Výroční zpráva 2018
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Vážený čtenáři, Vážená čtenářko,
každoročně předkládáme výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Duševní zdraví,
nejinak tomu je také letos. Pomineme-li skutečnost, že je naší povinností výroční zprávou
prezentovat naši činnost, je to take dobrý důvod pro zastavení se o ohlédnutí zpět. Musíme
hodnotit, bilancovat, plánovat. Mnohdy se ocitáme v koloběhu rutinních činností, dohánění
termínů, trvalé stresové zátěže a právě výroční zpráva nám dává ucelený obraz roční činosti a
výsledků z ní plynoucích.
V posledních letech se soustředíme především na deinstitucionalizaci psychiatrické péče a
vybudování Centra duševního zdraví. Rok 2018 byl v tomto směru zásadní a troufám si říci,
velmi úspěšný.
Ambulantní forma nadále rozvíjela bohatou nabídku odpoledních aktivit a terapeutických
dílen pro uživatele. Každé odpoledne si může klient vybrat z nabídky, potkat se se známými,
vyjít z domu. Sociální poradenství, které ambulantní část DZ poskytuje, pomohlo nejednomu
člověku, ať už s řešením jeho sociální situace, či podporou a doprovodem na jednání s úřady.
Počet uživatelů služby každoročně roste.
Terénní forma zahájila v polovině roku pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví “Podpora
vzniku center duševního zdraví I”. Společně s Psychosociálním centrem Přerov se podílela na
vybudování Centra pro duševní zdraví. Multidisciplinární tým má v péči 120 uživatelů, kteří na
začátku léčby nebyli schopni čerpat ambulantní službu. Mnohým z nich se to už díky léčbě
v CDZ v průběhu roku 2018 podařilo.

Závěrem bych touto cestou ráda poděkovala všem kolegům za vynikající práci a trpělivost,
starostlivost a laskavou péči o uživatele sociální služby i jejich blízké.
Velmi děkuji donorům a spolupracujícím subjektům za podporu a pomoc při dosahování
společných cílů.
Kateřina Mozrová
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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.
Od 10.8.2018 realizuje Duševní zdraví o.p.s. ve spolupráci se společností TELEMENS – Psychosociální
centrum pilotní projekt Podpora vzniku Center duševního zdraví v ČR v rámci programu
Deinstitucionalizace psychiatrické péče.

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
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Kontakty:
Tel./mob:

581 204 437
777 92 92 03 / 777 92 92 15 / 777 92 92 16 / 777 92 92 18
777 92 92 91 / (sociální pracovnice)

Email:

info. dusevnizdravi@gmail.com

Web:

www.dusevnizdravi.com

Orgány společnosti v roce 2018
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 2018 nebyla vyplacena žádná odměna za výkon funkce.
Došlo k níže uvedeným změnám členů správní a dozorčí rady.

Členové správní a dozorčí rady Duševního zdraví, o. p. s. v roce 2018

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

Předsedkyně správní rady:

Ing. Kateřina Dočkalová

PhDr. Blanka Rektorová
Ing. Marcela Švábová
Renata Klimecká
Bc. Marcela Mertová
Ivana Dolejšová
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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.

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 31.12.2018 – dle Registru poskytovatelů sociálních služeb
Kapacita poskytované sociální služby
Celková kapacita (max. počet uzavřených smluv)
Okamžitá kapacita

Forma sociální služby
Ambulantní služba
Terénní služba
65 uživatelů
60 uživatelů
12 uživatelů*
3 uživatelé

* Nastavení kapacity s ohledem na skupinové aktivizační aktivity.
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2) Co podstatného přinesl rok 2018


V rámci programu Deinstitucionalizace psychiatrické péče a projektu Podpora vzniku Center

duševního zdraví I. byl k 10.7.2018 ve spolupráci s TELEMENS, s.r.o. - Psychosociální centrum Přerov
zahájen pilotní provoz Centra duševního zdraví Přerov
Podařilo se 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.


Individuální projekt Olomouckého kraje

Duševní zdraví, o. p. s. realizovala 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).



Pro rozšíření nabídky pro naše klienty, jsme v rámci naší klubovny zavedli tři dny v týdnu

kavárnu, kde si klienti sami sobě vaří různé kávy. Snažili jsme se klientům zpříjemnit společně
strávený čas a nabídnout jim další možnost ke společnému setkávání.



