VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Úvodní slovo ředitelky
Lucie Mervardové
Milé dámy, milí pánové.
na světě je asi jen málo lidí, kterým loni
COVID – 19 nijak neovlivnil život. Všichni
jsme se museli najednou přizpůsobit podmínkám, které bychom očekávali spíše
v nějakém postapokalyptickém filmu než
v realitě, v níž jsme až do jara roku 2020 žili.
Mnozí z nás přišli o své blízké, o zdraví či
o práci a úplně všichni jsme přišli o svobodu v řadě oblastí života a o kontakt s lidmi,
které máme rádi.
I přes velké nesnáze jsme ale, myslím, znovu pocítili sounáležitost, která národ provází ve zvlášť těžkých časech. Všichni jsme
se navzájem podporovali a dodržovali
jsme nová nezvyklá pravidla. Tato těžká
doba nám odhalila charaktery lidí kolem

nás. Nejen rok 2020, ale i rok 2021, nám
ukazuje, s kým máme v životě tu čest. Naštěstí zejména v tom dobrém slova smyslu.
Uplynulý rok totiž přinesl i spoustu pozitivní energie. Chtěla bych poděkovat všem,
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli nejen
nám v Pohodě, ale i dalším organizacím
projít loňským rokem s co nejmenšími šrámy. Děkujeme vám za slova podpory, za
dobrovolnickou pomoc i za ochranné
pomůcky, kterých jsme měli zpočátku
zoufalý nedostatek. Jsme moc vděční za
spolupráci s organizacemi, které, stejně
jako my, nekopou jen samy za sebe. Děkujeme za finanční a další materiální podporu, kterou jsme získali od vás, dárců.
Mnozí jste nás svou velkorysostí překvapili
a my si toho moc vážíme.

Velké poděkování patří rovněž pracovníkům POHODY. Jsem vám moc vděčná, že
jste dodržovali všechna nastavená pravidla a chovali se zodpovědně i mimo
pracovní dobu. Velmi si cením toho, že
jste byli ochotní zapojit se do zajištění služeb i nad rámec svých povinností a nenechali jste tak žádného z našich klientů
na holičkách. Díky skvělému a maximálně zodpovědnému přístupu celého týmu
jsme nepřišli ze zdravotních důvodů o nikoho z klientů a nákaza je zasáhla jen minimálně. V porovnání s tragickou situací
v jiných sociálních zařízeních jsme za to
moc rádi.
Děkuji také správní radě a zakladatelům
POHODY, která se po celou dobu zajímala,

jak se nám daří a byla připravena udělat
maximum možného, aby nám pomohla.
V neposlední řadě patří velké díky všem
našim klientům. Bohužel je některá vládní
opatření zatížila více, než bylo třeba, ale
oni ukázali veliký smysl pro zodpovědnost
a skvěle s námi spolupracovali. Poděkování za zodpovědný přístup patří určitě
i jejich blízkým.
Věříme, že společně situaci zvládneme až
do chvíle, kdy budeme moci opět fungovat normálně. Těšíme se, až se budeme
moci s každým z vás sejít v naší kavárně
Bílá vrána. V kavárně, která se nevzdává
a stále má ambice poskytovat pracovní
příležitosti kolegům se znevýhodněním.
Lucie Mervardová, ředitelka

Úvodní slovo revizorky
Jitky Hrubešové
Milí přátelé,
rok 2020 byl velmi turbulentní, a i když začal poklidně a v duchu pozitivního očekávání, v průběhu března vstoupil do našich
životů, osobních i pracovních projektů
nový, nepoznaný, nebezpečný COVID-19.
Slovo, které do té doby nikdo neznal, nikdo
mu nevěnoval pozornost, a přesto se z něj
během roku 2020 stalo nejčastěji probírané téma. Celá země byla paralyzována,
život se v mnohém zastavil, v mnohém se
změnil. Všichni se museli adaptovat na
nové okolnosti. I my v POHODĚ jsme ze dne
na den museli změnit denní rytmus všech
služeb, přizpůsobit se hygienickým opatřením, zajistit bezpečí klientům i zaměstnancům, bojovat s pandemií, a přitom všem
si zachovat nadhled, klidnou hlavu a optimismus. Jak se to v jednotlivých službách
povedlo a jak jsme v této těžké zkoušce
obstáli, se dozvíte v této výroční zprávě.

Osobně si dovoluji tvrdit, že jsme vše zvládli se ctí, a i přes to všechno, co rok 2020
přinesl ve spojení s pandemií, mohu říci,
že to byl rok plný krásných příběhů.
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří jste
nás v těchto nelehkých časech podporovali například šitím roušek, darováním
ochranných štítů a dezinfekce, finančními
dary či podporou v podobě objednávky
v Pohodové dílničce nebo z nabídky kavárny Bílá vrána.
Děkuji ředitelce Mgr. Lucii Mervardové,
všem našim zaměstnancům i jejich blízkým a rodinám a v neposlední řadě i našim skvělým dobrovolníkům.
Spolu jsme to zvládli.
Bc. Jitka Hrubešová,
revizorka organizace POHODA, z.ú.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2020
Stacionář POHODA

