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Úvodní slovo ředitelky Lucie Mervardové
Milé dámy, milí pánové,
i rok 2021 bohužel negativně ovlivnila pandemie onemocnění COVID-19. V krajních situacích,
v kterých jsme se ocitali, jsme více poznávali nejen sami sebe, ale i své blízké, přátele, kolegy. V naší
organizaci POHODA jsme kvůli pandemii mnohé ztratili ale i získali.

Ztratili jsme na řadu měsíců kontakt s většinou klientů našich terénních i ambulantních služeb ať už
kvůli vládním nařízením, nebo kvůli obavám z onemocnění na straně klientů. Samostatně žijící
uživatelé služeb, ke kterým běžně docházíme, nyní pracně dohánějí ztrátu některých dovedností.
Pečující lidé, ale i ti, o které pečují, na sobě cítili velkou psychickou tíži. Psychologická podpora se
stala prakticky nedostupnou. Snažili jsme se tedy o to, abychom zůstali s lidmi, kteří o to stáli,
alespoň v telefonickém kontaktu, nabízeli jsme ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky aj.
Na dlouhou dobu jsme také ztratili osobní kontakt mezi sebou – pracovníky organizace. V průběhu
roku 2021 jsme se zkrátka všichni snažili situaci co nejlépe zvládnout nejen v práci, ale i doma. Cíl byl
jasný: zajistit po celou dobu bezpečí a péči obyvatelům chráněných bytů. Naštěstí jsme neztratili
nikoho z kolegů a jejich nejbližších.
S lítostí však musíme vzpomenout na zesnulou dlouholetou uživatelku terénní odlehčovací služby a
rodinného příslušníka klientky našeho denního stacionáře.

Získali jsme poznání, že jsme skvělý tým. Ukázalo se, že naši pracovníci mají vztah ke klientům a
záleží jim na nich. Dodržovali vládní nařízení i nařízení organizace, bez zaváhání zajišťovali opatření
při karanténě a izolacích u našich klientů. Dělali vše proto, aby zpříjemnili klientům soužití
v chráněných bytech, ale i v domácnosti klientů a denním stacionáři, v době nejtěžších omezení.
Ověřili jsme si důvěru klientů vůči nám, kterou projevovali nejen tím, že se snažili maximálně
dodržovat všechna opatření. V průběhu pandemie jsme nezaznamenali žádné konfliktní situace,
odmítání práce, ani hromadné výhrady k očkování. Oproti mnohým jiným organizacím proběhlo vše
v poklidu.
Velkou sílu jsme zaznamenali ve spolupráci s jinými pražskými organizacemi. Semkli jsme se, sdíleli
postupy a know-how.
V POHODĚ jsme zavedli nové postupy, nové možnosti k setkávání – kombinujeme osobní setkávání
s on-line, abychom byli co nejefektivnější, ale neztráceli kontakt mezi sebou. Stali jsme se
flexibilnějšími a možná i efektivnějšími.

Chtěla bych na tomto místě ještě jednou moc poděkovat skvělému týmu POHODY a věřím, že
společně zvládneme cokoli, co si pro nás budoucnost přichystá.
Lucie Mervardová, ředitelka

Úvodní slovo Dobroslavy Sehnalové, členky správní
rady
Dámy a pánové,
dovolte mi ohlédnout se za uplynulým rokem 2021 nejprve z hlediska našich klientů, tedy osob s
mentálním postižením. Byl to rok náročný, neboť dodržování protiepidemických pravidel pro ně bylo
obtížně pochopitelné a realizovatelné. Tito lidé žijí mezi námi a věřím, že profesionalita, pracovitost
a srdečnost zaměstnanců POHODY jim ulehčila jejich úděl.
Málokdo si uvědomuje, jak těžké je pro tyto osoby získat pracovní návyky, a jak je snadné je naopak
během různých dlouhých uzavírek ztratit a muset je pak obtížně znovunabývat. A kolik úsilí a práce
musel celý tým POHODY vynaložit, aby pomohl klientům na této nelehké cestě.
Začleňování dospělých osob s mentálním postižením do běžného života je naším dlouhodobým
cílem. A i letos se týmu POHODY pod skvělým vedením Lucie Mervardové dařilo přes veškeré
překážky různými způsoby propojovat tyto lidi s okolním světem. Zmíním například velmi úspěšnou
akci Zažít Smečky jinak, kde se lidé potkávali, ochutnávali dobroty z kavárny Bílá vrána a seznamovali
se s ostatními obyvateli ulice Ve Smečkách. Na tomto místě musím poděkovat provozní kavárny Báře
Chomátové, která kavárnu provedla loňskými i předloňskými uzavírkami a věřím, že v letošním roce
se jí bude dařit ještě lépe.
Děkuji všem, kdo k naplňování vize POHODY přispívají: týmu POHODY a Bílé vrány, dobrovolníkům i
dárcům.
V tuto chvíli naše civilizace čelí agresivní válce Ruska vůči Ukrajině, týká se to nás všech. I POHODA je
zděšena humanitární katastrofou, kterou si nikdo z nás neuměl představit, a aktivně se zapojuje do
pomoci Ukrajině.
Věřím, že letošní rok opět zvládneme.

