VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Vítejte na stránkách výroční zprávy neziskové organizace POHODA – společnosti pro
normální život lidí s postižením za rok 2018.
POHODA v současné době poskytuje sociální služby a zaměstnání dospělým lidem
s mentálním a kombinovaným znevýhodněním formou chráněného bydlení, osobní asistence, terénní odlehčovací služby,
denního stacionáře a práce v kavárně
Bílá vrána. Jejím posláním je umožňovat
dospělým lidem s mentálním znevýhodněním v maximální možné míře prožívat
dospělost a přijímat odpovědnost za svá
rozhodnutí. Jde nám o to, aby tito lidé nebyli jen pasivními příjemci podpory. Spolupracujeme s nimi na všem, co se jich týká.
Seznamujeme je s právy, která jim náleží,
ale zároveň je vedeme k zodpovědnosti
za své jednání. Aby byli skutečně součástí
běžné společnosti se vším, co k ní patří.

Na počátku vzniku POHODY hrála roli žalostná nabídka sociálních služeb, které
by člověku s postižením umožnily setrvat
v přirozeném prostředí, v blízkosti rodiny
a přátel, získat zaměstnání, budovat vztahy, osamostatňovat se a využívat všech
možností, které mají ostatní lidé.
Člověk s mentálním postižením byl zcela
odkázán na podporu pouze své rodiny
nebo velká institucionální zařízení, která
nedokázala reagovat na jeho potřeby
a přání. Zakladatelé naší organizace tak
cítili nutnost udělat něco, co situaci konkrétních lidí změní. Nedlouho po založení
POHODY byl otevřen první chráněný byt,
který obývalo 7 lidí s mentálním znevýhodněním v prostředí běžného bytu a domu,
s pomocí docházejících asistentů. Další
tým asistentů zajistilo podporu přímo v rodinách, maminkám, které na péči o své

dítě často zůstaly úplně samy. V neposlední řadě POHODA nabídla také ambulantní službu denního stacionáře, kde
zajistila volnočasové, vzdělávací a kulturní aktivity. Jejich prostřednictvím rozvíjela
potenciál a sociální dovednosti lidí se znevýhodněním a umožnila čas na odpočinek a seberealizaci pečujícím rodinám.
Bez ohledu na změnu své právní formy,
personální změny ve vedení organizace,
na pozicích vedoucích služeb i pracovníků ve službách, výkyvy ve ﬁnancování neziskových organizací i sociálních služeb,
POHODA pokračovala v poslání, které její
zakladatelé stanovili, a v roce 2018 oslavila 20 let svého působení. Rozvíjela se tak,
aby dokázala reagovat na potřeby uživatelů svých služeb a jejich požadovanou
kvalitu. Stala se poskytovatelem registrovaných sociálních služeb, vzdělavatelem

v oblasti práce s lidmi s mentálním znevýhodněním a provozovatelem sociálního
podniku, ve kterém zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením.
POHODA si v průběhu let vybudovala
dobré jméno a navázala blízké vztahy
s celou řadou dalších organizací, ﬁrem,
úřadů, ale i s jednotlivci. Je spojována
s profesionálním a lidským přístupem, službami zaměřenými na uživatele služeb,
pohodovými vztahy a prostředím, do kterého se lidé rádi vrací.
Děkujeme všem, kteří za 20 let přispěli
k tomu, že POHODA i dnes může pomáhat tam, kde to je třeba.

Děkujeme!
Lucie Mervardová

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2018
Stacionář POHODA
• aktivní prožití dne
• program pro lidi, co nemohou být sami doma
• nabytí a udržení dovedností

Stacionář POHODA, dříve Klub POHODA,
je ambulantní sociální služba denní stacionář pro dospělé osoby s mentálním
a kombinovaným postižením ve věku od
19–80 let.
POHODA poskytuje od roku 2001 tuto sociální službu, která je zaměřená na osobní
potřeby a zájmy každého uživatele. Dochází k nám lidé, kteří v důsledku svého znevýhodnění nemohou zůstat sami doma bez
podpory druhé osoby. Zároveň chtějí být ve
společnosti jiných lidí, smysluplně trávit svůj
čas a aktivně se zapojovat do rozhodování
a plánování svého programu.
Program
denního stacionáře probíhá podle společně dohodnutého

harmonogramu, v opakujících se týdenních cyklech. Na jeho tvorbě se každé
3 měsíce podílí sami uživatelé služby. Navrhují aktivity, kterým se chtějí věnovat.
Mají na výběr z několika různorodých
činností. V průběhu dne paralelně probíhají 2–3 činnosti. Uživatelé se věnují
například dovednostem potřebným pro
péči o sebe a domácnost, nakupování,
vaření, tvorbě webových stránek, práci v terapeutické dílně, divadlu a zpěvu
v rámci muzikoterapie. Využívají také individuální ergoterapii, relaxační techniky,
tréningu smyslů aj.
Služba je poskytována celoročně, v pracovní dny od 7:20 do 16:00 hod.

Co se nám v roce 2018 podařilo?
• Díky evropskému projektu „Rozvoj organizace Pohoda“ jsme vypracovali nová
kritéria pro hodnocení kvality poskytované sociální služby, revidovali vnitřní
předpisy, zavedli podpůrné metodiky aj.
• Změnili jsme název služby na „Stacionář
POHODA“, aby název více vypovídal

o obsahu sociální služby a byl pro uživatele a veřejnost srozumitelnější.
• Upravili jsme vizuální styl služby, změnili
logo, vytvořili nové propagační materiály
– a otevřeli e-shop www.jsemvpohode.cz.
S výrobky uživatelů služby a dalšími produkty.

