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ORGÁNY ORGANIZACE V ROCE 2017
STATUTÁRNÍ ORGÁN ředitelka
PaedDr. Blanka Veškrnová
SPRÁVNÍ RADA
Předsedkyně — Jana Podrápská
Členka rady — MUDr. Lenka Vachková
Členka rady — MUDr. Květoslava Vrbová
REVIZOR — Ladislav Nešněra
ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
AKS — Asociace komunitních služeb v psychiatrii
ANNO — Asociace nestátních neziskových organizací JMK
ČRSS — Česká rada sociálních služeb
APSS — Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Vážení příznivci, kolegové, donátoři, uživatelé našich služeb!
Od 1. 1. 2017 došlo ke změně právní formy organizace i ke změně jejího názvu. Zapsaný spolek
Sdružení Práh se změnil na Práh jižní Morava, z.ú. IČO, DIČ i naše cílová skupina - lidé s duševním
onemocněním a cíle – podporovat lidi s duševním onemocněním tak, aby dokázali žít v přirozeném
prostředí, vzdělávat se, pracovat, s co nejmenší mírou podpory - se nezměnily. Rozhodli jsme se jít
reformě psychiatrie naproti a společně s Psychiatrickou klinikou FNBrno jsme zahájili činnost prvního
Centra duševního zdraví Brno. Za podpory finančních prostředků z fondů EU jsme poskytovali
terénní služby v okresech Hodonín, Břeclav, Blansko, Znojmo a spolupracovali s organizací Piafa, z.ú.
ve Vyškově. Při zaměstnávání lidí s duševním onemocněním jsme používali metodu IPS (Individual
placement and support — neboli individuální umístění a podporu). Sociálně-terapeutické dílny se
nám postupně vylidnily a nám se dařilo zaměstnávat lidi na otevřeném trhu práce. Naše orgaizace
poskytla podporu více než 1000 lidem s duševním onemocněním a jejich příbuzným. Pokračovala
intenzivní spolupráce s Psychiatrickou klinikou FN Brno, s Psychiatrickou nemocnicí Brno, psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, psychiatrickým oddělením nemocnice Znojmo, ambulantními psychiatry a psychology v Brně I okresech Jihomoravského kraje.
Naše organizace by nemohla poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním bez spolupráce
s odborníky a bez pomoci partnerů, sponzorů, dobrovolníků a přátel.
Jménem Prahu jižní Morava, z.ú. každému z nich děkuji za podporu a pomoc.

PaedDr. Blanka Veškrnová
ředitelka organizace

V ROCE 2017 PRÁH JIŽNÍ MORAVA
POSKYTOVAL PODPORU DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ
NEMOCNÝM SPOLUOBČANŮM PROSTŘEDNICTVÍM
ŠESTI REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Práh — odborné sociální poradenství
Práh — sociální rehabilitace
Práh — chráněné bydlení
Práh — podpora samostatného bydlení
Práh — centrum denních služeb
Práh — sociálně-terapeutické dílny
A DÁLE PROSTŘEDNICTVÍM
Projektů
•
Podpora zaměstnávání 3, reg.č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002651
•
Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním, reg.č.: CZ.03.2.6
3/0.0/0.0/15_023/0001551
•
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, reg.č.: CZ.03.2.60/0.
0/0.0/15_005/0002207
•
Vytvoření komplexního programu zdravotně sociálních služeb vedoucí k prevenci dlouhodobé
hospitalizace lidí se závažným duševním onemocněním, reg.č.: CZ.11/MGS/026
•
Začleňování lidí s duševním onemocněním prostřednictvím komunitní práce CZ.03.2.60/0.0/0.0/
16_064/0006464 // 1. 7. 2017 30. 6. 2020 (Znojmo, Veselsko)
•
Projektu Podpora FACT modelu v České republice prostřednictví Centra pro rozvoj duševního
zdraví. OPZ/2-2/023/0001126 V r.2017
•
Projektu „DOBŘÍ SOUSEDÉ JSOU TAKÉ NA BLANENSKU r.č. CZ.03.3
.X/0.0/0.0/15_024/0005624“
•
Individuálního projektu – nákup auta pro terénní tým (JMK)
•
Provozní zabezpečení terénní služby pro osoby s duševním onemocněním na Břeclavsku - nájemné
(Břeclav)
•
Servisního grantu KPMG
•
MMB Kultura - kavárna 4 roky
•
OZ MMB psychosociální rehabilitace v Brně 2017