Dobroslava Sehnalová, členka správní rady POHODY

Sociální služby v roce 2021
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
Vlivem pandemie COVID-19 doprovázely rok 2021 různé změny v poskytování služeb. Stacionář
POHODA byl otevřen 234 dnů. Někteří z uživatelů se odhlašovali z docházky kvůli obavám z nákazy,
ať už samotných uživatelů, nebo pečujících osob. Naopak ale přicházeli noví uživatelé služby, kteří

potřebovali zajistit udržení svých pracovních dovedností v době, kdy nemohli vlivem uzavírek
docházet například na chráněný trh práce. Rodinám, které své asistence z obav rušily, jsme
poskytovali telefonické intervence tak, aby v dané situaci nezůstávali osamoceni a mohli získat
alespoň částečnou pomoc a podporu, kterou potřebovali. Klientům jsme poskytovali podporu ve
stále měnících se opatřeních. Pro asistenty byly pracovní podmínky často velmi ztížené, ať už se
jednalo o práci v ochranných pomůckách či flexibilní adaptaci v době absence jiných pracovníků z
důvodů karantén či izolací. I tak aktivně užívali nové pracovní nástroje a přístupy ke klientům i k
jejich samotnému rozvoji. Naučili se využívat například alternativní formy komunikace, video
intervence, online podporu, webináře, online supervize aj.

V roce 2021 se nám povedlo:


V průběhu jara jsme dali Stacionáři nový kabát, část prostorů byla kvůli plánované opravě
zrekonstruována, dostali jsme nové osvětlení, všude byla udělána nová výmalba, asistenti
dostali staronové vybavení kanceláře, Pohodová dílna byla díky spolupráci s NF Veolia úplně
nově vybavena pracovními policemi.



Umožnili jsme rodinným příslušníkům podělit se o náročnou péči, a tím i nadále pečovat o své
blízké, kteří tak mohli setrvat ve svém domácím prostředí a nemuseli využívat nákladné služby
velkých ústavních zařízení.



Opatřeními jsme zamezili šíření onemocnění COVID-19 v organizaci. Chod organizace nebyl
ohrožen, a hlavně se nám podařilo zamezit volnému šíření onemocnění mezi klienty služby.



Individuálně jsme řešili různé potřeby uživatelů.



V době, kdy i klientům umírali blízcí lidé, jsme jim dokázali poskytnout podporu nejen sociální,
ale hlavně morální.



Zvládli jsme zprostředkovat a posléze zajistit jednomu uživateli s těžším postižením tuzemskou
dovolenou, kterou si s ostatními klienty chráněného bydlení náramně užil.



Efektivně jsme využívali nové pracovní postupy v přímé práci s uživateli, např. video setkání
s dalšími uživateli služby, online muzikoterapie, telefonické intervence uživatelům služby aj.



I přes špatnou hygienickou situaci v zemi jsme pokračovali s uživateli Stacionáře POHODA a
organizací Mezi námi v mezigeneračním setkávání dětí mateřské školy s našimi klienty, a to
hlavně formou předávání si dárků, přání, online pozdravů.



Nadále jsme spolupracovali s Nadačním fondem Veolia na expedici jejich e-shopu.



I v této době, kdy bylo třeba omezovat osobní kontakty, jsme se podíleli na vzdělávání
sociálních pracovníku a specialistů pracujících v sociální oblasti. Pro studenty sociálních i
zdravotních škol bylo důležité zažít si s uživateli období, kdy je nezbytná určitá míra adaptace
na nové situace, pracovní podmínky a nálady uživatelů.

Nepodařilo se nám:
-

Nemohli jsme představit aktivity denního stacionáře na mnohých akcích, které byly na daný
rok naplánované, například realizovat divadelní představení, muzikoterapii a Pohodovou dílnu
na festivalu Mezi ploty nebo na festivalu integrace Slunce.