• Sociální služba pro lidi, kteří v důsledku svého omezení nemohou
zůstat v průběhu dne sami doma
• Posilování soběstačnosti, motivace a kompetence uživatelů
• Zlepšování kvality života uživatelů a poskytování prostoru k seberealizaci

Denní stacionář je ambulantní sociální služba pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 – 80 let.
POHODA poskytuje tuto sociální službu od
roku 2001. Je primárně zaměřená na osobní
potřeby a zájmy každého uživatele. Docházejí 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
ve stacionáři probíhá podle společně
dohodnutého denního harmonogramu,

v opakujících se týdenních cyklech. Na
jeho tvorbě se každé tři měsíce podílejí sami
uživatelé služby. Navrhují aktivity, kterým by
se rádi věnovali. Na výběr mají z několika
různorodých činností. Většinou paralelně
probíhají dvě až tři činnosti. Uživatelé se věnují například dovednostem potřebným pro
péči o sebe a domácnost, vaření, tvorbě
webových stránek, tvorbě výrobků v terapeutických dílnách, divadlu, zpěvu a hře v muziko-dílně, využívají individuální ergoterapie,
snozelen terapii, tréningu smyslů aj. Služba
je poskytována celoročně, v pracovní dny
od 7:20 do 16:00 hod.

Co se nám povedlo
• Rok 2020 byl asi tím nejneobvyklejším
obdobím, jaké jsme ve stacionáři kdy
zažili. Úplně poprvé v naší historii jsme
museli stacionář kvůli epidemiologické situaci a vládním nařízením uzavřít,
a klienti tak přišli o možnost setkávat se
s kamarády, dělat co mají rádi a trénovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Naši asistenti ale odmítli nechat

klienty ve štychu, a snažili se jim chybějící program všemožně vynahradit
v chráněném bydlení. Tím jim významně pomohli překlenout pro ně velmi
náročné a stresující období, kdy ztratili
svůj pravidelný režim, nemohli chodit
do práce a potkávat se se svými přáteli
a rodinami. Kromě přítomnosti asistentů v chráněných bytech jsme se všemi

lidmi, kteří docházejí do denního stacionáře, i s jejich blízkými neustále
komunikovali, a když nebylo zbytí, byli
jsme nápomocni i po telefonu. Také
jsme klientům zajišťovali ochranné

pomůcky a dezinfekci. Nakonec jsme
všechno úspěšně zvládli, a to především díky podpoře dobrovolníků, příznivců POHODY, i té vaší. A za to všem
moc děkujeme.

• I přes velkou snahu našich asistentů
se ale omezení činnosti stacionáře
negativně promítlo do života klientů.
Ti najednou kvůli dočasné izolaci ve
svých domovech ztratili možnost trénovat a udržovat své dovednosti a přišli
o naučený denní rytmus a s ním spojenou pravidelnost. To bohužel vedlo
k tomu, že někteří klienti o své pracně
naučené dovednosti částečně či úplně přišli. Jejich psychické pohodě také
neprospělo, že jsme museli zrušit některé oblíbené činnosti, kterých se všichni
rádi účastní, jako například divadelní
dílnu a plánovaná představení, prodejní akce Pohodové dílny, narozeninové
oslavy a společné vánoční setkání.
• V květnu jsme mohli stacionář opět otevřít, ale vrátit se hladce jako mávnutím
kouzelného proutku k předcovidovým
pořádkům nešlo. Předně jsme museli
zajistit bezpečí našich klientů i pracovníků, s čímž se pojilo zavedení přísných
hygienických opatření a pravidel. Zprvu to bylo náročné, ale vpřed nás poháněla chuť umožnit klientům alespoň
částečný návrat do stacionáře. Úsměvy
jsme proto skryli pod roušky, pracovalo

se v malých a oddělených skupinkách
a v listopadu se přidalo i pravidelné testování všech našich pracovníků. Díky
těmto opatřením a zodpovědnému přístupu všech zúčastněných se nákaza
ve stacionáři neobjevila, za což patří
všem velké poděkování.
• Další výzvou byl návrat k původnímu
programu stacionáře a opětovné nastavení pravidelného režimu pro naše
klienty, který je potřebný pro jejich klid
a soustředění. Pomáhala nám skutečnost, že klienti se většinou na návrat
do stacionáře moc těšili, protože jim
chyběl zdejší program a možnost setkávání s přáteli. Byli tedy opravdu silně motivovaní všechno s naší pomocí
zvládnout a vrátit se do starých kolejí.
Znovuotevření stacionáře ocenili nejen
klienti. Ulevilo se také jejich rodinám,
kterým během uzávěry nezbylo nic jiného, než postarat se o své blízké sami,
bez pomoci sociálních služeb.
• Ani tenhle náročný rok ale nebyl bez
radostných událostí. Jedna z našich kolegyň odešla na mateřskou a následně
rodičovskou dovolenou. Místo ní přibyla do týmu nová posila a my se moc

těšíme na spolupráci s novou kolegyní,
která sbírala zkušenosti i v zahraničí. Ale
o tom vám napíšeme až v následujícím
roce. Dále se nám podařilo se všemi
uživateli aktualizovat smlouvy o poskytování sociální služby. V krizovém čase

jsme se naučili spoustu nových věcí
a přesvědčili jsme se o vzájemné podpoře a spolupráci.
• Minulý rok byl plný změn, výzev a hledání nových cest, a my se těšíme, jak nabyté zkušenosti zúročíme v dalších letech.

