny.
Množství hodin asistencí se nezmění, rozšíří se jen časový rozsah, ve kterém můžeme službu zajistit.

Statistika
celkový počet uživatelů

13,00

počet hodin přímé práce / rok

1 869,00

počet hodin přímé práce / rok - terénní forma služby

1 869,00

maximální denní kapacita

6,00

průměrná denní kapacita

3,00

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2017
Chráněné bydlení
• samostatný život s podporou
• aktivní zapojení do chodu domácnosti
• bezpečné prostředí pro získání dovedností
V rámci programu Bydlení POHODA po-

méně podpory z naší strany, vytvářejí si ko-

skytujeme chráněné bydlení dospělým

lem sebe síť dalších kontaktů, žijí aktivněji

lidem s mentálním znevýhodněním, kteří

a mají mnohem větší vliv na svůj život.

se neobejdou bez přiměřené míry podpo-

V tomto roce došlo ke zvýšení v celko-

ry druhé osoby. Jedná se zejména o starší

vém počtu uživatelů služby chráněné by-

lidi, kteří nemají žádnou blízkou osobu. Dále

dlení. Navýšení je způsobené krátkodobý-

třicátníky, kteří se osamostatňují od rodičů.

mi a zkušebními pobyty.

Podporujeme je v dovednostech, které po-

Poskytovali jsme služby v chráněných

třebují k zajištění svých každodenních po-

bytech na území čtyř městských částí.

třeb a v činnostech, které s bydlením souvisí

V bezpečném prostředí (s využitím rizi-

(udržování domácnosti, stravování, osobní

kových plánů) jim umožňujeme činnos-

hygiena aj.). V bezpečném prostředí, s vyu-

ti zvládat samostatně nebo s nezbyt-

žitím rizikových plánů, jim umožňujeme na

nou mírou podpory. Uživatele vedeme

věci a postupy přicházet samostatně nebo

k tomu, aby uměli nakládat se svými prá-

s nezbytnou mírou podpory.

vy a také aby si byli vědomi svých po-

Výsledkem našeho přístupu je větší sa-

vinností. Jak v zaměstnání, tak v kontaktu

mostatnost uživatelů, díky které vyžadují

s úřady, ve spolupráci s námi, při komuni-

kaci s lékařem a jinde. Výsledkem našeho přístupu je větší samostatnost uživatelů Také si vytvářejí kolem sebe síť dalších
kontaktů, žijí aktivněji a mnohem více
ovlivňují svůj život. Dařilo se nám motivovat uživatele služby k hledání pracovních a jiných aktivit. Neorganizovali jsme
společné dovolené pro uživatele služby,
podporovali jsme je ve využívání letních
aktivit a samostatné dovolené. U uživa-

telů jsme zaznamenali několik zhoršení
zdravotního a psychického stavu, která
ve spolupráci s odbornými lékaři zvládli. Na jednom z bytů jsme zaznamenali
výskyt štěnic, po opakovaném zásahu
odborné firmy došlo k jejich likvidaci. Na
jednom bytě jsme omezili noční služby
a navýšili rozsah denní služby. Do kontroly kvality služby a komunikaci více vstupuje sociální pracovnice.

Statistika
Celkem jsme uzavřeli 28 smluv o poskytnutí služby, unikátních klientů bylo 27. Jeden
klient uzavřel smlouvu o zkušebním pobytu. V průběhu roku se do služby vrátil na
nové smlouvy.
celkový počet uživatelů

28,00

z toho:
počet uživatelů - pobytová forma služby

28,00

počet lůžek

22,00

Co se nám podařilo?

PROGRAMY A ČINNOSTI V ROCE 2016
Dobrovolně v Pohodě
•čas pro druhé
•podpořte člověka s postižením v tom, co má rád
•pomáhejte Pohodě svými znalostmi a zkušenostmi
Dobrovolnický program Dobrovolně v Pohodě 2017 je akreditovaný
MVČR. Cílem programu je spojovat lidi, kteří jsou ochotní nabídnout
svou podporu, znalosti a schopnosti lidem, kteří se neobejdou bez
pomoci druhých. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním či
kombinovaným postižením, případně s organickým poškozením mozku.