• Znovu jsme se účastnili festivalu Mezi
ploty, tentokrát s rozšířenou nabídkou
aktivit. Spolu s klienty služby jsme pro veřejnost zorganizovali 3 otevřené hodiny
muzikoterapie, hráli divadelní představení, a po oba dny festivalu jsme pořádali workshop pro děti – výrobu mýdel.
• Spolupořádali jsme pravidelné mezigenerační setkávání mezi naši dospělými
uživateli služby a předškolními dětmi
z mateřské školy Ještěrka, v rámci projektu „Mezi námi – mezigeneračně“.
• Již třetím rokem jsme vyhodnocovali dovednosti uživatelů služby získané
v kurzu zaměřeném na trénink jejich
kognitivních dovedností.
• Pokračovali jsme v dotazníkovém šetření
zaměřené na včasné rozeznání nastupujících změn u uživatelů služby (prevence
demence, její včasné odhalení atd.). Získali jsme již první validní výsledky.
• Prohloubili jsme spolupráci s MČ Praha 4,
ve které denní stacionář sídlí.

• Účastnili jsme se akcí, které MČ Praha
4 pořádala – Den dětí s Prahou 4, Loučení s létem. Také s dalšími městskými
částmi jsme spolupracovali na komunitních a akčních plánech, účastnili jsme se veletrhů sociálních služeb
a propagovali práci stacionáře i Pohody, její nabídku.
• Podíleli jsme se na vzdělávání sociálních pracovníků a specialistů pracujících v sociální oblasti (ergoterapeuti,
speciální pedagogové, aj.). Školili jsme
studenty VOŠ a VŠ, zkušenosti jsme předávali kolegům z jiných sociálních služeb formou stáží.
• Navázali jsme spolupráci se vzdělávacím zařízením z Francie, a ve stacionáři
přivítali první dva stážisty z jedné z francouzských škol sociální práce.
• Znovu jsme navázali na spolupráci
s Erasmem+ a poskytli dlouhodobou
stáž studentce ergoterapie z USA.

Statistika v roce 2018
Žádost o poskytování sociální služby denní stacionář podali v roce 2018 celkem
2 žadatelé. Oba, ve stejném roce, začali naší službu užívat. Jeden uživatel ukončil
službu z důvodů naplnění svého cíle. Nevyhnuly se nám ani smutné události. V roce
2018 zemřela jedna naše dlouholetá uživatelka služby. S jejími blízkými jsme zůstali
v kontaktu.
Celkový počet uživatelů v roce 2018:
Noví uživatelé:
Počet ukončených smluv:
Počet dní provozu služby:
Celkový počet hodin poskytnutých uživatelům služby:
Počet individuální práce s uživatelem:
Maximální denní kapacita:

7,00
2,00
2,00
234,00
11964,80
6625,19
12,00

Představení týmu:
Mgr. Šárka Petrášová
manažerka služby, ergoterapeutka,
zástupce ředitele pro sociální služby
Mgr. Lucie Štěpánová
zástupce manažerky,
osobní asistentka
Mgr. et MgA. Oskar Bábek
lektor divadelní dílny

Mgr. Veronika Baculíková
osobní asistentka
Bc. Petra Tupá
osobní asistentka, ergoterapeutka
Mgr. Tomáš Vacek
osobní asistent, muzikoterapeut

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

V rámci programu Bydlení POHODA poskytujeme chráněné bydlení dospělým lidem
s mentálním znevýhodněním, kteří se neobejdou bez přiměřené míry podpory druhé
osoby. Jedná se zejména o starší občany,
kteří nemají žádnou blízkou osobu a zázemí, a mladší lidé, kteří se osamostatňují od
rodičů. Podporujeme je v dovednostech,
které potřebují k zajištění svých každodenních potřeb a v činnostech, které s bydlením souvisejí (udržování domácnosti,
stravování, osobní hygiena aj.). V bezpečném prostředí, s využitím rizikových plánů, jim umožňujeme na věci a postupy

přicházet samostatně nebo s nezbytnou
mírou podpory. Výsledkem našeho přístupu je větší samostatnost uživatelů, díky
které vyžadují méně podpory z naší strany,
vytvářejí si kolem sebe síť dalších kontaktů,
žijí aktivněji a mají vliv na svůj život.
Poskytovali jsme služby v pěti chráněných
bytech na území čtyř městských částí.
Během druhého čtvrtletí roku 2018 jsme
ukončili provoz chráněného bytu na území městské části Praha 4. Samostatné bydlení zde uživateli nevyhovovalo. Nabídli
jsme možnost užívání služby v jiném z našich chráněných bytů.

Co se nám v roce 2018 podařilo?
• Uvítali jsme některé nové uživatele služby. Významně jsme ovlivnili jejich kvalitu života.
• Obnovili jsme vybavení chráněných
bytů novým nábytkem a spotřebiči.
• Modernizovali jsme sociální zařízení
v chráněném bytě Sokolská.
• Získali jsme od hl. města Praha další
byt v běžném panelovém domě, kam
se 3 uživatelé nastěhují v průběhu roku

2019. Snížíme tak počet lidí v ostatních
chráněných bytech.
• Zorganizovali jsme domácí a rekreační pobyt pro zájemce z řad uživatelů
služby. Zahraniční pobyt u moře v Itálii
a pobyt v ČR, v obci Křivoklát.
• Flexibilně jsme službami reagovali na
potřeby klientů, kteří procházeli dlouhodobými zdravotními problémy.
• Doplnili jsme tým pracovníků služby.