Systému chráněných pracovních míst
Volnočasových aktivit vedených dobrovolníky
Akcí destigmatizačního charakteru
Seminářů a workshopů určených odborné i laické veřejnosti

Kvantitativní hodnocení registrovaných sociálních služeb:
Práh jižní Morava,z.ú. poskytlo v r. 2017 podporu a pomoc 935 klientům
+ velkému množství účastníkům projektů (Lidem s duševním onemocněním, rodinným příslušníkům,
příslušníkům policie , RZS, studentů SŠ, VŠ, pracovníkům samospráv…)

Práh — odborné sociální poradenství
Počet klientů: 248
Práh — sociální rehabilitace
Počet klientů: 477
Počet klientů oblast práce 117
Práh — podpora samostatného bydlení
Počet klientů: 35
Práh — chráněné bydlení
Počet klientů: 29
Práh — centrum denních služeb
Počet klientů: 66
Práh — sociálně – terapeutické dílny
počet klientů: 80

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
V r. 2017 bylo v Prahu obsazeno 82 chráněných pracovních míst.
(pracovníci v šicí dílně, administrativě, v Café Práh, v odbytu, úklidu a údržbě, pracovníci v sociálních
službách, peer pracovníci)
Pokračoval prodej výrobků dílen v obchůdku v Galerii Vaňkovka.

Zahájili jsme činnost CENTRA DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ BRNO a představili ho
v průběhu Dnů duševního zdraví.
Základem Centra duševního zdraví Brno je terénní tým složený z pracovníků organizace Práh jižní Morava, z.ú. (sociálních pracovníků, psychologů, peer pracovníka)
a z pracovníků psychiatrické kliniky FN Brno (jsou to především psychiatrické sestry,
psychiatr a klinický psycholog).
Centrum duševního zdraví Brno (v záběhu) pracovalo s koncepcí terénní psychiatrické péče, která pomáhá lidem s duševním onemocněním v jejich přirozeném
prostředí.
Každý týden probíhaly společné porady pracovníků zdravotní i sociální části. Ti si
vzájemně předávali klienty a hovořili o jejich potřebách atp. Tato setkávání probíhala
jednak v Brně v prostorách organizace Práh jižní Morava, z.ú. ve Štěpánské ulici, kde
probíhají setkání terénní části pracovníků, kam dojíždějí psychiatrické sestry a psychiatr z FN Brno. Některá setkání probíhala i na psychiatrické klinice, která pro potřeby
CDZ Brno vyhradila tři místnosti, protože brněnské centrum duševního zdraví patří
mezi tzv. velká centra, a tak počítá i s krizovými lůžky, která se nacházejí právě na
psychiatrické klinice. Centrum duševního zdraví Brno v r. 2017 nebylo financováno
z prostředků ministerstva zdravotnictví, tedy z peněz určených na vytvoření nového
prvku péče o lidi s duševním onemocněním. Připravovalo se na podání žádostí o pilotní projekt CDZ.

TERÉNNÍ TÝMY

Terénní týmy Brno, Hodonínsko, Znojemsko, Břeclavsko a Blanensko
Terénní týmy podporovaly lidi se závažným duševním onemocněním, se kterými
měly navázanou spolupráci a další aktivně vyhledávaly. Při vyhledávání kontaktovaly
spolupracující subjekty, tak, aby se pomoc dostala k těm nejpotřebnějším. Pomáhaly
při kontaktování těchto lidí, kteří většinou odmítali pomoc a podporu, anebo postupně vypadávali ze zdravotní a sociální sítě. Navazování spolupráce bylo s některými
lidmi velmi náročné a po zmapování situace se dále nepokračovalo. Při organizování
podpory u nejnáročnějších pacientů a při řešení krizových situací začal týmy používat
tzv. FACT board, který umožňuje efektivní sdílení informací o pacientovi/klientovi na
poradě a snadnější organizování podpory při zapojení více členů týmu.
Zapojili jsme se do projektu Podpora FACT modelu v České republice prostřednictví
Centra pro rozvoj duševního zdraví. V r.2017 byla u nás provedena úvodní evaluace
s pomocí nástroje FACT fidelity scale, na níž byl vytvořen plán na dalších 10 měsíců.
Jak terénní tým fungovaly?
Každý všední den mezi 8-17 hod. byla v provozu pohotovostní linka Terénního týmu
Brno 733 643 379.
Při kontaktu podle popisu situaci pracovníci tyto situace vyhodnotili, navrhli řešení
a pomohli je zajistit. Tým vyjížděl za nemocnými pomáhat řešit akutní problémy
přímo do jaejich bydliště.
Členové týmu na místě zmapovali situaci, pomohli klientovi i jeho blízkým s jejích
řešením. Bylo-li to potřeba, pomáhali kontaktovat další sociální a zdravotní služby
a koordinovaly jejich spolupráci.
Terénní týmy poskytovaly i návaznou službu po skončení hospitalizace. Klientům,
kteří měli problémy se zvládáním běžných životních situací, pomáhaly s vedením domácnosti, finančním hospodařením, péčí o sebe, zajišťovaly doprovod k psychiatrovi,
dalším lékařům, na úřady atd.
Pracovníci týmů navštěvovali klienty i několikrát týdně. Monitorovali jeho zdravotní
stav. Došlo-li k jeho zhoršení, pomáhali ho řešit ve spolupráci s ambulantním psychiatrem a psychiatrickými zařízením v Brně nebo v místě bydliště.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ SE
ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM

Jsme pyšní na to, že se nám podařilo zaměstnat i klienty,

“ kteří chodili pouze na dílnu, mnoho let byli vnímáni, jako

nezaměstnatelní a nyní pracují. Není úspěch takového
člověka zaměstnat, to zvládne každý schopný manažer, ale
je úspěch, že tito lidé si dokázali už skoro rok práci udržet
a pořad pracují a mají z práce radost, tak to je potom i náš
„
úspěch. A taky dobrý pocit, že děláme práci, co má smysl

Jako velmi úspěšné při zaměstnávání osob s duševním onemocněním se ukázalo
uplatňování metody práce (individual placement and support). Zaměstnanci Prahu
podporovali klienty v hledání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce bez
předchozího tréninku na chráněných místech.
Umožnili jsme doplnění vzdělávání 20 klientům prostřednictvím SOU CHARBULOVA, VESNY,o.p.s., SEDUCO –CZE, s.r.o., CENTRA –VZDĚLÁVÁNÍ ,CZ. A RELAX
ACADEMY, s.r.o.
Zaměstnání na otevřeném trhu práce jsme pomohli najít 31 klientům a zaměstnání
na chráněných místech získalo 32 klientů.
Spolupracující zaměstnavatelé:
Grand hotel Brno, Jigab, WorkPoint, Olman service, Bílovická pekárna, Simeva, Firma
Lubomír Schwarz, Ikea Brno, Agentura Mája, Tesco Brno, Sazimex, Premiéra Sweet
Pracovní pozice: hotelnické činnosti, pokojská, portýr,
reprezentant zdrav.pomůcek, správce webu, administrativní činnost, manažer směny
řidič, závozník, výpomoc do provozu pekárny, venčení psů, restaurace, pokladna, sklad

ZAMĚŘENÍ NA VEŘEJNOST

CAFÉ PRÁH
V Café Práh bylo v roce 2017 uspořádáno 256 kulturních akcí, které navštívilo 20
080 diváků.
Programová nabídka akcí CP si udržela svoji žánrovou pestrost a poskytla co nejširší
možnost vyžití svým návštěvníkům (120 přednášek, 55 koncertů, 25 divadelních
představení, 19 Improshow, 7 projekcí, 6 vernisáží, atd.). V množství pořádaných
akcí na jednom místě nemá CP v Brně konkurenci.
V měsících červen a červenec 2017 se opět uskutečnil před CP oblíbený multižánrový festival Vaňkovka Fest. Tento open air festival , který byl pro diváky zdarma, vznikl
ve spolupráci a finančním přispěním Galerie Vaňkovka, CP se na této akci účastní
tvorbou i uspořádáním většiny programu. Celkový počet diváků Vaňkovka Festu
v r.2017 bylo 21 370.
V roce 2017 se podařilo udržet si stálé spolupráce pří pořádání některých akcí, ale
i navázat nové (viz níže tabulka). K nejdůležitějším kooperacím lze zařadit uskutečnění
oficiálního programu projekcí prestižního festivalu Jeden svět, spolupráce na výstavách ve velkém sále s brněnským Domem umění a další. Za symbolických finančních
podmínek jsme poskytli své prostory nejen uměleckým účinkujícím, ale i potřebným
neziskovým organizacím (např. Festival pro Tibet, Vegan fest, Unie pečujících, charitativní bazary, benefice atd.). Důležitá je i naše podpora hudebních soutěží pro děti,
které se konají v našich prostorách (např. republiková soutěž Brána, skautská hudební
soutěž pro děti Vozembouch atd.). V poskytnutí prostor pro významné, charitativní či
kulturně a společenský důležité akce, chceme pokračovat i v letošním roce a navázat
na úspěšný rok 2017.

