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Úvodní slovo  

 
Vážení čtenáři, 

v roce 2015 se v naší organizaci, jako každý jiný rok, událo mnoho změn a uskutečnilo mnoho 

událostí. Změn a událostí někdy více, jindy méně pozitivních. Z každé si však něco do dalších let 

odnášíme, ať už jde o dobrý pocit, elán do další práce nebo ponaučení. 

Rok 2015, se stejně jako rok minulý, nesl v duchu reformy péče o duševně nemocné a snaze o 

propojení zdravotní a sociální péče. 

Známkou tohoto je také jeden z již realizovaných kroků, a to zavedení terénní formy sociální služby 

pro osoby, které nejsou schopny využívat možnosti ambulantních služeb. Tento krok hodnotím jako 

průlomový a velmi důležitý pro další rozvoj organizace. 

Duševní zdraví o.p.s. je živým organismem, který se neustále vyvíjí, reaguje na změny a potřeby 

legislativy, samosprávy, uživatelů služeb i pracovníků.  

Troufám si hodnotit, že naše organizace reaguje velmi pružně, zároveň však citlivě, vždy s ohledem na 

uživatele sociálních služeb.  

Za toto a za celkovou péči a starostlivost o duševně nemocné patří celému týmu Duševního zdraví 

velký dík. 

Poděkování náleží také donorům, sponzorům, spolupracujícím organizacím a podporovatelům, bez 

jejichž pomoci by realizace plánů byla pouhým snem. 

 

   

         Kateřina Mozrová 

                 ředitelka 
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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.   

Od 1. 4. 2009 Duševní zdraví, o. p. s. je 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.  

Od 1. 1. 2015 dochází k rozšíření formy poskytovaní služby o formu terénní v regionu Přerovska, 

Lipenska, Hranicka, Kojetínska. Jedná se o významný krok ve snaze vybudovat komplexní rehabilitaci 

osob s chronickým duševním onemocněním. 

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 / 777 92 92 18 (sociální 

pracovnice) 

Email:                    info. dusevnizdravi@gmail.com 

Web:             www.dusevnizdravi.com  

 

Orgány společnosti v roce 2015 

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

následující orgány společnosti: 

 ředitel 

 správní rada 

 dozorčí rada 
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SPRÁVNÍ RADA 

(volba členů na zasedání správní rady, zápis 
č. 3/2014): 

Předsedkyně správní rady:  

PhDr. Blanka Rektorová  

     

Renata Klimecká 
 

Miloslava Řezníčková (volba členů na 
zasedání správní rady, zápis č. 1/2015) 

 
 

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

prospěné společnosti s účinností od 1. 1. 2012. Statutární orgánem je ředitelka. 

Správní rada má 3 členy, dozorčí rada 3 členy. Zakládací smlouva (bod XI., odst. 1.) umožňuje členy 

správní a dozorčí rady odměňovat - v roce 2015 není vyplacena žádná odměna za výkon funkce.  

 

V roce 2015 dochází k změně členů dozorčí rady (zápis z jednání dozorčí rady č.2/2015) – Lenku 

Antoniazi nahrazuje Ing. Kateřina Dočkalová. U členů správní rády nenastává žádná změna. 

Členové správní a dozorčí rady Duševního zdraví, o. p. s. v roce 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

V roce 2015 dochází k rozšíření okruhu osob, pro které je sociální služba určena – oddělené vymezení 

cílové skupiny pro ambulantní a terénní formu. 

 

Cílová skupina pro ambulantní formu sociální služby:  

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. 

DOZORČÍ RADA 

Ing. Kateřina Dočkalová 

(zvolení na jednání dozorčí rady, zápis č. 
2/2015) 

Bc. Vladimíra Kopcová  

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

Bc. Klára Elšíková  

(zvolení na zasedání dozorčí rady, zápis č. 
1/2014) 
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Cílová skupina pro terénní formu sociální služby:  

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.  

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. 
 

Kapacita sociální služby k 31. 12. 2015 – dle Registru poskytovatelů sociálních služeb 

Kapacita poskytované sociální služby 
Forma sociální služby 

Ambulantní služba Terénní služba 

Celková kapacita (max. počet uzavřených smluv) 65 uživatelů 20 uživatelů 

Okamžitá kapacita  12 uživatelů* 2 uživatelé 

Denní kapacita X 5 uživatelů 

   * Nastavení kapacity s ohledem na skupinové aktivizační aktivity. 
 