Statistika v roce 2018
V roce 2018 podalo žádost o poskytování služby 11 žadatelů. Z předchozího období
byly v pořadníku další 4 žádosti. V průběhu roku 2018 jsme 5 žadatelům umožnili
nejprve zkušební a následně dlouhodobý pobyt v chráněném bydlení. Jednalo se
o žadatele spíše mladšího věku, kteří se chtěli osamostatnit od rodiny.
Celkový počet uživatelů:
Počet lůžek:
Počet přijatých uživatelů služby:
Počet ukončených smluv:
Celkový počet hodin asistence:
Průměrný věk klientů k 31. 12. 2018:

Představení týmu:
Mgr. Jana Miškuvová
manažerka služby
Mgr. Miroslav Sklenář
zástupce manažerky, osobní asistent
Diana Cvachová
osobní asistentka
Lenka Fojtová
osobní asistentka
Tereza Hájková
osobní asistentka
Jiřina Jáchimová
osobní asistentka

23,00
22,00
5,00
3,00
12253, 83
46,52

Nikola Kotková
osobní asistentka
Rostislav Matějka
osobní asistent
Barbora Otoupalová
osobní asistentka
Mgr. Veronika Plevová
osobní asistentka
Mgr. Mirjam Rédlová
osobní asistentka
Tamara Tamchynová
osobní asistentka
Mgr. Vendula Válková
osobní asistentka

Asistence POHODA
• doma s podporou
• osobní asistence – čas strávený dle přání člověka
• odlehčovací služba – čas pro ty co pečují

V rámci programu Asistence POHODA poskytujeme dvě sociální služby. Osobní asistenci a terénní odlehčovací službu.
V průběhu roku služba prošla dvojí personální změnou na pozici manažerky. Z důvodu mateřské dovolené v lednu přijatou
kolegyni v září 2018 vystřídala současná
manažerka služby Mgr. Kateřina Cvrčková.

Čekal jí nelehký úkol. Zorientovat se ve službě, seznámit se s uživateli služby i týmem
pracovníků a zároveň řešit nedostatek
v personálním zajištění služby. Krize na trhu
pracovních míst se významně podepisovala počtu a kvalitě uchazečů o zaměstnání.
Personální zajištění služby jsme museli řešit
na úkor původně plánovaného rozvoje.

Terénní odlehčovací služba
V rámci terénní odlehčovací služby
POHODA pomáhá lidem, kteří pečují o dospělého člověka s mentálním či
kombinovaným postižením. Naším cílem
je umožnit pečujícím osobám prostor pro
sebe a své aktivity. Mnozí si potřebují udržet zaměstnání, zařídit své úřední záležitosti, jít k lékaři nebo relaxovat s vědomím, že

v jejich nepřítomnosti je o jejich blízkého
dobře postaráno. Naši asistenti zastupovali pečující osobu tak, aby zajistili člověku
s postižením potřeby spojené s hygienou,
stravováním, sebeobsluhou, bezpečím.
I nadále jsme se snažili do služby zakomponovat činnosti na podporu rozvoje
soběstačnosti konkrétního člověka.

Co se nám v roce 2018 podařilo?
• 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. Nejprve byla
provozní doba rozšířena na dobu od
7:00 do 19:00. Nově jsme dobu poskytování služby prodloužili do 20:00.
• Prohlubovali jsme vědomí pečujících

•
•
•

•

osob, že i oni jsou důležití, a že je potřebné, aby měli čas pro sebe a věnovali se
vlastním činnostem. Přestože jejich blízká
osoba vyžaduje 24 hodinovou péči.
Vycházeli jsme z potřeb a poptávky asistencí ve večerních hodinách.
Zorganizovali jsme akce pro uživatele
služeb a rodinné příslušníky.
Uspořádali jsme t informační setkání
uživatelů, opatrovníků a blízkých osob
uživatelů za účelem jejich informování
a získání zpětné vazby.
Během roku 2018 probíhal v naší organizaci projekt zaměřený na zkvalitnění

služeb a rozvoj organizace. Zaměstnanci se účastnili celé řady školení a koučingů, reﬂektujících roli pracovníka
v organizaci, jeho osobnostní i pracovní
potřeby, případně týmové potřeby.
• Uspořádali jsme teambuilding pracovníků POHODA, o.p.s. Revidovali jsme
hodnoty, vizi a cíle organizace. Představovali jsme nový strategický plán
POHODY. Podpořili jsme vzájemné seznámení pracovníků napříč organizací, ve prospěch fungující komunikace
a spolupráce ve prospěch uživatelů
našich služeb a pracovních vztahů.