Statistika
V roce 2020 navštěvovalo Stacionář POHODA celkem 16 lidí. S jednou klientkou
jsme bohužel museli ukončit spolupráci, protože opakovaně porušovala pravidla
služby. Nové tváře se u nás letos neobjevily, protože kvůli proměnlivé epidemiologické situaci byl zájem nových uživatelů o naše služby malý. Pandemie se promítla
také do počtu hodin, které jsme mohli s našimi klienty strávit, takže jejich počet byl
menší než původně naplánovaný.
celkový počet uživatelů: 
noví uživatelé: 
počet ukončených smluv: 
z důvodu vládního opatření
byl Stacionář otevřen pouze 191 dnů,
oproti plánovaných 239 dní
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celkově jsme poskytli
uživatelům stacionáře 

9 413,68 klientohodin
počet hodin face to face
(přímé) práce: 
4481,34 h
maximální denní kapacita: 
12

Představení týmu
Mgr. Šárka Petrášová,
manažerka služby, ergoterapeutka
Mgr. Lucie Štěpánová,
zástupkyně manažerky,
osobní asistentka
Mgr. at MgA. Oskar Bábek,
lektor divadelní dílny
Mgr. Veronika Baculíková,
osobní asistentka

Natalia García del Castillo,
osobní asistentka
Bc. Petra Tupá,
osobní asistentka,
ergoterapeutka
Mgr. Tomáš Vacek,
lektor muziko dílny

Chráněné bydlení
• Poskytování přiměřené míry podpory lidem s mentálním postižením
v každodenním životě
• Vytváření podmínek pro rozvoj samostatnosti uživatelů služby
• Uplatnění svobodné vůle uživatelů služby
• Přijetí zodpovědnosti za vlastní život s důrazem na důstojnost
a soukromí uživatele služby

V programu Bydlení POHODA poskytujeme chráněné bydlení dospělým lidem
s mentálním znevýhodněním, kteří se neobejdou bez přiměřené míry podpory druhé osoby. Většinou jsou to starší lidé, kteří
nemají žádnou blízkou osobu a zázemí, ti
mladší se zase osamostatňují od rodičů. Klienty podporujeme v dovednostech, které
potřebují k zajištění svých každodenních
potřeb, a také v činnostech, které souvisejí s bydlením (udržování domácnosti,

stravování, osobní hygiena aj.). V bezpečném prostředí a s pomocí rizikových plánů
jim umožňujeme na věci a postupy přicházet samostatně, nebo jen s nezbytnou mírou podpory. Výsledkem našeho přístupu
je větší samostatnost uživatelů, takže potřebují méně podpory z naší strany, vytvářejí
si kolem sebe síť dalších kontaktů, žijí aktivněji a mají vliv na svůj život. V roce 2020
jsme poskytovali služby v pěti chráněných
bytech na území čtyř městských částí.

Co se nám povedlo
• V letošním roce jsme se soustředili především na to, abychom lidem žijícím
v našich chráněných bytech vytvořili
příjemnější prostředí pro život. V jednom z bytů jsme chytře vymyšlenou
stavební úpravou rozdělili jeden dvoulůžkový pokoj na dva jednolůžkové.
Díky tomu získali zdejší obyvatelé větší
soukromí a více prostoru na osobní rozvoj. Úpravou prošel také náš velkometrážní byt, kde jsme snížili počet lůžek
na šest. Několika klientům jsme udělali

radost novým nábytkem a vymalovali
jsme v bytech společné prostory a některé pokoje.
• Léto se neslo v duchu prázdninových
zážitků. Pro zájemce jsme zorganizovali rekonvalescenční pobyt v Rokytnici nad Jizerou, kde se uživatelé služby
chráněného bydlení mohli kochat krásnou krkonošskou krajinou. Radost tohoto roku tím ale zdaleka nekončila.
Všichni víme, že o Vánocích se mají plnit přání. Proto jsme si v čase adventu

zahráli na Ježíška a díky uspořádané
sbírce jsme mohli obyvatelům chráněných bytů nakoupit vánoční dárky
a splnit jim jejich sny.
• Letos nás také potěšil příchod několika nových tváří. Nastoupila k nám
nová manažerka chráněného bydlení
a naše řady rozšířili 4 noví kolegové.
• Jelikož máme v oblasti sociálních služeb bohaté zkušenosti, rozhodli jsme se

nenechávat si své znalosti jen pro sebe
a ochotně jsme se o ně dělili s ostatními.
Skrz stáže a konzultace jsme vzdělávali
sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a specialisty pracující
v sociální oblasti (tedy hlavně ergo-terapeuty a speciální pedagogy). A nezapomněli jsme ani na studenty vysokých
a vyšších odborných škol, kterým jsme
pomáhali s jejich přípravou na praxi.