AKCE DESTIGMATIZAČNÍHO CHARAKTERU

DDZ
2018

Měsíc bláznovství — duben 2017
Dny duševního zdraví — říjen 2017
Stejně jako v předchozích letech jsme se zaměřili na pravdivé informování o duševních nemocech. Největší úspěch u mladých lidí mají příběhy lidí se zkušeností
s duševním onemocněním a workshop pro střední školy „Jak se pozná, že už jsem se
zbláznil.“
Rozrůstaly se aktivity vedené dobrovolníky. V r.2017 koordinovaly 55 dobrovolníků Kateřina Václavičová a Marie Jahodová. Dobrovolníci vedli tradiční skupinové
aktivity — výuku francouzského, německého, anglického jazyka. Dobrovolně pro nás
pracovali právníci i psychologové. V průběhu roku pomáhali dobrovolníci na třech
zahradních slavnostech a s úpravou zahrady spolu s organizací Tamjdem v termínu
7.— 9. 6. 2017. Většina dobrovolníků se setkávala s klienty individuálně a trávila
s nimi volný čas.

SPOLUPRÁCE PŘI INFORMOVÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ
KLIENTŮ A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Největší spolupráce probíhala s lékaři a psychology Psychiatrické kliniky FN Brno na
základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi FN Brno a Prahu jižní Morava, z.ú.
Pokračovalo v předchozích letech započaté provazování aktivit Krizového centra
a terénního týmu, jak na úrovni managementu (s přednostou psychiatrické kliniky
prof. MUDr. Tomášem Kašpárkem), začal provoz Centra duševního zdraví v místě
sídla služby sociální rehabilitace a zároveň na Psychiatrické klinice FN Brno.
Pokračovala tradiční spolupráce s pracovníky Psychiatrické léčebny Brno — Černovice,
která byla od roku 2000 do roku 2016 členem organizace.
Lékaři a v psychiatrické sestry v Psychiatrické nemocnici vytipovávali vhodné klienty
a zprostředkovávali návazné služby pacientům. Rozvíjela se koordinace práce také
v případě hospitalizace pacientů. Spolupráce se dále rozvíjela i mezi case managery
a ambulantními psychiatry na PK, Vojenské nemocnice a v Bystrci.
Spolupráci máme navázanou s většinou ambulantních psychiatrů v Brně.
Docházíme na psychiatrické oddělení do Vojenské nemocnice.
Pokračovali jsme v síťování služeb – s městskou i státní policií, praktickými lékaři,
s pracovníky záchranné služby. Běžně jsme spolupracovali také s rodinnými příslušníky, blízkými a známými našich klientů.
Úzce jsme spolupracovali s psychiatrickým oddělením nemocnice Znojmo, se
kterým máme uzavřenou smlouvu o spolupráci. Psychiatr, psychiatrická sestra a psycholog z psychiatrického oddělení s námi spolupracují v rámci pravidelných porad
a psychiatrických konzultací; psychiatrická sestra se navíc účastní terénní práce.
Spolupráce okrese Hodonín byla navázána s institutem psychosociální péče o. p. s.
(psychiArt). Spolupracovali jsme v rámci podpory jednotlivých klientů s psychiatrem
MUDr. Vítězslavem Pálenským, klinickým psychologem i psychiatricku sestrou.
Terénní tým Břeclav úspěšně spolupracoval s Městským úřadem Břeclav, rozšiřil
spolupráci i s dalšími odborníky a současně také kapacitu pro klienty.

Rozvíjení spolupráce v rámci Terénního týmu Blansko probíhalo v rámci pořádaných
mezioborových a mezirezortních setkání, také telefonickou formou a zejména na
osobní bázi při setkáních s konkrétními odborníky (psychiatry, psychology, sociálními pracovníky), institucemi (MěÚ, policií) a také s blízkými a rodinnými příslušníky
klientů.
Spolupracovali jsme s dalšími neziskovými organizacemi v Brně – např. s organizacemi Podané ruce, o.p.s., Triáda, Armáda spásy, Ratolest, DROM, Diakonie ČCE…
Studentů projektu SPOLU, NEVYPUSŤ DUŠI a projektu PSYCHOBRANÍ.
Smlouvu o spolupráci máme uzavřenu s Diakonií ČCE střediskem v Brně.