• Pokračovali jsme v úspěšné spolupráci
s Vysokou školou ekonomickou v Praze.
Celkem dobrovolníci odpracovali 210 hodin. Studenti VŠE pomáhali při cateringu,
kompletizaci balíčků před Vánoci, zapojili
se také do procesu výroby přání, vypomáhali při balení karaf a jejich kompletizaci
do balíčků.
• prezentace naší organizace na Akademii tělesné výchovy a sportu Palestra Praha
• oslovování při sbírání hlasů pro projekt
POHODA v Tesco ČR. Celkem dobrovolníci odpracovali 14 hodin
Naši dobrovolníci tráví čas s klienty na
golfu, v kině, na různých výstavách,
při badmingtonu, pouštěním draka,
procházkami, povídáním si v kavárně, návštěvě knihovny. Využíváme
dobrovolníky i na výpomoc při metodických setkáních, pomáhali také při
prodeji výrobků Pohodové dílny na
trzích.

Spolupracovali jsme také s organizací Byznys pro společnost a jsme součástí portálu
firemního dobrovolnictví www.zapojimse.cz.
Díky této spolupráci nás podpořili firemní dobrovolníci z:
Procter & Gamble – malování futer, 54 hod
Siemens – mytí oken, 18 hodin
A další společnosti na úklid v Kavárně Bíla
vrána, 32 hodin.
Celkem za rok 94 hod.
Proběhlo osmihodinové školení našich
dobrovolníků zaměřené na „Role a hranice dobrovolníka při výkonu dobrovolnické činnosti“.
Manažerka programu absolvovala kurz
„Jak maximálně využít potenciál dobrovolníků“ přes organizaci AVPO ČR a školení „firemní dobrovolnictví“ organizované
Vodafonem a Hestia.
Mezi další aktivity roku 2017 patřily revize
Etického kodexu, účast na NGO Marketu
a na veletrzích sociálních služeb.

Statistika služby v roce 2017
V průběhu roku jsme spolupracovali se 9 dobrovolníky, kteří ve prospěch našich klientů
odpracovali 276,5 dobrovolnických hodin z dlouhodobých smluv (91 – 270 dnů) a 86,5
hodin z krátkodobého dobrovolnictví (1 – 90 dnů mix lidí).
Firemní dobrovolnictví trvalo 94 hodin.
Všechny sečtené dobrovolnické hodiny za rok 2017 činí 395 hodin.

Představení týmu
Dobrovolníci 2017 dlouhodobé smlouvy:
Mgr. Veronika Baculíková, koordinátorka dobrovolníků (od 01. 09. 2017)
Bc. Jitka Hrubešová, koordinátorka programu (do 31. 08. 2017)
David Hrubeš
Ivana Petráňová (Kolouchová)
Ivana Homolková
Jaromír Polidor
Magdalena Roubínková
Milana Kadlčíková
Tereza Vránová
Dorota Lofajová
Ivana Židoňová

Fundraising
Pomáhá organizaci prostřednictvím získaných finančních
prostředků, věcných darů realizovat aktivity v její hlavní i vedlejší
činnosti. Tedy poskytování sociální služby lidem s postižením
a provoz sociálního podniku Kavárna Bílá vrána.
Co se nám podařilo?
I v tomto roce jsme se soustředili na získávání finančních prostředků na pokrytí
mzdových nákladů zaměstnanců s postižením v kavárně Bílá vrána. I když jsme
nebyli tak úspěšní jako v roce 2016, získali jsme jinou hodnotu ve formě zakázek
pro náš sociální podnik, spolupráci s firmami, dobrovolnictví, či jiné výhody pro
sociální podnik.
Získali jsme prostředky na vzdělávání kolegů s mentálním postižením, a na jejich
následnou praxi vč. asistence.
Dostali jsme 10 chytrých telefonů, které
nám usnadňují práci.
Další oblast, které se pravidelně věnujeme, je získávání finančních prostředků pro
klienty, kterým hrozí stěhování do ústavní
péče z důvodu nedostatků finančních
prostředků.

Letos jsme, díky pochopení a podpoře
dvou firem, získali finanční podporu pro
klientku, vylepšili její finanční situaci, a tak
se nemusí stěhovat do ústavní péče, kterou nemá ráda.
Společně s kolegy jsme přehodnotili fundraisingovou strategii a směr, a dospěli
jsme k názoru, že i nadále budeme usilovat o získání finanční podpory na mzdy.
A fundraising je i o neustálém vzdělávání fundraisera, a tak jsem na školení strávil
více než 100 hodin.
Vylepšoval jsem se ve vyjednávání
a argumentaci na letní škole, v komunikaci se zákazníky sociálního podniku,
v krizovém managementu atd.
A to nejdůležitější! Letos se do fundraisingového týmu přidala i nová kolegyně Eva
Košťálová.