Dotazníkové šetření pro uživatele služby ke kvalitě poskytované služby za rok 2018

Dotazníkové šetření ke kvalitě poskytované ambulantní a terénní služby sociální rehabilitace
proběhlo mezi uživateli služby od 2. ledna do 31. ledna 2019. Uživatelům služby byl dotazník nabízen
na skupinových aktivitách, při osobních jednáních se sociální pracovnicí a v lednu na Klubu Denního
stacionáře. Hodnocení služby bylo anonymní. Uživatelé služby měli možnost vyplněný dotazník vhodit
do jedné ze dvou schránek důvěry, odevzdat jej v kanceláři sociálních pracovnic či pracovníkům na
skupinových aktivitách. Dotazník vyplnilo a odevzdalo celkem 26 uživatelů služby, což představuje
návratnost 21%.
U terénní formy služby dotazníkové šetření u některých uživatelů neproběhlo, vzhledem ke
zhoršenému zdravotnímu stavu.

Dotazníky byly vyhodnoceny v únoru 2019.
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Výsledky šetření
1. Jak jste se dozvěděl o službách Duševního zdraví, o. p. s.?
od svého psychologa, psychiatra
– odpovědělo 12 uživatelů
v Denním stacionáři Psychosociálního centra – odpovědělo 12 uživatelů
od přátel a známých
– odpověděli 1 uživatelé
z informačního letáku
- odpověděli 2 uživatelé
Další nabídnuté možnosti nikdo nezvolil.
Respondenti se o naší službě dozvěděli nejčastěji v Denním stacionáři Psychosociálního centra Přerov
a od svého psychologa či psychiatra. Toto zjištění potvrzuje návaznost Psychosociálního centra jako
zdravotnického zařízení a Duševního zdraví, o. p. s. jako zařízení poskytujícího sociální služby. Jeden
respondent zvolil dvě varianty.

2. Jakou formu služby jste v roce 2018 využil/a?
ambulantní
– odpovědělo 20 uživatelů
terénní
– odpovědělo 3 uživatelů
obě
– odpovědělo 8 uživatelů
Pomocí druhé otázky jsme zjišťovaly, jakou formu služby uživatelé v roce 2018 využili. Někteří
respondenti využívali současně ambulantní, terénní a CDZ službu.
3. Jak jste spokojeni s přístupem pracovníků?
rozhodně ano
– odpovědělo 22 uživatelů
spíše ano
– odpověděli 4 uživatelé
Další nabídnuté možnosti nikdo nezvolil.
Všichni dotazovaní odpověděli, že jsou spokojeni s přístupem pracovníků – z toho je 85% uživatelů
služby rozhodně spokojeno a 15% uvedlo, že jsou spíše spokojeni. Nikdo z respondentů neuvedl, že
by byl nespokojen.
4. Pomohla vám poskytovaná služba?
rozhodně ano
– odpovědělo 15 uživatelů
spíše ano
– odpovědělo 10 uživatelů
spíš ne
– odpověděl 1 uživatel
Další nabídnuté možnosti nikdo nezvolil.
Všichni respondenti také zaznačili, že jim poskytovaná služba pomohla – 57% rozhodně pomohla,
38% spíše pomohla. Jen jeden respondent na tuto otázku odpověděl spíš ne.

5. V čem vám naše služba pomohla? (můžete zaznačit i více odpovědí)
umožnila mi kontakt s veřejností
pomohla mi řešit konkrétní problém
odkázala mě na jinou instituci, která mi pomohla

