
 

 
 
 

Výroční zpráva za rok 2015 

  



Vážení partneři, příznivci, uživatelé našich služeb a kolegové,  

 

předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2015, ve které Vás chceme seznámit s aktivitami a 

výsledky naší práce v POHODĚ v loňském roce. Troufám si říci, že nám rok 2015 tak trochu 

vlil novou krev do žil. Ve svém širším pohodovém týmu jsme uvítali nové kolegy, kteří přinesli 

celou řadu nových nápadů, podnětů pro změny a energie pohnout s věcmi, které jsme pro 

některé jiné úkoly odkládali.  

Na počátku roku jsme investovali síly i prostředky do zahájení provozu naší kavárny Bílá 

vrána na nové adrese Ve Smečkách. Přestože jsme znovu začali od píky, získali jsme další 

možnosti, jak kavárnu a aktivity v ní pořádané, přiblížit našim zákazníkům. Nová adresa nám 

otevřela cestu k realizaci celé řady cateringů, vzdělávacích a kulturních aktivit. Proto jsme 

mohli rozšířit tým pracovníků kavárny a nabídnout pracovní příležitost dalším kolegům 

s mentálním znevýhodněním. Cestu k nám si zkrátili tím, že absolvovali několika týdenní kurz 

„Cateringový specialista“. Ten mohli navštěvovat díky podpoře Konta Bariéry.  

Velikou radost nám udělal nárůst zájmu o naše vzdělávací kurzy. V nich se zaměřujeme na 

specifické oblasti práce s lidmi s mentálním znevýhodněním, ale i na podporu pracovníků 

sociálních služeb a péči o sebe sama. Jde nám o sdílení zkušeností, předávání dobré praxe, 

podporu kolegů z organizací, které své služby transformovaly nebo se na velké změny 

připravují. I my tímto získáváme celou řadu cenných zkušeností. 

Naší hlavní činností však zůstává poskytování sociálních služeb. Jak terénních služeb – osobní 

asistence a odlehčovací služby, tak denního stacionáře a chráněného bydlení. Záleží nám na 

tom, aby uživatelé byli s našimi službami spokojeni a byly jim ku prospěchu. Na základě 

pokroků a zpětné vazby uživatelů máme za to, že se nám to daří. 

Na podzim loňského roku jsme s velkou radostí přijali zprávu, že náš dlouholetý kolega 

z terénní osobní asistence Jan Holiš získal cenu „Pečovatel roku“, kterou každoročně uděluje 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE. Byla tak oceněna jeho více jak 

sedmiletá kvalitní asistentská práce.  

Jsme moc rádi, že se nám v Pohodě podařilo společně vytvořit partnerské otevřené 

prostředí, na kterém mají podíl všichni naši pracovníci. Děkujeme za loajalitu, kvalitní práci, 

zájem se rozvíjet a přijímat změny a nové postupy. Stejně tak si vážíme spolupráce s celou 

řadou neziskových organizací, malých i velkých firem, ale i úředníky z jednotlivých městských 

částí a Magistrátu hlavního města Prahy.  

Děkujeme všem dobrovolníkům, individuálním i firemním dárcům, nadacím a nadačním 

fondům za finanční i nefinanční podporu.  



Děkujeme uživatelům našich služeb, jejich opatrovníkům a blízkým, za otevřené sdělování 

svých potřeb a spolupráci. Také za zpětnou vazbu, která nám umožňuje, abychom svou práci 

zlepšovali a poskytovali jen tolik podpory, kolik je zapotřebí.  

Děkujeme Vám všem, kteří nám fandíte a podporujete nás a věříme, že nám svou přízeň 

zachováte i nadále.   

  



SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2015 

 

Asistence POHODA - osobní asistence a terénní odlehčovací služba 

 

Terénní služby poskytované člověku v domácnosti, v zaměstnání, v obchodě, při cestování 

a v mnoha dalších situacích. Konkrétní aktivity určuje uživatel a mohou se týkat například 

pomoci v domácnosti, péče o vlastní osobu či využití volného času. 

 

Co se nám v roce 2015 povedlo? 

Daří se nám pokračovat v podpoře osamostatňování uživatelů. Například jeden z uživatelů se 

v průběhu roku 2015 osamostatnil natolik, že se jeho asistence snížila z počátečních 3,5 na 

0,5 hodiny. Uživatel sám cestuje po městě, nakupuje mapy a jízdní řády, sám řeší nečekané 

situace, zkouší pracovat se svou úzkostí, aniž by hned spěchal domů do bezpečí. Asistenci 

využije pouze při složitějších činnostech. Rodiče se vyjádřili, že program Asistence mu 

pomohl znovu objevit dávné dovednosti. Další z uživatelek se v průběhu roku osamostatnila 

v cestování do denního stacionáře do té míry, že původní hodinový doprovod již nevyužívá a 

cestuje sama. 

 

Jak plánujeme naše aktivity rozvíjet? 

Zaznamenali jsme na individuálních schůzkách, že rodiče od organizace očekávají pomoc v 

eventuálních obtížných situacích a že potřebují povzbuzení, aby si o ni řekli. Zamýšlíme se 

nad tím, jak je co nejlépe pobídnout. Také jsme posilovali pracovní vztahy a partnerské 

domlouvání, učili jsme se sdělovat i nepříjemné věci způsobem pro všechny přijatelným. 

 

Jak fungoval náš tým? 

Nejzkušenější z asistentů byl pověřený zastupováním manažerky služby a koordinací 

asistencí, manažerka delegovala některé úkoly, např. vedení porady týmu na další osobní 

asistentky/ty. Významným oceněním našeho týmu bylo získání titulu „Pečovatel roku 2015 - 

kategorie terénní služby“ naším dlouholetým kolegou Janem Holišem. 