Statistika
V roce 2020 podali žádost o poskytování služby chráněného bydlení celkem 4 lidé.
Z předchozího období bylo v pořadníku dalších 15 žádostí. Bohužel jsme kvůli probíhající pandemii nemohli žadatelům umožnit zkušební pobyt v chráněném bydlení.
celkový počet uživatelů: 
počet lůžek: 
počet přijatých uživatelů služby: 
počet ukončených smluv: 
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celkový počet
hodin asistence: 
průměrný věk uživatelů
k 31. 12. 2020: 

56 355,83 h
49,9 let

Představení týmu:
Mgr. Michaela Veselá,
manažerka služby
Sandra Harangozó, DiS.,
zástupce manažera,
osobní asistentka
Matouš Beránek,
osobní asistent
Diana Cvachová,
osobní asistentka
Barbora Droppová,
osobní asistentka

Renata Fridrichová,
osobní asistentka
Rostislav Matějka,
osobní asistent
Mgr. Zdenka Mazúrová,
osobní asistentka
Barbora Otoupalová,
osobní asistentka
Mgr. Barbora Padevětová,
osobní asistentka

Mgr. Veronika Plevová,
osobní asistentka
Anežka Vlková, DiS.,
osobní asistentka
Tereza Hájková,
osobní asistentka
Lenka Fojtová,
osobní asistentka
Hana Příkopová,
osobní asistentka

Osobní asistence
a terénní odlehčovací služba
• Zajištění podpory v místě, které si klient zvolí
• Zajištění pomoci jiné osoby pro člověka se sníženou soběstačností
v situacích, které to vyžadují
• Posilování a uchovávání soběstačnosti uživatele

V rámci programu Asistence POHODA
poskytujeme dvě sociální služby: osobní
asistenci a terénní odlehčovací službu.
V roce 2020 jsme se potýkali, stejně jako
všichni, s opatřeními proti šíření nemoci
COVID-19. I přes všechna rizika jsme aktivně spolupracovali se třinácti rodinami
či jednotlivci v rámci každé služby. V nejtěžším období roku jsme spolupracovali pouze s čtrnácti uživateli z obou dvou
služeb dohromady. V první vlně šíření
onemocnění COVID-19 totiž velká část
uživatelů nebo jejich blízkých pozastavila poskytování asistence kvůli obavám
z nemoci.
Po dobu nouzového stavu, který vyhlásila
vláda, jsme nastavili jiná pravidla ve fungování služby. Respektovali jsme i rušení
asistencí na poslední chvíli, což za normálních okolností službu ohrožuje. Náplně
asistencí také nebyly realizovány podle individuálních plánů, což nám umožňovala
mimořádná opatření Ministerstva práce
a sociálních věci. Věnovali jsme se jen
tomu nejzásadnějšímu, což bylo bezpečně zajistit aktuální potřeby klientů a maximálně podpořit pečující osoby či rodiny
v tom, aby zajistily péči o svého blízkého.

Od listopadu 2020 byli všichni pracovníci zahrnuti do pravidelného antigenního
testování ve frekvenci maximálně pět
dnů. Na asistenci od té doby nesměl přijít
nikdo bez aktuálního negativního výsledku testu. Vedení organizace mělo o všech
pracovnících a o frekvenci a výsledcích
jejich testů přehled.
Vzhledem k opatřením se nám v roce
2020 podařilo zavést úplně nové formy
práce, například asistenci po telefonu.
Tak jsme mohli našim klientům zajistit
aspoň potřebnou minimální podporu
a pomoci jim od sociální izolace, do
které byli společně s celou zemí uvrženi. U uživatelů Asistence POHODA si
totiž pracovníci povšimli velkého poklesu dovedností v oblasti péče o vlastní
osobu. Tento deficit vznikl právě kvůli
nemožnosti uskutečňovat pravidelné
asistence. Stejně tak si naši zaměstnanci všimli negativního vlivu, který sociální
izolace měla na některé klienty i jejich
rodiny, a snažili se proto hledat možnosti, jak jim pomoci. Z těchto důvodů jsme
se také rozhodli odložit v roce 2019 avizované navýšení cen za asistence na
klidnější časy.

Statistika
Smlouvu o poskytování služby osobní asistence mělo v tomto roce uzavřenou patnáct uživatelů a sedmnáct klientů využilo terénní odlehčovací službu. Celý rok 2020
byl nicméně spíše ve znamení omezení služby.

Terénní odlehčovací služba
Celkový počet uživatelů: 
17
Počet hodin přímé práce za rok:  1121 hodin

Maximální denní kapacita: 
Průměrná denní kapacita: 

6
3

Celkový počet uživatelů: 
15 Maximální denní kapacita: 
Počet hodin přímé práce za rok:  1118 hodin Průměrná denní kapacita: 

6
3

Osobní asistence

Představení týmu:
Mgr. Kateřina Cvřčková,
manažerka služby
Bajaja Jan,
osobní asistent
Veronika Máchová, Dis.,
osobní asistentka
Žofie Marková,
osobní asistentka
Bc. Kateřina Mládková,
osobní asistentka

Bc. Alena Svitáková Alena,
osobní asistentka
Bc. Magda Svobodová,
osobní asistentka
Petra Procházková,
osobní asistentka
Tereza Wamberová,
osobní asistentka