– odpovědělo 19 uživatelů
– odpovědělo 8 uživatelů
– odpověděl 1 uživatel
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Na otázku „V čem vám naše služba pomohla?“ (uživatelé mohli zvolit více odpovědí) uvedla většina
dotazovaných, že jim služba umožnila kontakt s veřejností. Někteří respondenti zvolili více variant
pomoci, do kolonky jiné napsali: pomohla procvičit angličtinu, vaření, zacvičili si, zlepšila komunikační
dovednosti, možnost seberealizace.
6. Snažili se pracovníci zjistit, co v dané situaci potřebujete a hledali s Vámi pro Vás uspokojivé
řešení této situace?
rozhodně ano
– odpovědělo 17 uživatelů
spíše ano
– odpovědělo 10 uživatelů
spíše ne
- odpověděl 1 uživatel
Další nabídnuté možnosti nikdo nezvolil.
Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že pracovníci 65% respondentům zcela pomohli vyřešit jejích
situaci. Jen jeden uživatel hodnotí, že mu pracovníci nepomohli k jeho plné spokojenosti.
7. Vnímal(a) jste některé aktivity pracovníků jako narušující Vaše práva nebo dobrou pověst?
Stavělo Vás něco do nepříjemné, nevýhodné situace (např. návštěva bez ohlášení, vstup do
soukromí apod.)?
rozhodně ano
– odpověděl 1 uživatel
spíše ano
– odpověděli 1 uživatelé
spíše ne
– odpovědělo 1 uživatelů
rozhodně ne
– odpovědělo 22 uživatelů
nevím
– odpověděl 1 uživatel
Většina respondentů nevnímala aktivity pracovníků jako narušující – 85%.
8. Jak jste spokojeni s nabídkou aktivit?
plně mi vyhovuje
spíše mi vyhovuje
vůbec mi nevyhovuje. V čem konkrétně …….

– odpovědělo 20 uživatelů
– odpovědělo 5 uživatelů
– odpověděli 1 uživatelé

Z dotazníkového šetření vyplývá, že 77% respondentům plně vyhovuje nabídka aktivit. Variantu
„spíše vyhovuje“ zvolilo 19% dotazovaných. Jeden respondent uvedl „omezuje můj zdravotní stav.“

9. Které nové aktivity byste uvítal/a?
Na otevřenou otázku, jaké nové aktivity by dotazovaní uvítali, většina respondentů neodpověděla.
Někteří uvedli tenis, více sportu, vyuka na PC, práce se dřevem, Svět a já, aktivity spojené s hudbou,
fotografováním.
10. Které akce byste uvítali? Kam? (výlety, procházky, sport, přednášky…)
Na tuto otevřenou otázku většina respondentů nic neuvedla. Ostatní by uvítali: kultura, vánoční
večírek, divadlo, procházky, různé přednášky – např. o psychiatrických diagnózách, výlety – někdo na
hrady, zámky, někdo do koncentračních táborů

11. Jak celkově hodnotíte kvalitu služby?
1
– odpovědělo 17 uživatelů
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2
3
nevím

– odpovědělo 5 uživatelů
- odpověděl 1 uživatel
– odpověděl 1 uživatel

Při celkovém hodnocení kvality služby v rozmezí známek 1 až 5, kdy 1 znamená vysoce kvalitní službu
a 5 zcela nekvalitní službu, 71% uživatelů nás ohodnotilo známou jedna, 21 % známkou dva, jeden
respondent nevěděl a jeden hodnotil známkou 3.
Těší nás, že je služba dlouhodobě ze strany uživatelů služby velmi dobře hodnocena.
12. Jak hodnotíte kvalitu jednotlivých aktivit?
sociální poradenství poskytované sociálními pracovnicemi
1