Co plánujeme dál?
Chceme se více zaměřit na individuální dárcovství v POHODĚ. Tyto dary budou nasměrovány do nově vzniklého Fondu POHODY,
ze kterého budeme čerpat prostředky na
podporu uživatelů služby s nedostatečným
příjmem, aby mohli i nadále využívat našich
sociálních služeb.
Prostředky využijeme také na nákup věcí
a služeb potřebných pro provoz organizace a sociálních služeb.

Rozhodli jsme se, že se v roce 2018 budeme zaměřovat na obojživelné projekty,
které budou oslovovat firemní dárce a budou životaschopné i v crowdfundingu.

Zoran Dukić, fundraiser již pátým rokem
Eva Košťálová, Fundraising a PR specialista
junior (od 09/2017)

Kavárna Bílá vrána
Kavárna Bílá vrána je sociálně prospěšný podnik, jehož hlavním
cílem je zaměstnávat lidi s mentálním postižením a jeho
prostřednictvím informovat veřejnost o této skupině
obyvatel.
Vždy se říká, že je těžší obhájit než získat.
A nám se to přesně povedlo. Letos jsme
oslavili 6 let existence. Mateřská školka
skončila. Příští rok už půjdeme na základku. A to jen proto, že již třetím rokem sídlíme Ve smečkách 5 na Praze 1. Líbí se
nám tam. Věříme, že i Vám.
Letos jsme již potřetí byli hlavním dodavatelem cateringu pro filmový festival Je-

den svět. NGO Market 2017 už potřetí byl
místem, kde jsme jedním ze dvou hlavních
dodavatelů občerstvení pro celý veletrh.
A třetí velká akce, na kterou pravidelně
jezdíme, je Gerontologická konference.
Také úspěšně pokračuje spolupráce
s Dejvickým divadlem, kam jezdíme prodávat při pravidelných předprodejích
vstupenek přímo v budově divadla.

a kvalitní kuchyně. Vaříme z čerstvých

Jak plánujeme
naše aktivity rozvíjet?

surovin, stejně tak se pořád úspěšně vy-

Na to, abychom i nadále mohli poskyto-

hýbáme umělým dochucovadlům a ná-

vat služby ve vysoké kvalitě, plánujeme

hražkám.

přijmout pracovního asistenta, rozšířit po-

Daří udržovat vysoký standard obsluhy

Jsme velice rádi, že máme stabilní

čet brigádníků pro kavárnu i catering.

4členný tým kolegů s mentálním postiže-

Rádi bychom i nadále pokračovali ve

ním, kterým se zaměstnání v Bílé vráně

spolupráci se CSR klubem a dobrovolníky

líbí, a přináší jim radost do života. A le-

z VŠE, kteří nám letos poskytli více než 222

tos jsme obsloužili více než 4500 zákaz-

dobrovolnických hodin. Děkujeme!

níků v cateringu na více než 80 akcích.

Chceme také přijmout a zaučit další

A máme nový kávovar pro cateringové

kolegy s mentálním znevýhodněním na

akce!

úklid a obsluhu v kavárně.

Bára Zelinková, provozní kavárny, cateringu (od června 2017)
Rostislav Matějka, obsluha v kavárně, a aby to nebylo málo, tak i realizace cateringových zakázek, vaření, pečení • Tomáš Drhovský, obsluha, catering
Zdena Miková, obsluha, catering• Pavla Barabášová, obsluha, catering,
Jana Pokorná, obsluha, catering• Michal Kos, obsluha, catering
Zoran Dukić, obchodní manažer kavárny, cateringu
Radka Pleskačová, catering• Jana Jandová, asistent provozního (do června 2017)
Veronika Veselá, obsluha, catering• Vojtěch Rosulek, obsluha, catering
Lenka Proklešková, provozní kavárny (září 2017)
Romana Šedivá, obsluha• Martina Šimková, obsluha
Andrea Dupová, obsluha, catering
Tereza Zámečníková, obsluha, catering
Helena Ulmayerová, obsluha, catering
Magdalena Roubíková, obsluha, catering