-

Nemohli jsme se zúčastnit celé řady akcí například Den dětí s Prahou 4, Loučení s létem, Dětský
den, veletrhy sociálních služeb, Den otevřených dveří v POHODĚ aj.

-

Bohužel se nepodařilo pro daný rok uspořádat stáž pro dva francouzské studenty sociální
práce, kteří s námi spolupracují prostřednictvím programu Erasmus+.

-

V dotovaném roce se nám potvrdila obava z vlivu výpadku sociální služby na míru nabytých
dovedností uživatelů služby. Po návratu po delší době do stacionáře se toto přerušení
stereotypů odráží v potřebě velké míry motivace k činnostem či mnohem větší unavitelnosti
uživatelů. V některých případech uživatelé ztratili určité dovednosti, kterými již disponovali.

Statistika
celkový počet uživatelů: 20
noví uživatelé: 6
počet ukončených smluv: 2

počet provozních dnů: 234
celkově jsme poskytli uživatelům stacionáře 12 181,02 klientohodin
počet hodin face to face (přímé) práce: 5 934,35 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. Natalia García del Castillo, osobní asistentka
Bc. Petra Tupá, osobní asistentka, ergoterapeutka
Mgr. Tomáš Vacek, lektor muziko dílny
Bc. Sandra Zoulová, osobní asistentka

Bydlení POHODA
• Poskytování přiměřené míry podpory lidem s mentálním postižením
v každodenním životě
• Vytváření podmínek pro rozvoj samostatnosti uživatelů služby
• Přijetí zodpovědnosti za vlastní život s důrazem na důstojnost
a soukromí uživatele služby
Bydlení POHODA
V roce 2021 podali žádost o poskytování služby chráněného bydlení celkem 4 žadatelé. Z
předchozího období bylo v pořadníku dalších 13 žádostí. V průběhu roku 2021 jsme umožnili jedné
žadatelce zkušební pobyt na chráněném bytě se střední mírou podpory, která byla následně přijata
jako uživatelka do služby. Jedna uživatelka služby chráněného bydlení se koncem roku přestěhovala
do vlastního bydlení, což nám udělalo velkou radost. Právě tyhle chvíle, kdy se naši klienti díky naší
práci dokážou postavit na vlastní nohy, nám dokazují, že naše práce dává smysl.

V roce 2021 se nám povedlo:
 Vybavili jsme pokoje některých klientů a společné prostory chráněných bytů novým
nábytkem.
 Vymalovali jsme pokoje a společné prostory ve všech chráněných bytech.
 Zorganizovali jsme letní rekonvalescenční pobyt pro zájemce z řad uživatelů služby chráněné
bydlení v krásném prostřední Krkonoš, v Rokytnici nad Jizerou.
 Během roku jsme spolu s klienty naplánovali a vyjeli na mnoho výletů, prohlídek a akcí.
 Před Vánoci jsme uspořádali sbírku, která umožnila nákup dárků pro obyvatele chráněného
bydlení a splnění jejich vánočních přání.
 Doplnili jsme tým pracovníků chráněného bydlení o 2 kolegy.
 Pracovníci chráněného bydlení se v průběhu roku vzdělávali na mnohých školeních,
akreditovaných kurzech a metodických setkáních.
 Pracovníci služby se zúčastnili týmového i celoorganizačního teambuildingu.
 Podíleli jsme se stážemi a konzultacemi na vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v
soc. službách a specialistů pracujících v sociální oblasti (ergoterapeuti, speciální

pedagogové). Pro praxi jsme připravovali studenty VOŠ a VŠ, své zkušenosti jsme sdíleli s
kolegy ze sociálních služeb.

Statistika:
celkový počet uživatelů: 21
počet lůžek: 22
počet přijatých uživatelů služby: 1
počet ukončených smluv: 0
celkový počet hodin asistence: 49 747,12
průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2021: 50,9 let

Představení týmu:
Mgr. Michaela Veselá, manažerka služby
Sandra Tomášiková, DiS., zástupkyně manažerky, osobní asistentka

Matouš Beránek, osobní asistent
Barbora Droppová, osobní asistentka
Renata Fridrichová, osobní asistentka
Rostislav Matějka, osobní asistent
Mgr. Zdenka Mazúrová, osobní asistentka
Petra Novotná, osobní asistentka
Barbora Otoupalová, osobní asistentka
Mgr. Barbora Padevětová, osobní asistentka
Mgr. Veronika Plevová, osobní asistentka
Bc. Alžběta Trávníčková, osobní asistentka
Anežka Vlková, DiS., osobní asistentka

Asistence POHODA
• 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

Vlivem vývoje ve společnosti a s ohledem na pandemii viru COVID-19 došlo v roce 2021 v konceptu
poskytování terénní odlehčovací služby k výrazným změnám. Poskytování terénních služeb lidem s
mentálním a kombinovaným postižením silně ovlivnil strach z onemocnění, vládní nařízení i výskyt
onemocnění mezi pracovníky. Docházelo k častému rušení asistencí, přestože potřeba pomoci byla v
těchto chvílích pravděpodobně ještě větší než kdy jindy. Někteří z uživatelů přerušili využívání asistenci
úplně, jiní nárazově.