– ohodnotilo 12 uživatelů

2

– ohodnotilo 3 uživatelů

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 11 uživatelů

angličtina
1

– ohodnotili 8 uživatelé

4

– ohodnotil 1 uživatel

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 17 uživatelů

keramika
1

– ohodnotilo 9 uživatelů

2

– ohodnotilo 1 uživatelů

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 16 uživatelů

středeční Klub Denního stacionáře
1

– ohodnotilo 9 uživatelů

2

– ohodnotilo 3 uživatelů

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 14 uživatelů

klubovna
1

– ohodnotili 8 uživatelé

2

– ohodnotili 2 uživatelé

3

– ohodnotili 1 uživatelé

4

– ohodnotili 1 uživatelé

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 14 uživatelů

kondiční cvičení
1

– ohodnotilo 6 uživatelů

2

– ohodnotili 2 uživatelé

3

– ohodnotil 1 uživatel

11

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 17 uživatelů

kurz vaření
1

– ohodnotilo 10 uživatelů

2

– ohodnotilo 1 uživatelů

5

– ohodnotilo 1 uživatelů

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 14 uživatelů

plavání
1
nedokážu posoudit

– ohodnotilo 10 uživatelů
– ohodnotilo 16 uživatelů

Týdenní aktivizační pobyt (rekondiční pobyt)
1

– ohodnotilo 7 uživatelů

2

– ohodnotilo 3 uživatelů

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 16 uživatelů

ruční práce
1

– ohodnotil 1 uživatel

2

– ohodnotil 5 uživatel

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 20 uživatelů

výtvarná dílna
1

– ohodnotili 5 uživatelé

2

– ohodnotil 3 uživatel

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 18 uživatelů

návštěva kulturních akcí, výlety
1

– ohodnotilo 11 uživatelů

2

– ohodnotil 3 uživatel

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 12 uživatelů

Svět a já
1

– ohodnotili 4 uživatelé

2

– ohodnotil 1 uživatel

nedokážu posoudit

– ohodnotilo 21 uživatelů

Při hodnocení kvality jednotlivých aktivit byly aktivity hodnoceny nejčastěji známkou jedna nebo dva.
Nejlépe byly respondenty hodnoceny aktivity: keramika, plavání, kulturní akce, týdenní pobyt, vaření,
kondiční cvičení.
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Bohužel u velkého množství dotazníků nedokázali respondenti aktivity hodnotit. To se mohlo stát
z různých důvodů (např. aktivitu neznají, nenavštívili ji).

13. Jak jste spokojeni s nově otevřenou kavárnou od listopadu?
- prostředí

1

– ohodnotili 8 uživatelé

2

– ohodnotili 3 uživatelé

3

– ohodnotili 1 uživatelé

4

– ohodnotili 1 uživatelé

- nabídka občerstvení

- obsluha

1

– ohodnotili 8 uživatelé

2

– ohodnotili 4 uživatelé

1

– ohodnotili 12 uživatelé

2

– ohodnotili 1 uživatelé

Na tuto otázku odpověděla zhruba polovina respondentů. Kavárna je otevřena jen dva měsíce a
někteří uživatelé zde ještě nebyli. Celkově se dá hodnotit, že tato nová aktivita se setkala se zájmem
uživatelů.
14. Kterou z aktivit dle vašeho názoru by bylo potřeba obměnit „vylepšit“ a proč?
Na tuto otázku odpověděl jen jeden respondent, uvedl: ruční práce – přidat více aktivit pro nezručné.

15. Prostor pro Vaše připomínky, náměty:
Na tuto otázku nikdo neodpověděl, tudíž se dá předpokládat, že žádný respondent neměl žádnou
připomínku nebo námět.

Informace k Vaší osobě:
Muž
Žena

- vyplnilo 10 respondentů
- vyplnilo 16 respondentů

Co se týká informací k osobě, dotazníkového šetření se zúčastnilo 38 % mužů a 62 % žen.
do 26 let
27 až 40 let
41 až 65 let
65 let a více

- vyplnili 3 respondenti
- vyplnilo 6 respondentů
- vyplnilo 13 respondentů
- vyplnili 4 respondenti

V porovnání s předchozími lety (2016, 2017) se spokojenost dotazovaných s poskytovanou službou
stále zvyšuje. Písemná zpráva s výsledky dotazníkového šetření je uložena v kanceláři sociálních
pracovnic, na webových stránkách organizace a nástěnce v prostorách organizace.
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Destigmatizace osob se zkušeností s duševním onemocněním

V roce 2018 se podařilo udržet „tradiční“ destigmatizační akce jako je „ Týdenní aktivizační pobyt pro
uživatele služby (9/2018), Den pro duševní zdraví (10/2018), návštěvy kulturních a společenských akcí
(kino, divadlo, plavecký areál, výstava, restaurace, vánoční večírek aj.).

Týdenní rekreace Losinka/ Rapotín - 3. 9. – 7. 9. 2018
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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.
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 2018 službu využilo 126 uživatelů služby (53% žen, 47% 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.

Vývoj počtu uživatelů využívajících službu v letech 2010 – 2018
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

70

77

72

55

71

78

96

126

ženy

48

51

46

37

45

47

55

67

muži

22

26

26

18

26

31

41

59

Rok
počet uživatelů
(osoby)

* Ambulantní služba:

49 osob /z toho 33 žen, 16 mužů/

* Terénní služba:

77 osob /z toho 34 žen, 43 mužů/

Věková struktura:

Dorost (16 – 18 let):
Mladí dospělí (19 – 26let):
Dospělí (27 – 64let):
Mladší senioři (65 – 80let):
Starší senioři (nad 80let):
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1 osob
8 osob
94 osob
21 osob
2 osoby

4) Projekty Duševního zdraví, o. p. s.
V roce 2018 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.

