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Úvodní slovo 

 
Vážení čtenáři,  

 

máte před sebou výroční zprávu za rok 2016, ve které předkládáme informace o organizaci, odborné 

činnosti a realizovaných aktivitách Duševního zdraví, o.p.s.  

 

Rok 2016 se nesl v duchu rozjezdu terénní formy poskytované sociální služby a s tím spojeného 

zahájení činnosti Centra duševního zdraví v Přerově. Jsme velmi rádi, že jako poskytovatelé sociálních 

služeb můžeme být přítomni a podílet se svou činností na projektu deinstitucionalizace psychiatrické 

péče v České republice.  

 

Ambulantní forma péče byla realizována v rámci všech aktivit jako v předešlých letech a nadále rostl 

zájem o všechny činnosti s organizací spojené.  

 

Ve své práci vždy dbáme v první řadě na spokojenost uživatelů služby a snažíme se pomoci s jejich 

znovuzapojením do běžného každodenního života se všemi jeho radostmi i strastmi.  

 

Tak jako se mění svět kolem nás, také my pracovníci a poskytovatelé sociálních služeb se měníme, 

vyvíjíme, reagujeme na změny a potřeby jak své tak našeho okolí. S námi se mění i Duševní zdraví, 

o.p.s. Stále se máme všichni čemu učit, musíme čelit výzvám i řešit nepříjemné situace. Vždy se ale 

snažíme pečovat o klienty tak, jak bychom chtěli, aby bylo pečováno o nás.  

 

Děkuji všem, kteří podporují naši činnost, děkuji donorům, sponzorům a všem spřízněným duším.  

Děkuji všem pracovníků organizace za péči a starostlivost, odpovědnost a obětavost, trpělivost a 

profesionální přístup.  

 

 

         Kateřina Mozrová  

         ředitelka organizace 
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Svět 

 

Svět je jako cizokrajný květ, 

když se ztišíš, začnu vyprávět .... 

O pouštích bez kapky vláhy, 

o oceánech plných ryb, 

o kaviáru, co je drahý,  

o lidech plných chyb. 

O světle, co na cestu nám svítí, 

o změně světa malých dětí,  

o nemocech, co svět tíží, 

o lécích, které nic nestojí. 

O dobrotě, co máme v srdcích,  

o srdcích, které se dmou v prsou,  

o láskách v nich sídlících, 

o zákonech, jež svět na bedrech nesou. 

O tom všem ti mohu povědět,  

jsem stár, ale stále vím, 

co jako mladý chlapec opět uslyším. 

 

 Autorka: Dagmar Trchalová 

   (uživatelka služby) 
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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 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.  

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

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

osob s chronickým duševním onemocněním v Olomouckém kraji. Koncem roku 2015 se daří 

vybudovat Centrum pro duševní zdraví ve spolupráci s Psychosociálním centrem Přerov – Duševní 

zdraví, o. p. s. zajišťuje sociální péči, Psychosociální centrum Přerov zdravotní péči.  

Rok 2016 je významným rokem pro rozvoj terénní formy sociální služby. V rámci nově vzniklého 

Centra duševního zdraví je Duševní zdraví o.p.s. poskytovatelem sociální péče a podílí se tak na 

reformě psychiatrické péče o duševně nemocné. 

 

Adresa sídla společnosti:                         Duševní zdraví, o. p. s. – ambulantní forma služby 

                        nám. Přerovského povstání 2803 / 1  

                                                                      750 02 Přerov I – Město 

 

Od začátku roku 2016 dochází k rozšíření prostor poskytování sociální služby – terénní forma sociální 

služba je poskytována:  

                                       Duševní zdraví, o. p. s. – terénní forma služby   

                                                                     Kosmákova 2306 / 44 

                                                                     750 02 Přerov I – Město 

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  
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SPRÁVNÍ RADA 

 

Předsedkyně správní rady:  

PhDr. Blanka Rektorová 

 

Renata Klimecká 
 

Miloslava Řezníčková  
 
 

Orgány společnosti v roce 2016 

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 na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele obecně 

prospěné společnosti s účinností od 1. 1. 2012. Ředitelka organizace je statutárním orgánem. 