Pro pracovníky tento rok znamenal trávení mnohdy až šestihodinových asistencí v respirátorech a
ochranných pomůckách, což naši práci značně ztěžovalo a narušovalo. Potvrdili jsme si, jak moc je pro
naše klienty důležité vidět mimiku a gestikulaci asistenta. Ochranné pomůcky uživatele s těžším
znevýhodněním znervózňovaly a znesnadňovaly porozumění mezi klientem a asistentem. Hledali jsme
v daných podmínkách nové způsoby práce a komunikace, a to jak s přímými uživateli našich služeb,
tak s pečujícími rodinnými příslušníky. Asistenti byli denně vystavováni riziku onemocnění, ať už při
asistencích samotných nebo při cestování mezi asistencemi. Obsah práce se musel přizpůsobit novým
podmínkám a aktuálním potřebám našich klientů. Byli jsme nuceni se více věnovat psychické podpoře
rodin klientů, zajištění základních životních potřeb a udržování kontaktů mezi širší rodinou,
opatrovníky aj. Pracovníci si museli zvyknout na novou formu týmové spolupráce s výraznějším
využitím on-line prostředí. Porady, supervize, pracovní konzultace a komunikace s rodinami - to vše se
z velké části přesunulo do on-line prostředí. Pracovníci také častěji čelili vypjatým situacím. Velký tlak
byl kladem na zodpovědnost a samostatnější práci. Plánování služeb ovlivňovaly náhlé absence
pracovníků z důvodu karantén a izolací, a vždy bylo třeba bezodkladně zajistit náhradního pracovníka.
Přesto nám toto období nabídlo prostor k úpravě pracovních postupů a návyků. Řadu nástrojů a
postupů, které jsme se naučili používat v covidové době, bychom chtěli využívat i do budoucna.

V roce 2021 se nám povedlo:
 Realizovat asistence i přes ztížené podmínky vlivem COVID-19.
 Zapojit ochranné pomůcky do asistencí, tak aby chránily a zároveň neděsily naše klienty.
 Změnit přístupy práce s ohledem na nové situace.
 Zakomponovat do přímé práce s klienty digitální pomůcky.
 Využívat online platformy při komunikaci týmu, při poradách, supervizích, konzultacích.
 Flexibilně reagovat na nestandardní potřeby klientů.
 Zaučit úspěšně nové kolegy bez předchozí zkušenosti.
Nepodařilo se nám:

-

Poskytovat asistence všem klientům, dle smluv. Obavy z jejich strany byly příliš vysoké.

-

Naplnit očekávaný počet hodin asistence.

-

U klientů, u kterých došlo k přerušení poskytování, se nepodařilo navázat na předchozí práci.
Propad v nabitých dovednostech byl mnohdy značný a bylo potřeba udělat několik kroků zpět
v nastavení individuální spolupráce.

Statistika
Osobní asistence
Celkový počet uživatelů: 31
Počet asistenčních hodin: 2172,5

Počet pravidelných uživatelů služby: 17
Počet uživatelů, jimž byla služba poskytována nepravidelně, v období zvýšené potřeby asistence: 14
Maximální denní kapacita: 6

Terénní odlehčovací služba
Celkový počet uživatelů: 11
Počet hodin podpory: 1380
Maximální denní kapacita: 6

Představení týmu
Mgr. Kateřina Cvrčková, manažerka programu Asistence
Žofie Marková, zástupkyně manažerky, osobní asistentka
Aneta Bernatová, osobní asistentka
Veronika Máchová, osobní asistentka
Kateřina Mládková, osobní asistentka
Bc. Alena Svitáková, osobní asistentka, administrativní podpora
Bc. Trávníčková Alžběta, osobní asistentka
Tereza Wamberová, osobní asistentka
Bc. Tereza Wellnerová, osobní asistentka

