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Úvodní slovo  

 
Vážení přátelé, 

 

pokud držíte v rukou tuto výroční zprávu  obecně prospěšné společnosti „Duševní zdraví“, patříte 

pravděpodobně mezi uživatele, poskytovatele, nebo příznivce, ať už současné, nebo budoucí, výše 

jmenované společnosti. 

Tato zpráva referuje o roku 2014 v ops DZ. Byl pro nás velmi úspěšný. Vedle každodenní  práce a 

každotýdenních aktivit pro uživatele, se nám podařilo prezentovat společnost DZ  na akcích pro odbornou 

veřejnost. Velmi úspěšná byla zejména naše účast na   33. konferenci sociální psychiatrie, která se v Přerově 

v listopadu 2014 uskutečnila. Fenomenální potlesk sklidila zejména módní přehlídka recyklovaných modelů, 

které připravila dílna ručních prací pod vedením Jany Habáňové. Celá akce se podařila i díky zapojení řady 

uživatelů, kteří či které předváděli šaty,  pomáhali při rukodělných dílnách, či se účastnili odborného 

programu. 

Rok 2014 se pro naši organizaci nesl v duchu  přípravy reformy péče o duševně nemocné, o které se 

v psychiatrické společnosti hodně diskutuje. Základním pilířem této reformy je komplexní, ne jen zdravotní 

a ne jen medikamentózní péče, ale i  péče  psychosociální, poskytovaná pacientům v jejich prostředí. 

V srpnu roku 2014 jsme tedy rozšířili poskytovanou ambulantní formu sociální služby o službu terénní. 

Snažíme se touto formou zaměřit i na uživatele, kteří nejsou schopni, díky své nemoci, přijít za námi. Rok 

2015 bude v tomto smyslu velmi zlomový. 

Dovolte mi popřát Vám do něj hodně zdraví, hodně chuti k boji s nemocí, či chuti pomáhat těm, kdo 

s nemocí musí bojovat. Dovolte mi poděkovat  za srdce všem příznivcům, sponzorům či podporovatelům za 

jejich ochotu, pomoc či finanční podporu našich plánů. Všem zaměstnancům děkuji za nasazení, nadšení a 

dobou práci, kterou v roce 2014 odvedli. Našim uživatelům děkuji za nasazení, se kterým budují spolu 

s Vámi všemi dobré jméno obecně prospěšné společnosti Duševní zdraví. Ať se nám všem daří. 

 

 

 

 

         PhDr. Blanka Rektorová 

předsedkyně správní rady Duševního zdraví, o. p. s.  
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 1) Základní informace o společnosti a poskytované sociální službě 

Společnost Duševní zdraví, o. p. s. (IČ: 278 36 886) byla založena bez majetkového vkladu zápisem 

do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ostravě (oddíl O, vložka 1003) 

dne 18. 3. 2008. Původními zakladatelkami společnosti jsou PhDr. Blanka Rektorová a Bc. Kateřina Mozrová, 

DiS.  Na zasedání valné hromady ze dne 22. 7. 2011 (zápis č. 1/2011) Bc. Kateřina Mozrová, DiS. oznámila 

odstoupení z pozice zakládajícího člena společnosti Duševní zdraví, o. p. s.   

Od 1. 4. 2009 je Duševní zdraví, o. p. s. poskytovatelem registrované ambulantní sociální služby - sociální 

rehabilitace (identifikátor služby: 4183576), název služby Klub Denního stacionáře. Služba je od počátku 

poskytována v pronajatých prostorách budovy polikliniky MENS s. r. o., ve které sídlí i Psychosociální 

centrum Přerov (součástí centra je Denní stacionář s psychoterapeutickou péčí), s nímž společnost úzce 

spolupracuje. 

Adresa sídla společnosti: Duševní zdraví, o. p. s. 

                         nám. Přerovského povstání 2803/1, 

                                                                        Přerov I - Město, 

                                                                        750 02 Přerov 

Kontakty: 

Tel./mob:                                     581 204 437 / 777 92 92 15 / 777 92 92 16 

Email:                info. dusevnizdravi@gmail.com 

Web:         www.dusevnizdravi.com  

 

Orgány společnosti v roce 2014 

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Duševní zdraví, o. p. s. vymezuje v bodě VII. následující 

orgány společnosti: 

 ředitel 

 správní rada 

 dozorčí rada 

Funkci ředitelky vykonává Bc. Kateřina Mozrová, DiS. na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele obecně 

prospěné společnosti s účinností od 1. 1. 2012.  

V roce 2014 nedochází ke změně členů správní a dozorčí rady. Správní rada má 3 členy, dozorčí rada 3 členy. 