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

správní a dozorčí rady odměňovat - v roce 2016 není vyplacena žádná odměna za výkon funkce.          

V roce 2016 nedochází k žádné změně členů správní a dozorčí rady. 

 

Členové správní a dozorčí rady Duševního zdraví, o. p. s. v roce 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Začátkem roku 2016 dochází k úpravě cílové skupiny – zúžení okruhu osob dle diagnostického okruhu, 

kterým služba může být poskytována.  

 

 

DOZORČÍ RADA 

 

Ing. Kateřina Dočkalová 

 

Bc. Vladimíra Kopcová  

 

Ing. Klára Henčlová  
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Cílová skupina pro ambulantní formu sociální služby:  

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz (zejména 

schizofrenie, těžké deprese) 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. 

 

Cílová skupina pro terénní formu sociální služby:  

Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz (zejména 

schizofrenie, těžké deprese) 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. 2016 – dle Registru poskytovatelů sociálních služeb  

Kapacita poskytované sociální služby 
Forma sociální služby 

Ambulantní služba Terénní služba 

Celková kapacita (max. počet uzavřených smluv) 65 uživatelů 30 uživatelů 

Okamžitá kapacita  12 uživatelů* 3 uživatelé 

Denní kapacita X 7 uživatelů 

   * Nastavení kapacity s ohledem na skupinové aktivizační aktivity. 
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2) Co podstatného přinesl rok 2016 

    Vybudování Centra duševního zdraví ve spolupráci s TELEMENS, s.r.o. - Psychosociální 

centrum Přerov  

Od roku 2016 je terénní služba poskytována v nových prostorách - v rámci budovy Centra duševního 

zdraví.  

Ve spolupráci s TELEMENS, s. r. o. (nefinanční partner) se podařilo vytvořit komplexní program péče 

pro skupinu závažně duševně nemocných v regionu Přerovska, Lipenska, Hranicka Kojetínska – 

komplexnost spočívá v provázanosti sociální a zdravotní rehabilitace. TELEMENS, s.r.o. - Psychosociální 

centrum Přerov zajišťuje zdravotnickou část, Duševní zdraví, o. p. s. část sociální. 

Komplexní program péče se podařilo vytvořit prostřednictvím malého grantového schématu 

financovaného z Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů - sub-projekt Komplexní 

rehabilitace pacientů s těžkým duševním onemocněním - zavedení terénní služby.  

Norským fondům je věnována samostatná podkapitola 6.1. 

 Personální posílení multidisciplinárního týmu v rámci terénní služby – PEER KONZULTANT 

V prosinci 2016 se 5 peer konzultantů stalo součástí terénního multidisciplinárního týmu. Peer 

konzultanti jsou osoby se zkušeností s duševním onemocněním, které zprostředkovávají svou 

zkušenost s nemocí a jejími důsledky klientům s duševním onemocněním, kteří jsou v podobné situaci 

– inspirují svým příběhem, usnadňují komunikaci mezi klienty a pracovníky. Peer konzultanti jsou 

financováni z prostředků Norských fondů. Po ukončení sub-projektu hrazeného z Norských fondů (tj. 

30.4 2017) bude z těchto 5 peer konzultantů vybrán jeden, který/která  zastane roli peer konzultanta 

v Centru duševního zdraví. K dalšímu posílení týmu dochází i díky nástupu nové terénní sociální 

pracovnice – plný úvazek, hlavní pracovní poměr.  

Multidisciplinární tým tvoří: psychiatr, psycholog, sociální pracovnice, psychiatrické sestry, peer 

konzultant + další přizvaní odborníci. 