Statistika v roce 2018
Žádost o poskytování terénní odlehčovací služby podalo v roce 2018 5 žadatelů.
Smlouvu o poskytování služby jsme uzavřeli se dvěma z nich. Ostatní žadatele jsme
zařadili do pořadníku a čekají na uvolnění kapacity.
Celkový počet uživatelů:
Počet hodin přímé práce za rok:
Maximální denní kapacita:
Průměrná denní kapacita:

12,00
2280,17
6,00
3,00

Osobní asistence
Službou osobní asistence zajišťujeme,
aby lidé s mentálním znevýhodněním
mohli, s přiměřenou mírou podpory, zůstat ve svém přirozeném prostředí. Jejich
nepříznivá životní situace nevyžaduje komunitní bydlení, nicméně se neobejdou
bez podpory v udržování a posilování
adaptačních schopností, v pohybu ve
společnosti, v posílení vědomí a možnosti

vlastního rozhodnutí, v osobní péči, v udržování domácnosti. Do všech činností jsme
uživatele služeb v maximální možné míře
zapojovali, tak abychom posilovali jejich
soběstačnost a odpovědnost, a zároveň
ošetřili oblasti, které nezvládnou bez podpory. Spolupráce probíhala i s rodinnými
příslušníky tak, aby poskytovaná podpora
byla přiměřená, cílená a efektivní.

Co se nám v roce 2018 podařilo?
• Stejně jako v terénní odlehčovací službě jsme prodloužili provozní dobu.
• Pravidelně jsme vyhodnocovali individuální plány klientů. Cíle uváděné
v rámci plánů se dařilo z velké části naplňovat. V případě, že nikoliv, cíle jsme
společně přehodnotili a upravili individuální plán uživatele.
• Manažerka programu se pravidelně
setkávala s uživateli služeb i rodiči/opatrovníky na společných konzultacích,
nejméně 1x ročně, podle potřeby i vícekrát.

• Při osobním kontaktu jsme průběžně
ověřovali spokojenost osob, o které jsme
pečovali i pečujících. Asistenti je podporovali v komunikaci o svých potřebách
nejen směrem k nám, ale i ke svému
okolí. Zjišťovali jsme jejich přání a způsoby péče, které upřednostňují, abychom
jim asistenci co nejvíce přizpůsobili.
• Uspořádali jsme dotazníkové šetření pro
uživatele a jejich opatrovníky zaměřené na spokojenost a kvalitu služby. Výsledky jsme diskutovali na společných
setkáních.

• Tým asistentů spolu s manažerkou služby
navštěvoval v pravidelných intervalech
týmovou supervizi. Ta přispívá k hledání způsobů práce s uživateli služeb,

fungující komunikaci, prevenci vyhoření,
profesionální práci. Asistenti mohli rovněž využít individuální supervizi, k vyřešení pro ně důležitých pracovních témat.

Statistika v roce 2018
Žádost o poskytování služby osobní asistence podalo v roce 2018 celkem 7 zájemců
o službu. V roce 2018 jsme uzavřeli smlouvu o poskytování služby se 4 z nich. Ostatní
žadatelé byli zařazeni do pořadníku žadatelů a čekají na uvolnění kapacity.
Celkový počet uživatelů:
Počet hodin přímé práce za rok 2018:
Maximální denní kapacita:
Průměrná denní kapacita:

17,00
2228,00
6,00
3,00

Představení týmu:
Eliška Zárybnická, Dis.
manažerka služby (od ledna 2018)
Mgr. Kateřina Cvrčková
manažerka služby (od září 2018)
Jan Holiš
osobní asistent
Sára Klauzová
osobní asistentka
Mgr. Hana Pernicivá
osobní asistentka
Alena Svitáková
osobní asistentka

Bc. Jan Sünderhauf
osobní asistent
Mgr. Anna Šerých
osobní asistentka
RNDr. Boris Šír
osobní asistent
Bc. Martin Tupý
osobní asistent
Lucie Zbrojová, Dis.
osobní asistentka
Irena Zítková
osobní asistentka

Sociální poradenství
V roce 2018 proběhlo 100 kontaktů se zájemci o služby. Těm, kteří nespadali do
cílové skupiny Pohody, bylo poskytnuto
základní sociální poradenství.
Sociální pracovnice se účastnila sociálních šetření se žadateli o služby. Dále
se účastnila schůzek k podpisu smlouvy
o poskytování služby chráněné bydlení

a schůzek k vyhodnocení zkušebních
pobytů klientů. V případě potřeby klientů svolávala schůzky k hledání možných
řešení s klienty, jejich rodinnými příslušníky a dalšími důležitými osobami. V zájmu klienta komunikovala s opatrovníky,
dalšími organizacemi, zaměstnavateli
a úřady.

Stáže
Individuální stáže
V roce 2018 absolvovalo individuální stáž
v Pohodě celkem 15 osob. Z toho 3 zahraniční stážisti (2 z Francie a 1 z USA). Celkem jsme poskytli 913 hodin individuálních
stáží. Nejčastěji si stážisti vybrali pro výkon
stáže denní stacionář.
Výměnné stáže
Proběhly celkem 3 výměnné stáže. Do
chráněného bydlení se přišli podívat 4 zaměstnanci DOZP Sulická, Praha. Recipročně domácnosti v DOZP Sulická navštívili

3 pracovníci chráněného bydlení Pohody. Dvoudenní stáž absolvovaly v našem
denním stacionáři 2 pracovnice Apropa
Jičín. Z chráněných bytů CSOP Litoměřice
přijely 2 skupiny pracovníků, celkem 12
osob, na jednodenní stáž do chráněného
bytu v Praze 2 a Praze 13.