Zakládací smlouva (bod XI., odst. 1.) umožňuje členy správní a dozorčí rady odměňovat - v roce 2014 není  

vyplacena žádná odměna za výkon funkce.  
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Členové správní a dozorčí rady Duševního zdraví, o. p. s. v roce 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis realizace poskytování sociální služby 

Posláním služby je podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohly vést 

plnohodnotný život podle svých představ - zejména podporou nezávislosti a samostatnosti ve zvládání 

každodenních činností, podporou žádoucích změn, k nimž došlo v důsledku léčby, posílením osobních 

kompetencí a schopností. 

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním ve věku od 16 do 80 let, které podstoupily 

psychiatrickou léčbu, nebo se podrobují ambulantní psychiatrické léčbě, a které chtějí řešit svou stávající 

nepříznivou sociální situaci.  

Služba není určena pro osoby v akutní fázi psychického onemocnění, které vyžadují hospitalizaci nebo pobyt 

v pobytovém zařízení s celodenní péčí. 

Od 1. 6. 2014 dochází ke změně nastavení cílů organizace, tzn. k zúžení okruhů cílů. Cíle vychází 

z připravované reformy péče o duševní zdraví, důraz položen na udržení efektu léčby. 

Cíle sociální služby:  

 Začleňování do běžného života včetně pracovního uplatnění. 

 Zajištění sociálních kontaktů. 

 Rozvoj specifických schopností a dovedností uživatelů prostřednictvím aktivizačních činností. 

 Destigmatizace osob se zkušeností s duševním onemocněním. 
 

Okamžitá kapacita služby je 15 uživatelů, a to s ohledem na skupinové aktivizační a vzdělávací aktivity, při 

nichž je maximální účast 10 uživatelů služby. 

SPRÁVNÍ RADA 

(volba členů na zasedání valné hromady, 
zápis č. 1/2012): 

 

Předsedkyně správní rady:  

PhDr. Blanka Rektorová      

 
Miloslava Řezníčková 

 
Renata Klimecká 

DOZORČÍ RADA 

Lenka Antoniazi 

(zvolení na zasedání valné hromady, zápis 
č. 1/2012 

Bc. Vladimíra Kopcová  

(opětovné zvolení na zasedání dozorčí 
rady, zápis č. 1/2014) 

Bc. Klára Elšíková  

(opětovné zvolení na zasedání dozorčí 
rady, zápis č. 1/2014) 
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2) Co podstatného přinesl rok 2014 

 
     K 31. 12. 2014 ukončení veřejné zakázky Poskytování sociálních služeb „Sociální rehabilitace“ v 

Olomouckém kraji,  v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje - Vybrané služby sociální prevence v 

Olomouckém kraji (samostatná podkapitola 6.1.) 

 33. konference sociální psychiatrie v Přerově 

Konference se uskutečnila v listopadu 2014 v Přerově - hlavním tématem byla „Transformace a region“, 

podtitul „Transformace služeb pro duševně nemocné na místní úrovni“. Duševní zdraví, o. p. s. se do 

organizace akce aktivně zapojila, možnost prezentovat svou činnost v průběhu celé konference (vlastní 

informační stánek) a práci s uživateli služby (prodejní výstavka, workshop – tvorba palisád). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                           Prezentace činnosti organizace na 33. konferenci sociální psychiatrie v Přerově 

 
 Rozšíření formy poskytování sociální služby sociální rehabilitace, práce v multidisciplinárních týmech 

V srpnu 2014 je schválené rozšíření poskytování sociální služby o formu terénní. Snaha je vybudovat 

komplexní zdravotně - sociální péči o osoby s chronickým duševním onemocněním, které nejsou schopny se 

účastnit ambulantní formy sociální rehabilitace. V rámci multidisciplinárního týmu se pracuje s celou složkou 

osobnosti uživatele/pacienta. Tým je tvořen sociálními pracovníky, psychiatrickými sestrami, 

psychologem/psychiatrem. Terénní forma služby v multidisciplinárním týmu naváže 

kontakt s pacienty/uživateli už v průběhu hospitalizace, pomůže s pravidelným užíváním léků i se změnou 
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postojů k léčbě, s adaptací v rodině i s fungováním v problémech běžného života. Práce v přirozeném 

prostředí klienta umožní větší zapojení rodiny a blízkých lidí v pacientově okolí. Terénní forma sociální služby 

bude poskytována od roku 2015. 

 

 Reforma péče o duševní zdraví 

Jedním z cílů reformy je zlepšit vzájemnou provázanost služeb  v oblasti zdravotní a sociální, zajistit větší 

možnost sociální integrace potlačováním stigmatizace duševně nemocných ve společnosti. Duševní zdraví, o. 

p. s. se od počátku svého působení zaměřuje na potlačení stigmatizace osob s chronickým duševním 

onemocněním ve společnosti (realizace osvětové akce Den pro duševní zdraví 8. 10. 2014, Den otevřených 

dveří 11. 4. 2014); pořádání akcí  za účelem zprostředkování společenského kontaktu - návštěvy kina, 

koncertu, plaveckého areálu aj.),  na propojení oblasti zdravotní a sociální - i v roce 2014 se na zajištění 

služby personálně podílejí pracovnice v sociálních službách, které jsou zároveň psychiatrickými sestrami v 

Psychosociálním centru Přerov.  