2) Co podstatného přinesl rok 2015 

 
    Rozšíření sociální služby – terénní forma 

Krajský úřad Olomouckého kraje v srpnu 2014 schválil rozšíření poskytování sociální služby o formu 

terénní – terénní služba je poskytována od 1. 1. 2015 v úzké spolupráci s TELEMENS s.r.o. – 

Psychosociální centrum Přerov.  Rozšíření služby reaguje na měnící se přístup k osobám s chronickým 

duševním onemocněním – reforma péče o duševní zdraví (odkaz na webové stránky věnující se 

reformě www.reformapsychiatrie.cz). Duševní zdraví, o. p. s. aktivně přistupuje k reformě – od 

začátku svého působení buduje vzájemnou provázanost služeb  v oblasti zdravotní a sociální, zajišťuje 

komplexní zdravotně – sociální péči, pracuje s celou složkou osobnosti uživatele/pacienta. Terénní 

služba umožňuje pracovat s uživatelem v jeho přirozeném, nejčastěji v domácím prostředí. 

 Malé grantové schéma – Norské fondy 

Duševní zdraví, o. p. s. ve spolupráci s TELEMENS s.r.o. – Psychosociální centrum v Přerově uspělo se 

sub-projektem Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým duševním onemocněním - zavedení terénní 

služby v malém grantovém schématu financovaného z Evropského hospodářského prostoru a 

http://www.reformapsychiatrie.cz/
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Norských fondů, plánovaná realizace sub-projektu 5/2015 – 4/2016. Cílem sub-projektu je vytvoření 

komplexního programu péče pro skupinu závažně duševně nemocných v regionu se záměrem 

vybudování Centra duševního zdraví jako provázaného a koordinovaného systému služeb. 

Norským fondům je věnována samostatná podkapitola 6.2. 

Ukázka letáčku pro zájemce o terénní službu 

 

 Dotazníkové šetření pro uživatele služby ke kvalitě poskytované služby za rok 2014  

V období listopad – prosinec 2014 měli uživatelé možnost se anonymně vyjádřit k poskytování sociální 

služby formou dotazníku. Dotazníky vyplnilo a odevzdalo celkem 29 uživatelů služby, což představuje 

návratnost 66%. Dotazníky jsou vyhodnoceny v lednu 2015.  

Výstupy dotazníku, s nimiž se v roce 2015 pracuje: 

1) uživatelé se o službě dozvěděli od svého psychologa a psychiatra (35 %, v minulém roce 48 %) 

nebo v Denním stacionáři Psychosociálního centra Přerov (45 %, v minulém roce 41% ) – 

z menší části získali informace o službě od přátel a známých (10 %), případně z informačních 
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letáků, webových stránek organizace či jiných zdrojů (sdružení SNADNO) 

2) nabídka aktivit uživatelům plně vyhovuje (86%, v minulém roce 78 %) 

3) uživatelé jsou rozhodně spokojeni s přístupem pracovníků (93 %, v minulém roce 85 %) 

4) poskytovaná služba uživatelům rozhodně pomohla (76 %, v minulém roce 70%) 

5) 97 % (v minulém roce 93 %) uživatelů uvedlo, že jim služba umožnila kontakt s druhými, 45 % 

uvedlo, že jim služba pomohla řešit konkrétní problém 

Písemná zpráva s výsledky dotazníkového šetření je uložena v kanceláři sociálních pracovnic, uložená 

na webových stránkách organizace, nástěnce v prostorách organizace. 

 Posílení týmu 

Vzhledem k rozšíření služby o formu terénní dochází k posílení týmu o jednu sociální pracovnici – plný 

úvazek, hlavní pracovní poměr.  

 Inspekce poskytování sociální služby 

Ve dnech 24. – 26. 11. 2015 proběhla v prostorách organizace základní inspekce poskytování sociální 

služby. Inspekce neuložila žádná opatření ke kontrolnímu zjištění.  