Exkurze
V roce 2018 jsme přijali studijní návštěvu
z Moldavska, Tartu, ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Jednalo se o skupinu sociálních pracovníků, sociologů a zástupců
vládních i nevládních agentur, kteří se dozvěděli o sociálních službách a sociálním
podniku naši organizace.
Proběhly 2 exkurze pro klienty služby
podpora samostatného bydlení organizace Fosa, a sice v chráněném bydlení

v Praze 13. Studenti oboru Sociální činnost při Jedličkově ústavu se přišli seznámit se sociálními službami Pohody
a prohlédli si denní stacionář. Podobně
se se službami Pohody a denním stacionářem seznámili studenti Evangelické akademie (Pedagogické lyceum).
Možnost exkurze využili také 4 účastníci
kurzu Pracovník v sociálních službách
organizace Portus Praha.

Dobrovolnictví
Již od roku 2003 jsou důležitou součástí POHODY dobrovolníci. Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném
čase a bez nároku na ﬁnanční odměnu
vykonává činnost ve prospěch jiných lidí
nebo organizací. V POHODĚ spolupracujeme s několika druhy dobrovolnictví.
Jedna skupina dobrovolníků pomáhá našim uživatelůmsociálních služeb nejčastěji
při jejich volnočasových aktivitách (kino,
koncert, procházky, sport aj.), při integraci

do společnosti a v rozvoji jejich schopností a vědomostí (čtení, počítání). Jsou jim
oporou při jejich osamostatňování a dosahování osobních cílů. Umožňují klientům
vyzkoušet si nové dovednosti (bruslení,
plavání), mohou společně navštívit kavárnu či kulturní akci. Dobrovolnické aktivity
našim klientům umožňují navázat nové
vztahy, zejména mimo formální podporu
sociálních služeb, a tak se lépe začlenit
do většinové společnosti.

Druhou skupinu tvoří ﬁremní dobrovolníci.
Ti se většinou zapojují do činností, kterými
pomohou organizaci (úklid, výmalba, jednorázové akce aj.).
Dobrovolníci pomáhají organizaci řešit její
aktuální potřeby. Pomáhají například při
akcích pořádaných ve prospěch propagace organizace, jednotlivých sociálních
služeb, Pohodové dílny a sociálního podniku, který provozujeme.
V rámci projektu „Dobrovolně v Pohodě“
se nám ve spolupráci s dobrovolníky podařilo klientům naší organizace obohatit
volný čas a zlepšit jejich životní spokojenost. A to díky celé řadě výletů, výstav,
návštěv kina, divadel a různých sportovních akcí. Řada našich klientů má příležitost tyto potřeby naplnit s pomocí rodiny,
kamarádů a známých. Dobrovolníci převážně podpořili ty, kteří rodinu, ani nikoho
blízkého nemají a museli by za doprovod
zaplatit. To však pro ně není, vzhledem
k jejich příjmům, možné. Aktivity, které naši klienti mají možnost absolvovat,

přispívají také k lepšímu klimatu v naší
pobytové službě, v chráněných bytech,
ale i v rodinách. Díky působení dobrovolníků, klienti získávají nové dovednosti
a schopnosti, které si tak mají možnost
upevňovat mimo službu, bez přítomnosti
pracovníka organizace. V přirozenějším
prostředí. Dobrovolníci nám pomohli šířit misi nezbytné podpory lidem s mentálním postižením, kteří zdaleka nemají
možnost využít svůj potenciál.
V průběhu roku 2018 jsme dobrovolníkům poskytli potřebné vzdělávání a věnovali jsme se jim na metodických intervizích.
Zabývali jsme se jejich zpětnou vazbou
na vzájemnou spolupráci, provázáním
klíčových pracovníků klientů s konkrétními dobrovolníky. Učili jsme je rozlišovat
své osobní hranice v kontaktu s podporovaným člověkem. A to jako prevenci vzájemného nepochopení, zneschopňování
člověka s postižením z důvodu přemíry
podpory a vyhoření v podpoře lidí s postižením.

Statistika v roce 2018
Počet dobrovolníků, kteří podporovali uživatele našich služeb:
Počet hodin podpory uživatelům služby:
Počet dobrovolníků, kteří podpořili organizaci:
Počet hodin dobrovolnické práce pro organizaci:

Představení týmu
Mgr. Veronika Baculíková
koordinátorka dobrovolníků
Ivana Homolková
Katarína Krůtová
Leona Nguyenová
Ivana Petráňová

Jaromír Polidor
Daniela Senčáková
Tereza Valčíková
Tereza Vránová
Ivana Židoňová

9,00
398,75
10,00
64,25

Kavárna Bílá vrána
Kavárna Bílá vrána je sociální podnik naší organizace POHODA a jejím cílem sociální
přínos, nikoli ekonomický zisk. S podporou kolegů zde pracují lidé s mentálním znevýhodněním. Tito pracovníci zde často zažívají první pracovní zkušenosti. Mohou zde pracovat dlouhodobě, nebo zde získat pracovní dovednosti a návyky, které budou moct
uplatnit na otevřeném trhu práce. Bílá vrána není tréninkovou kavárnou, zaměstnanci
dostávají plat, což jim výrazně zlepšuje kvalitu života. Kavárna není podporována žádným grantem, ani dotací.