Sociální poradenství
Sociální poradenství v roce 2021 bylo stále ještě do značné míry ovlivněno epidemiologickou situací
v ČR a v sociálních službách. Na organizaci se obracelo méně zájemců o služby i poradenství oproti
rokům před pandemií. Základní sociální poradenství bylo v roce 2021 poskytnuto 42 lidem mimo
stávající žadatele a uživatele služeb organizace. Ve většině případů se jednalo o dotazy na služby ze
strany zájemců z různých cílových skupin a jejich blízkých a opatrovníků. Vzhledem k opatřením
v sociálních službách převažovaly telefonické a mailové kontakty.
Sociální pracovnice se účastnila sociálních šetření se žadateli o všechny poskytované služby
v POHODĚ. V Bydlení POHODA se podílela na revizi metodiky individuálního plánování s uživateli,
účastnila se kurzu zaměřeného na facilitaci a grafickou facilitaci. Na základě nové metodiky a
získaných dovedností se účastnila prvních dvou velkých setkání k individuálnímu plánování
s uživateli, kteří směřují do samostatného bydlení. Tématy sociálního poradenství bylo stejně jako
v uplynulých letech především hledání návazných či specifických služeb pro uživatele, zejména šlo o
psychologickou pomoc, dále vyhledávání služeb pro aktivní trávení dne či volného času, podpora

kontaktu s rodinnými příslušníky, řešení oprávněných nároků na úřadech či pomoc s řešením
dluhové situace. Podstatnou součástí práce sociální pracovnice je také komunikace s opatrovníky,
podpůrci a rodinnými příslušníky uživatelů služeb. V roce 2021 byla aktualizována nastavená
spolupráce s opatrovníky při zajištění důležitých životních oblastí uživatelů Bydlení POHODA. Sociální
pracovnice spolupracovala při přijetí nové uživatelky Bydlení POHODA, na její adaptaci a nastavení
odpovídající míry podpory ve službě.
Proběhla setkání a sociální poradenství rodinným příslušníkům pečujícím o člověka s postižením
z terénních služeb. Náplní těchto schůzek byla základní orientace v tom, na co je potřeba myslet, jak
se připravovat a co zajistit při plánování budoucnosti člověka se znevýhodněním, pokud již nebude
v silách pečujícího se postarat.
Sociální pracovnice v průběhu roku 2021 spolupracovala s manažery služeb na tvorbě a revizi
metodických materiálů, uzavírání nových smluv o poskytování služby atd.

Stáže
Individuální stáže

V roce 2021 byl již útlum stáží v důsledku pandemie menší, neboť již bylo dostupné nejen testování
ale také očkování proti viru COVID-19. Individuální stáž tak absolvovalo celkem 14 stážistů. Stáž
absolvovali ve většině případů ve Stacionáři POHODA, v menší míře v Bydlení POHODA. V 8
případech individuálních stáží se jednalo o studenty ergoterapie na Lékařské fakultě Univerzity
Karlovy, ostatní byli studenti sociálních oborů.
Stáže pracovníků mezi organizacemi a exkurze
V roce 2021 proběhla dlouho odkládaná stáž pracovníků z Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči
v sociální službě Bydlení POHODA. Proběhla také tradiční exkurze pro účastníky kurzu Pracovník
v sociálních službách organizace Portus. Účastníkům byly představeny sociální služby v POHODĚ a
způsob práce s uživateli s mentálním znevýhodněním. Pracovníci POHODY naopak využili možnosti
podívat se a získat informace o službách a způsobu práce se stejnou cílovou skupinou v organizaci
Portus.
Představení týmu
Mgr. Kamila Strachoňová, sociální práce a poradenství
Bc. Natálie Venclová, sociální pracovnice junior

Dobrovolnictví
Díky našim dobrovolníkům se mohou klienti věnovat činnostem, které mají rádi, ale na které si sami
netroufají. Většina dobrovolníků, kteří s námi spolupracují dlouhodobě, doprovází klienty na
procházky, za kulturou či do restaurací a kaváren. Tím rozvíjejí rozhled a schopnosti našich klientů, za
což jsme jim moc vděční. V roce 2021 také dobrovolníci příležitostně vypomáhali v kavárně Bílá
vrána při realizaci větších zakázek. I naši spolupráci s dobrovolníky bohužel negativně poznamenala
pandemie onemocnění COVID-19. Za kulturou a gastronomií nebylo možné v určitých obdobích
chodit kvůli vládním nařízením a další společné činnosti klienti i dobrovolníci rušili kvůli obavám
z nákazy. To se negativně promítlo do kvality života klientů, kterým pravidelná setkávání
s dobrovolníky chyběla.