SÍŤOVÁNÍ SYSTÉMU PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
V BRNĚ
„Síťování procesů péče o duševní zdraví“ inicioval z.ú. Práh jižní Morava coby součást
svého projektu „Síťování služeb v Brně“ financovaného Norskými fondy v březnu
2017 a následně na podzim téhož roku. Na jaře se sešlo celkem padesát pracovníků
z řad psychiatrů, psychologů a psychiatrických sester z Psychiatrické kliniky,
Psychiatrické a Vojenské nemocnice, zástupců neziskových (Vida, Bílý kruh bezpečí)
i státních poskytovatelů sociálních služeb (městských úředníků a kurátorů), městské
i státní policie a záchranné služby. Dlouhodobým cílem je vytvoření propojené
sítě služeb schopné efektivně a pružně reagovat na konkrétní potřeby lidí čelících
nemoci a potížím při následném návratu do společnosti.

Síťování procesů v okresních městech, např.
Vyškov, Blansko, Znojmo.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
ROZVAHA
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Výkazy byly jako souč
součást př
přiznání
podány elektronicky
dne: 13.6.2018
Podací číslo: 1617045366
Heslo zjiště
zjištění stavu: b11d4883
Stav podání: podáno
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Označ.

................................................

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.

Materiál na skladě

B. II.

5.

Výrobky

7.

Zboží na skladě a v prodejnách
Pohledávky celkem

B. II. 1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
9. Ostatní přímé daně
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
17. Jiné pohledávky
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně
2. Ceniny
3. Peněžní prostředky na účtech
B. IV.

číslo
řádku

AKTIVA

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

A.I.+...+A.IV.
A.II.1+...+A.II.x
účet 021
účet 022
účet 028
účet 042
A.III.1+...+A.III.x
účet 061
A.IV.1+...+A.IV.x
účet 081
účet 082
účet 088
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 112
účet 123
účet 132
B.II.1+...+B.II.x
účet 311
účet 314 - ř. 51
účet 315
účet 335
účet 342
účet 345
účet 346
účet 378
B.III.1+...+B.III.x
účet 211
účet 213
účet 221
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 381
účet 385
A.+B.

001
010
013
014
017

Účetní období
stav k prvnímu dni

+16 601
+20 390
+17 636
+1 593
+1 161

019
021
022
028
034
035
038
040
041
042
046
048
051
052
055
056
057
060
062
063
068
071
072
073
074
079
080
081
082

+200
+200
-3 989
-1 740
-1 088
-1 161
+22 497
+326
+204
+86
+36
+11 223
+377
+478
+73
+121
+49
+2
+8 089
+2 034
+8 324
+185
+1
+8 138
+2 624
+130
+2 494
+39 098

k poslednímu dni

+16 357
+20 871
+17 636
+2 029
+1 161
+45
+200
+200
-4 714
-2 337
-1 216
-1 161
+37 422
+406
+224
+130
+52
+22 968
-287
+455
+3 857
+127

+18 642
+174
+13 940
+354
+3
+13 583
+108
+108
+53 779

Označ.
A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

2.
A. II.

Fondy
Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření
2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1. Dodavatelé
3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

9.

Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní
B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1. Výdaje příštích období
2.

číslo
řádku

PASIVA

Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x
účet 901
účet 911
A.II.1+...+A.II.x
účet +/-963
účet +/-931
B.I.+...+B.IV.
B.III.1+...+B.III.x
účet 321
účet 324
účet 325
účet 331
účet 336
účet 342
účet 343
účet 345
účet 379
účet 389
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 383
účet 384
A.+B.

001
002
003
004
006
007
008
010
021
022
024
025
026
028

Účetní období
stav k prvnímu dni

+22 556
+20 930
+20 926
+4
+1 626
xxxxxxxxxxxx
+1 626
+16 542
+4 881
+82
+2 591
+92
+1 791
+207

030
031

+39

032
038

+79

043
045
046
047
048

+11 661
+111
+11 550
+39 098

k poslednímu dni

+25 507
+22 769
+22 718
+51
+2 738
+2 738
xxxxxxxxxxxx
+28 272
+4 863
+44
+95
-40
+2 930
+1 352
+312
+29
+6
+73
+62
+23 409
+49
+23 360
+53 779

z.ú.