 Uspění ve veřejné zakázce Olomouckého kraje  

Duševní zdraví, o. p. s. se zapojila do veřejné zakázky v rámci Individuálního projektu Olomouckého 

kraje „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ – získání finančních prostředků na zajištění 

poskytování základních činností vymezených zákonem č. 108/2000 Sb., o sociálních službách až do 

roku 2018.  

Veřejné zakázce je věnována samostatná podkapitola 6.2 



10 

 Benefiční koncert v Klubu Teplo, Přerov – 27. 4. 2016 

Duševní zdraví, o. p. s. poprvé od svého 

působení zorganizovala dne 27. 4. 2016 

benefiční koncert v Klubu Teplo Přerov. Cílem 

koncertu bylo upozornit na problematiku 

duševního onemocnění a zároveň představit 

činnost široké veřejnosti.  Koncert uvedl 

vážený host – MUDr. Martin Hollý (předseda 

Psychiatrické společnosti ČLS JEP a jeden 

z garantů reformy Psychiatrické péče). 

Hudební vystoupení zajistila dívčí folklórní 

kapela Rózinky a cimbálová muzika. 

Příjem z prodeje vstupenek byl rozložen mezi 

pokrytí nákladů spojených s konáním 

koncertu (80 % z celkového příjmu z prodeje, 

tj. 9.480 Kč) a připsání prostředků na 

bankovní účet veřejné sbírky (20 % 

z celkového příjmu z prodeje, tj. 2.370 Kč). 

 

 Dotazníkové šetření pro uživatele služby ke kvalitě poskytované služby za rok 2015  

V období listopad – prosinec 2015 měli uživatelé možnost se anonymně vyjádřit k poskytování sociální 

služby formou dotazníku. Dotazníky vyplnilo a odevzdalo celkem 31 uživatelů služby (uživatelé 

ambulantní formy služby), což představuje návratnost 65 %.  U terénní formy služby dotazníkové 

šetření neproběhlo vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu uživatelů terénní služby.  

Dotazníky byly vyhodnoceny v lednu 2016.  

Výstupy dotazníku: 

1) uživatelé se o službě dozvěděli v Denním stacionáři Psychosociálního centra Přerov (61 %, 

v minulém roce 45 %) nebo od svého psychologa a psychiatra (29 %, v minulém roce 35 %) – 

potvrzení provázanosti Psychosociálního centra jako zdravotnického zařízení a Duševního 

zdraví, o. p. s. jako zařízení poskytujícího sociální službu 

2) nabídka aktivit uživatelům plně vyhovuje (87 %, v minulém roce 86 %) 

3) uživatelé jsou rozhodně spokojeni s přístupem pracovníků (97 %, v minulém roce 93 %) - 

nikdo z respondentů neuvedl, že by byl nespokojen 
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4) poskytovaná služba uživatelům rozhodně pomohla (87 %, v minulém roce 76 %) 

5) 87 % (v minulém roce 97 %) uživatelů uvedlo, že jim služba umožnila kontakt s druhými, 52 % 

(v minulém roce 45 %) uvedlo, že jim služba pomohla řešit konkrétní problém 

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

webových stránkách organizace a nástěnce v prostorách organizace. 

 Destigmatizace osob se zkušeností s duševním onemocněním  

V roce 2016 se podařilo udržet „tradiční“ destigmatizační akce jako je Den otevřených dveří spojený 

s prodejní výstavou (3/2016), Týdenní aktivizační pobyt pro uživatele služby (9/2016), Den pro duševní 

zdraví (10/2016), návštěvy kulturních a společenských akcí (kino, divadlo, plavecký areál, výstava, 

restaurace, vánoční večírek aj.).  
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Den otevřených dveří spojený s velikonočním prodejem 18. 3. 2016 

 
 
 

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. 