Osobní asistenti se také mnohokrát setkali nad metodikou „Plánování zaměřené na člověka“. 

Prakticky zkoušeli různé nástroje, např.: kobliha, kruh vztahů, 4+1OTÁZKA, erb, osobní profil 

a další. Něco vyzkoušeli, oživili, něco se naučili nově. Sdíleli zkušenosti ze své praxe, pobyli 

spolu s asistenty ostatních služeb, vzájemně se posílili a vylaďovali jednotnost postupů. 

Někdy se to neobešlo bez těžkostí, jindy odcházela většina s úsměvem na rtech… 

 

Na co se chceme zaměřit v následujícím období? 

Chceme posilovat spolupráci se stávajícími uživateli služeb a jejich rodinnými příslušníky, 

chystáme se podepsat další dvě smlouvy o užívání služby osobní asistence. Rádi bychom také 

pokračovali v organizování setkání kruhu lidí kolem uživatele; my pracovníci se chceme 

vzdělávat a poskytovat stále lepší kvalitu služeb; chceme se více poznávat s ostatními 

pracovníky POHODY a budovat důvěryhodné a respektující prostředí. 



 

Statistika služby v roce 2015 

Věk klientů: cca 50% lidé mladého a středního věku 25 až 39 let  

cca 50% lidé staršího, středního věku 40 až 65 let  

Poskytnuté služby:  

Osobní asistence: 14  

Odlehčovací služba: 11  

Komerční asistence: 1  

Četnost asistencí:  

13 klientů 1x týdně (2 až 6 hodin) 

6 klientů 2x týdně (1 až 4 hodiny) 

2 klientky 2x týdně (8hodin) 

1 klient 5x týdně (1 hodinu) 

1 klientka 3x týdně (1 hodinu) 

1 klient 1x měsíčně (2hodiny)  

Celkový počet klientů, kteří využívali dotovaných asistencí: 24  

Celkový počet klientů, kteří využívali komerční asistenci 1 (50 hodin) 

 

Představení týmu: 

Jana Švajglová, manažerka programu Asistence POHODA, lektorka Vzdělávání POHODA  

Jan Holiš, osobní asistent, zástupce manažerky programu, koordinátor asistence  

Irena Zítková, osobní asistentka  

Bc. Veronika Poláková, studentka UK, osobní asistentka 

Mgr. Lucie Jenšovská, studentka UK, osobní asistentka 

Kateřina Kučerová, Dis., osobní asistentka 

Daniela Rohlederová, Dis., osobní asistentka 

Mgr. Lukáš Viktořík, osobní asistent 

Lenka Fojtová osobní asistentka, asistentka chráněného bydlení 

  



Denní stacionář Klub POHODA  

 

Sociální služba určená lidem, kteří v důsledku svého znevýhodnění nemohou zůstat 

v průběhu dne sami doma bez podpory druhé osoby. Zároveň chtějí smysluplně trávit svůj 

čas a aktivně se zapojovat do rozhodování a plánování svého programu. 

 

Co se nám v roce 2015 povedlo? 

Uživatelé denního stacionáře v rámci terapeutické dílny zaměřené na získání pracovních 

dovedností začali docházet na reálné pracoviště do kavárny. Tam se pod vedením asistentů 

učili péct v provozu dorty pro kavárnu. Celkem se této terapeutické činnosti účastnilo 5 

uživatelů stacionáře. Pomohlo jim to k získání ne jen nových praktických dovedností, ale 

především k získání většího sebevědomí. Jedna z uživatelek si tak trénovala i dovednosti v 

osamostatňování se v cestování hromadnou městskou dopravou. 

Jeden z uživatelů denního stacionáře se osamostatnil v dovednosti péče o domácí zvířata. 

Projevil velký zájem o chov rybiček. S ostatními se na tom domluvil a akvárium bylo 

zakomponováno do relaxační místnosti. Nejdříve za podpory asistentů, ke konci roku již sám 

každodenně pečuje o stravu rybičkám, ale zvládne i údržbu akvária, čistění vody a starost o 

krmivo.  Dalším úspěchem bylo zlepšení komunikačních dovednosti jedné z uživatelek. 

Zapojením se do divadelní dílny pracovala na svých řečových dovednostech. Ty ji přispěly k 

menšímu ostychu během komunikace s neznámými lidmi, dopomohly k hlasitějšímu 

vyjadřování se a k zvětšení slovní vybavenosti. 

Další s uživatelů denního stacionáře prezentoval svou prózu a vznikající román na autorském 

čtení. Po všech přípravách to byla moc hezká akce. Náš uživatel nakonec překonal trému a 

rozhodnul se své dílo předčítat sám i před ostřílenými herečkami jako je Dana Morávková a 

Andrea Kerestešová. 

Jak plánujeme naše aktivity rozvíjet? 

V příštím roce se chceme s klienty zaměřit na reminiscenční terapii a vydat se za jejich 

kořeny a vzpomínkami. Z celého putování do minulosti bychom rádi uspořádali výstavu v 

rámci projektu Momentální scéna. 

Od nového roku připravujeme novou aktivitu do stacionáře a to trénink smyslů. Pomoci 

různorodých aktivit si mohou uživatelé trénovat všechny své smysly ale i své kognitivní 

dovednosti, všímavost, postřeh a paměť. 

Jak fungoval náš tým? 

Jedna z našich asistentek absolvovala dlouhodobý videotrénink interakcí zaměřený na 

odborný přístup k uživatelům denního stacionáře. Ten měl velice přínosné podněty, které se 

asistentka rozhodla sdílet i s ostatními asistenty a tudíž to bylo přínosem pro celý tým. 