Kavárna Bílá vrána
I v roce 2021 bohužel dění v kavárně negativně poznamenala pandemie onemocnění COVID-19. Kvůli
protipandemickým opatřením jsme neměli příležitost účastnit se spousty tradičních akcí, například
veletrhu neziskových organizací NGO Market nebo festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, což
jsou akce, na kterých jsme v předchozích letech pravidelně zajišťovali catering. Zrušeny byly rovněž
Vánoční trhy na Mariánském náměstí.
I přes to se nám ale podařilo získat několik nových cateringových zakázek pro malé i velké subjekty a
navázat nové dlouhodobé spolupráce. Pro nakladatelství Luxor jsme zajišťovali občerstvení při křtech
knih, zajišťovali jsme catering na udílení medailí Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže a
uskutečnili jsme prodejní akci v pražské Lucerně. Nadále spolupracujeme s O2 nadací a pokračovala i
spolupráce s Breakfaststory, díky níž jsme se dokázali propojit například s Českou Spořitelnou a
dalšími soukromými subjekty. Již tradičně jsme připravovali občerstvení na psí přehlídku
Vyšehradský Voříšek, která podporuje adopce psů z útulků. Také jsme zajišťovali občerstvení na
svatby.

Ohlasy na kvalitu našich zakázek nás velmi těší a potvrzují, že naši práci děláme výborně. Mezi naše
stálé zákazníky patří Asociace veřejně prospěšných organizací, Nadace rozvoje občanské společnosti,
Nadace O2, Nadace Olgy Havlové, P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., Česká spořitelna, organizace
Letokruh, z.ú., vydavatelství Economia a spousta dalších.
Velkou oporou nám po celý rok byly maminky a děti z plaveckého klubu Raftík – plavání miminek.
Klub se nachází vedle kavárny a maminky s dětmi se u nás po plavání vždycky rády zastaví, za což jim
patří naše velké poděkování.
Jakmile to pandemická situace dovolovala, začali jsme oživovat dění v kavárně různými akcemi.
V červnu jsme zde uskutečnili vernisáž obrazů, které namalovali klienti chráněného bydlení a
denního stacionáře POHODY v době koronavirových uzávěr. Patronát nad akcí přijala česká herečka,
moderátorka a příznivkyně POHODY Mahulena Bočanová a obrazy byly v kavárně ke zhlédnutí
v průběhu července a srpna.

Během jara a léta si mohly maminky vybrat z bohatého bazárku dětského oblečení a výdělek z něj
pomohl kavárně překonat tuto nelehkou dobu. V létě jsme navázali spolupráci se Slevomatem, kde
měli zákazníci možnost si zakoupit piknikové koše plné dobrot z Bílé vrány. Již tradičně jsme
v kavárně hostili akci Kočičí blešák na podporu opuštěných koček v útulcích.

V kavárně probíhaly také různé výstavy a autorská čtení, za všechny zmiňme výstavu komiksů
organizace ADRA a autorské čtení Tomáše Nováčka, který zde tímto způsobem představil veřejnosti
svou knihu Na všem je chlup pravdy.
S koncem prázdnin jsme zahájili cyklus cestopisných přednášek životního optimisty, dobrodruha a
bojovníka za záchranu ekosystémů Huberta Čížka. Specialista na tropické lesnictví vypráví v útulném
prostředí kavárny o svých zážitcích z míst, kam se běžně turisté nedostanou. V budoucnu plánujeme
rozšířit program kavárny o koncerty a další zajímavé přednášky pro širokou veřejnost.
V závěru roku oslavila kavárna 10. výročí od svého založení. Jsme hrdi na to, že díky skvělému týmu i
věrným zákazníkům můžeme dlouhodobě zaměstnávat lidi s mentálním znevýhodněním a pomáhat
jim v lepším uplatnění na pracovním trhu.