Příprava pracovníků Duševního zdraví, o. p. s. na reformu probíhá formou účasti na konferencích, kde se 

setkávají se zahraničními zkušenostmi s reformou (např. zkušenosti z Finska, Holandska, Itálie). 

 

 Dotazníkové šetření pro uživatele služby ke kvalitě poskytované služby za rok 2013  

V období listopad – prosinec 2013 měli uživatelé možnost se anonymně vyjádřit k poskytování sociální 

služby formou dotazníku. Dotazníky jsou vyhodnoceny v lednu 2014.  

Výstupy dotazníku, s nimiž se v roce 2014 pracuje: 

1) uživatelé se o službě dozvěděli od svého psychologa a psychiatra (48 %) nebo v Denním stacionáři 

Psychosociálního centra Přerov (41 %) 

2) nabídka aktivit uživatelům plně vyhovuje (78 %) 

3) uživatelé jsou rozhodně spokojeni s přístupem pracovníků (85 %) 

4) poskytovaná služby uživatelům rozhodně pomohla (70 %) 

5) 93 % uživatelů uvedlo, že jim služba umožnila kontakt s druhými 

Písemná zpráva s výsledky dotazníkového šetření je uložena v kanceláři sociálních pracovnic.  
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 Spolupráce s Rotary Club Přerov  

Dne 17. 12. 2014 se v prostorách Duševního zdraví, o. p. s. uskutečňuje tradiční předvánoční setkání s členy 

Rotary Clubu Přerov, představiteli Psychosociálního centra v Přerově a Duševního zdraví, o. p. s. Prohloubení 

spolupráce a předání informací k činnosti organizace za rok 2014. PhDr. Rektorová, předsedkyně správní 

rady Duševního zdraví, o. p. s., společně s primářem Psychosociálního centra MUDr. Jurajem Rektorem 

hovoří o reformě psychiatrické péče, významu práce v multidisciplinárních týmech, rozšíření formy 

poskytování sociální služby v roce 2015. 

 

3) Uživatelé služby  

Uživateli služby sociální rehabilitace jsou osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 16 do 80 

let. Jedná se o osoby, které se vlivem svého onemocnění potýkají s pocity izolace, deprivace, bezmoci, 

nezájmu ze strany okolí, ztrácí pocit jistoty a bezpečí. Většina osob cílové skupiny má z důvodu nemoci 

přiznaný invalidní důchod, je v evidenci úřadu práce. 

V roce 2014 službu využívá 55 uživatelů služby (67 % žen, 33 % mužů), tzn. osoby s uzavřenou 

smlouvou o poskytování sociální služby sociální rehabilitace.   

Základní sociální poradenství jsme poskytli 48 x. Denní kapacita služby je 15 osob s ohledem na skupinové 

aktivity, u nichž je okamžitá kapacita nastavena na 10 osob. 

Vývoj počtu uživatelů využívajících službu v letech 2010 - 2014 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 

počet uživatelů (osoby) 59 70 77 72 55 

ženy 45 48 51 46 37 

muži 14 22 26 26 18 

 

Věková struktura uživatelů: 

Dospělí (27 – 64let):         47 osob /z toho 30 žen, 17 mužů/ 

Mladší senioři (65 – 80let): 8 osob /z toho 7 žen, 1 muž/ 

 

Službu v roce 2014 využívá méně uživatelů – uživatele se podařilo zapojit do pracovního procesu, došlo k 

ukončení spolupráce po dohodě s uživateli, kteří Smlouvu o poskytování služby uzavřeli, avšak dlouhodobě 

službu nevyužívali, tzn., byli neaktivní. 
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4) Projekty Duševního zdraví, o. p. s.  

V roce 2014 Duševní zdraví, o. p. s. realizuje 3 projekty (v rámci projektů je poskytována sociální služba - 

sociální rehabilitace): 

- „Klub Denního stacionáře“ (tento projekt je rozšiřován a zkvalitňován od roku 2008) 

Cílem projektu je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním následnou rehabilitaci, 

ambulantní sociální službou navázat na výsledky léčby psychiatrů a psychologů, zprostředkovat sociální 

kontakty a získat/obnovit/prohloubit znalosti, schopnosti, dovednosti oslabené v důsledku onemocnění. V 

rámci projektu jsou v nabídce pravidelné skupinové aktivity, jejímž smyslem je aktivizace, vzdělávání a 

zprostředkování kontaktu uživatelům služby, poskytnutí základního sociálního poradenství.  