Všichni z asistentů během roku navštěvovali metodická setkání zaměřená na problematiku 



individuálního plánování s uživateli služeb. Měli možnost konzultovat a zkoušet vybrané 

nástroje či techniky individuálního plánování.  

Shrnutí nejdůležitějších aktivit roku 2015 

Povedlo se nám navázat bližší spolupráci se SPC Starostrašnická. Starší žáky centra jsme 

uvítali u nás ve stacionáři. Naši klienti je učili vyrábět mýdla, ukázali jim prostory a představili 

aktivity ve stacionáři. Účastnili jsme se jejich dne otevřených dveří a na besedě s rodiči jsme 

diskutovali o službách, které POHODA, o.p.s. nabízí pro dospělé lidi s mentálním postižením.   

Stalo se již tradicí Klubu POHODA účastnit se různých divadelních festivalů. Letos uživatelé 

vystupovali s velice vydařeným vystoupením Hokejisti. Jedno z nejúspěšnějších divadelních 

představení proběhlo na Rýnholeckém festiválku, ale hráli i např. pro žáky speciálního centra 

Starostrašnická, na festivalu DAMU Nablízko, aj. Úspěšně se tak rozloučili se svou lektorkou 

divadelní dílny. S novým lektorem se sžili velice brzy a už na podzim trénovali novou 

pohádku. Svou práci představili na festivalu Momentálního divadla herců s mentálním 

postižením a jejich profesionálních kolegů v kavárně Bílá vrána. 

Z finančního daru Veolie jsme podle přání klientů začali předělávat jejich odpočinkovou 

místnost. Projevili přání o aktivní odpočinek. Místnost jsme začali vybavovat prvky 

snoezelenové terapie. Na vše jsme se důkladně připravovali. Společně jsme navštívili akci 

„modré Aero“ – den o autismu, jejíž součástí byla i ukázka snoezelenové místnosti. Tam jsme 

vyzkoušeli bublinkový válec a jiné interaktivní pomůcky. V letošním roce jsme místnost 

doplnili o novou pohovku, osvětlené akvárium, světelnou oblohu a zrcadlovou kouli. Nákup 

dalšího vybavení plánujeme v roce 2016. Místnost by měla být doplněna hlavním prvkem 

bublinkovým válcem, zrcadlovými efekty a aroma difuzérem. Po zaškolení asistentů bychom 

rádi nabídli užívání místnosti všem uživatelům soc. služeb POHODY. 

I v letošním roce se nám podařilo získat velkou zakázku pro Dílničku od Magistrátu hlavního 

města Prahy. Uživatelé denního stacionáře měli možnost ukázat své pracovní dovednosti při 

výrobě novoročních přání a poděkování za spolupráci. Pro významnou českou finanční 

společnost jsme vyráběli vánoční perníčky, nebo svícny pro komerční firmu, se kterou 

spolupracujeme již řadu let. 

Již po páté jsme se účastnili prodeje limitované edice karaf akce Voda pro Afriku. Z celé akce 

vzniklo malé reportážní video. 

Statistika služby v roce 2015 

Počet uživatelů: 11 

Průměrný věk klientů k 31. 12. 2015: 54,2 let   

lidé dospělí 27 až 64 let: 82% 

mladší senioři 65 a více let: 18% 

Přijatých zájemců: 1 

Ukončených případů: 1 



Dobrovolníci ve stacionáři: 69 h - přesazování květin, doprovody na kulturní a jiné akce uživa-

telů stacionáře mimo čas programu, účast na aktivitách v programu, výlety aj.  

Počet dnů provozu stacionáře: 237 dnů 

 

Představení týmu: 

Mgr. Šárka Petrášová, manažerka programu, ergoterapeutka 

Mgr. Jana Šramotová, osobní asistentka, sociální pedagožka, zástupkyně manažerky 

programu (od 10/2015 – nástup na MD) 

Mgr. Lucie Štěpánová, osobní asistentka, zástupkyně manažerky programu 

Jitka Hrubešová, osobní asistentka (do 7/2015) 

Bc. Petra Karbanová, osobní asistentka (od 7/2015) 

Petra Tupá, osobní asistentka (od 10/2015), studentka ergoterapie 

Bc. Jiří Červený, lektor muziko dílny (do 9/2015) 

MgA. Tereza Koláčková, lektorka divadelní dílny (do 6/2015) 

Oskar Bábek, lektor divadelní dílny (od 9/2015) 

  



Chráněné bydlení POHODA 

 

Sociální služba určená dospělým lidem s lehkým až středně těžkým mentálním a 

kombinovaným postižením ve věku 19 až 64 let. Tato služba umožňuje lidem s postižením 

žít životem, který se co nejvíce podobá životu jejich vrstevníků. 

Co se nám v roce 2015 povedlo? 

V letošním roce se nám podařilo částečně modernizovat byty novým vybavením, které již 

nutně potřebovaly. Snažili jsme se pokračovat v dobré praxi a u některých uživatelů se nám 

podařilo dosáhnout posunu k větší samostatnosti. V bezpečném prostředí umožňujeme 

uživatelům na věci a postupy přicházet samostatně nebo s nezbytnou mírou podpory. 

Uživatele jsme vedli k tomu, aby uměli nakládat se svými právy a také, aby si byli vědomi 

svých povinností. 

Krásným příkladem je uživatelka samostatné garsoniéry, která užívá naší službu dlouhodobě. 

Postupně prošla všemi byty od největší míry podpory až po tu minimální. Nyní asistence 

využívá pouze dvakrát měsíčně 6 hodin. Za dobu pobytu v tomto samostatném bydlení se 

rozvinula její samostatnost i sebedůvěra. Největší rozvoj kompetencí jsme u uživatelky 

zaznamenali v oblasti péče o domácnost, nakládání s financemi, nakupování, trávení volného 

času a orientace a cestování v Praze. 