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 

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

V roce 2016 službu využilo 78 uživatelů služby (60 % žen, 40 % mužů), tzn. osoby s uzavřenou 

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

k uzavření písemné 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.  
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Vývoj počtu uživatelů využívajících službu v letech 2010 - 2016 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

počet uživatelů (osoby) 59 70 77 72 55 71 78 

ženy 45 48 51 46 37 45 47 

muži 14 22 26 26 18 26 31 

 

* Ambulantní služba:              48 osob /z toho 35 žen, 13 mužů/ 

* Terénní služba:             30 osob /z toho 12 žen, 18 mužů/ 

 

Věková struktura: Mladí dospělí (19 – 26let):    5 osob 

                                   Dospělí (27 – 64let):       58 osob  

  Mladší senioři (65 – 80let):  15 osob 

 

4) Projekty Duševního zdraví, o. p. s.  

V roce 2016 Duševní zdraví, o. p. s. realizuje 3 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 aktivizační pobyt“ (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 



14 

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 6.1. 

Sociální služba je v roce 2016 podpořena: 

- finančními prostředky získanými z veřejné zakázky „Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji“, 

 název individuálního projektu Olomouckého kraje: „Služby sociální prevence v Olomouckém 

 kraji“ (realizace projektu od 1. 4. 2016 - 31. 12. 2018) 

- finančními prostředky v rámci malého grantového schémata financovaného z Evropského 

 hospodářského prostoru a Norských fondů (realizace projektu od 1. 5. 2015 - 30. 4. 2017) 

- účelovou dotací ze státního rozpočtu poskytnutou prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

 kraje (realizace projektu od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016) 

- dotací z Olomouckého kraje – odboru sociálních služeb (realizace projektu od 1. 1. 2016 - 31. 

12. 2016) 

- finančními prostředky získanými v rámci grantového programu statutárního města Přerova 

 (realizace projektu od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016) 

- finančními dary od právnických a fyzických osob 

- 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 2016 

 

                         Statutární město Přerov  

       Loga podporovatelů služby - neveřejné zdroje 2016 

 
   

           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, pracovnice v sociálních službách, 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 2016 

5.1.)  Ambulantní forma služby 

V roce 2016 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, na Facebooku, v prostorách organizace, na 

nástěnce ve IV. a III. patře budovy MENS, na recepci v III. patře budovy MENS (prostory 

Psychosociálního centra Přerov). 

Pravidelně 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, kondiční cvičení, kurz vaření, anglický jazyk. 

 

 

 

 

 

 

 



17 

To, jak pravidelné aktivity vnímá uživatelka Dagmar Trchalová, je vyjádřené v její básni. 

Týden s Duševním zdravím 

Týden s Duševním zdravím 

trávím ráda způsobem hravým. 

 

V pondělí mě paní Klárka rozhýbe 

různorodým a zdravým pohybem, 

záda už mě nebolí, 

křičím hurá, mohu - li. 

 

V úterý se zapotím hnedle, 

těším se na páteční knedle, 

práce s hlínou není lehká, 

když něco pod rukama vzniká, 

ta krásná ruční keramika. 

 

Středa je den ručních prací, 

kde se každá ruka cení, 

ušijeme Vám vše, co libo, 

sestřička nás za to pozve „na pivo“. 

 

Ve čtvrtek máme angličtinu a výtvarku, 

bez odporu šrotíme slovíčka, 

potom si namalujeme lvíčka, 

co se krásně usmívá, 

jakoby říkal - všichni to dáme, 

jen když svou nemoc ve stacionáři poznáme. 

 

Pátek je den vaření a nákupu, 

kdy se s lidmi otrkáváme, 

abychom poté v zástupu 

neztratili krok. 

Za pár korun chutné jídlo, 

jen aby brzo nevyhládlo. 

 

To je můj týden zde na světě, 

připojte se a chytněte se za ruce, 

dva jsou vždy víc než jeden, 
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povolme páku a jedem 

cestou k lepším dnům, 

navzdory všem neduhům. 
 