 Destigmatizace osob se zkušeností s duševním onemocněním  

Jedním z cílů služby je destigmatizace osob se zkušeností s duševním onemocněním. K naplňování 

tohoto cíle přispěl Taneční večírek (2/2015), který Duševní zdraví, o. p. s. uspořádala pro uživatele 

služby sociální rehabilitace, pacienty Psychosociálního centra, dále pro zaměstnance Duševního 

zdraví, o. p. s. a Psychosociálního centra, rodinné příslušníky a kamarády uživatelů a pacientů. 

Další „tradiční“ destigmatizační akce – Den pro duševní zdraví (10/2015), Den otevřených dveří 

spojený s prodejní výstavou (3/2015), návštěvy kulturních a společenských akci (kino, plavecký areál, 

výstava, restaurace, vánoční večírek aj.) 
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Prodejní výstavka v rámci Dne otevřených dveří 18. 3. 2016 

 
 

 
 

Oficiální zahájení Dne pro duševní zdraví 8. 10. 2015 – úvodní slovo předsedkyně správní rady PhDr. Rektorové 
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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 ambulantní službě jsou uživatelé schopni za službou dojít, vyhledat pomoc, spolupracují 

s psychiatrem/psychologem aj. Uživatelé v terénní službě často nespolupracují 

s psychiatrem/psychologem (např. nedochází na kontroly, nedodržují léčebný režim), chybí náhled 

choroby, nejsou schopni se účastnit ambulantní formy sociální rehabilitace aj.  

V roce 2015 službu využívá 71 uživatelů služby (63 % žen, 37 % mužů), tzn. osoby s uzavřenou 

smlouvou o poskytování sociální služby sociální rehabilitace.  Sociální pracovnice směřuje spolupráci 

k uzavření ústní smlouvy, avšak u některých uživatelů s ohledem na povahu onemocnění (zejména u 

terénní formy služby) nelze uzavřít smlouvu písemně (riziko paranoidního zpracování, narušení vztahu 

pracovník / uživatel), a proto dochází k uzavření ústní smlouvy. K uzavření smlouvy nedošlo u 5 osob 

(důvod: jiná cílová skupiny, vhodný jiný druh služby). Těmto osobám byl zprostředkován kontakt na 

jiné služby. 

Vývoj počtu uživatelů využívajících službu v letech 2010 - 2015 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

počet uživatelů (osoby) 59 70 77 72 55 71 

ženy 45 48 51 46 37 45 

muži 14 22 26 26 18 26 

 
 

* Ambulantní služba k 31.12.:              55 osob /z toho 40 žen, 15 mužů/ 

věková struktura: Mladí dospělí (19 – 26let):  1 osoba 

                                   Dospělí (27 – 64let):       48 osob  

  Mladší senioři (65 – 80let):   6 osob 

 

* Terénní služba k 31.12.:              16 osob /z toho 5 žen, 11 mužů/ 

věková struktura: Mladí dospělí (19 – 26let):  3 osoby 

           Dospělí (27 – 64let):  7 osob  

  Mladší senioři (65 – 80let):   6 osob 
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4) Projekty Duševního zdraví, o. p. s.  

V roce 2015 Duševní zdraví, o. p. s. realizuje 4 projekty (v rámci projektů je poskytována sociální 

služba - sociální rehabilitace): 

- „Klub Denního stacionáře“ (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.  

- „Týdenní pobyt na obnovu duševních sil“ (projekt se realizuje každoročně od roku 2009) 

Cílem projektu je umožnit uživatelům služby opustit (často stresové) domácí a pracovní prostředí, 

zprostředkovat sociální kontakt, posílit pocit sounáležitosti ve skupině a prohloubit důvěru mezi 

pracovníky a uživateli v nestresovém, méně formálním prostředí. Pobytu se každým rokem účastní +/- 

20 uživatelů služby. 

  - „Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým duševním onemocněním – zavedení terénní 

služby“ 

Sub-projekt je zaměřen na zavedení terénní sociální služby o těžce duševně nemocné v regionu 

Přerovska, Lipenska, Hranicka Kojetínska. Cílem sub-projektu je zavedení terénní multidisciplinární 

péče o závažně duševně nemocné za spolupráce sociální (Duševní zdraví, o.p.s.) a zdravotnické 

organizace (TELEMENS - Psychosociální centrum Přerov). Norským fondům je věnována samostatná 

podkapitola 6.2. 