Komunikace s veřejností
POHODA se snaží komunikovat pravidelně
jak prostřednictvím médií tak i nejrůznějších
propagačních akcí.
Co se nám v roce 2017 povedlo?
Mezi nejdůležitější úspěchy patřila spolupráce s expertkou na marketing Natálii
Rollko v rámci projektu „Rozvoj organizace Pohoda“. Tento projekt pomohl Pohodě rozjet v oblasti marketingu mnoho
činností, kterými jsme se dosud nezabývali a které nastartovali komunikaci Pohody správným směrem. Nejprve jsme
s expertkou zpracovali marketingovou
a komunikační strategii na rok 2018
a zároveň i podzim 2017. Expertka nám
nejprve zrevidovala kompletní vizuální
stránku Pohody i všech jejích částí. Začali jsme kavárnou Bílá vrána, která tak
získala nové logo i nové webové stránky.
Na konci roku jsme po té vypsali výběrové řízení na zpracovatele nové grafické podoby celé organizace s ohledem

na doporučení expertky. Zároveň jsme
společně uspořádali několik konkrétních
akcí v kavárně Bílá vrána a také v rámci strategie naplánovali vznik nového
e-shopu či nový přístup ke komunikaci
s individuálními dárci. Nejdůležitější součástí komunikačního plánu byly také aktivity na oslavy 20. výročí Pohody v následujícím roce.
Součástí strategického rozhodnutí v rámci projektu Rozvoj organizace Pohoda
bylo také zvýšení pracovní kapacity
marketingového oddělení o 0,25 %. Do
týmu marketingu a fundraisingu jsme
přijali novou zaměstnankyni Evu Košťálovou, která výrazně přispěla k úspěchům
roku 2017.

Shrnutí nejdůležitějších aktivit roku 2017
• Uspořádali jsme několik velice úspěšných výstav v kavárně Bílá vrána jako
např. Faces of Bali – černobílé fotografie z Indonésie nebo výstavu ve spolupráci s organizací Green Doors „Prolomit Stigma“ o stigmatech, která se váží
na lidi se schizofrenií nebo také fotografie z kurzu focení organizace Rytmus.
Výstavy nám pomohly proniknout do
médií a aktivně tak šířit náš projekt Momentální scéna.
• Nový web kavárny Bílá vrána, nové polepy na kavárnu i propagační tiskoviny
• Vytvoření návrhu nového merchendisingového produktu – prostírání s motivy našich klientů a účast v soutěži ZOOT
• Podpora fotbalového klubu FK Viktoria Žižkov – slavnostní znovuotevření kavárny po
prázdninové pauze za účasti hráčů klubu
• Nárůst počtu článků o Pohodě o 16 %

za rok a potvrzení zvyšující se úspěšnosti
dopadů naší komunikace
Jak plánujeme naše aktivity rozvíjet?
Na příští rok jsme naplánovali několik významných akcí na oslavu 20. narozenin,
které chceme spojit s fundraisingovými aktivitami. Rádi bychom spustili nový e-shop
produktů Pohodové dílny i celé organizace, chceme spustit kampaně na Darujme.cz a dalších a více se tak soustředit na
individuální dárce. Rádi bychom k výročí
vydali kalendář Pohody a také chceme
celou organizaci stále více a lépe představovat veřejnosti.
Mgr. Bára Kiliesová,
komunikace s veřejností
Eva Košťálová, Fundraising a PR specialista
junior (od 09/2017)

Projekt „Rozvoj organizace POHODA“
POHODA v roce 2016 uspěla se svou
žádostí u Evropského sociálního fondu
v Operačním programu Zaměstnanost
a získala tak finanční podporu ve výši 2,5
miliónů Kč na dvouletý projekt „Rozvoj organizace POHODA “.
Projekt řeší komplexní profesionalizaci
provozu a řízení organizace POHODA,
která se zaměřuje na poskytování služeb
lidem s mentálním postižením a sociální
podnikání. Profesionalizace bude zajištěna externími experty, s jejichž pomocí dojde k zavedení nových nástrojů a postupů
v oblastech strategie, fundraisingu, lidských zdrojů, marketingu a kvality služeb.
Souběžné zaškolení zaměstnanců umožní, že zvládnou nové přístupy sami aplikovat a vyhodnocovat.
Cílem projektu je posílit know-how zaměstnanců organizace a pomocí expertů nastavit v organizaci POHODA
procesy tak, aby výsledkem byla kvalitně fungující, profesionální nezisková organizace věnující se vyrovnávání příleži-