- „Pobyt na obnovu duševních sil“  

Cílem projektu je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním opustit domácí prostředí, narušit 

stereotypní způsob života, posílit kognitivní funkce, podpořit zdravou složku osobnosti a navázat, prohloubit 

kontakty s ostatními uživateli služby v nestresovém prostředí. Pobyt se realizuje každým rokem - realizovalo 

se celkem 5 pobytů, jichž se každým rokem účastní +/- 20 uživatelů služby,  

- „Program pro zdravý životní styl osob s chronickým duševním onemocněním“. 

Cílem projektu je získání informací a praktických zkušeností v oblasti zdravého životního stylu - zaměření na 

propojení fyzické a psychické kondice, pomoc s nastavením vhodných stravovacích návyků u osob s 

chronickým duševním onemocněním.  

Sociální služba je podpořena: 

- finančními prostředky získanými z veřejné zakázky Poskytování sociálních služeb „Sociální 

 rehabilitace“ v Olomouckém kraji, v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje - Vybrané 

 služby sociální prevence v Olomouckém kraji (realizace projektu od 1. 1 2013 - 31. 12. 2014) 

- finančními prostředky získanými v rámci grantového programu statutárního města Přerova 

- nadačním příspěvkem Nadace ČEZ 

- finančními dary od právnických a fyzických osob, anonymních dárců 

- finančními prostředky z veřejné sbírky Duševního zdraví, o. p. s.  

- bezplatnou výpůjčkou prostor na akci Vítání jara 

 



11 

Loga podporovatelů služby - veřejné zdroje 2014  

 

Evropský sociální fond v ČR 

                                     Olomoucký kraj                                              Statutární město Přerov  

 

Loga podporovatelů služby - neveřejné zdroje 2014 

                   Nadace ČEZ                                    Rotary Club Přerov           Psychosociální centrum Přerov  

 
 

 
 
 
 
 

Pivovar Zubr Přerov 
 

Sociální služba - sociální rehabilitace flexibilně reaguje na potřeby cílové skupiny. Na základě individuálního 

přístupu  k uživatelům služby dochází k nabídce podpory v seberealizaci a získání podpory při uplatnění se 

na trhu práce, zprostředkování sociálních kontaktů, zapojení se do běžných činností v rámci společnosti,  

k poskytování aktivizačních a vzdělávacích aktivit (pravidelné/jednorázové), základního sociálního 

poradenství. Součástí služby je i osvěta veřejnosti, destigmatizace cílové skupiny. 
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5) Realizované aktivity v roce 2014 

V roce 2014 společnost zachovává pravidelné skupinové vzdělávací a aktivizační aktivity, které zajišťovala v 

předchozím roce, a to tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám uživatelů a byly v souladu s hlavními cíli 

sociální služby (viz kapitola 1). Účast na aktivitách je doložena prezenční listinou, příp. závěrečnou zprávou. 

Pravidelně a bez úhrady jsou poskytovány následující skupinové vzdělávací a aktivizační činnosti (každá 

aktivita probíhá 1 x týdně s ohledem na personální zajištění) - keramická dílna, dílna ručních prací, výtvarná 

dílna.  

V rámci skupinových aktivit jsou vytvářeny výrobky, které se prodávají (v rámci veřejné sbírky),  nebo darují 

(udržení spolupráce s Ornitologickou stanicí Přerov, přerovskou nemocnicí - s novorozeneckým  a dětským 

oddělením, Nemocnicí Nové Město na Moravě - dětské oddělení). Uživatelé mají možnost výrobky osobně 

předat – kontakt se zástupci nemocnic, stanice, kde je uživatelům za jejich práci poděkované. Tato osobní 

předávání přispívají k destigmatizaci osob s chronickým duševním onemocněním a motivování k další 

činnosti. Uživatelé vědí, že jejich práce má smysl, dokáže potěšit druhé. 

K dalším skupinovým aktivizačním a vzdělávacím aktivitám, na které uživatelé v roce 2014 mohou bezplatně  

a pravidelně docházet, patří kondiční cvičení, kurz vaření, anglický jazyk (aktivity probíhají 1 x týdně), 

středeční Klub Denního stacionáře (poslední středa v měsíci je věnována skupinovému setkávání uživatelů s 

psycholožkou a pracovníky Duševního zdraví, o. p. s.). 