Statistika
Počet zaměstnanců se znevýhodněním: 8
Celkový počet zaměstnanců: 19
Průměrný měsíční počet hodin odpracovaný člověkem se znevýhodněním 45,5

Představení týmu
Ing. Barbora Chomátová, provozní kavárny
Jindřiška Mlsová, zástupkyně provozní
Barbora Feifarová, vedoucí směny
Renata Flígrová, kuchařka
Gabriela Foglar, vedoucí směny
Jana Korčáková, vedoucí směny
Petra Kyselová, vedoucí směny
Lenka Mašatová, uklízečka
Rostislav Matějka, vedoucí směny
Lukáš Rýva, kuchař
Romana Šedivá, vedoucí směny
Zaměstnanci se znevýhodněním
Lucie Cibulková
Tomáš Drhovský
Tereza Hanzlíčková
Michal Hoza
Zdena Miková,
Kristýna Proklešková
Jana Pokorná
Barbora Vojtková

PR a Fundraising
Hlavním cílem fundraisingového, PR a marketingového týmu v uplynulém roce bylo udržení provozu
kavárny Bílá vrána a zachování pracovních míst pro naše kavárníky. Navzdory všem proticovidovým
opatřením se nám toto podařilo splnit. Na provoz sociálního podniku jsme ani v roce 2021 nečerpali
žádné dotace a náklady hradili z výdělku kavárny, jejích cateringových služeb, z vlastních prostředků
organizace POHODA a v neposlední řadě z darů individuálních i firemních dárců. Zároveň jsme
usilovali o lepší prezentaci POHODY v online prostředí, kam se přesunula většina aktivit společnosti.
Sociální sítě a podcasty
V dubnu roku 2021 se oddělení PR rozšířilo o dvě nové kolegyně – Kláru Šuhajovou a Martinu
Houdkovou, což umožnilo rozvoj marketingových aktivit a dalších činností, jejichž účelem bylo
zvýšení povědomí veřejnosti o POHODĚ a Bílé vráně. Začali jsme pravidelněji a důkladněji informovat
o činnosti našich služeb na sociálních sítích, a to nejen na Facebooku, ale i na nově založeném
instagramovém účtu POHODY. Výsledkem je dosud 120 followerů a spousta pozitivních ohlasů na
naši činnost.
Připravili jsme mimo jiné seriál o Stacionáři POHODA a Asistenci POHODA a pravidelně jsme
informovali o činnosti našich služeb a klientů. Tím jsme nechali nahlédnout širší veřejnost do života
lidí s mentálním postižením.

Začali jsme také vysílat nový podcast na podporu Bílé vrány s názvem Vrána k vráně, který mohli
diváci jednou za 14 dní zhlédnout na našem YouTube kanálu. V podcastu jsme probírali aktuální
témata se zajímavými lidmi a jeho hosty se stali mimo jiné například Medici PRO očkování, česká
spisovatelka Martina Bittnerová, Erik Čipera z Asistence, o.p.s. nebo český spisovatel a autor knih o
historii pražských hospod a kaváren Radim Kopáč. Cílem podcastu bylo informovat naše příznivce o
zajímavých tématech a zároveň získat podporu pro kavárnu Bílá vrána, která se stále potýkala
s nedostatkem financí způsobeným koronavirovou pandemií a s ní spojenými vládními zákazy.
Vysílání podcastu bylo bohužel v červenci ukončeno z důvodu odchodu Martiny Houdkové.

V létě jsme na webu i sociálních sítích pravidelně informovali o zážitcích našich klientů z dovolené
v Rokytnici nad Jizerou a léto plné zážitků jsme zakončili na Beach Help Cupu, kde pro nás týmy
Neumíme to! a Sunshine vybojovaly přes 16 tisíc Kč.
V závěru roku se změnilo obsazení pozice fundraiser - Petra Švarce vystřídala Ivana Homolková, což
se pojilo s revizí našich výzev na Darujme.cz a jejich větší propagací. Jeden příklad za všechny: velmi
úspěšná byla výzva s názvem Ježíšek v chráněném bydlení, jejímž účelem bylo vybrat peníze na dárky
pro klienty, které už nemá kdo obdarovat. Opět se ukázalo, jak úžasnou komunitu kolem sebe
POHODA má, jelikož se podařilo vybrat celou částku a klientům jejich vysněná přání splnit.

Podpora od dárců
Velké poděkování patří našim dárcům za štědré dary a dlouhotrvající podporu. Celkem jsme za rok
2021 od firemních i individuálních dárců získali přes 500 tisíc Kč a také nefinanční dary - od
společnosti Dr. Müller Pharma s.r.o. vitamínové a kosmetické balíčky pro naše klienty i zaměstnance,
od firmy Pragoflora s.r.o. vánoční stromky do našich chráněných bytů. Společnost OLREDO spol.
s r.o. podpořila sociální podnik Bílá vrána a od Nadačního fondu Veolia jsme získali prostředky na
vzdělávání pracovníků Stacionáře POHODA, zajištění materiálu a know-how k rozšíření aktivit pro
současné i nové uživatele služby. Část prostředků na naše služby jsme obdrželi také v rámci
ekologicko-charitativního projektu Sbírej toner od společnosti KMP Bürotechnik spol. s r.o. Přes
darovací platformu Darujme.cz jsme během roku realizovali tři výzvy – Darujte v Pohodě na podporu
sociálních služeb, Narozeninová výzva k 10 letům výročí kavárny a Ježíšek v chráněném bydlení na
vánoční dárky pro klienty. Opět se ukázalo, jak úžasnou komunitu kolem sebe POHODA má a kolik
příznivců nás podporuje v našem poslání. Žádali jsme také o poskytnutí prostředků na více