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

nebo darují (udržení spolupráce s Ornitologickou stanicí Přerov, přerovskou nemocnicí -  

novorozenecké  a dětské oddělení, Nemocnicí Nové Město na Moravě - dětské oddělení).  

K dalším skupinovým aktivitám patří středeční Klub Denního stacionáře (poslední středa v měsíci je 

věnována skupinovému setkávání uživatelů s psycholožkou a pracovníky Duševního zdraví, o. p. s.) a 

aktivita Já a svět & Svět a já (zaměřena na poznání sama sebe, rodinné a partnerské vztahy, na 

komunikaci s úřady aj.), která probíhá pravidelně 1 x týdně – ukončení aktivity 6 / 2016. 

 

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

společenské a osvětové akce: 

 4 x kino (Přerov), 1 x divadelní představení (Přerov), 1 x vánoční večírek pro uživatele služby 

(proběhl 14. 12. 2016 v prostorách Klubu Teplo a. s. Přerov, zúčastnilo se 28 uživatelů služby), 

11 x návštěva plaveckého areálu (Přerov) 

 jednodenní výlet: 1 x Kroměříž, 1 x Tovačov (akce „Vítání jara“) 

 2 x procházka po Přerově 

 1 x Týdenní aktivizační pobyt (Chata Dukla, Čeladná) - termín: 12. – 16. 9. 2016, zúčastnilo se 

20 uživatelů služby (vč. společného promítání fotografií z pobytu) 

 1 x odpoledne s Mary Kay 

 1 x Den pro duševní zdraví  

 1 x Den otevřených dveří spojený s prodejní výstavkou  

 1 x návštěva Ornitologické stanice (výstava) 

 1 x společné posezení v restauraci (nácvik sociálních dovedností) 

  

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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Vývoj počtu účastníků, skupinových aktivit a činností pro uživatele AMBULANTNÍ služby  

2012 - 2016 

                                     

5.2.)  Terénní forma služby 

 

Terénní forma služby se realizuje v rámci multidisciplinárního týmu za úzké spolupráce s TELEMENS, s. 

r. o. – Psychosociální centrum. V rámci služby jsou zajišťovány doprovody uživatelů k lékaři, na úřady 

apod., dále se pracuje v přirozeném (nejčastěji v domácím) prostředí uživatele. Terénní pracovnice 

pracují s motivací uživatele služby k návštěvě skupinových aktivit (jednak v rámci ambulantní služby, 

která se vyznačuje nižší mírou podpory ze strany pracovníků, jednak v tematicky situovaných 

aktivitách v rámci terénní místnosti, kde je zajištěn individuálnější přístup, příprava na postupné 

navázání na ambulantní službu). Nižší míra podpory v rámci ambulantní služby je dána větší skupinou 

uživatelů - pracovnice se nemohou ve skupině "naplno" věnovat pouze jednomu uživateli, 

předpokladem je tedy větší samostatnost uživatele. V rámci terénní služby skupinu tvoří menší počet 

uživatelů - pracovnice mají více prostoru věnovat se uživateli, zajištěna větší míra podpory, vedení k 

posílení samostatnosti a následné docházky do ambulantní služby. 

 

Na konci roku 2016 peer konzultanti obohatili multidisciplinární tým o své vlastní zkušenosti, vnesení 

jiného pohledu na nepříznivou situaci uživatele. 

 

Význam terénní služby spočívá ve včasné intervenci, kdyby byl uživatel bez služby ve špatném stavu 

podstatně déle, hospitalizace by s největší pravděpodobností probíhala za přítomnosti Policie ČR. 

Terénní služba umožňuje hospitalizaci humánnějším přístupem, díky včasné intervenci se může zkrátit 

její doba, vztah s pracovníky nebude tak narušený, jako kdyby u toho asistovala Policie ČR. 