Jak plánujeme naše aktivity rozvíjet? 

V roce 2016 plánujeme otevřít pátý chráněný byt na území Prahy 11 pro uživatele s menší 

mírou podpory.  Reagujeme tak na snížení potřeby asistence některých uživatelů a vytváříme 

tak příležitost k jejich osamostatnění. 

Plánujeme novou odlehčovací pobytovou službu. Na základě poptávky jsme se rozhodli 

poskytnout podporu pečujícím rodinám, které se v domácím prostředí starají o svého 

blízkého. Kapacita odlehčovací služby bude pro dva uživatele a to v jednom dvoulůžkovém 

pokoji. Dále jsou k dispozici kuchyň, společenská místnost, chodba a sociální zařízení v 

chráněném bytě. 

V letních měsících plánujeme zahraniční a tuzemský pobyt pro zájemce z řad uživatelů 

služby. Pro asistenty chceme zachovat rozsah supervizí, cca jednou za 6 týdnů, které se nám 

osvědčily v podpoře pracovníků. 

Jak fungoval náš tým? 

Pracovníci se v průběhu roku účastnili metodických setkání se všemi službami POHODY, 

o.p.s., kde společně sdílí pracovní zkušenosti a zároveň se seznamují s nástroji a metodami 

při práci s uživatelem. Plánujeme dále pokračovat v revizi stávajících vnitřních předpisů a 

zavádění nových potřebných směrnic. Budeme pokračovat v kontrole procesů v bytech 



zejména individuální plánování s uživatelem služby a hledání, co nejlepších cest pro každého 

uživatele. 

Shrnutí nejdůležitějších aktivit roku 2015 

Během roku 2015 nenastaly změny v poskytování služby, které by změnily charakter 

poskytované služby. Aplikujeme přístup zaměřený na člověka. Ten vychází z pozitivního 

vnímání uživatele a jeho možností. Práci s uživateli zhodnocujeme podle naplňování 

individuálních plánů, které s uživateli vytváříme. Plány se z velké části daří naplňovat. 

Průběžně zpracováváme metodiky a postupy do podoby, která bude odpovídat požadavkům 

standardů kvality služeb. Díky práci asistentů, jejich podpoře a prostoru, který uživatelům 

dávají, sledujeme výborné výsledky v osamostatňování, v sebeobsluze, cestování či v 

samostatném hledání zaměstnání. 

Výsledkem našeho přístupu k uživatelům je jejich větší sebevědomí, díky kterému vyžadují 

méně podpory z naší strany. 

Statistika služby v roce 2015 

Podaných žádostí o službu chráněného bydlení: 2 

Přijatých klientů:   1  

Uživatelé, kterým byla poskytnuta služba:   20  

Ukončených pobytů: 2         

Představení týmu: 

Mgr. Jana Miškuvová , manažerka služby  

Bc. Barbora Mádlová, osobní asistentka, zástupkyně manažerky  

Lenka Fojtová, osobní asistentka 

Mgr. Petra Harnúšková, osobní asistentka do 6/2015 

Mgr. Miroslav Sklenář, osobní asistent (od 5/2015) 

Jiřina Jáchimová, osobní asistentka 

Tamara  Tamchynová, osobní asistentka 

Rostislav Matějka, osobní asistent  

Mgr. Jana Tomíčková, osobní asistentka 

Petra Žáková, osobní asistentka 

Vojtěch Rosulek, osobní asistent 



Tomáš Doubek, osobní asistent (do 2/2015)    

  



PROGRAMY A ČINNOSTI V ROCE 2015 

Dobrovolně v Pohodě 

Dobrovolnický program Dobrovolně v Pohodě 2015 je akreditovaný MVČR. Cílem programu 

je spojovat lidi, kteří jsou ochotní nabídnout svou podporu, znalosti a schopnosti lidem, kteří 

se neobejdou bez pomoci druhých. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním či 

kombinovaným postižením, případně s organickým poškozením mozku. 

Pod vedením kvalifikovaných pracovníků se v roce 2014 zapojilo sedm dobrovolníků, kteří 

mají svého stálého klienta. Dalších šest dobrovolníků pomáhalo v denním stacionáři, 

v kavárně Bílá vrána, chráněném bydlení a s marketingovými aktivitami.  

Rozběhli jsme úspěšný program venčení psů ve spolupráci s útulkem v Libni, kdy jedenkrát za 

14 dnů uživatelé našich služeb venčili psi. Zároveň jsme podpořili kočičí útulek 9Životů, kdy 

jsme vyráběli hračky pro kočky a k prodeji, výtěžek z prodeje dostaly opuštěné kočky. 

Z portálu www.Zapojimse.cz  se nám přihlásili firemní dobrovolníci.  

Funkce dobrovolníků v POHODA, o.p.s: 

Dobrovolník pomáhá vyplňovat a trávit volný čas klientům našich služeb. Společně navštěvují 

kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní akce. 

Dobrovolník pomáhá při zajištění akcí pořádaných organizací. 

Dobrovolník tvoří s klienty v denním stacionáři. 

Dobrovolník se účastní zahraniční a domácí dovolené uživatelů sociálních služeb. 

Dobrovolník pomáhá s propagací POHODY a její sociální kavárny Bílá vrána. 