Další aktivity
Sociální poradenství
Také sociální poradenství bylo ovlivněno
epidemiologickou situací v ČR a v sociálních službách. Oproti předchozím letům
se na organizaci obracelo méně zájemců
o služby i poradenství. Využívali jsme ale
ve větší míře poradenství přes telefon, a to
s uživateli, zájemci, dalšími organizacemi
i úřady. V roce 2020 bylo poskytnuto základní sociální poradenství 46 lidem, kteří
POHODU kontaktovali nejčastěji s dotazy
na služby POHODY nebo hledali služby
pro sebe či své blízké z jiné cílové skupiny.
Sociální pracovnice se účastnila sociálních šetření se žadateli o služby. Dále
schůzek s uživateli služby Bydlení POHODA, kteří se rozhodli přestěhovat do chráněných bytů s menší mírou poskytované
podpory. S uživatelkou samostatnějšího chráněného bytu oslovila příslušnou
městskou část, účastnila se komise pro
přidělování sociálních obecních bytů
a společně naplánovaly poskytování služby po přestěhování v roce 2021. Dalšími
tématy sociálního poradenství pro uživatele služeb bylo hledání vhodných služeb

pro aktivní trávení volného času, pomoc
s řešením dluhů, pomoc s odvoláními ve
věci oprávněných nároků, pomoc při
řešení změny opatrovníka či při problematické komunikaci s opatrovníkem. Podobně jako v uplynulých letech sociální
pracovnice svolávala schůzky k hledání
možných řešení problematických situací
spolu s uživateli, opatrovníky, rodinnými
příslušníky a dalšími důležitými osobami,
a také se jich účastnila.
Pokračovali jsme v rámci sociálního poradenství s předáváním důležitých informací pečujícím osobám. Informovali jsme
je o vzdělávacích akcích, bezplatném
psychologickém poradenství a projektech pro pečující v Praze. Součástí těchto
projektů je kromě psychologické, sociální,
právní pomoci také pomoc s přípravou
na krizové případy nebo situaci, kdy dosavadní pečující osoba už nebude schopna svému blízkému péči poskytovat.
Sociální pracovnice také spolupracovala
s manažery služeb na tvorbě a revizi metodických materiálů a standardů kvality.

Individuální stáže
Stáže byly v roce 2020 velkou část roku utlumeny kvůli opatřením proti COVID-19. Individuální stáž absolvovalo celkem šest stážistů,
a to ve Stacionáři nebo v Bydlení POHODA,
případně v obou službách. Za zmínku stojí

stáž dvou studentek, které se zúčastnily letní dovolené s klienty POHODY. V rámci své
stáže pomáhaly s poskytováním potřebné
podpory, ale také svými vlastními aktivitami
příjemně zpestřily program dovolené.

Stáže pracovníků mezi organizacemi a exkurze
Na rok 2020 byly naplánovány stáže pracovníků Centra sociálních služeb Petrklíč
v Ledči, nicméně zhoršující se epidemiologická situace nás donutila plánovanou
stáž zrušit. Stejně tak byla zrušena také
plánovaná exkurze účastníků kurzu pro

pracovníky v sociálních službách organizace Portus. Informace o poskytování služeb a práci s uživateli sociální pracovnice
předala alespoň po telefonu. Z důvodu
ochrany zdraví našich klientů jsme další
skupinové stáže či exkurze neplánovali.

Dobrovolnictví
V roce 2020 v naší organizaci
pomáhalo celkem třináct dobrovolníků, jedenáct z nich dlouhodobě. Všichni dobrovolníci u nás
odpracovali celkem 158,25 hodin,
z čehož většinu, 146 hodin, odpracovali dobrovolníci dlouhodobí.
Dlouhodobí dobrovolníci většinou
s klienty navštěvují výstavy, procházky, divadla či kina. Také ale
pomáhají při udržování již naučených schopností (čtení, psaní, počítání). Jedna z dobrovolnic také
doprovázela klientku do pořadu
České televize Pošta pro tebe,
kde proběhlo dojemné shledání.
Mnoho z dobrovolníků s naší organizací spolupracuje už mnoho
let a i v časech COVIDU-19 s námi
zůstali v telefonickém kontaktu.
V této době také spolu s námi šili
roušky pro klienty i pracovníky. Před
Vánoci zase pomáhali s pečením
cukroví nebo na vánočních trzích
na Václavském náměstí v Praze
s prodejem zboží.

Kavárna Bílá vrána
Jako všichni ostatní i my jsme se v kavárně v roce 2020 museli poprat s důsledky vypuknuvší pandemie. Vzdát jsme se
ale rozhodně nehodlali a začali jsme
vymýšlet cestičky, jak náš podnik udržet
při životě, abychom stůj co stůj zachovali
pracovní místa pro lidi s postižením. Posílili
jsme náš tým o kuchaře a začali jsme vařit

a rozvážet obědy. Navíc jsme rozjeli spolupráci s projektem Breakfaststory, a na
našem jídle si tak mohli pochutnat nejen
naši stálí zákazníci a lidé z okolí kavárny,
ale také důchodci a matky samoživitelky.
Vznikl tak projekt oboustranně prospěšné pomoci a my jsme moc rádi, že jsme
mohli být u toho.