 

U skupinových aktivit a akcí došlo v období leden – duben 2014 k rozšíření nabídky za účelem předávání 

informací a praktických zkušeností v oblasti zdravého životního stylu, propojení fyzické a psychické kondice: 

 Kurz zdravého vaření – osvojení si přípravy zdravých jídel, získání a předání si receptů za účelem 

přípravy jídla i doma, práce s rozpočtem nákupu surovin (celkem 13 setkání) 

 Program pro dobré zdraví – rady a tipy pro zdravý životní styl, obohacení o znalosti tzv. potravinové 

pyramidy – členění stravy do jednotlivých okének, úprava stravovacích návyků (celkem 9 setkání) 

 Autogenní trénink – uživatelé se mohou naučit správně relaxovat, probíhá nácvik pravidelného 

dechu, pocitu tíhy, tepla v oblasti břicha, chladu na čele aj. (celkem 11 setkání) 

  Návštěvy plaveckého areálu – návštěvy bazénu probíhaly i dříve, avšak v tomhle období došlo 

k navýšení počtu návštěv, místo 1 x měsíčně se na bazén chodí 2 x měsíčně (celkem 7 návštěv) 

 Kondiční cvičení – uživatelé mají možnost zacvičit si s cvičebními pomůckami jako je posilovací 

guma, činky, přičemž pro většinu uživatelů se jedná o první kontakt s takovými pomůckami (celkem 

14 setkání) 
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V rámci sociální služby sociální rehabilitace byly realizovány následující kulturní, sportovní, společenské a 

osvětové akce: 

 3 x kino (Přerov), 1 x koncert (Přerov), 1 x vánoční večírek pro uživatele služby (proběhl 17. 12. 2014 

v prostorách Klubu Teplo a. s. Přerov, zúčastnilo se 31 uživatelů služby), 14 x návštěva plaveckého 

areálu (Přerov), 1 x návštěva dětského oddělení přerovské nemocnice 

 jednodenní výlety: 1 x Hostýn,  1 x Teplice, 1 x Tovačov (akce „Vítání jara“) 

 1 x rekondiční pobyt, tj. Pobyt na obnovu duševních sil (Rekreační středisko Dopravák, Buchlovice - 

Smraďavka) - termín: 1. - 5. 9. 2014 - zúčastnilo se 18 uživatelů služby  

 1 x Den pro duševní zdraví (Přerov, 8. 10. 2014): pořadatelé akce: Psychosociální centrum Přerov, 

Duševní zdraví, o. p. s., KAPPA – HELP, o. s.; organizace prezentující svojí činnost v rámci akce: Rotary 

Club Přerov, Sociální služby města Přerova, p.o., SNADNO, o. s., sdružení Most k životu, Mamma – 

Help, Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s. Cílem akce bylo přispět k větší informovanosti 

veřejnosti o problematice duševně nemocných, odbourat předsudky a přispět k destigmatizaci osob 

s psychickým onemocněním. Akce probíhá již několik let a zvyšuje se informovanost veřejnosti o 

psychických onemocněních i o organizacích, které mohou lidem s psychickými problémy nabídnout 

konkrétní pomoc. Setkává se s velkým ohlasem veřejnosti. 

 1 x Den otevřených dveří spojený s prodejní výstavkou (11. 4. 2014) 

 1 x návštěva výstavy ORNIS, 1 x zajištění přednášky k ochraně spotřebitele 

 1 x setkání pracovníků Duševního zdraví, o. p. s. a uživatelů služby (pečení perníčků) 

 Den pro duševní zdraví, 8. 10. 2014 

 Prodejní stan - výrobky Duševního zdraví, o. p. s. 
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Oficiální zahájení Den pro duševní zdraví (zástupci Rotary Club, SNADNO, o. s.,  
Duševní zdraví, o. p. s., Psychosociální centrum, Mamma-Help, Sociální služby 
města Přerov, p.o.) 
 
 

 
 
 

Den otevřených dveří spojený s prodejní výstavkou 11. 4. 2014 
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Uživatelé služby mají možnost docházet do Klubovny - prostory k setkávání uživatelů v neformálním 

prostředí, hraní stolního tenisu, plánování výletů a jiných společných aktivit, možnost povykládat si 

s ostatními o svých radostech a starostech. Uživatelé jsou při uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby 

sociální rehabilitace seznámeni s Provozním řádem Klubovny, z něhož vyplývají i povinnosti pro uživatele, 

např. zodpovědnost za klíče od Klubovny, podílet se na úklidu prostor.  