Statistika služby v roce 2015 

  

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky:  

Chráněné bydlení - 40 odpracovaných hodin 

Klub POHODA - 69 odpracovaných hodin 

Kavárna Bílá vrána - 71,5 odpracovaných hodin 

Dovolená v ČR - 168 odpracovaných hodin 

Dovolená v zahraničí - 168 odpracovaných hodin 

Asistence - 18 odpracovaných hodin 



Firemní dobrovolníci - 32 odpracovaných hodin 

Marketing organizace - 10 odpracovaných hodin 

Celkem - 576,5 odpracovaných hodin 

Dobrovolníci: 

Tereza Vránová - Suchá 

Klára Kajerová 

Veronika Hrubešová 

Bára Cyrányová 

Pavlína Suchá 

Eva Šumberová 

Eva Klímová 

Jaromír Polidor 

David Hrubeš 

Vlastimil Tetour 

Simona Šnajdrová 

Ivana Homolková 

Václav Novotný  

  

Koordinátor služby: 

Mgr. Zuzana Fabian - do 5/2015  

Jitka Hrubešová - od 6/2015 

  



Odborné vzdělávání POHODA 

Odborné Vzdělávání POHODA je služba, jejímž cílem je nejen poskytování kvalitního 

vzdělávání ale také podpora a rozvoj sociálních a dalších služeb pro lidi s mentálním 

postižením. 

V období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 proběhlo 20 otevřených kurzů a 29 kurzů na 

klíč pro organizace s působností po celé České Republice. V průběhu všech aktivit vzdělávání 

jsme za 12 měsíců roku 2015 proškolili celkem 458 účastníků. Nabízeli jsme celkem 20 kurzů  

- z toho pět neakreditovaných a 15 akreditovaných 

Na čem jsme pracovali v roce 2015: 

Kromě zajišťování všech akreditovaných i neakreditovaných kurzů jsme pracovali na nové 

databázi, která nám pomůže lépe zpracovávat kontakty našich kurzistů.  

Mezi naše aktivity patřil i nábor nových lektorů pro rok 2016 a hledání nových témat kurzů 

pro rok 2016.  

Pro komunikaci se stávajícími i budoucími kurzisty jsme založili novou facebookovou stránku 

„Vzdělávání v Pohodě“, která nám pomůže lépe propagovat naše kurzy. Dále jsme činili 

cílené nabídky v organizacích a vytvářeli jsme tak kurzy přímo dle jejich potřeb. Rozšířili jsme 

nabídku kurzů a zároveň i našich služeb - mimopražským organizacím jsme schopni zajistit i 

ubytování a stravování. 

V roce 2015 jsme zrealizovali několik stáží - zde jsme hodně spolupracovali s chráněným 

bydlením, denním stacionářem a naší kavárnou Bílá vrána. Zároveň mělo několik studentů u 

nás možnost realizovat studentskou praxi. 

 

Jitka Hrubešová, manažerka programu Vzdělávání v POHODĚ 

Lektorský tým: 

Mgr. Lucie Mervardová 

Mgr. Dana Horáková 

Mgr. Anna Beránková 

Mgr. Lenka Papáčová 

Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. 

Mgr. Iva Fryšová 

Mgr. Jiří Kučera 



Mgr. Petra Rohlíková 

Mgr. Veronika Trutzová 

Jana Švajglová 

Zoran Dukić  



Fundraising 

Pomáhá organizaci realizovat její aktivity, služby klientům a činnost kavárny Bílá vrána. 

Co se nám v roce 2015 povedlo? 

Povedlo se nám získat prostředky pro realizaci Kurzu Cateringový specialista pro lidi s 

mentálním postižením a prostředky na mzdy absolventů kurzu v roce 2016 od Konta Bariery. 

Zároveň jsme získali finanční prostředky od subjektů, jakými jsou Nadační fond Avast a KMP 

Bürotechnik na mzdy lidí s mentálním znevýhodněním a jejich asistentů. Také jsme získali 

prostředky od individuálních dárců, za což bychom jim chtěli velice poděkovat.  

U nás v Pohodě sociální podnikání považujeme za formu fundraisingu, a tak k velkým 

úspěchům fundraisingu také patří stále se rozvíjející služba našeho sociálního podniku 

kavárny Bílá vrána - catering.  Stále se zvyšující cateringové zakázky nám pomáhají zlepšovat 

ekonomickou situaci kavárny, sociálního podniku, kde zaměstnáváme pracovníky s 

mentálním znevýhodněním. 

Jak plánujeme naše aktivity rozvíjet? 

V následujícím roce se chceme zaměřit na dosud nevyužitý potenciál firemních dárců a rádi 

bychom získali prostředky na rekonstrukci školící místnosti v našem sociálním podniku 

kavárna Bílá vrána. 

Dále budeme rozvíjet catering jako formu fundraisingu a budeme se věnovat rozvoji 

obchodu. 

Děkujeme všem dárcům, členům klubu a dalším sympatizantům za podporu a spolupráci. 

Také chceme poděkovat všem zákazníkům kavárny Bílá vrána, kde zaměstnáváme lidi 

s mentálním postižením. Právě díky jejich stálé přízni se nám daří tuto formu fundraisingu 

rozvíjet. 

 

Zoran Dukić, fundraiser 

  



Kavárna Bílá vrána 

Kavárna Bílá vrána je sociálně prospěšný podnik, jehož hlavním cílem je zaměstnávat lidi s 

mentálním postižením a jeho prostřednictvím informovat veřejnost o této skupině 

obyvatel. 

Co se nám v roce 2015 povedlo? 

Po dvouměsíčním startovacím provozu jsme vstoupili do celoročního provozu v nové 

kavárně. (Na konci roku 2014 se kavárna přestěhovala z Prahy 13 do nových prostor Ve 

Smečkách 5 na Praze 1). Kolegové se v novém prostředí zabydleli. Začali jsme využívat dětský 

koutek a také větší kuchyni. Dále se nám podařilo rozšířit denní nabídku, více ji nabízet 

zákazníkům, zavést naše Vraní sirupy a limonády, rozšířit nabídku desertů a mnoho dalšího. 