tostí osob s mentálním postižením. Mezi
další cíle patří vytvoření strategického
plánu jako dokumentu, který je funkční
a jehož úkoly jsou rozděleny mezi manažery organizace tak, aby se stanovené
cíle postupně naplňovaly. A dalším cílem je i sestavení fundraisingové strategie a zaměření se na konkrétní skupinu
dárců dle plánované strategie. Projekt
má také pomoci nastartovat získávání
dárců pilotní kampaní a vytvořit systém
KPI a manuály pro jednotlivé pracovní pozice v organizaci, včetně analýzy
vzdělávacích potřeb a nezbytného doškolení potřebného personálu. Nedílnou
součástí je i zkvalitnění marketingu sociálního podnikání a zacílení na vybrané
tržní segmenty a nastavení marketingového mixu pro jednotlivé produkty. Nutnou součástí je i potřeba zaměřit se na
získávání zpětné vazby od zákazníků
sociálních podniků a nastavení procesů
rozvoje produktů – Bílá vrána a Vzdělávání POHODA.

Rok 2017
Realizace projektu dostala ve třetím období ještě výraznější kontury,
které jsou sledovatelné pro všechny
pracovníky organizace. Informovali
jsme všechny zaměstnance o závěrečné podobě obsahu a formulaci
poslání, vize a cílů, které definují naší
práci a její požadované dopady.
Společně jsme si ujasnili společnou
strategii na nejbližších 5 let, která
vychází ze strategických cílů všech
programů organizace. V jednotlivých klíčových aktivitách se nám
dařilo některé plánované kroky realizovat již ke konci roku 2017 zejména
v oblasti Marketingu a PR. Jedním
z důvodů je 20 -ti leté působení organizace na trhu sociálních služeb.
Toto výročí je jedinečnou příležitostí
nejen organizaci propagovat, ale
také prakticky, s pomocí expertky na
tuto klíčovou aktivitu, a za spolupráce kolegů, kteří pracují na klíčové
aktivitě Financování a fundraising,
využít nástrojů a postupů, které jsme

si definovali jako ty, které chceme
v budoucnu zavést do praxe. Využili
jsme nové kanály k propagaci, díky
kterým jsme například počet článků
o Pohodě navýšili ze 47 za rok 2017.
Již na konci roku 2017 jsme změnili
vizuální podobu našeho sociálního
podniku a uzavřeli smlouvu na změnu celkové korporátní identity.
Cílová skupina si projekt a jeho
přínosy do organizace uvědomují
a chválí si je. Mají možnost při školeních nahlédnout do oblastí managementu, do kterých neměli velký vhled. Vzájemně se obeznámili
s obsahem své práce, což vede
nejen k celkové větší informovanosti v organizaci, ale vzájemnému pochopení. Zlepšila se jak
interní, tak externí komunikace. Zapracovali jsme na plánování, koordinaci prací i jejich dotahování.
Učíme se vyhodnocovat výsledky
a s výstupy pracovat při realizaci
dalších aktivit.

Popis realizačního týmu:
Realizační tým projektu je sestaven jednak ze stávajících zaměstnanců o.p.s. POHODA,
tak z nově najatých expertů.
Jednotlivé pozice budou:
Koordinátor cílových skupin – Ludmila Müllerová (2016)
Hlavní expert pro zajištění KA Strategie organizace, poslání - Ing. Jolana Turnerová
(2016)
Expert pro zajištění KA Financování, fundraising (až 2017) - Lenka Stárková, Dis.
Expert pro zajištění KA Lidské zdroje - Mgr. Jiří Kučera (2016)
Expert pro zajištění KA Marketing, PR (až 2017) – Natalie Rollko
Expert pro zajištění KA Kvalita služeb/produktů (až 2018) – Petr Vojtíšek
Odborný garant – ředitelka Mgr. Lucie Mervardová (2016)
Evaluátor – Ludmila Müllerová (2016)
Facilitátor – Bc. Jitka Hrubešová, Mgr. Lucie Mervardová (2016) 24
Projektový manažer – Bc. Jitka Hrubešová (2016)
Finanční manažer – Petr Šibrava (2016)
Administrátor – POHODA o.p.s.