Sociální služba je podpořena: 

- finančními prostředky získanými z veřejné zakázky „Dostupnost sociální služby sociální 

 rehabilitace  V OLOMOUCKÉM KRAJI“, název individuálního projektu Olomouckého kraje: 

 Zajištění vybraných  služeb sociální prevence v Olomouckém kraji (realizace projektu od 

 1.12015 - 30. 9. 2015) 

- finančními prostředky v rámci malého grantového schémata financovaného z Evropského 

 hospodářského prostoru a Norských fondů (realizace projektu od 1. 5 2015 - 30. 4. 2016) 
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- účelovou dotací ze státního rozpočtu poskytnutou prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

 kraje 

- finančními prostředky získanými v rámci grantového programu statutárního města Přerova 

- 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 
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Loga podporovatelů služby - veřejné zdroje 2015  

 

 

                    Evropský sociální fond v ČR 

                                                               Norské fondy                                                     Statutární město   
                Přerov  

 
 
 
 
 

Loga podporovatelů služby - neveřejné zdroje 2015 

 
                     

               
           Rotary Club Přerov           Psychosociální centrum Přerov  
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Sociální služba - sociální rehabilitace flexibilně reaguje na potřeby cílové skupiny. Pracovníci fungují 

v multidisciplinárním týmu (základ týmu tvoří psycholog, psychiatr, psychiatrická sestra, sociální 

pracovnice, příp. další přizvaní odborníci). S uživateli se pracuje formou case managementu.  

Na základě individuálního přístupu  k uživatelům služby dochází k nabídce podpory v seberealizaci a 

získání podpory při uplatnění se na trhu práce, nácvikům péče o sama sebe a domácnost, 

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 dále osvěta veřejnosti, destigmatizace cílové skupiny. 

5) Realizované aktivity v roce 2015  

V roce 2015 společnost zachovává pravidelné skupinové vzdělávací a aktivizační činnosti, 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. Přehled aktivit je zpracováván 1 x měsíční do letáčku s plánovanými aktivitami, 

který je uživatelům k dispozici na webových stránkách, v prostorách organizace, na nástěnce ve IV. a 

III. patře budovy MENS, na recepci v III. patře budovy MENS (prostory Psychosociálního centra 

Přerov). 

Pravidelně a bez příspěvku 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 2015 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.). 
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Od listopad 2015 nabídku aktivit rozšířila aktivita Já a svět & Svět a já (zaměřena na poznání sama 

sebe, rodinné a partnerské vztahy, na komunikaci s úřady aj.), která probíhala pravidelně 1 x týdně 

(kromě posledního týdnu v měsíci, kdy byl středeční Klub Denního stacionáře – aktivity by se křížily). 

 

V rámci sociální služby sociální rehabilitace byly realizovány následující kulturní, sportovní, 

společenské a osvětové akce: 

 4 x kino (Přerov), 1 x koncert (Přerov), 1 x vánoční večírek pro uživatele služby (proběhl 16. 

12. 2015 v prostorách Klubu Teplo a. s. Přerov, zúčastnilo se 31 uživatelů služby), 11 x 

návštěva plaveckého areálu (Přerov), 

 jednodenní výlety: 1 x ZOO Zlín, 1 x Tovačov (akce „Vítání jara“) 

 1 x Týdenní pobyt na obnovu duševních sil (Chata pod Tesákem ve Chvalčově) - termín: 21. – 

25. 9. 2015, zúčastnilo se 19 uživatelů služby, tematické zaměření pobytu: Staré řecké báje 

 1 x Den pro duševní zdraví - pořadatelé akce: Duševní zdraví, o.p.s., TELEMENS, s.r.o. - 

Psychosociální centrum Přerov, KAPPA-HELP, o.s; organizace prezentující svojí činnost v rámci 

akce: Rotary Club Přerov, Oblastní charita Přerov, Sociální služby města Přerova, p. o.,  

Sdružení Most k životu, Mamma-HELP, SNADNO o.s. Cílem akce bylo přispět k větší 

informovanosti veřejnosti o problematice duševně nemocných, odbourat předsudky a přispět 

k destigmatizaci osob s psychickým onemocněním, poskytnutí informací k terénní službě. 

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.  