Také jsme zavedli delší otevírací dobu ve všední dny od 10 do 20 hodin. 

Jak plánujeme naše aktivity rozvíjet? 

Chtěli bychom rozvíjet zejména cateringové služby a představit je novým zákazníkům a 

zároveň udržet stávající vysokou kvalitu dlouhodobým zákazníkům. Určitě chceme pracovat 

na rozšíření nabídky jak v kavárně, tak pro catering a tím pádem zvýšit počet návštěvníků 

kavárny. Dále chceme stále zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců kavárny a v neposlední řadě se 

připravujeme na EET - ekonomickou evidenci tržeb. 

Jak fungoval náš tým? 

Náš tým se rozrostl o několik dalších zaměstnanců se znevýhodněním i bez.  Podařilo se nám 

sepsat a zavést do praxe pracovní pravidla a pracovní postupy, pracovní pomůcky a manuály, 

které jsou pro naše kolegy se znevýhodněním velice důležité. Také jsme zavedli do praxe 

porady všech zaměstnanců kavárny, takže i kolegové s postižením spolurozhodují o chodu 

kavárny. Vedení kavárny se začalo účastnit pravidelných supervizí. 

Shrnutí nejdůležitějších aktivit roku 2015 

V kavárně probíhal nový kurz Cateringového specialisty. Vedli jej pracovníci kavárny a 

cateringu, lektoři Radka Pleskačová a Jan Viertel. Jednalo se o pilotní kurz, který byl 

koncipovaný pro lidi s postižením. Kurz měl úspěch, zaměstnanci kavárny nyní uplatňuji 

zkušenosti při cateringových zakázkách a zároveň i v kavárně. Na konci roku 2015 proběhla 

změna ve vedení kavárny. Novou provozní manažerkou se stala Andrea Neubert a společně 

s ní se celá kavárna snažila pracovat na zvyšování kvality produktů kavárny a celého provozu.  

Představení týmu: 

Bc. Andrea Neubert, Dis., provozní manažerka kavárny a cateringu, koordinace práce 

zaměstnanců se znevýhodněním od 11/2015 

Jan Viertel, provozní, koordinace práce zaměstnanců se znevýhodněním do 11/2015 



Veronika Veselá, koordinace práce zaměstnanců se znevýhodněním 

Radka Pleskačová, realizace cateringových akcí, koordinace práce zaměstnanců s 

nevýhodněním 

Hanka Cvrkvová, koordinace práce zaměstnanců se znevýhodněním 

Zoran Dukić, fundraiser, obchodní manažer cateringu 

Pracovníci s handicapem: 

Pavla Barabášová, obsluha, realizace cateringu 

Růžena Králová, pomocné práce v kuchyni 

Zdena Miková, obsluha, realizace cateringu 

Tomáš Drhovský, obsluha, realizace cateringu 

Michal Kos, obsluha, realizace cateringu 

Zuzana Vaňoučková, úklid, pomocné práce v kuchyni 

Martina Strachotová, obsluha do 10/2015 

  



Komunikace s veřejností 

POHODA se snaží komunikovat pravidelně jak prostřednictvím médií tak i nejrůznějších 

propagačních akcí.  

 

Co se nám v roce 2015 povedlo? 

Mezi hlavní aktivity patřilo slavnostní otevření kavárny Bílá vrána v novém působišti Ve 

Smečkách na Praze 1. Slavnostního večera se účastnili partneři POHODY, zaměstnanci, klienti 

a také významné osobnosti, kterými byly Mahulena Bočanová, Andrea Kerestešová, Jana 

Plodková a předsedkyně sociálního výboru a zastupitelka MČ Praha 1 Šárka Chládková 

Táborská. V tomto roce se podařilo rozvíjet akce v projektu Momentální scéna, což jsou 

kulturní aktivity, které mají za cíl spojovat lidi s postižením i bez. Mezi tyto akce patřilo 

„Vraní čtení“ - čtení prózy lidí s mentálním postižením či „Momentální divadlo“ - festival 

divadelních souborů lidí s postižením a další, opět za účasti a patronace známých osobností 

jako jsou Dana Morávková, Andrea Kerestešová a zastupitelka MČ Praha 1 Šárka Chládková 

Táborská.  

 

Jak plánujeme naše aktivity rozvíjet? 

V následujícím období se chceme soustředit na rozvoj online aktivit POHODY a Bílé vrány, 

dále vylepšit newsletter organizace a v neposlední řadě propagovat program Momentální 

scéna, který je nedílnou částí kavárny Bílá vrána. 

 

Shrnutí nejdůležitějších aktivit roku 2015 

Patří k nim určitě účast na NGO Marketu 2015, účast na Veletrhu sociálních služeb Prahy 1 a 

dalších veletrzích, účast klientů na Rýnholeckém divadelním festiválku, festivalu DAMU 

„Nablízko“ a mnoha dalších a konečně participace na projektu společnosti VEOLIA „Karafy 

pro Afriku“ a vystoupení zástupců POHODY na tiskové konferenci k tomuto projektu. 

 

Mezi nejdůležitější trendy roku 2015 patří velký nárůst počtu publikovaných článků a 

reportáží o POHODĚ a kavárně Bílá vrána. Mezi média, kde se mohli čtenáři něco dozvědět o 

POHODĚ a jejích aktivitách, patřila například tato média: Česká televize (3 reportáže), Český 

rozhlas Radiožurnál, Čro 2, ČTK, TV Barrandov, PRAHA TV, Blesk pro ženy, Mladá fronta 

DNES, Právo, Pražský deník nebo publikace z neziskového sektoru Můžeš, Neziskovky.cz či 

Budu pomáhat.cz a mnoho dalších. 