V zimě jsme se pořádně zakousli do práce na našem e-shopu, kde si nyní lidé
mohou kromě sezónních produktů vybírat i ze stálé nabídky našich vlastnoručně
a s láskou vyrobených dobrot. O Vánocích jsme postavili stánek na Václavském
náměstí a po dobu 10 dnů jsme dělali
návštěvníkům trhů radost našimi produkty. Potěšila nás také spolupráce s Caro
Plazmou, pro kterou jsme připravovali firemní balíčky, čímž se zase o něco rozšířilo portfolio našich výrobků.
Velkou oporou nám po celý rok byly
maminky a děti z plaveckého klubu
Raftík – plavání miminek. Klub se nachází nedaleko kavárny a jeho osazenstvo se u nás po plavání vždycky rádo
zastaví. Za jejich podporu jsme moc
vděční, a aby se u nás maminky s dětmi
cítily ještě lépe, vybudovali jsme pro ně
v květnu nový dětský koutek. Ten se stal
záhy velmi oblíbeným a bylo to znát i na
návštěvnosti kavárny, která po jeho zbudování rapidně stoupla. Další příjemnou
změnou v letním období bylo povolení
ke zřízení zahrádky před kavárnou. Venkovní posezení ocenily jak maminky, tak
i naši stálí hosté.

Tím ale náš boj za záchranu kavárny zdaleka neskončil, nápadů, co dělat, jsme
měli pořád spoustu. Kromě potravy tělesné jsme nezapomínali ani na potravu
duševní. Uspořádali jsme výstavu našich
fotek z první vlny COVIDU-19 na téma Kavárna, co se nevzdává, a uskutečnili jsme
aukci obrazů, jejíž výtěžek nám zase trochu usnadnil zvládnutí svízelné situace.
Mysleli jsme i na němé tváře a zúčastnili
jsme se prodejní akce v rámci psí přehlídky Vyšehradský voříšek, která podporuje
adopce psů z útulků.

Nezanedbatelnou součástí naší kavárenské činnosti je i cateringová služba.
V únoru jsme připravovali občerstvení
pro festival Jeden svět, kde už zajišťujeme catering pravidelně několik let, stejně jako na Pražských gerontologických
dech nebo na Neziskovce roku. V následujících měsících ale byly bohužel zrušeny některé akce, kam jsme měli catering
dodávat, například veletrh sociálních služeb NGO Market. Ani tehdy jsme nevěšeli
hlavu a podařilo se nám navázat pravidelnou spolupráci s O2 nadací, která od
nás odebírá catering 4x ročně. V září jsme

zajišťovali občerstvení na turnaji v plážovém volejbale Beach Help Cupu. Několikrát jsme také spolupracovali s domovem
pro seniory se zdravotním postižením Sulická na Praze 4.
Co se týče družby s dalšími organizacemi, stabilně spolupracujeme (pokud to
tedy situace dovolí) s Asociací veřejně
prospěšných organizací, NROS, se společnostmi Spiralis a Cesta domů nebo s Nadací Olgy Havlové, od které jsme v roce
2020 získali ocenění za spolupráci. Od
roku 2018 jsou našimi partnery také vydavatelství Economia a nakladatelství KLETT.

Představení týmu
Provozní
Ing. Barbora Chomátová
Zástupkyně
Jindřiška Mlsová
Vedoucí týmu
Rostislav Matějka, Petra Kyselová,
Romana Šedivá, Barbora Feifarová,
Jana Korčáková, Lukáš Rýva.

Tým +
Tomáš Drhovský,
Lucie Cibulková,
Kristýna Proklešková,
Tereza Hanzlíčková, Michal Hoza,
Jana Pokorná, Zdena Miková,
Barbora Vojtková.
V Týmu + pracuje 8 zaměstnanců,
průměrně 45,5 hod/měs.

Fundraising
Stejně jako v předchozích letech se i letos naše fundraisingové aktivity zaměřovali především na podporu sociálního
podniku Bílá vrána. Usilovali jsme hlavně
o získání peněz na výplaty kavárníků s postižením a jejich asistentů, protože právě
jejich mzdy totiž tvoří podstatnou část výdajů celé kavárny.
Plánovali jsme, že získáme podporu z darů
od jednotlivců i firem a chtěli jsme využít

i nadačních programů zaměřených na
podporu sociálního podnikání a zaměstnávání lidí s postižením. Velkou oporou
nám přitom byla skvělá práce nového
kavárenského týmu, který od konce roku
2019 hodně zapracoval na zkvalitnění nabízených produktů a služeb, rozšíření nabídky kavárny a přidruženého cateringu
a aktivně se podílel i na marketingových
a PR aktivitách.

Dalším důležitým krokem ke zlepšení finanční samostatnosti kavárny měl být
také přechod kavárny na společnost

s ručením omezeným. Tím bychom získali
nárok na podporu od úřadu práce na zaměstnávání lidí s postižením.