 1 x Den otevřených dveří spojený s prodejní výstavkou  

 1 x návštěva výstavy Rotary Club (vč. návštěvy kavárny), 1 x návštěva Ornitologické stanice 

(předání šitých pytlíků pro odchyt ptáků), 2 x společné posezení v restauraci (nácvik sociálních 

dovedností), 1 x společné pečení perníků na Den pro duševní zdraví 

  

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.  
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Návštěvnost jednotlivých skupinových aktivizačních a vzdělávacích činností, aktivit vedoucích 

ke zprostředkování společenského kontaktu: 

Skupinové aktivity a činnosti pro 
uživatele služby v roce 2015 

leden - září 2015* říjen - prosinec 2015 

Počet účastníků Počet setkání Počet účastníků Počet setkání 

Dílna ručních prací 223 30 86 9 

Výtvarná dílna 118 18 29 6 

Keramická dílna 184 26 43 5 

Anglický jazyk 154 25 71 10 

Kondiční cvičení 125 23 31 7 

Kurz vaření 140 21 72 9 

středeční Klub Denního stacionáře 139 8 28 2 

Já a svět/Svět a já - - 19 5 

Návštěva restaurace 14 1 12 1 

Návštěva plaveckého areálu Přerov 48 8 19 3 

Návštěva kina Hvězdy v Přerově 33 4 - - 

Návštěva výstavy v Přerově - - 14 1 

Vítání jara - Tovačova 17 1 - - 

Týdenní na obnovu duševních sil 19 1 - - 

Vánoční večírek pro uživatele služby - - 31 1 

Návštěva Ornitologické stanice 
Přerov 7 1 - - 

Jednodenní výlety do okolí 12 1 - - 

Společné pečení - - 4 1 

  1 233 168 459 60 

* Období realizace individuálního projektu Olomouckého kraje s názvem Zajištění vybraných služeb 
sociální prevence v Olomouckém kraji. Mezi skupinovými aktivitami jsou zařazeny i aktivity, které byly 
financované z jiných zdrojů. 
 
 (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) 
 

 

 

Vývoj počtu účastníků a skupinových aktivita a činností pro uživatele služby 2012 - 2015 

 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Počet účastníků celkem: 1 403 1 731 1 514 1 692 

Počet skupinových aktivit a činností pro uživatele: 242 270 252 228 
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6) Personální a finanční zajištění služby 

V lednu 2015 1 pracovnice v sociálních službách dokončila akreditovaný vzdělávací program Pracovník 

v sociálních službách. Všechny pracovnice v sociálních službách jsou jak psychiatrickými sestrami, tak 

pracovnicemi v sociálních službách (doplnění vzdělání). 

 

Od května 2015 nastoupila nová sociální pracovnice – hlavní pracovní poměr, úvazek v rámci terénní 

formy sociální služby. Terénní forma služby je zajištěna ve spolupráci s TELEMENS s.r.o. – 

Psychosociální centrum (personálně zajišťuje multidisciplinární tým 4 psychiatrickými sestrami, 1 

psychiatrem, 1 psychologem), otevřená spolupráce mezi sociálními službami a zdravotnictvím. 

 

Stav pracovních úvazků ke dni 31. 12. 2015: 3 HPP (2 x úvazek 1,2, 1 x úvazek 1), 5 DPP (4 x max. 

20h/měsíc, 1 x max. 50h), 2 x DPČ (2 x úvazek 0,3) 

 

Porovnání stavu pracovních úvazků k 31. 12. 2011 až 31. 12. 2015  

  Úvazek/odpracované hodiny  

Druh pracovního poměru 2011 2012 2013 2014 2015 

hlavní pracovní poměr 
  

2,0 2,0  

pracovní smlouva 1,3 1,8 2,0 2,0 3,4 

vedlejší pracovní poměr 
    

 

dohoda o provedení práce 150h 532h 330,5h 493,5h 1055,5h* 

dohoda o pracovní činnosti 
    

0,6 

* V rámci DPP jsou započítány i dohody pro finančního manažera a odborného garanta sub-projektu 
hrazeného Norskými fondy, tj. 596 h. 
 

Službu sociální rehabilitaci v roce 2015 personálně zajistili (přímá práce s uživateli služby): 

3 x HPP (VŠ) §110 – sociální pracovník 

4 x DPP (SŠ) §116 – pracovník v sociálních službách – 432,5h  

2 x DPP (VŠ) §115 e – další pracovník, který přímo poskytuje sociální službu – 27h  

1 x stážista  
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Od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 je provoz služby zajištěn prostředky získanými z veřejné zakázky 

Olomouckého kraje „Dostupnost sociální služby sociální rehabilitace V OLOMOUCKÉM KRAJI“, v rámci 

individuálního projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji. Finanční 

podpora ve výši 483.000 Kč. 

Účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb poskytnuté prostřednictvím 

rozpočtu Olomouckého kraje dofinancovala sociální službu po ukončení veřejné zakázky, tj. období 10 

– 12/2015. Finanční podpora ve výši 209.300 Kč. 

Dále v roce 2015 sociální službu finančně podporuje statutární město Přerov v rámci grantového 

programu - akce Týdenní pobyt na obnovu duševních sil (proběhl 21. – 25. 9. 2015); Klub Denního 

stacionáře (přímá podpora). Finanční podpora ve výši 110.000 Kč.  

Zejména pro terénní službu bylo podstatné uspění v malém grantovém schématu financovaného z 

Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů (realizace projektu od 1. 5 2015 - 30. 4. 2016). 

Finanční podpora ve výši 1.492 112,70 Kč. Blíže k Norským fondům viz podkapitola 6.2. 

Uživatelé služby se formou příspěvku podíleli: 

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

- na financování potravin (kurz vaření)  

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

V roce 2015 je možné sociální službu finančně podpořit formou veřejné sbírky - viz podkapitola 6.3. 

Naplnění cílů sociální služby dále podpořili:  

- ANONYMNÍ DÁRCI 

- 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. 

Darovací smlouva věcný dar (28.584 Kč) TECHSOUP, Miscosoft  

Darovací smlouva finanční dar (165.790,30 Kč) TELEMENS, s. r. o. 

Darovací smlouva finanční dar (15.000 Kč) Rotary Club Přerov 

Darovací smlouva finanční dar (3.214 Kč) Ardon SAFETY s.r.o. 

VŠEM DÁRCŮM A PODPORAVATELŮM ČINNOSTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, O. P. S. PATŘÍ VELKÉ 

PODĚKOVÁNÍ. 
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6.1.)  Veřejná zakázka -   Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji 

 
Duševní zdraví, o. p. s. jako v předchozích letech vyhrála v roce 2014 veřejnou zakázku s názvem 

Dostupnost sociální služby sociální rehabilitace V OLOMOUCKÉM KRAJI“, čímž se aktivně zapojila do 

individuálního projektu Olomouckého kraje - Zajištění vybraných služeb sociální prevence v 

Olomouckém kraji, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky (období realizace projektu 1. 1. 2015 - 30. 9. 2015). V rámci uzavřené Smlouvy o zajištění 

poskytování sociálních služeb, č. 2014/03188/OIEP/DSM se organizace zavázala k naplnění 

následujících primárních ukazatelů: 

- 360 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 723 aktivit/intervencí) 

- 5 nových uživatelů služby za období realizace projektu (počet nových uživatelů za období realizace 

projektu čítá 55 osob) 

 
Individuální projekt Olomouckého kraje 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015 
Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji 

SLEDOVANÝ UKAZATEL (primární a sekundární) 
ROK 2015 (1. 1. 2015 - 30. 9. 2015) 

Požadovaná hodnota Dosažená hodnota 

Počet intervencí 
360 

418 (počet intervenci) + 665 
(počet skupinových aktivit) = 

celkem 1.083  Počet skupinových aktivit 

Počet účastníků skupinových aktivit sekundární ukazatel 1.215 

Počet kontaktů sekundární ukazatel 1.350 

Počet uživatelů (za celé období realizace 
projektu) 

5 nových uživatelů 55 nových uživatelů 

 
 

Zhodnocení výstupů projektu: 

 finanční stabilita a zajištění ambulantní služby ve výši 483.000 -Kč (získané prostředky byly 

hlavním zdrojem financování ambulantní služby) – díky zajištění ambulantní služby 

z individuálního projektu je podpořena provázanost s terénní službou (u řady uživatelů 

v rámci terénní služby je potřebná aktivizace, kterou zajišťuje právě ambulantní služba 

prostřednictvím nabídky skupinových odpoledních aktivit) 

 několikanásobné překročení nastavené hodnoty primárních ukazatelů – podržení významu 

služby v okrese Přerov 

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



21 

a keramické činnosti, ručních pracích 

 zkvalitnění spolupráce s uživateli služby - vytváření individuálních plánů, uzavírání 