 

Mgr. Bára Kiliesová, komunikace s veřejností 

  



HOSPODAŘENÍ 

ROZVAHA ROKU 2015 ( v tis. Kč)  
 

AKTIVA          1.1.  31.12.                      
A. Dlouhodobý majetek celkem                            0                    0 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek               0         0      
2. Oprávky k dl.nehmot.majetku              0         0  
3. Dlouhodobý hmotný majetek   2 094  1 928 

- Stavby            0         0 
- samost. movité věci        629     629 
- drobný dl. hmot. majetek      1 465              1 299 
- poskytnuté zálohy             0         0 

4. Oprávky k dl. hmot. majetku                       - 2 094             - 1928  
5. Dlouhodobý finanční majetek          0         0 

B. Krátkodobý majetek celkem     7 743              6 930 
1. Zásoby                  8      15 
2. Pohledávky      1 032              1 225 

- z obchodního styku       767              1 016 
- za zaměstnanci           0        4 
- ostatní           265                 205 

3. Finanční majetek                 6 582                5 637 
- pokladna           150                 211 
- ceniny               24                   44 
- bankovní účty                6 408                5 382 

4. Přechodné účty pasivní              121       53 
- náklady příštích období               85       51 
- příjmy příštích období                 0         0 
- dohadné účty aktivní               36         2 

 
Úhrn aktiv celkem            7 743              6 930  
 

PASIVA      1.1.  31.12. 

A.Vlastní zdroje krytí st. a oběž. aktiv               5 582               5 165          

1. Jmění                  5 280        5 582 
- vlastní jmění         276          275 
- fondy organizace                5 004        5 307 

2. Hospodářský výsledek                           302        - 417 

B. Cizí zdroje                 2 161               1 765 
1. Zákonné rezervy                      0                       0 
2. Dlouhodobé závazky                     0                       0 
3. Krátkodobé závazky       1 084       846 

- z obchodního styku               28         48 
- k zaměstnancům             566       491 
- sociál. a zdrav. pojišť.            295       250 
- ostatní přímé daně                 77         53 
- závazky ve vztahu k OPPA           0           0 



- jiné závazky                 118           4 
4. Bank. výpomoci a půjčky                     0           0 
5. Přechodné účty pasivní       1 077       919 

- výdaje příštích období         184       177 
- výnosy příštích období                255       170 
- dohadné účty pasivní                638       572 

 

Úhrn pasiv celkem                 7 743              6 930 
 

 

STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HLAVNÍ  

ČINNOSTI V ROCE 2015 

( v tisících Kč) 

 

NÁKLADY: 

 

1. spotřeba materiálu           773      6,40 % 
2. spotřeba energie           376      3,11 % 
3. opravy a udržování             72      0,60 % 
4. cestovné              19      0,16 % 
5. náklady na reprezentaci              3      0,02 % 
6. ostatní služby           1 539    12,73 % 
7. mzdové náklady        6 975    57,71 % 
8. zákonné sociální pojištění       2 092    17,31 % 
9. ostatní sociální pojištění            26      0,22 % 
10. zákonné sociální náklady          107      0,89 % 
11. ostatní sociální náklady                   19      0,16 %  
12. daně a poplatky             15      0,12 % 
13. ostatní náklady                     66      0,55 % 
14. poskytnuté členské příspěvky                       3      0,02 % 

 

NÁKLADY CELKEM               12 085            100,00 % 

 

 

 



 

 

VÝNOSY: 

  

1. příjmy od uživatelů služeb      3 160    25,80 % 
2. příjmy ze vzdělávacích služeb         476      3,89 % 
3. úroky z bankovních účtů                          2      0,02 % 
4. ostatní výnosy             16      0,13 % 
5. tržby z prodeje majetku                          9      0,07 % 
6. sponzorské dary od fyzických osob          71      0,58 % 
7. sponzorské dary od právnických osob        172      1,40 % 
8. nadační příspěvky          230      1,88 % 
9. provozní dotace od hlavního města Prahy    6 397    52,23 % 
10. grant od hlavního města Prahy      1 481    12,09 % 
11. dotace z projektu OPPA              7      0,06 % 
12. granty od městských částí Prahy        227      1,85 % 

 

VÝNOSY CELKEM      12 248 100,00 % 
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Nákladový graf: 



 

 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ROKU 2015 ( v tis. Kč)       
  
 
VÝNOSY        hlavní činnost         hospodářská činnost 
Tržby za vlastní výrobky               0    620 
Tržby z prodeje služeb        3 636    693 
Tržby za prodané zboží               0      27 
Provozní dotace ze státního rozpočtu ČR    6 397        0
  
Příspěvky z rozpočtu vyšších územně správních celků    1 488        0 
Příspěvky z rozpočtu Městských částí         227        0 
Ostatní výnosy              16        0
     
Úroky                 2        0 
Finanční a nefinanční dary fyzických osob          71        0 
Finanční a nefinanční dary podnikatelských subjektů       172        0
   
Granty nadací            230        0
   
Tržby z prodeje majetku              9        0 
Výnosy celkem       12 248                                        1 340
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Výnosový graf: 



NÁKLADY        hlavní činnost         hospodářská činnost 

 
Spotřeba materiálu      773    194 
   
Spotřeba energií       376    147 
Prodané zboží            0    509
   
Opravy a údržba         72      26
   
Cestovné                       19        4 
Náklady na reprezentaci           3        0
   