Návštěvnost jednotlivých skupinových aktivizačních a vzdělávacích činností, aktivit vedoucích 

ke zprostředkování společenského kontaktu: 

Skupinové aktivity a činnosti pro uživatele 
služby v roce 2014 

leden - červen 2014 červenec - prosinec 2014 

Počet účastníků Počet setkání Počet účastníků Počet setkání 

Dílna ručních prací 102 16 102 15 

Výtvarná dílna 59 14 68 14 

Keramická dílna 58 18 80 16 

Anglický jazyk 93 20 85 13 

Kondiční cvičení 102 22 39 11 

Kurz vaření 127 20 111 16 

středeční Klub Denního stacionáře 85 5 83 5 

Autogenní trénink 32 11 - - 

Program pro dobré zdraví 46 9 - - 

Návštěva plaveckého areálu Přerov 54 9 36 5 

Návštěva kina Hvězdy v Přerově 19 2 9 1 

Návštěva koncertu v Přerově - - 14 1 

Návštěva dětského oddělení - nemocnice  - - 5 1 

Vítání jara - Tovačova 15 1 - - 

Pobyt na obnovu duševních sil - - 18  1  

Vánoční večírek pro uživatele služby - - 31 1 

Přednáška k ochraně spotřebitele - - 9 1 

Jednodenní výlety do okolí - - 17 2 

Společné pečení vánočního cukroví - - 8 1 

Výstava 7 1 - - 

  799 148 715 104 

 
 (pozn. Počet účastníků = počet osob účastnících se dané aktivity bez ohledu na to, zda aktivitu navštěvuje 
pravidelně nebo tam byl pouze jednou; zahrnuta je každá účast uživatele) 
 

 Počet účastníků celkem: 1 514 

Počet skupinových aktivit a činností pro uživatele: 252 
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Celkový počet účastníků na skupinových aktivizačních a vzdělávacích činností, na činností zprostředkujících 

společenský kontakt je 1.514 osob (rok 2014), 1.731 osob (rok 2013), 1.403 osob (rok 2012), tzn., v roce 

2014 oproti roku 2013 dochází k poklesu v počtu účastníků o 217 osob - celkem probíhá 252 setkání (rok 

2014), 270 setkání (rok 2013), 242 setkání (rok 2012), tzn. v roce 2014 oproti roku 2013 pokles o 28 setkání. 

Pokles v počtu účastníků v roce 2014 koresponduje s poklesem uživatelů aktivně využívajících službu.   

 

6) Personální a finanční zajištění služby 

V roce 2014 absolvuje 1 pracovnice v sociálních službách akreditovaný vzdělávací program Pracovník 

v sociálních službách – doplnění si vzdělání. 

Vedení služby zajišťuje předsedkyně správní rady a ředitelka organizace. 
 

Stav pracovních úvazků ke dni 31. 12. 2014: 2 HPP (2 x úvazek 1,0), 5 DPP (4 x max. 20h/měsíc, 1 x max. 50h)  

 

Porovnání stavu pracovních úvazků k 31. 12. 2011 až 31. 12. 2014  

  Úvazek/odpracované hodiny 

Druh pracovního poměru 2011 2012 2013 2014 

hlavní pracovní poměr 1,3 1,8 2,0 2,0 

1 x pracovní smlouva 0,5 1,0 1,0 1,0 

1 x pracovní smlouva 0,8 0,8 1,0 1,0 

vedlejší pracovní poměr 150 532 330,5 493,5 

dohoda o provedení práce 150h (1 DPP) max. 300h (1 DPP) - - 

dohoda o provedení práce   232h (5 DPP) 330,5h (5 DPP) 493,5h(12 DPP) 

 

Službu sociální rehabilitaci v roce 2014 personálně zajistili (přímá práce s uživateli služby): 

2x HPP (VŠ) §110 – sociální pracovník 

3 x DPP (VŠ) §110 – sociální pracovník (skupinová aktivizační činnost, doprovody uživatelů) – 94,5h  

8 x DPP (SŠ) §116 – pracovník v sociálních službách – 346 hod.  

1 x DPP (VŠ) §115 e – další pracovník, který přímo poskytuje sociální službu – 40h  

1x stážista – Dohoda o zabezpečení praktického vyučování – odborné stáže studentů VOŠ, obor: sociální 

pedagogika – 3 týdny 
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Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 je provoz služby zajištěn prostředky získanými z veřejné zakázky Olomouckého 

kraje Poskytování sociálních služeb „Sociální rehabilitace“ v Olomouckém kraji, v rámci individuálního 

projektu - Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji. Finanční podpora ve výši 644.412,-Kč. 

Dále v roce 2014 sociální službu finančně podporuje statutární město Přerov v rámci grantového programu - 

akce Pobyt na obnovu duševních sil (proběhla 1. - 5. 9. 2014); Klub Denního stacionáře. Finanční podpora ve 

výši 70.000,-Kč.  

Nadace ČEZ podpořila projekt Program pro zdravý životní styl osob s chronickým duševním onemocněním ve 

výši 30.000 Kč. Projekt se realizoval v období leden až duben 2014. 

Uživatelé služby se formou příspěvku podíleli: 

- na financování vstupného (kino, bazén, koncert, vánoční večírek) 

- na financování potravin (kurz vaření)  

- na financování rekondičního pobytu (tj. Pobyt na obnovu duševních sil) 

Celková výše příspěvků 29.824,-Kč. 