asistenčních hodin pro naše klienty v projektu Nadace L´Oreal. Bohužel náš záměr nepatřil mezi
vybrané.

E-shop
Prostředky pro kavárnu se nám také dařilo získávat přes náš e-shop www.jsemvpohode.cz, na němž
jsme kromě stálého sortimentu kavárny nabízeli i sezónní produkty k 1. Máji, ke Dni matek či Dni
otců. Koncem roku 2022 prošel e-shop zásadní vizuální proměnou, kdy došlo ke zpřehlednění a
uspořádání nabídky, což se pozitivně promítlo i do tržeb, které byly v období listopad – prosinec
2022 největší za celou historii fungování e-shopu. V rámci rozšíření e-shopové nabídky jsme rovněž
nechali vyrobit několik nových produktů. Jednalo se zejména o merch Bílé vrány v podobě vraních
triček, vraních zápisníčků, či vraních hrnečků, ale i o další sortiment, třeba vánoční a novoroční
přáníčka.
Oživování ulice Ve Smečkách
Jakmile to pandemická situace dovolovala, začali jsme také oživovat dění v kavárně různými akcemi.
V září jsme se rozhodli oživit nejen naši kavárnu, ale i celou nechvalně známou ulici Ve Smečkách a
v rámci festivalu Zažít město jinak jsme uspořádali akci Zažít Smečky jinak. Do akce se na náš popud
zapojilo dalších devět podniků v ulici i místní obyvatelé. Připravili jsme pro návštěvníky pestrý

program od ochutnávek našich dobrot, přes únikovou hru a přednášku o temné historii Smeček, až
po zlatý hřeb v podobě přístupu na jindy uzavřenou střechu, kde jsme podávali občerstvení a
zorganizovali koncert kapely Backdoorman. Akce měla výborné ohlasy u účastnících se subjektů,
návštěvníků i představitelů městské části Praha 1, kteří nad ní laskavě převzali záštitu. Festivalem
Zažít Smečky jinak jsme rovněž chtěli nastartovat komunitní život v ulici, propojit lidi, kteří zde žijí a
podnikají a ukázat ulici Ve Smečkách v jiném světle, jako otevřenou, zajímavou ulici, kam se lidé
nemusejí bát zajít, což se nám alespoň do jisté míry povedlo. Reportáž z akce se následně dokonce
objevila v pořadu České televize Z Metropole.
Na Smečky jinak jsme následně v listopadu navázali menší adventní akcí s názvem Zahájení adventu
Ve Smečkách, kdy jsme rozsvítili ulici Ve Smečkách lampionovým průvodem a oživili jsme ji hudbou
dudáka, který zahrál a zazpíval tradiční vánoční písně. V dílně Jedna Bedna pak probíhala vánoční
tvořivá dílnička, před Bílou vránou se podávalo občerstvení a v baru Ježkovy Voči odehrála večerní
koncert kapela Backdoorman. Podařilo se navodit skvělou předvánoční atmosféru a advent jsme tak
společně přivítali se vší parádou.

Představení týmu:
Mgr. Klára Šuhajová, komunikace s veřejností a marketing
Mgr. Ivana Homolková, fundraiser, individuální péče o dárce

PhDr. Petr Švarc, fundraiser
Mgr. Martina Houdková, komunikace s médii

Seznam dárců a podporovatelů v roce 2021
Seznam dárců
KMB Bürotechnik, spol. s r.o.
Pragoflora, s.r.o.
Nadační fond Veolia
Help Cup, z.s.
Dr. Müller Pharma s.r.o.
OLREDO spol. s r.o.
KB SmartPay – Wordline Czech Republic s.r.o.
Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s.
Fórum dárců, z.s.
Webnode CZ s.r.o.
Srdečně děkujeme všem individuálním dárcům.
Za podporu děkujeme též Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, Hlavnímu městu
Praha a jednotlivým městským částem:
Městská část Praha 1
Městská část Praha 3
Městská část Praha 4
Městská část Praha 6
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 11
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
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