Náklady na služby                 1 539    142
   
Mzdové náklady                 6 975    690
   
Zákonné a ostatní sociální pojištění a náklady  2 244    192
  
Daně a poplatky            15        4 
Ostatní náklady            66      12
   
Poskytnuté členské příspěvky            3        0
   
Náklady celkem      12 085            1 920 
 
Hospodářský výsledek před zdaněním         163             - 580
   
Daň z příjmů                 0        0
   
Hospodářský výsledek po zdanění                      163             - 580
   

 
Ředitel společnosti Mgr. Lucie Mervardová 
Administrativní pracovnice Ivana Židoňová, BBus (Hons) 
Správní rada společnosti: 
Ing. Jan Rejšek 
PhDr. Blanka Šrámková 
Mgr. Anna Kačabová 
Dozorčí rada společnosti: 
Ing. Irena Brabcová 
Mgr. Jiří Kučera 
Bc. Barbora Hrdličková 
Kontakt 
Mgr. Lucie Mervardová – ředitelka společnosti POHODA 
– společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 
(od 18. 12. 2013) 
Mob: (+420) 777 913 456 



e-mail: reditel@pohoda-help.cz 
 
Ivana Židoňová, BBus (Hons) – administrativní pracovnice 
Mob: (+420) 777 913 483 
e-mail: ivana.zidonova@pohoda-help.cz 

  

  



SPOLEČNOST POHODA, o.p.s. 

Společnost POHODA, o.p.s., v roce 2015 nevykazovala žádné aktivity, neboť veškerá činnost 

byla vykonávána pod hlavičkou POHODA, o.p.s. 

 

STRUKTURA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ stav k 31.12.2015 ( v tis. Kč)  
 

NÁKLADY 
I. Obecně prospěšné služby                              0 
II. Prodej pomůcek            0 

 
Úhrn nákladů celkem                                                      0  
 

VÝNOSY       

I. Obecně prospěšné služby             0   

 

II. Prodej pomůcek             0 
 
Úhrn výnosů celkem                                      0 
 

 

Hospodářský výsledek           0 

 

ROZVAHA k 31.12.2015 ( v tis. Kč)  
 

AKTIVA          1.1.  31.12.                      
A. Dlouhodobý majetek celkem          0                    0 

6. Dlouhodobý nehmotný majetek               0         0      
7. Oprávky k dl.nehmot.majetku              0         0  
8. Dlouhodobý hmotný majetek          0         0 

- Stavby            0         0 
- samost. movité věci            0         0 

9. Oprávky k dl. hmot. majetku                     0         0  
10. Dlouhodobý finanční majetek          0         0 

B. Krátkodobý majetek celkem           0                       0 
5. Pohledávky             0                      0 

- z obchodního styku           0                      0 
- daně                 0                      0 



6. Finanční majetek                        0                         0 
- pokladna               0                     0 
- ceniny                 0                     0 
- bankovní účty                       0                        0 

7. Přechodné účty pasivní                  0        0 
- dohadné účty aktivní                 0        0 

 
Úhrn aktiv celkem                   0                     0  
 

 

 

PASIVA                           1.1.  31.12. 

A. Vlastní zdroje celkem                        - 205               - 205          

3. Jmění                        4             4 
- vlastní jmění            4                         4 
- fondy organizace                      0            0 

4. Hospodářský výsledek                 -   209      -  209 
- účet výsledku hospodaření          X         0 
- výsledek hospodaření           0        X 
- neuhrazená ztráta minulých let -    209  -  209   

 

B. Cizí zdroje celkem                               205                 205 
6. Zákonné rezervy                      0                      0 
7. Dlouhodobé závazky                 205                  205 
8. Krátkodobé závazky              0         0 

- z obchodního styku                 0         0 
- k zaměstnancům                 0         0 
- sociál. a zdrav. pojišť.                0         0 
- ostatní přímé daně                   0         0 

9. Bank. výpomoci a půjčky                     0         0 
10. Přechodné účty pasivní              0         0 

- výnosy příštích období                    0         0 
- dohadné účty pasivní                    0         0 

 

Úhrn pasiv celkem                       0                    0 
 

 

 

 
 
 
 
 



Správní rada společnosti: 
Ing. Jan Rejšek 
PhDr. Blanka Šrámková 
Mgr. Anna Kačabová 
Dozorčí rada společnosti: 
Ing. Irena Brabcová 
Mgr. Jiří Kučera 
Ing. Jana Raška Moutelíková 
Kontakt 
Jana Bartošová, DiS. – ředitelka Společnosti POHODA, o.p.s. (od 12. 3. 2012) 

Email: pohoda@pohoda-help.cz 

 

 

 

 

Kontakt: 

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 

Roškotova 1737/6 

140 00 Praha 4 – Braník 

IČO: 68380216 

DIČ: CZ68380216 

č.ú.: 132 107 344/0300 

IBAN: CZ1903000000000132107344 

BIC (SWIFT): CEKOCZPP 

Tel: (+420) 296 202 022 

GSM: (+420) 777 913 483 

pohoda@pohoda-help.cz 

  

mailto:pohoda@pohoda-help.cz


Partneři: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále děkujeme: 

Dr. Mϋller Pharma, s.r.o. 

LMC, s.r.o. 

MČ Praha 1 

MČ Praha 8 

MČ Praha 10 

MČ Praha 12 

MČ Praha 13 

Nadační fond Veolia 

 

Děkujeme individuálním dárcům: 

Endyšová Dana, Fojtová Lenka, Hanzl Jan, Homolková Ivana, Hrubešová Jitka, Chalupová, 

Chrištof, Marsa Martin, Mervardová Lucie, Šafková Renata, Vodičková M., Vojtíšek Michal, 

Vránová Tereza, Zíka Jan 

 

 

 

 

  

 

 