Smlouvy o poskytování služby sociální rehabilitace (převážně písemná forma), umožnění 

postupné aktivizace uživatelů terénní formy služby (nabídka aktivit)  

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

Den pro duševní zdraví, Den otevřených dveří, zviditelnění služby na Tanečním večírku, jehož 

spoluorganizátorem byl TELEMENS s.r.o. – Psychosociální centrum) 

 stabilní personální zajištění ambulantní služby (nedochází ke krácení pracovních úvazků) 

 doplnění a rozšíření vzdělávání pracovníků Duševního zdraví, o. p. s. – v roce 2015 dokončila 1 

pracovnice 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. 

 

6.2.)  Grantový mechanismus Norský fond 

Od 1. května 2015 do 30. dubna 2016 probíhá projekt „Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým 

duševním onemocněním – zavedení terénní služby“, který je financován programem CZ11 Iniciativy 

v oblasti veřejného  

zdraví z grantového mechanismu Norský fond (bližší informace najdete na www.norwaygrants.cz 

nebo www.norwaygrants.com ). Nefinančním partnerem podpořeného sub-projektu je TELEMENS 

s.r.o. – Psychosociální centru. 

 

Cílem projektu je zavedení terénní multidisciplinární péče o závažně duševně nemocné v regionu 

Přerovska, Lipenska, Hranicka a Kojetínska za spolupráce sociální služby a zdravotnické organizace. 

Jedná se o novou službu, která probíhá v domácím prostředí osoby se závažným duševním 

onemocněním a jejímiž cíli jsou prevence hospitalizace, zlepšení kvality péče a kvality života klienta, 

poskytnutí sociální rehabilitace a prevence zhoršování následků onemocnění. Od 1. května do 31. 

prosince 2015 proběhlo 200 návštěv v domácím prostředí klienta/pacienta, 85 setkání v prostorách 

organizace (v konzultační místnosti), 4 setkání v Psychosociálním centru Přerov (dále jen PSC), 39 

doprovodů na úřad/k lékaři, 2 návštěvy rodinných příslušníků, kteří žijí v jiné domácnosti než 

pacient/klient, 7 venkovních setkání – procházka.  

Konečným cílem je vytvoření komplexního programu péče pro skupinu závažně duševně nemocných 

v regionu se záměrem vybudování Centra duševního zdraví jako provázaného a koordinovaného 

systému služeb. 

 

http://www.norwaygrants.cz/
http://www.norwaygrants.com/
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Sub-projekt naplňuje tyto cíle Programu: 

 deinstitucionalizace péče 

 péče v přirozeném domácím prostředí 

 sociální rehabilitace a zařazení zpět do civilního života 

 prevence dalších následků onemocnění 

 vytvoření komplexního programu péče 

Osoby vhodné do terénní služby vytipovávají převážně psychiatři, psychologové a psychiatrické sestry 

z PSC - na sociální pracovnice se obracejí i jiné organizace a instituce, vytipované osoby často 

nespadají do cílové skupiny (ověření cílové skupiny probíhá prostřednictvím formuláře Doporučení 

pro využívání sociální služby). V průběhu monitorovaného období 16 osob (tj. 10 mužů, 6 žen) uzavírá 

Smlouvu o poskytování sociální služby, převažují ústní smlouvy s ohledem na povahu onemocnění.  

Upevňuje se spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí (PN) Kroměříž - s klienty dochází k navazování 

kontaktu již v průběhu hospitalizace. Sociální i zdravotní pracovnice vedou o všech intervencích a 

kontaktech záznamy, každý klient sociální služby má vytvořenou osobní složku. 

Klienti/pacienti/zájemci o službu/vytipované osoby jsou konzultováni na pravidelných poradách 

multidisciplinárního týmu. Z porad se vyhotovuje zápis, který je k dispozici v kanceláři sociálních 

pracovnic. V týdnu probíhají 2 porady týmu -  1 větší porada (přítomny psychiatrické sestry, sociální 

pracovnice, odborný garant sub-projektu/psycholog, finanční manažer, psychiatr a další přizvaní 

odborníci), kde se projednávají konkrétní případy klientů a organizační/provozní záležitosti, 1 menší 

porada, kde se řeší harmonogram na další týden (přítomny sociální pracovnice, psychiatrické sestry; 

vytvoření rozpisu návštěv klientů na další týden). Pracovnice zapojené do terénní služby získávají 

zkušenosti i z jiných zařízení - např. stáž v Psychiatrické nemocnice Bohnice, MENS SANA o.p.s., Fokus 

Praha, absolvují vzdělávací a školící akce. Stále se ovšem nezdařilo nastavit jednotné postupy pro 

poskytování komplexní rehabilitace vycházející z propojení sociálních a zdravotnických služeb.  