Co se nám povedlo
• Ale jak se říká: člověk míní, život mění
a tohle přísloví se vždycky uplatní tehdy, když se to člověku nejméně hodí.
Na jaře se všem našim velikým plánům
postavil do cesty COVID-19 a protiepidemiologická opatření nás přinutila
na větší část roku 2020 přerušit běžný
provoz. Kavárna tak musela fungovat
jenom přes výdejní okénko a nemohli
jsme v ní organizovat téměř žádné dříve tak oblíbené akce jako třeba výstavy,
přednášky či koncerty. Hodně nás zasáhlo zmizení zahraničních turistů z Prahy, kteří do kavárny chodili na snídani, za
dobrou kávou nebo za osvěžením v letních měsících. Dopadlo na nás i zrušení
různých akcí a festivalů typu Jeden svět
nebo NGO Market, pro které Bílá vrána
každoročně zajišťuje catering.
• Vzdát jsme se ale rozhodně nehodlali, jen bylo potřeba trochu přehodnotit

naše původní plány a místo rozvoje se
začít soustředit na přežití. Chtěli jsme
mermomocí udržet Bílou vránu otevřenou a za každou cenu zachovat pracovní místa pro lidi s postižením. Jen
bylo potřeba více přemýšlet, jak na to.
• V době pandemie se na výsluní dostala
dvě slova: online a rozvoz. A právě tato
dvě slova hrála důležitou roli i v našem
krizovém plánu. Nemohli jsme připravovat catering a hostit naše zákazníky
v kavárně, a tak jsme začali s přípravou
a rozvozem obědového menu. A když
jste nemohli vy za námi do kavárny, začali jsme chodit my za vámi prostřednictvím online prostoru – ožily naše sociální
sítě včetně Instagramu kavárny a s častěji jsme vás také o aktuálním dění informovali na našich webových stránkách.
• A vy, naši zákazníci, přátelé, podporovatelé i naši tradiční a noví partneři, jste

nás v tom nenechali. Dostalo se nám
od vás velké podpory, ať už ve formě
objednávek nebo finančních darů,
kterými jste reagovali na naši novou
nabídku a výzvy na pomoc se záchranou kavárny. Koupili jste si téměř 500
virtuálních kafíček, které jste si buď užili
sami, nebo jste na ně pozvali své přátele čí blízké. Podpořili jste projekt „Kavárna, co se nevzdává“, skrze který jsme
se rozhodli bojovat s nepříznivou situací a sami jste přicházeli s nabídkami

pomoci a podpory. Kavárna tak díky
darům od jednotlivých i firemních dárců a s přispěním NF Tesco a NF Veolia
získala v roce 2020 více než 200 tis. Kč.
• Pandemie ovlivnila také potřeby celé
POHODY. Abychom chránili naše klienty i pracovníky, bylo nutné zajistit dostatek ochranných prostředků. Na jaře
2020 jste tak pro nás šili roušky, které
přicházeli opravdu ze všech koutů republiky. Díky firmě Sirowa Czech s.r.o.
jsme získali respirátory a dezinfekční

prostředky v hodnotě více než 300 tis.
Kč. Stejně tak nás ochrannými a desinfekčními prostředky zásobil Nadační
fond Veolia. Ve firmě Průša Research,
a. s. jely 3D tiskárny naplno, jen aby
nám dodaly 100 ochranných štítů vlastní produkce. Množství podpory bylo
opravdu neuvěřitelné a my jsme za
všechno moc vděční.
• Velmi nám pomohl také dar v podobě nového vozu Octavia Combi, který
jsme dostali od ŠKODA AUTO v rámci
projektu #SKODAAUTOpomaha. Tento
krásný nový červený vůz nám usnadnil
bezpečnou přepravu klientů během
pandemie, jejich zásobování ochrannými prostředky a potravinami a cesty za klienty v rámci osobní asistence
a odlehčovací služby. V neposlední
řadě nám posloužil také během tradiční dovolené s klienty, kterou jsme

uskutečnili v období krátkého letního
rozvolnění.
• Rádi bychom zde poděkovali i všem
dalším dárcům, kteří POHODĚ v nelehkém roce 2020 přispěli finanční pomocí téměř 160 tis Kč. Dalších téměř
60 tis Kč POHODĚ darovali firemní dárci
a NF Veolia.
• V roce 2020 jsme také plánovali zviditelnit náš e-shop #JSEMVPOHODĚ, který
doposud nabízel především produkty
Pohodové dílny a také náš merch v podobě triček s logem e-shopu. Věnovali
jsme se proto větší propagaci e-shopu
a také jsme rozšířili nabídku o nové produkty, včetně pochoutek našeho sociálního podniku Bílá vrána. Odměnou
nám byl větší zájem zákazníků o naši
vánoční nabídku a věříme, že i v budoucnu se nám bude dařit více zapojovat e-shop do fundraisingových aktivit.