V roce 2014 je možné sociální službu finančně podpořit formou veřejné sbírky - viz podkapitola 6.2 

Naplnění cílů sociální služby dále podpořili:  

- ANONYMNÍ DÁRCI, dar: 7.000,- Kč 

- Myslivecké sdružení Haná - bezplatná výpůjčka prostor  

- na základě darovací smlouvy sociální službu podpořili tito dárci:  

Doklad Předmět darování Dárce 

Darovací smlouva finanční dar (100.000,- Kč) 
TELEMENS, s. r. o., nám. Přerovského 

povstání 1, 750 01 Přerov  

Darovací smlouva finanční dar (15.000 Kč) Pivovar Zubr Přerov  

Darovací smlouva 12 ks triček (597,-Kč) Voženílek  

Darovací smlouva 2 x dárková poukázka (1.000,-Kč) MUDr. Poliačiková 

Darovací smlouva 
finanční výtěžek ze Dne pro duševní zdraví 

(7.848,-Kč) 
Mgr. Dortová 

 

VŠEM DÁRCŮM A PODPORAVATELŮM ČINNOSTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, O. P. S. PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ. 
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6.1.)  Veřejná zakázka -   Poskytování sociálních služeb „Sociální rehabilitace“ v Olomouckém kraji 

Duševní zdraví, o. p. s. vyhrála v roce 2012 veřejnou zakázku Poskytování sociálních služeb „Sociální 

rehabilitace“ v Olomouckém kraji, čímž se aktivně zapojila do individuálního projektu Olomouckého kraje - 

Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji, který je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky (období realizace projektu 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014). V rámci 

uzavřené Smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb, č. 2012/03669/OIEP/DSM se organizace 

zavázala k naplnění následujících primárních ukazatelů (období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014): 

- 480 intervencí a skupinových aktivit (Duševní zdraví, o. p. s. svojí činností bez problémů naplnila tento 

ukazatel - v případě počtu intervencí/skupinových aktivit došlo k překročení nastavené hodnoty o 988 

aktivit/intervencí) 

- 14 nových uživatelů služby za období realizace projektu, tj. od 1. 1. 2013 - 31. 12.2014 (počet nových 

uživatelů za období realizace projektu čítá 77 osob) 

 
Individuální projekt Olomouckého kraje 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 

Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji 

SLEDOVANÝ UKAZATEL (primární a sekundární) 
ROK 2014 (1. 1. 2014 - 31. 12. 2014) 

Požadovaná hodnota Dosažená hodnota 

Počet intervencí 
480 

609 (počet intervenci) + 1.001 
(počet skupinových aktivit) = 

celkem 1.610  Počet skupinových aktivit 

Počet účastníků skupinových aktivit sekundární ukazatel 1 229 

Počet kontaktů sekundární ukazatel 1 245 

Počet uživatelů (za celé období realizace 
projektu) 

14 nových uživatelů 77 nových uživatelů 

 
Individuální projekt Olomouckého kraje 2014 

Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji 

SLEDOVANÝ UKAZATEL (primární a sekundární)                                                                            
období realizace projektu 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014) 

Požadovaná hodnota Dosažená hodnota 

Počet intervencí 
960 

1.106 (počet intervenci) + 
1.758 (počet skupinových 

aktivit) = celkem 2.864  Počet skupinových aktivit 

Počet účastníků skupinových aktivit sekundární ukazatel 2 946 

Počet kontaktů sekundární ukazatel 2 921 

Počet uživatelů (za celé období realizace 
projektu) 

14 nových uživatelů 77 nových uživatelů 
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Zhodnocení výstupů projektu – celé období realizace projektu: 

 finanční stabilita a zajištění služby ve výši 1.288 824 -Kč (získané prostředky byly hlavním zdrojem 

financování služby v roce 2013 i 2014) 

 několikanásobné překročení nastavené hodnoty primárních ukazatelů (u intervencí a skupinových 

aktivit o 1.904; u nových uživatelů o 63) - potřebnost služby je na první pohled znatelná 

 zajištění materiálu a vybavení na aktivizační činnosti - rozšíření technik a metod ve výtvarné  

a keramické činnosti, ručních pracích 

 zkvalitnění spolupráce s uživateli služby - vytváření individuálních plánů, uzavírání 

Smlouvy o poskytování služby sociální rehabilitace  

 rozšíření povědomí veřejnosti o činnosti organizace (každým rokem probíhá osvětová akce Den pro 

duševní zdraví, Den otevřených dveří, prezentace služby na 33. konferenci sociální psychiatrie) 

 stabilní personální zajištění služby (nedochází ke krácení pracovních úvazků) 

 doplnění a rozšíření vzdělávání pracovníků Duševního zdraví, o. p. s. – vzdělávání v celkovém 

rozsahu 278 hodin, průměrně tak na 1 pracovníka v roce 2014 připadá 46,3 hodin vzdělávání. Jedna 

pracovnice v sociálních službách zahájila v roce 2014 akreditovaný vzdělávací program Pracovník 

v sociálních službách. Dále se pracovníci účastní pravidelných supervizí. Vzdělávání je zaměřené 

především na reformu psychiatrické péče o osoby s duševním onemocněním. 