K indikátorům, jimiž lze měřit/ověřit, zda projekt dosáhl předpokládaných výstupů, patří Nižší 

potřebnost lůžkové péče u konkrétního pacienta - v průběhu 5/2015 – 12/2015 dochází k 

rehospitalizaci některých klientů. Vzhledem k cílové skupině v některých případech nelze hospitalizaci 

zabránit - význam terénní služby spočívá ve včasné intervenci, kdy klient/pacient by bez terénní služby 

byl ve špatném stavu podstatně déle, hospitalizace by s největší pravděpodobností probíhala za 

přítomnosti Policie ČR. Terénní služba umožnuje hospitalizaci humánnějším přístupem, díky včasné 

intervenci se může zkrátit doba hospitalizace, vztah s pracovníky není tak narušený, jako kdyby u toho 

asistovala Policie ČR 



23 

6.3.)  Veřejná sbírka  

Duševní zdraví, o. p. s. má osvědčení ke konání veřejné sbírky od 19. 11. 2014 do 16. 10. 2017.  

V roce 2015 bylo zpracované vyúčtování 1. ročníku veřejné sbírky za období 19. 11. 2014 - 18. 11. 

2015. Z celkového čistého výtěžku 1. ročníku veřejné sbírky (částka ve výši 17.392 Kč) byly 

uhrazeny/kofinancovány následující položky  (v celkové výši 8.028 Kč): 

 pronájem prostor: sál pro vánoční večírek pro uživatele služby (2.802 Kč), odměna uživatelům 

za rukodělnou tvorbu spojená s nácvikem resocializace – pronájem prostor park Michalov 

(5.226 Kč) 

Hrubý výtěžek sbírky činí 17.475 Kč. 

Náklady spojené s konáním sbírky činí 83 Kč. 

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, složením 

hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou. 
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7) Hospodaření organizace v roce 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka v tis. Kč v % 

Spotřeba materiálu/spotřebované nákupy (pohonné hmoty 
7tis., energie 23tis.), drobný HM – 84 tis. 

208 11,67 

Cestovné 18 1,01 

Náklady na reprezentaci 0 0,00 

Ostatní služby – nájem, energie, opravy 285 15,98 

Ostatní daně a poplatky 0 0 

Jiné ostatní náklady 17 0,95 

Mzdové náklady 967 54,23 

Zákonné sociální pojištění 281 15,76 

Zákonné sociální náklady 7 0,39 

NÁKLADY CELKEM 1 783 100 

Položka v tis. Kč v % 

Výnosy/Tržby z prodeje 
vlastních výrobků 3 0,15 

Tržby z prodeje služeb 539 27,25 

Provozní dotace 1 122 56,72 

Dary 314 15,87 

VÝNOSY CELKEM 1 978 100 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč 195 
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V roce 2015 nedochází k výrazným změnám u podílu osobních nákladů na celkových nákladech – 

v roce 2013 osobní náklady činí 71 % celkových nákladů, v roce 2014 73 %, v roce 2015 70 %.   

Z provozních nákladů je nejvíce prostředků využité na pronájem prostor vč. energie pro poskytování 

sociální služby, a to ve výši cca 142.000 Kč, součást položky Ostatní služby.  

V roce 2015 dochází k nárůstu podílu Spotřeby materiálu na celkových nákladech – v roce 2014 je to 

5%, v roce 2015 12 %. K nárůstu dochází zejména z důvodu pořízení vybavení do konzultační a 

multidisciplinární místnosti, dovybavení kanceláře sociálních pracovnic, rozšíření technického zázemí 

(nákup tabletů, mobilních telefonů aj.), pořízení automobilu. 

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 2015 schválila na svém druhém zasedání, a to dne 30. 5. 2016. 

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

Elšíková.  