Náš sociální podnik od roku 2012 zajišťuje také cateringové akce, na jejichž organizaci se také podílejí kolegové se znevýhodněním.
Naše cateringová služby se se během
roku 2018 účastnila festivalu Jeden svět,
kde již tradičně zajišťovala catering po
celou dobu konání. Dostala příležitost
zajistit občerstvení na veletrhu sociálních
služeb NGO Market, kde jsme mohli prezentovat dovednosti svých pracovníků
se znevýhodněním a zákazníci ochutnali
naše speciality a fair-trade kávu.
Do významných akcí, kde již několik let
zajišťujeme catering, řadíme i Pražské gerontologické dny a Neziskovka roku. Stabilně spolupracujeme s Asociací veřejně
prospěšných organizací, jíž jsme členy,
NROS, společnostmi Spiralis či Tessea. Díky
kavárně jsme se také účastnili oslav 150
let položení základního kamene Národního divadla, Festivalu Demokracie při Fóru
2000 a Dne rodiny, který pořádá Woman
for woman.
V roce 2018 jsme navázaly pravidelnou
spolupráci s vydavatelstvím Economia
a nakladatelstvím KLETT. Pravidelně jsme
spolupracovali s Dejvickým divadlem
a na jaře 2018 u nás proběhla beneﬁční

vernisáž fotograﬁí Roberta Vana. Kavárnu
též jako výstavní prostor využila celá řada
autorů maleb, kreseb či fotograﬁí. Tzv. momentální scénu, která je součástí kavárny,
využívají k představení svých uměleckých
dovedností malá divadla či hudebníci.
Jsme otevřeni širokému spektru činností,
které podpoří naše poslání.
V roce 2018 jsme kavárnu personálně stabilizovali, což se také odrazilo ve vyšší návštěvnosti.
Do „Týmu +“, jak označujeme skupinu našich kolegů s mentálním znevýhodněním,
jsme přijali 3 nové pracovníky, a stejně tak
3 nové pracovníky do týmu vedoucích
směn bez postižení.
Velice si vážíme spolupráce s plaveckým
klubem Raftík – plavání miminek, odkud
k nám do kavárny přicházejí maminky
a podporují tak chod naší kavárny.
Součástí naší kavárny je též vzdělávací
místnost, kterou využívají ﬁrmy, neziskové
organizace nebo jednotlivci k pracovním
i soukromým účelům. Pronájmem této
místnosti podporujeme činnost kavárny.

Představení týmu

Tým +

Ing. Barbora Zelinková
provozní manažerka
Iveta Průšová
cateringová asistentka,
zástupkyně provozní manažerky
Rostislav Matějka
Darina Kovandová
Jana Šarözyová
Romana Šedivá
Martina Šimková
Magdalena Roubínková

Lucie Cibulková
Zdeňka Miková
Tomáš Drhovský
Pavla Barabášová
Tereza Hanzlíčková
Jana Pokorná
Kristýna Proklešková

Fundraising,
komunikace s médii a veřejností
Co se nám v roce 2018 podařilo?
• I v roce 2018 jsme se soustředili na získávání ﬁnančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců
kavárny. Zaměstnanců se znevýhodněním i jejich kolegů, kteří je v práci v přiměřené míře podporovali.
• Získali jsme prostředky na pokrytí části
mzdy asistentky cateringu, která podporovala pracovníky se znevýhodněním
při realizaci cateringových zakázek.
• Zaměřili jsme se na získávání cateringových zakázek a dalších příležitostí pro
náš sociální podnik. Stejně tak na spolupráci s ﬁrmami a využití dobrovolnické podpory.
• Využili jsme další získané prostředky
na vzdělávání a zaměstnávání kolegů
s postižením v cateringových službách.
• Získali jsme část prostředků na nákup
nového auta pro přepravu osob s postižením.

• Další ﬁnanční prostředky jsme získali na
stabilizaci našeho sociálního podniku.
Tyto jsme využili na nákup nového kávovaru, mlýnku na kávu, a v roce 2019
se těšíme na nový nábytek v kavárně.
• Společně s kolegy jsme přehodnotili fundraisingovou strategii a dospěli jsme k názoru, že i nadále budeme
usilovat o získání ﬁnanční podpory na
mzdy. Připravili jsme projekt, který bude
mít v roce 2019 toto jako jediný cíl.
• Dokázali jsme nastartovat a připravit
dárcovskou platformu Darujme, kterou jsme okamžitě implementovali na
všechny naše tři webové stránky. Navýšili jsme tak počet individuálních dárců
o 163 % a zaznamenali jsme nárůst ﬁnančních prostředků o 126 %. Tuto platformu jsme zatím otestovali na dvou
výzvách, které byly naléhavé a byly
časově omezené. Dlouhodobé výzvy

z dárcovství pokračují za účelem podpory našich zaměstnávání pracovníků
kavárny se znevýhodněním a podporu
sociálních služeb. Zaměřili jsme se na
komunikaci uvnitř i vně organizace.
• Začali jsme využívat software k hromadné rozesílce, kterým pravidelně
informujeme o novinkách pomocí
zpravodaje. Tento nástroj jsme využili k roztřídění kontaktů a využíváme jej
i ke komunikaci s dárci.
• Jako další nástroj k získávání prostředků
jsme nastartovali internetový prodej na
stránkách www.jsemvpohode.cz. Tento e-shop se stal kanálem pro nabídku
produktů z naší terapeutické dílny. Ta je

součástí našeho denního stacionáře.
E-shop využíváme také k prodeji merchandisingových produktů. Máme trička
#jsemvpohodě a nově nabízíme poukázky do kavárny. Plánujeme rozšíření
nabídky produktů i služeb. Tyto stránky
vnímáme jako další nástroj, kterým budeme šířit povědomí o naší organizaci
a poslání.
• Pozitivním výsledkem v oblasti PR bylo
navýšení počtu publikovaných článků.
Oproti loňskému roku tento počet vzrostl o 69 %. Za to vděčíme pravidelnému
informování novinářů o akcích konaných nejen v kavárně Bílá vrána, ale
i v Pohodě.