 

Kontrola plnění smluvního vztahu Krajským úřadem Olomouckého kraje proběhla 27. 8. 2014 (kontrolované 

období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2014) – v rámci kontroly nebyly shledány žádné nedostatky týkající se porušení 

smluvních podmínek. 

 

6.2.)  Veřejná sbírka  

Duševní zdraví, o. p. s. má osvědčení ke konání veřejné sbírky od 19. 09. 2011 do 18. 08. 2014.  

Z celkového čistého výtěžku veřejné sbírky byly za období 5. 10. 2011 do 18. 8. 2014 

uhrazeny/kofinancovány následující položky  (v celkové výši 33.191,10-Kč): 

 materiál na aktivizační činnost (6.513,- Kč) 

 nákup potravin – kurz vaření pro uživatele služby (2.265,-Kč) 

 ubytování pro uživatele  služby - Týdenní pobyt na obnovu duševních sil v r. 2012, 2014  (16.930,- Kč) 

 zapůjčení sportovního materiálu pro uživatele (484,-Kč) 

 kulturní program pro uživatele (1.786,-Kč) 
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 pronájem sálu - vánoční večírek pro uživatele služby (2.802,-Kč) 

 cestovné pro uživatele (1.303,-Kč) 

 ostatní služby – vstupné, občerstvení – pro uživatele (1.108,-Kč) 

Hrubý výtěžek sbírky činí 34.937,10,-Kč. 

Náklady spojené s konáním sbírky činí 1.746,- Kč. 

 

Po vypršení osvědčení ke konání sbírky Duševní zdraví, o. p. s. získává druhé osvědčení na období 19. 11. 

2014 do 16. 10. 2017. 

Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na zajištění základních a fakultativních aktivit 

Duševního zdraví, o. p. s. (rekondiční pobyt pro uživatele, materiál na aktivizační činnost, vzdělávací aktivity, 

kulturní a sportovní akce, cestovné na akce). Sbírka je prováděna na území České republiky, a to formou 

shromažďování příspěvků na bankovní účet veřejné sbírky (číslo b.ú.: 107-8717980217/0100), prodejem 

předmětů, výše příspěvku min. 50% z celkové ceny předmětu, prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo 

sportovní vystoupení anebo jiné všeobecné přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je 

příspěvek zahrnut v ceně vstupenek 

7) Hospodaření organizace v roce 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2014 dochází k mírnému navýšení osobních nákladů – v roce 2013 osobní náklady činí 71 % 

celkových nákladů, v roce 2014 je to 73 %. Zákonné sociální pojištění zůstává v přibližně stejné výši, dochází 

k navýšení u mzdových nákladů. Důvodem navýšení položky Mzdové náklady je větší počet odpracovaných 

Položka v tis. Kč v % 

Spotřeba materiálu 53 5,19 

Cestovné 9 0,88 

Náklady na reprezentaci 0 0,00 

Ostatní služby 200 19,59 

Ostatní daně a poplatky 6 0,59 

Jiné ostatní náklady 4 0,39 

Mzdové náklady 616 60,33 

Zákonné sociální pojištění 131 12,83 

Zákonné sociální náklady 2 0,20 

NÁKLADY CELKEM 1 021 100 

Položka v tis. Kč v % 

Tržby z prodeje služeb 40 4,37 

Provozní dotace 876 95,63 

VÝNOSY CELKEM 916 100 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč -105 
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hodin na DPP v porovnání s rokem 2013, tzn. navýšení o 163 odpracovaných hodin. 

Z provozních nákladů je nejvíce prostředků využité na pronájem prostor pro poskytování sociální služby, a to 

ve výši 75.000 Kč (pronájem) + 23.000 Kč (energie), součást položky Ostatní služby. 

Duševní zdraví, o. p. s. hospodaří v roce 2014 se záporným hospodářským výsledkem – zajištění chodu 

organizace je dofinancované z rezerv. 

 

8) Zpracování výroční zprávy 

Zpráva je zpracována do 6 měsíců po ukončení kalendářního roku - v souladu se Zakládací smlouvou  

o založení obecně prospěšné společnosti. 

Správní rada výroční zprávu za rok 2014 schválila na svém druhém zasedání, a to dne 23. 6. 2014. 

Závěrečnou zprávu zpracovala sociální a administrativní pracovnice Duševního zdraví, o. p. s. Ing. Klára 

Elšíková.  


