Duševní zdraví,
Obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008
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I. Sídlo organizace
Název: Duševní zdraví, obecně prospěšná společnost
Sídlo: náměstí přerovského povstání 1, 750 01 Přerov
IČ: 27836886
DIČ: CZ27836886

II. Vznik a postavení organizace
Duševní zdraví, o. p. s. se sídlem v Přerově byla založena na základě Smlouvy
o založení obecně prospěšné společnosti ze dne 20. ledna 2008. Duševní zdraví, o. p. s.
je pokračovatelem nadace Duševní zdraví a nadačního fondu Duševní zdraví.
Organizace existuje již od roku 1995, ve stávající formě funguje od roku 2008.
Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastním účtem. Hospodaří s majetkem
a finančními prostředky, je povinna vést účetnictví v rozsahu stanoveným zákonem.
Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich
plynoucí.
Řídí se obecně závaznými předpisy a pokyny zřizovatele.
Statutárním orgánem je předsedkyně správní rady.

III. Veřejný závazek, zaměření a činnost organizace
1. Poslání:
Destigmatizace, odstranění sociální izolace, podpora nezávislosti a samostatnosti ve
zvládání každodenních činností, udržení a podpora žádoucích změn ve stavu uživatele
služby, k nimž došlo v důsledku léčby, posílení osobních odpovědnosti, kompetencí
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a schopností klientů. Posláním služby je poskytnutí včasné a snadno dosažitelné
pomoci, přispět ke zkvalitnění života a podpořit sociální začlenění osob nacházejících
se v nepříznivé sociální situaci a vést uživatele služby k odpovědnosti za vlastní
jednání a život.
2. Cíle:
- Zajištění sociálních kontaktů.
- Zprostředkování sociálně terapeutických aktivit.
- Vytvoření podmínek k návratu do běžného života
- Stabilizace režimu a denních návyků uživatele služby.
- Pomoc při uplatňování zákonných práv a nároků uživatele.
- Samostatnost uživatele služeb
- Rozvoj specifických schopností a dovedností uživatelů služby prostřednictvím
různých aktivizačních činností.
- Posilování návyků a nácvik výkonů pro samostatný život běžných a nezbytných.
- Využití zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí alternativním způsobem.
- Orientace klientů v problematice úředních jednání a jejich oprávněných nároků
a posílení schopnosti své oprávněné zájmy prosazovat.
3. Zaměření a činnost:
Hlavní účel organizace: Poskytování sociální služby jako souboru činností podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
Předmět činnosti:
a) Poskytování sociální služby jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí o registraci
poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v platném znění
b) Definice poslání, cílů a okruhu osob, kterým je sociální služba určena.
c) Provádění dalších činností v sociálních službách: provozní, technické, ekonomické
a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění účelu a předmětu činnosti.
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4. Poskytovaná služba:
Na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný
k rozhodování podle ustanovení §78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. byla podána
žádost o registraci sociální služby Sociální rehabilitace dle § 70 zákona
č. 108/2006Sb., Zákona o sociálních službách. Duševní zdraví, o. p s. se tak stane
poskytovatelem sociálních služeb registrovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí
v Registru poskytovatelů sociálních služeb.
Klub Denního stacionáře
Členové Klubu DS se scházejí v rámci projektu Klub denního stacionáře. Věnují se
různým pravidelným aktivitám:
Pondělí: Filmový klub
Úterý: Výtvarná dílna
Středa: kurz anglického jazyka. Každou poslední středu v měsíci se koná schůzka
Klubu Denního stacionáře.
Čtvrtek: Rehabilitační cvičení
Kromě těchto pravidelných aktivit se konají :
- Jednodenní výlety po okolí města Přerova - akce probíhají zpravidla třikrát za rok.
- Návštěvy různých kulturních akcí v Přerově nebo okolí – jedná se o návštěvy kina,
divadla, koncertů a podobně.
- Další aktivity: turnaj ve stolním tenise, Vánoční večírek, posezení u „táboráku“
Cíl a náplň akce je volen dle zájmu a na základě možností.
Uživatelům je zprostředkován kontakt se sociálním prostředím, setkávají se s lidmi,
kteří mají podobné problémy, ale i s lidmi zdravými Prostřednictvím sociální
pracovnice jsou uživatelé seznamováni s metodami potřebnými k dosažení svých
oprávněných nároků (- praktická instrukce a pomoc při vyplňování formulářů, psaní
úředních dopisů a podobně). Služba je poskytována ambulantně.
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IV. Stavební a technické uspořádání
Služba je poskytována v pronajatých prostorách polikliniky MENS, nám. Přerovského
povstání 1, 750 00 Přerov. K dispozici je vybavená kuchyň včetně běžných spotřebičů,
nádobí a jídelního stolu, kde mohou lze nejen stolovat, ale také scházet se, místnost
pro výtvarnou činnost s výtvarnými pomůckami, společenská místnost, televizor,
knihovna s možností zapůjčení knih, místnost pro cvičení s gymnastickými
pomůckami, radiopřijímač s přehrávačem audiokazet a CD přehrávačem, stůl pro
stolní tenis. Prostory organizace nemají bezbariérovou úpravu. Některé kulturní a jiné
akce se odehrávají mimo výše uvedené prostory v závislosti na náplni jednotlivých
akcí.

V. Základní údaje o cílové skupině
Služba je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním, které
podstoupily psychiatrickou léčbu, nebo se podrobují ambulantní psych. léčbě a mají
zájem službu využívat. Je určena pro uživatele, kteří chtějí řešit svou stávající
nepříznivou sociální situaci a docházejí dobrovolně.
Služba není určena pro osoby v akutní fázi psychického onemocnění, které vyžadují
hospitalizaci nebo pobyt v pobytovém zařízení s celodenní péčí, nebo osobám
s dekompenzovaným psychickým onemocněním. Službu nemohou využívat lidé, kteří
se z jakéhokoliv důvod nemohou dopravit do působiště poskytovatele

VI. Základní personální údaje
Předsedkyně správní rady, ředitelka organizace:
PhDr. Blanka Rektorová
Sociální pracovník:
Bc. Lenka Podešvová
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Pracovníci v sociálních službách:
Jana Habáňová
Ivana Špunarová

VII. Hospodaření organizace
Organizace hospodařila dle schváleného rozpočtu.

VII. Finanční plán na rok 2009
Rozpočet na rok 2009 viz. příloha I

VIII. Vedení organizace, kontakty
Předsedkyně správní rady Duševní zdraví, o. p. s., PhDr. Blanka Rektorová
e-mail: rektorova@mens
Sociální pracovník: Bc. Lenka Podešvová,
e-mail: Lenka.Podesvova@seznam.cz
Poštovní adresa: náměstí Přerovského povstání 1, Přerov, 750 02
Telefon: 581 204 437
Fax : 581 204 702
E-mail: Lenka.Podesvova@seznam.cz
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Příloha I
Finanční plán na rok 2009

Název projektu: Zajištění provozu Klubu Denního stacionáře

Kancelářské potřeby
Vybavení

5 000,00
20 000,00

Pořízení materiálu pro zájmovou činnost uživatelů
Opravy a údržba movitých věcí
Čisté nájemné (bez plateb za související služby)

16 000,00
3 000,00
30 000,00

Doprava klientů dojíždějících do organizace.
Zpracování účetnictví a mzdové agendy
Jiné provozní náklady celkem (vstupné)
Mzdové/platové náklady celkem
Zákonné odvody zaměstnavatele celkem
Celkové náklady

32 000,00
8 000,00
3 000,00
180 000,00
63 000,00
360 000,00
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