Představení týmu
PhDr. Petr Švarc
fundraiser

Eva Košťálová
PR a marketing

HOSPODAŘENÍ
STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ OBECNĚ
PROSPĚŠNÝCH ČINNOSTÍ V ROCE 2020 (v tisících Kč)
NÁKLADY:
1.

materiálové náklady

1 445

7,90 %

2.

nemateriálové náklady

486

2,66 %

3.

opravy a udržování

145

0,79 %

4.

cestovné

21

0,11 %

5.

náklady na reprezentaci

13

0,07 %

6.

ostatní služby

1 438

7,87 %

7.

mzdové náklady

10 195

55,82 %

8.

zákonné sociální pojištění

3 217

17,61 %

9.

ostatní sociální pojištění

35

0,19 %

10. zákonné sociální náklady

198

1,08 %

11.

ostatní sociální náklady

116

0,63 %

12.

daně a poplatky

16

0,09 %

13.

ostatní náklady

75

0,41 %

14.

odpisy hmotného majetku

858

4,70 %

15.

poskytnuté příspěvky

13

0,07 %

18 271

100,00 %

NÁKLADY CELKEM

VÝNOSY:
1.

dotace ze státního rozpočtu

10 615

58,42 %

2.

dotace z rozpočtů krajů a obcí

3 225

17,75 %

3.

dotace od Úřadu práce ČR

191

1,05 %

4.

nadační příspěvky

24

0,13 %

5.

finanční dary od fyzických osob

9

0,05 %

6.

nefinanční dary od právnických osob

775

4,27 %

7.

použití sbírky

144

0,79 %

8.

příjmy z úhrad od uživatelů služeb

3 182

17,51 %

9.

ostatní výnosy

3

0,02 %

1

0,01 %

18 169
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10. tržby z prodeje majetku
VÝNOSY CELKEM
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Bilance roku 2020 v celých tisících Kč
Označení
A.
A.I.
A.I.3.
A.II.
A.II.4.
A.II.7.
A.IV.
A.IV.3.
A.IV.7.
A.IV.10.
B
B.II.
B.II.1.
B.II.4.
B.II.6.
B.II.17.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.IV.
B.IV.1.

074
082

1
9
4
20
13
16
40
31
35

stav
k prvnímu
dni účetního
období
273
205
205
2 279
739
1 540
-2 211
-20
-651

stav
k poslednímu
dni účetního
období
180
205
205
3 142
1 504
1 638
-3 167
-54
-1 475

088

38

-1 540

-1 638

41
71
52
55
57
68
80
72
73
74
84
81
85

6 139
949
119
808
21
1
5 108
101
17
4 990
82
82
6 412

8 738
1 054
127
828
96
3
7 620
55
56
7 509
64
64
8 918

číslo
řádku

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Ocenitelná práva
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Hmotné movité věci a jejich soubory
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Ceniny
Peněžní prostředky na účtech
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Aktiva celkem

014
022
028

311
314
335
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
4 109
4 708
276
4 432
- 599
X
- 599
2 303
1 935
49
4
2
5
729
408

stav
k poslednímu
dni účetního
období
4 070
4 109
276
3 833
- 39
- 39
X
4 848
4 186
92
9
1
5
974
541

342
343
348

114
115
118

84
27
0

154
19
1 704

379
389

122
127
133
130
131
134

0
627
368
95
273
6 412

2
685
662
12
650
8 918

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.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
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 31.12.2020
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.20.
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
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady

Hlavní
5

Činnosti
Hospodářská
6

Celkem
7

1
2

3 548

1 110

4 658

3

1 931

247

2 178

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

145
21
13
1 438
13 761
10 195
3 217
35
198
116
16
16
75
0

683
20

683
165
21
13
1 598
14 062
10 489
3 219
38
198
118
20
20
86
0

23
26
27
28

0
15
0
60

Číslo
řádku

160
301
294
2
3
2
4
4
11

11

0
15
0
71

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.13.
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 materiálu
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Číslo
řádku
29

Hlavní
5
858

30
35
36

858
13
13

39
40
41
42
43
45
47
48
49

18 271
14 031
14 031
952
952
3 182
3
0

54
55
58
61
62
63

3
1
1
18 169
-102
-102

Činnosti
Hospodářská
6

Celkem
7
858
858
13
13

1 426

1 489

1 489
63
63

19 697
14 031
14 031
952
952
4 671
3
0
3
1
1
19 658
-39
-39

Podporovatelé:
Sirowa Czech, s.r.o.
OLREDO spol. s r.o.
DataCamp, s.r.o.
Datamole, s.r.o.
Nadační fond Veolia
Nadační fond Tesco
KMP Bürotechnik s.r.o.
Webnode
ŠKODA AUTO a.s.
#SKODAAUTOpomaha
Oční optika Horní Počernice
Prusa Research a.s.

Srdečně děkujeme všem individuálním dárcům.
Děkujeme Hlavnímu městu Praze, že nás podporuje a městským částem:
Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 6
Praha 8
Praha 10
Praha 11
Praha 12
Praha 13

Zakladatelé společnosti
POHODA – společnost
pro normální život lidí
s postižením, z.ú.

Administrativa: Andrea Oehmová
Hospodářka: Dagmar Rývová

PhDr. Blanka Šrámková
Ing. Jan Rejšek

Sociální pracovnice:
Mgr. Kamila Strachoňová,
Mgr. Michaela Veselá

Správní rada společnosti:

Hlavní ekonom: Petr Šibrava

Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
Ing. Dobroslava Sehnalová
Jan Viertel

Mzdová účetní, personalistika:
Ing. Alena Šťastná
Právník: JUDr. Dana Janovská

Revizorka:
Bc. Jitka Hrubešová
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Poznámky