Díky dvouletému projektu „Rozvoj organizace Pohoda“, jsme vytvořili novou korporátní identitu. Upravili jsme logo organizace, jejích programů a kavárny Bílá vrána.
Některé z akcí, které v Pohodě
i mimo ni proběhly:
• Výstava Život s Downovým syndromem
od války po současnost v kavárně Bílá
vrána
• Beneﬁční vernisáž Roberta Vana v kavárně Bílá vrána
• Výstava Pohoda slaví 20 let a křest kalendáře v kavárně Bílá vrána

Představení týmu
Zoran Dukić
fundraiser
Mgr. Bára Kiliesová
komunikace s veřejností a médii
Eva Košťálová
fundraising a PR specialista junior

• Vernisáž a výstava kreseb Marie Jansové
v kavárně Bílá vrána
• Výstava lidí s dětskou mozkovou obrnou v kavárně Bílá vrána
• POHODA oslavila 20 let v Kounickém
paláci
• Den otevřených dveří v sídle organizace a v chráněném bydlení
• Beneﬁční Slovenský večer II. v kavárně
Bílá vrána

Projekt
„Rozvoj organizace POHODA“
V prosinci 2018 jsme uzavřeli dvouletý projekt, spoluﬁnancovaný Evropskou unií,
jehož cílem bylo posílit know-how zaměstnanců Pohody a pomocí expertů nastavit
v organizaci procesy tak, aby výsledkem byla kvalitně fungující, profesionální nezisková organizace.
Projekt byl zaměřen na 5 oblastí – strategii organizace, ﬁnancování a fundraising,
public relations a marketing, kvalitu služeb a produktů a lidské zdroje.
V roce 2018 jsme revidovali naplňování
strategického plánu v jednotlivých klíčových aktivitách, doplnili jsme jej o oblast
dobrovolnictví. Spolu s expertem jsme obnovovali veškerou dokumentaci a postupy v práci s dobrovolníky. V červnu 2018
jsme u zaměstnanců ověřovali jejich znalost poslání, vize, hodnot a strategických
cílů organizace. Pracovníci prokázali jejich rámcovou znalost. V oblasti kvality
služeb a produktů cílová skupina pracovala na nastavení měření kvality ve všech

projektem dotčených oblastech naší organizace. Ve spolupráci s ostatními zaměstnanci probíhala obnova vnitřních
předpisů, úprava organizační struktury,
nový popis pracovních pozic, jejich pravomocí a odpovědností, hodnocení výkonu
zaměstnanců aj. V oblastech Marketingu, PR a FR jsme se zaměřovali na provázání jednotlivých činností, sjednocování
plánů do konce roku 2018, realizovali jako
pilot aktivity, na kterých jsme se učili užívat nové marketingové a fundraisingové
nástroje. S ohledem na provozní a personální možnosti organizace se nám dařilo
u jednotlivých členů cílové skupiny naplňovat naplánovaný rozsah vzdělávání.

Realizační tým
Ludmila Müllerová
Koordinátor cílových skupin
Ing. Jolana Turnerová
Hlavní expert pro zajištění
KA Strategie organizace, poslání
Lenka Stárková, Dis.
Expert pro zajištění
KA Financování, fundraising
Mgr. Jiří Kučera
Expert pro zajištění KA Lidské zdroje
Natalie A. Rollko
Expert pro zajištění KA Marketing, PR
PhDr. Petr Vojtíšek,PhD.
Expert pro zajištění
KA Kvalita služeb/produktů

Mgr. Lucie Mervardová
Odborný garant – ředitelka
Ludmila Müllerová
Evaluátor
Bc. Jitka Hrubešová
Facilitátor
Mgr. Lucie Mervardová
Facilitátor
Bc. Jitka Hrubešová
Projektový manažer
Petr Šibrava
Finanční manažer

HOSPODAŘENÍ
STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ OBECNĚ
PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2018
(v tisících Kč)
NÁKLADY:
1.

spotřeba materiálu

1 311

8,56 %

2.

spotřeba energie

385

2,51 %

3.

opravy a udržování

117

0,76%

4.

cestovné

7

0,05 %

5.

ostatní služby

1 792

11,70 %

6.

mzdové náklady

8 655

56,49 %

7.

zákonné sociální pojištění

2 757

17,98 %

8.

ostatní sociální pojištění

33

0,22 %

9.

ostatní sociální náklady

67

0,44 %

9

0,09 %

10. daně a poplatky
11.

ostatní náklady

60

0,39 %

12.

odpisy dlouhodobého majetku

117

0,76 %

13.

poskytnuté příspěvky

7

0,05 %

15 317

100,00 %

NÁKLADY CELKEM

Nákladový graf
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VÝNOSY:
1.

příjmy od uživatelů služeb

2 660

17,37 %

2.

dotace z evropského sociálního fondu

1 218

7,95 %

3.

provozní dotace od hlavního města Prahy

7 840

51,18 %

4.

grant od hlavního města Prahy

3 282

21,43 %

5.

granty od městských částí Prahy

292

1,91 %

6.

sponzorské dary

25

0,16 %

15 317

100,00 %

VÝNOSY CELKEM
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Bilance roku 2018 v celých tisících Kč
Označení
A.
A.II.
A.II.4.
A.II.7.
A.IV.
A.IV.7.
A.IV.10.
B
B.I.
B.I.7.
B.II.
B.II.1.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.10.
B.II.14.
B.II.17.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.IV.
B.IV.1.