- „Podpora vzniku Center duševního zdraví I“
Projekt je zaměřen na zavedení terénní sociální služby o těžce duševně nemocné v regionu bývalého
okresu Přerov se spádovou oblastí cca 130 tisíc obyvatel.

17

Loga podporovatelů služby - veřejné zdroje 2018

Statutární město Přerov

Loga podporovatelů služby - neveřejné zdroje 2018

Rotary Club Přerov

Psychosociální centrum Přerov
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Lékárna ALFA Přerov

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 2018
5.1.) Ambulantní forma služby
V roce 2018 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.

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 Svět a já (zaměřena na poznání sama sebe, rodinné a partnerské vztahy, na komunikaci s
úřady aj.), která probíhá pravidelně 2 x měsíčně.
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V rámci sociální služby sociální rehabilitace byly realizovány následující kulturní, sportovní,
společenské a osvětové akce:
 11 x kino (Přerov), 1 x vánoční večírek pro uživatele služby (proběhl 12. 12. 2017 v prostorách
Klubu Teplo a. s. Přerov, zúčastnilo se 24 uživatelů služby), 20 x návštěva plaveckého areálu
(Přerov)
 jednodenní výlet: 1 x hrad Helfštýn, 1x akce „Vítání jara“, 1 x zámek Přerov
 2 x procházka po Přerově- park Michalov
 1 x Týdenní aktivizační pobyt (Losinka/Rapotín) - termín: 3. – 7. 9. 2017, zúčastnilo se 19
uživatelů služby (vč. společného promítání fotografií z pobytu)
 1 x Den pro duševní zdraví
 1 x společné posezení v restauraci (nácvik sociálních dovedností)
 2 x vystoupení Cirkus Paciento
 2 x cyklovýlet, 3 x bowling
 3 x společné vánoční pečení

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.

Vývoj počtu účastníků, skupinových aktivit a činností pro uživatele AMBULANTNÍ služby
2012 - 2018
Rok:

2012

2013

2015

2016

2017

2018

Počet účastníků celkem:
Počet skupinových aktivit
a činností pro uživatele:

1 403

1 731 1 514 1 692

1 369

1 577

1 645

209

238

253

242

270

2014

252

228

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
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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.

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 - 2018
Rok:
Počet návštěv uživatelů v domácím prostředí celkem:

5/2015 –
12/2015

2016

2017

2018

200

699

1480

1525

6) Personální a finanční zajištění služby
Stav pracovních úvazků ke dni 31. 12. 2018 (ambulantní i terénní forma služby):
 6,7 úv. HPP (6,0 sociální pracovník, 0,5 peer konzultant, 0,2 CDZ specialista)
 9 DPP

V roce 2018 personálně zajistili službu sociální rehabilitace (přímá práce s uživateli služby):
 sociální pracovník – 5,0 úvazku HPP (vysokoškolské vzdělání), 1,0 úvazku HPP (vyšší odborné
vzdělání)

 peer konzultant – 0,5 úv. HPP
 pracovník v sociálních službách – 3 x DPP (středoškolské vzdělání) a 2x DPP (vyšší odborné
vzdělání)
 další pracovník, který přímo poskytuje sociální službu - 1 x DPP (vysokoškolské vzdělání)
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Přehled příjmů v roce 2018:
MZ ČR – deinstitucionalizace psychiatrické péče

1.382.151,00 Kč

Individuální projekt Olomouckého kraje

1.494.443,00 Kč

Olomoucký kraj – Podprogram č. 1

1.062.700,00 Kč

Olomoucký kraj - Podprogram č. 2

182.200,00 Kč

Město Přerov

150.000,00 Kč

Dar Telemens s.r.o.

100.000,00 Kč

Ostatní příjmy

15.198,00 Kč

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)

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

7) Hospodaření organizace v roce 2018
Účetnictví organizace je vedené externě. Částky vychází z Výkazu zisku a ztrát pro rok 2018.
Položka
Výnosy/Tržby z prodeje
vlastních výrobků
Tržby z prodeje služeb
Provozní dotace
Jiné ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

v tis. Kč

v%

16

0,3

1 494
2 777
100

34,1
63,3
2,3

4 387

100

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v tis. Kč
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+100

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 2018 schválila na svém zasedání dne 26.6.2019.
Závěrečnou zprávu zpracovala sociální pracovnice Duševního zdraví, o. p. s. Bc. Mertová Marcela.
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