 

Vývoj počtu návštěv uživatelů v domácím prostředí - TERÉNNÍ služba květen 2015 - 2016  

 

Rok: 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet účastníků celkem: 1 403 1 731 1 514 1 692 1 369 

Počet skupinových aktivit a činností pro 
uživatele: 

242 270 252 228 209 

Rok: 5/2015 – 12/2015  2016 

Počet návštěv uživatelů v domácím prostředí celkem: 200 699 
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6) Personální a finanční zajištění služby 

Stav pracovních úvazků ke dni 31. 12. 2016 (ambulantní i terénní forma služby):    

 5 HPP  

 12 DPP (vč. 5 x peer konzultant)  

 

V roce 2016 personálně zajistili službu sociální rehabilitace (přímá práce s uživateli služby): 

 sociální pracovník – 3,0 úvazku HPP (vysokoškolské vzdělání), 1,0 úvazku HPP (vyšší odborné 

vzdělání) 

 pracovník v sociálních službách – 3 x DPP (středoškolské vzdělání) a 2x DPP (vyšší odborné 

vzdělání) – 416 hod. 

 peer konzultant – 5 x DPP – 23 hod. 

 další pracovník, který přímo poskytuje sociální službu - 2 x DPP (vysokoškolské vzdělání) -157 

hod.  

 

Od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2018 je provoz služby zajištěn prostředky získanými z veřejné zakázky 

Olomouckého kraje „Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji“. Blíže viz podkapitola 6.2.  

Účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb poskytnuté prostřednictvím 

rozpočtu Olomouckého kraje dofinancovala sociální službu – individuální projekt Olomouckého kraje 

je pro věkovou strukturu 15 – 65 let, naši uživatelé jsou i starší věku 65 let. Finanční podpora ve výši 

757.500 Kč. 

V roce 2016 sociální službu finančně podpořilo statutární město Přerov v rámci grantového programu 

- akce Týdenní aktivizační pobyt; Klub Denního stacionáře. Finanční podpora ve výši 135.000 Kč.  

Terénní služba byla zajištěna Norskými fondy (realizace sub-projektu Komplexní rehabilitace pacientů 

s těžkým duševním onemocněním – zavedení terénní služby od 1. 5 2015 - 30. 4. 2017). Blíže 

k Norským fondům viz podkapitola 6.1. 

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 aktivizační pobyt) 

V roce 2016 bylo možné sociální službu finančně podpořit formou veřejné sbírky - viz podkapitola 6.3. 
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Naplnění cílů sociální služby dále podpořili:  

- Myslivecké sdružení Haná - bezplatná výpůjčka prostor  

- na základě darovací smlouvy podpořili sociální službu tito dárci:  

Doklad Předmět darování Dárce 

Darovací smlouva finanční dar  TELEMENS, s. r. o. 

Darovací smlouva věcný dar (dojezdová kola k automobilu) MENS s. r. o. 

Darovací smlouva věcný dar (20 ks triček) Ardon SAFETY s.r.o. 

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

PODĚKOVÁNÍ. 

 

6.1.)  Grantový mechanismus Norský fond 

 
Od 1. května 2015 do 30. dubna 2017 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 centrum. 

 

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.  

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 Psychosociálního centra Přerov. S uživateli terénní služby narážíme v praxi na problémy se zajištěním 

podpisu smlouvy o poskytování sociální služby - riziko paranoidního zpracování uzavření písemné 

smlouvy, riziko narušení vztahu mezi pracovníkem a uživatelem. Sociální pracovnice u uživatele 

individuálně vyhodnotí riziko (popř. dojde ke konzultaci s psychiatrem) - pokud není možné smlouvu 

podepsat, uzavře se ústní smlouva a do osobní složky uživatele je uvedené zdůvodnění uzavření ústní 

smlouvy. V případě zlepšení psychického stavu sociální pracovnice vedou spolupráci k uzavření 

písemné smlouvy o poskytování služby. 