HOSPODAŘENÍ
STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ OBECNĚ
PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2017
(v tisících Kč)

NÁKLADY:

1.

spotřeba materiálu

1117

8,68 %

2.

spotřeba energie

454

3,53 %

3.

opravy a udržování

255

1,98 %

4.

ostatní služby

1321

10,27 %

5.

mzdové náklady

7204

55,99 %

6.

zákonné sociální pojištění

2355

18,30 %

7.

ostatní sociální pojištění

24

0,19 %

8.

zákonné sociální náklady

88

0,68 %

9.

daně a poplatky

9

0,07 %

10.

ostatní náklady

40

0,31 %

12 867

100,00 %

NÁKLADY CELKEM

Správní rada společnosti:
Ing. Jan Rejšek
PhDr. Blanka Šrámková
Mgr. Anna Kačabová
Dozorčí rada společnosti:
Ing. Irena Brabcová
Mgr. Jiří Kučera
Bc. Barbora Hrdličková
Ředitel společnosti:
Mgr. Lucie Mervardová
Vedoucí kanceláře a hospodářka: Dagmar Rývová
Administrativní pracovnice: Ludmila Müllerová
Sociální pracovnice: Bc. Kateřina Kohoutová
Hlavní ekonom: Petr Šibrava
Mzdová účetní, personalistika: Ing. Alena Šťastná
Právník: JUDr. Dana Janovská
IT specialista: Tomáš Šín
Údržbář: Ing. Libor Jakeš
Úklidové práce: Berenika Haladová

VÝNOSY:
1.

příjmy od uživatelů služeb

2741

21,30 %

2.

provozní dotace od hlavního města Prahy

6681

51,93 %

3.

grant od hlavního města Prahy

3159

24,55 %

4.

granty od městských částí Prahy

286

2,22 %

12867

100,00 %

VÝNOSY CELKEM

Kontakt
POHODA – společnost pro
normální život lidí s postižením, o.p.s.
Tel: (+420) 296 202 022
Mob: (+420) 777 913 483
e-mail: kancelar@pohoda-help.cz

SPOLEČNOST POHODA, o.p.s.
Společnost POHODA, o.p.s., v roce 2016
nevykazovala žádné aktivity, neboť veškerá činnost
byla vykonávána pod hlavičkou POHODA, o.p.s.

STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ stav k 31.12.2017
(v tiscích Kč)

AKTIVA

1.1.

A. Dlouhodobý majetek celkem

0

0

6.

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

7.

Oprávky k dl.nehmot.majetku

0

0

8.

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

Stavby

0

0

samost. movité věci

0

0

9.

Oprávky k dl. hmot. majetku

0

0

10.

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

0

0

Pohledávky

0

0		

z obchodního styku

0

0		

daně

0

0

Finanční majetek

0

0

pokladna

0

0

ceniny

0

0

bankovní účty

0

0

Přechodné účty pasivní

0

0

dohadné účty aktivní

0

B. Cizí zdroje celkem
5.

NÁKLADY
I. Obecně prospěšné služby

0

II. Prodej pomůcek

0

Úhrn nákladů celkem

0

6.

VÝNOSY
I. Obecně prospěšné služby

0

II. Prodej pomůcek

0

Úhrn výnosů celkem

0

Hospodářský výsledek

0

7.

Úhrn pasiv celkem

0

31.12.

0

PASIVA

1.1.

31.12.

–205

–205

Jmění

4

4

vlastní jmění

4

4

fondy organizace

0

0

–209

–209

účet výsledku hospodaření

-

-

výsledek hospodaření

0

X

–209

–209

205

205

0

0

A. Vlastní zdroje celkem
3.

4.

Hospodářský výsledek

neuhrazená ztráta minulých let

B. Cizí zdroje celkem
6.

Zákonné rezervy

7.

Dlouhodobé závazky

205

205

8.

Krátkodobé závazky

0

0

z obchodního styku

0

0

k zaměstnancům

0

0

sociál. a zdrav. pojišť.

0

0

ostatní přímé daně

0

0

9.

Bank. výpomoci a půjčky

0

0

10.

Přechodné účty pasivní

0

0

výnosy příštích období

0

0

dohadné účty pasivní

0

0

0

0

Úhrn pasiv celkem

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.: 2901095579/2010 IBAN:
CZ1903000000000132107344 BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Tel: (+420) 296 202 022 GSM: (+420) 777 913 483 pohoda@pohoda-help.cz

Partneři a poděkování
Děkujeme individuálním dárcům:
Bobek Jindřich
Dukić Zoran
Dvořáková Martina
Endyšová Dana
Fojtová Lenka
Hanzl Jan
Homolková Ivana
Hruby Vlad
Chalupková Katarina
Chalupová Marie
Marsa Martin
Konfršt Zdeněk
Mervardová Lucie
Sklenář Miroslav
Šafková Renata
Šrámková Blanka
Vodičková Markéta
Vojtíšek Michal
Židoňová Ivana