82

1
20
13
16
40
35

stav
k prvnímu
dni účetního
období
292
2 612
994
1 618
-2 320
-702

stav
k poslednímu
dni účetního
období
175
2 448
739
1 710
-2 273
-564

88

38

-1 618

-1 710

41
51
48
71
52
55
56
57
61
65

7 956
0
0
1 313
228
827
0
1
52
205

7 561
0
0
1 161
140
771
0
7
21
205

68
80
72
73
74
84
81
85

0
6 482
66
25
6 391
161
161
8 248

16
6 339
128
12
6 199
61
61
7 736

číslo
řádku

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Hmotné movité věci a jejich soubory
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Zboží na skladě a v prodejnách
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Daň z přidané hodnoty
Pohledávky za společníky sdruženými
ve společnosti
Jiné pohledávky
Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Ceniny
Peněžní prostředky na účtech
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Aktiva celkem

22
28

132
311
314
315
335
343
358
378
211
213
212
381

321
324
325
331
333
336

86
90
87
88
94
91
92
95
129
106
108
109
110
111
112

stav
k prvnímu
dni účetního
období
5 060
5 060
275
4 785
0
X
0
3 188
2 473
38
0
8
0
809
446

stav
k poslednímu
dni účetního
období
4 708
5 060
275
4 784
-352
-352
X
3 028
2 191
239
0
1
0
649
348

342
343
345
348

114
115
116
118

114
0
5
411

59
0
0
307

379
389

122
127
133
130
131
134

21
621
715
204
511
8 248

76
511
837
130
707
7 736

číslo
řádku

Označení PASIVA
A
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
B
B.III.
B.III.1.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.11.
B.III.13.
B.III.17.
B.III.22.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schval. řízení
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zabezpečení
a veřejného zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů
územ. samospr. celků
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Pasiva celkem

901
911
963
931

383
384

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE 31.12.2018
v celých tisících Kč
Označení TEXT
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.
A.III.
A.III.10.
A.III.11.
A.III.12.
A.III.13.
A.III.14.
A.IV.
A.IV.15.
A.V.
A.V.16.
A.V.17.
A.V.19.
A.V.21.
A.V.22.

Náklady
Spotřebované nákupy
a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní
pokuty a penále
Odpisy nedobytné pohledávky
Kurzové ztráty
Manka a škody
Jiné ostatní náklady

Hlavní
5

Činnosti
Hospodářská
6

Celkem
7

1
2

3 918

710

4 628

3

1 831

226

2 057

4
5
6
7
8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

117
7
3
1 960
12 074
9 046
2 812
33
116
67
10
10
80
6

321
14

321
131
7
3
2 109
12 839
9 651
2 970
35
116
67
14
14
91
6

23
25
27
28

24
0
0
50

Číslo
řádku

149
765
605
158
2

4
4
11

11

24
0
0
61

Označení TEXT
A.VI.
A.VI.23.
A.VII.
A.VII.28.

B.
B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.3.
B.III.
B.IV.
B.IV.5.
B.IV.10.
B.V.
B.V.11.

C.
D.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
a použití rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúčtované mezi organizačními složkami
Náklady celkem
Výnosy
Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní
pokuty a penále
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Číslo
řádku
29

Hlavní
5
207

30
35
36

207
7
7

39
40
41
42
43
45
47
48
49

16 296
12 652
12 652
317
317
3 202
1
0

54
55
56

1
125
125

61
62
63

16 297
1
1

Činnosti
Hospodářská
6

Celkem
7
207
207
7
7

1 490

1 137

17 786
12 652
12 652
317
317
4 339
1
0
1
125
125

1 137
-353
-353

17 434
-352
-352

Podporovatelé:
Nadační fond AVAST
Konto Bariéry
KB
ČSOB
Sbírej Toner
Webnode
Svět tašek spol. s.r.o.
Vinotéka Dolní Břežany
Srdečně děkujeme všem individuálním dárcům.

Děkujeme Hlavnímu městu Praze, že nás podporuje a městským částem:
Praha 4
Praha 8
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13
Ministerstvo vnitra
Evropský sociálního fond v Operačním programu Zaměstnanost

Správní rada společnosti:
Ing. Jan Rejšek
PhDr. Blanka Šrámková
Mgr. Anna Kačabová
Ing. Dobroslava Sehnalová
Barbora Hrdličková, Dis.

Dozorčí rada společnosti:
Mgr. Jiří Kučera
Bc. Barbora Hrdličková
Jitka Hrubešová
Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
Irena Brabcová

Ředitel společnosti:

Vedoucí kanceláře a hospodářka:
Dagmar Rývová
Administrativní pracovnice:
Ludmila Müllerová
Sociální pracovnice:
Mgr. Kamila Strachoňová
Hlavní ekonom:
Petr Šibrava
Mzdová účetní, personalistika:
Ing. Alena Šťastná
Právník:
JUDr. Dana Janovská
IT specialista:
Tomáš Šín

Mgr. Lucie Mervardová
Údržbář:
Ing. Libor Jakeš

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

Poznámky