1.1.2017 vznikl Práh jižní Morava, z.ú.
Poslání
Práh jižní Morava, z.ú. nabízí lidem s duševním onemocněním z Jihomoravského kraje
pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.
Cíle
Dát lidem s duševním onemocněním takovou podporu a pomoc, aby mohli samostatně bydlet, pracovat, studovat a trávit volný čas podle svých přání a potřeb
v prostředí, které si sami vybrali k životu.
Aktivně vyhledávat lidi s duševním onemocněním, kteří nejsou schopni o pomoc
požádat
Zapojovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním do poskytování služeb
Podpořit příbuzné osob s duševním onemocnění tak, aby se dokázali vyrovnat
s onemocněním svých dětí a porozuměli projevům nemoci.
Zlepšit vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním
Přispět k rozvoji péče o lidi s duševním onemocněním poskytované v přirozeném
prostředí.
•
Aktivně se podílet na veřejné diskusi k vytváření koncepcí psychiatrické péče
v ČR a v Jihomoravském kraji
•
Spolupracovat se zdravotnickými službami, s policií, s rychlou záchrannou
službou i s ostatními organizacemi státní správy a samosprávy při podpoře lidí
s duševním onemocněním v přirozeném prostředí
•
Realizovat takové projekty, které umožní setrvat lidem s duševním onemocně•
•
•

ním co nejdéle v jejich přirozeném prostředí
(asertivní komunitní týmy, centra duševního zdraví, podporované zaměstnávání,
sociální podnikání)
Spolupracovat se zaměstnavateli při zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na otevřeném trhu práce
Vzdělávat odborníky i veřejnost

POSKYTOVAT SLUŽBY NÁM UMOŽNILY FINANČNÍMI PROSTŘEDKY
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – prostřednictvím Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj / Statutární město Brno – odbor sociální péče, odbor zdraví, odbor kultury
Úřad práce Brno-město / Evropská unie, Evropský sociální fond Program OPLZZ
Město Břeclav / Město Blansko / Město Znojmo

Děkujeme těm, kteří pro nás pracovali bez nároku na honorář a těm, kteří naši činnost ﬁnančně nebo
materiálně podpořili
Mgr. VLADIMÍR PECHMANN
ECE
KPMG Česká republika
OSC.a.s.
ROTARY klub Znojmo z.s.
MĚSTO BŘECLAV
PhDr. JANA VRÁNOVÁ
PhDr. MARGIT MUSILOVÁ
Ing. JOSEF VEŠKRNA
SVATOPLUK JERGL
FRANTIŠKA LOSIKOVÁ
KVĚTOSLAVA ŠMERKOVÁ
VÁCLAV HOUF

Mgr. LIBOR JANÁČEK
VELEBEND
ZUZANA ŠPAČKOVÁ MUDr. MARIE PETRÁSOVÁ
MUDr. KNETIGOVÁ MARKÉTA
DS DIALOG
THE SUTERÉN
Mgr. LIBOR JANÁČEK
MIROSLAV MELUZÍN
Ing. JINDŘICH KYSELA
Ing. ROBERT PECA
JANA a KAREL FENDRICHOVI
BARBORA ZAVORALOVÁ MOŘKOVSKÁ

Dobrovolníci v Prahu jižní Morava:
Eva Vlčková, Jaroslava Jelínková, Alena Kekukh, Petr Krejčí, Andrea Kuchařová, Ladislav Jašek, Tereza
Hranošová, Andrea Klevarová, Zuzana Bratová, Anna Kratochvílová, Tereza Bálková, Tereza Bečičková,
Ivana Menšíková, Veronika Gréšková, Nikol Kvardová, Marie Černochová, Jiří Cupák, Mária Běhalová,
Veronika Schelleová, Michaela Štenclová, Eva Vraníková, Miloslava Hazuchová Strungová, Alexandra
Ocásková, Nina Novaková, Tereza Dohnalíková, Edita Prosečová, Katarína Csicsaiová, Silvie Kocanová,
David Havel, Jacqueline Lumande, Alexandra Kallová, Lenka Kalivodová, Jiřina Růžičková, Martin Kačeriak, Marta Duchoňová, Iveta Kociánová, Veronika Tóthová, Kateřina Lenartová, Martina Pourová, Julie
Lečbychová, Anna Rejmanová, Alena Konečná, Veronika Pořízková, Anna Příkazská, Romana Dimmrothová, Tereza Menšíková, Pavel Janda, Hermanová Veronika, Anna Zummerová, Anna Karásková, Jan
Kříž, Lenka Marenčíková, Jana Tesařová, Magdalena Hopjanová, Marianna Šupolíková,