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, 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 roku 2016 dochází k rehospitalizaci 

některých klientů. Vzhledem k cílové skupině v některých případech nelze hospitalizaci zabránit. 
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6.2.)  Veřejná zakázka -   „Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji“ 

 
Duševní zdraví, o. p. s. vyhrála veřejnou zakázku s názvem Sociální rehabilitace v Olomouckém kraji, 

čímž se aktivně zapojila do individuálního projektu Olomouckého kraje - Služby sociální prevence 

v Olomouckém kraji, který je financován dotací z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky, poskytnout v rámci Operačního programu Zaměstnanost (období realizace projektu 

1. 4. 2016 - 31. 12. 2018). Vyrovnávací platba pro rok 2016 je ve výši 503.400 Kč. 

V rámci uzavřené Smlouvy o zajištění poskytování sociálních služeb, č. 2016/00892/OSR/DSM se 

organizace zavázala k naplnění následujících primárních ukazatelů (platí pro rok 2016): 

- 1.781 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 443 aktivit/intervencí) 

- 70 nových uživatelů služby za období realizace projektu  

 
 

Individuální projekt Olomouckého kraje 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016 
Služby sociální prevence v Olomouckém kraji 

SLEDOVANÝ UKAZATEL (primární a 
sekundární)* 

ROK 2016 (1. 4. 2016 - 31. 12. 2016) 

Požadovaná hodnota Dosažená hodnota 

Počet intervencí 
1.781 

1.705 (počet intervenci) + 
519 (počet skupinových 
aktivit) = celkem 2.224  Počet skupinových aktivit 

Počet účastníků skupinových aktivit sekundární ukazatel 752 

Počet kontaktů sekundární ukazatel 210 

Počet uživatelů (za celé období realizace 
projektu) 

70 uživatelů 53 nových uživatelů 

 
* Vykazování ukazatelů dle Metodiky sledování a vykazování monitorovacích indikátorů k projektu 
Služby sociální prevence v Olomouckém kraji 

 

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 2016 je zpracované vyúčtování 2. ročníku veřejné sbírky za období 19. 11. 2015 - 18. 11. 2016. 

Z celkového čistého výtěžku 2. ročníku veřejné sbírky (částka ve výši 15.941 Kč) byly 

uhrazeny/kofinancovány následující položky  (v celkové výši 11.919 Kč): 

 pronájem prostor – za účelem resocializace 
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 jednodenní výlet s uživateli (zahrnuté vstupné, cestovné, drobné občerstvení) 

 cestovné uživatelé – týdenní aktivizační pobyt 

Hrubý výtěžek sbírky činí:                16.396 Kč 

Náklady spojené s konáním sbírky činí:        455 Kč 

Zůstatek z výtěžku 2. ročníku veřejné sbírky:      4.022 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. 

7) Hospodaření organizace v roce 2016 

Účetnictví organizace je vedené externě. Částky vychází z Výkazu zisku a ztrát pro rok 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka v tis. Kč v % 

Výnosy/Tržby z prodeje 
vlastních výrobků 

5 0,2 

Tržby z prodeje služeb 507 22,6 

Provozní dotace 1 688 75,1 

Jiné ostatní výnosy 47 2,1 

VÝNOSY CELKEM 2 247 100 

Položka v tis. Kč v % 

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

258 11,9 

Cestovné 19 0,9 

Náklady na reprezentaci 0 0,0 

Ostatní služby – nájem, energie, opravy,… 460 21,2 

Ostatní daně a poplatky 0 0 

Jiné ostatní náklady 13 0,6 

Mzdové náklady 1 098 50,7 

Zákonné sociální pojištění 313 14,4 

Zákonné sociální náklady 6 0,3 

NÁKLADY CELKEM 2 167 100 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč 80 
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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 2016 schválila na svém zasedání dne 22. 6. 2017. Závěrečnou 

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

 


