
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
2004 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Občanské sdružení BAOBAB 
Pujmanové 1219/8, Praha 4 

tel: 241 734 050 
e-mail: o.s.baobab@post.cz 



 2 

 
 
 

OBSAH 
 
 

 

 

 

Realizovaná činnost.……...……………………..…………..….…….….………str. 3 - 11 

Klienti Baobabu ………………………………………………….………….……str. 12 - 15 

Hospodaření organizace…………………………..……………………………..str. 16 

Dotace  ………………………………………...………………………….……….str. 17 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 3 

 
 

REALIZOVANÁ ČINNOST 
 

CENTRUM VČASNÉ REHABILITACE A RESOCIALIZACE, 
URČENÉ ZEJMÉNA OSOBÁM V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH 

PSYCHOTICKÉHO ONEMOCNÉNÍ 
 
     Občanské sdružení Baobab se v roce 2004 ( stejně tak jako v minulých letech) 
zaměřilo ve své činnosti zejména na rehabilitaci mladých lidí, kteří se ocitli               
na počátku psychotického onemocnění. Jednalo se o mladé lidi, kteří již měli           
za sebou léčbu ústavní a část léčby  ambulantní (farmakoterapie, psychoterapie, 
edukace…) a byli ve stabilizovaném zdravotním stavu. 
     Cílem jednotlivých programů bylo především zmírnit dopad psychotického 
onemocnění na jejich život a umožnit jim tak co nejrychlejší návrat k běžnému životu 
(návrat ke studiu, do zaměstnání, mezi známé lidi a k původním zájmům …).  
     U velkého množství klientů se však nejednalo „pouze“ o rehabilitaci v pravém 
slova smyslu (tj. návrat do původního stavu) ale především také o získání nových 
dovedností, zkušeností a znalostí tak, aby je onemocnění co nejméně zbrzdilo 
v dalším osobním rozvoji. 
 
 
 
 
 
Základní  „programové větvě“:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODPORA NEZÁVISLÉHO 
BYDLENÍ 

 
(trénink sociálních dovedností, 
trénink praktických životních 

dovedností…) 

PODPORA AKTIVNÍHO 
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU 

 
(trénink sociálních dovedností, 
trénink fyzických dovedností, 
rozvoj tvořivých schopností...) 

PODPORA VZDĚLAVÁNÍ  
 

(trénink kognitivních funkcí, 
trénink sociálních dovedností, 
trénink studijních dovedností, 

výuka…)  
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Jednotlivé projekty realizované v roce 2004:  
 

 
 PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ /byty na půli cesty/ 

 
 PROGRAM STUDENT 2004  /podpora vzdělávání mladých duševně nemocných 
jako prevence nezaměstnanosti/ 

 
 PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE A PREVENCE NEZAMĚSTNANOSTI 
/vzdělávací kurzy/ 

 
 EDUKAČNÍ A DOCHÁZKOVÉ AKCE PRO PACIENTY SE SCHIZOFRENNÍM 
ONEMOCNĚNÍM 

 
 PREVENCE NADVÁHY A NÁSLEDNÝCH RIZIK U PACIENTŮ LÉČENÝCH 
ATYPICKÝMI NEUROLEPTIKY 
 

 AKTIVIZACE A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ /arteterapeutický ateliér/ 

 
 ARTETERAPIE A NEPROFESIONÁLNÍ UMĚLECKÁ ČINNOST DUŠEVNĚ 
NEMOCNÝCH 

 
 REKONDIČNÍ POBYTY SE ZDRAVOTNÍM PROGRAMEM PRO PACIENTY SE 
SCHIZOFRENNÍM ONEMOCNĚNÍM 
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Jednotlivé realizované programy v roce 2004: 
 
 

 Byty na půli cesty 

 Program Student 2004 

  Kurz anglického jazyka 

 Kurz práce na PC – Word 

  Kurz práce na PC – Excel 

 Kurz psaní na PC – desetiprstová technika 

 Kurz aktivního snižování nadváhy a zdravého životního stylu 

  Kurz jógy a relaxace 

  Turistický klub Traveller 

 Florbal 

  Kondiční cvičení 

  Rekondiční pobyty 

 Malování – otevřený arteterapeutický ateliér 

  Výtvarný kurz 

 Setkání v ateliéru 

 Tvůrčí dílny 

  Artefiletické semináře 

 Výstavy a vernisáže 

 Svépomocné aktivity: Divadelní kroužek LSD, Bubnování, částečně klub     
       Traveller 
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PROJEKTY 

 
PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ 

 
Byty na půli cesty 
 

Občanské sdružení Baobab realizuje projekt podpory nezávislého bydlení již       
od roku 1998. Do poloviny roku 2004 byly k dispozici tyto prostory pronajaté             
od Městské části Praha 4: 
- 2 samostatné pokoje v Azylovém domě pro matky s dětmi, Michelská 96/36, 

Praha 4 
- 2 byty 2+1 v Domě s pečovatelskou službou, Viktorinova 1, Praha 4. 
 

Od poloviny roku 2004 získalo o.s. Baobab do pronájmu nově dvě garsoniery 
v Domě s pečovatelskou službou na adrese Viktorinova 3, Praha 4, náhradou          
za nevyhovující prostory v Azylovém domě v Michelské ulici. 
 

O. s. Baobab poskytovalo v roce 2004 tři formy podpory v oblasti bydlení. Jednalo 
se o specializované poradenství v oblasti bydlení, byt na půli cesty s vyšší mírou 
podpory a byt na půli cesty s nižší mírou podpory. Jednotlivé služby (vyšší či nižší 
míra) podpory nebyly vázány na konkrétní bytové jednotky a tak  bylo možné 
maximálně efektivně využívat pronajatých prostor a flexibilně přizpůsobit službu 
konkrétnímu klientovi. 
 
Bydlení  na půli cesty s vyšší mírou podpory 
     Spolupráce s klienty, kteří potřebují vyšší míru podpory, byla zaměřena 
především na trénink praktických životních dovedností, trénink sociálních dovedností 
a trénink plánování. Kromě specializovaných tréninků bylo klientům poskytováno 
poradenství a v indikovaných případech i asistence (např. při obtížných jednáních 
s úřady).  
     Cílem této spolupráce byla příprava klienta na  samostatné bydlení. Většina 
klientů  během pobytu řešila nejen to, jak se naučit samostatně bydlet, ale také se 
snažili vyřešit vlastní bytovou situaci  nebo alespoň podniknout první kroky na cestě   
k samostatnému bydlení. 
  
Bydlení na půli cesty s nižší mírou podpory 
     Cílem bydlení s nižší mírou podpory bylo poskytnutí chráněného prostoru mladým 
duševně nemocným klientům  pro řešení jejich obtížné bytové situace. V rámci 
tohoto typu bydlení jsme pracovali s klienty, kteří již v  minulosti měli zkušenost se 
samostatným bydlením,  ale  momentálně neměli kde bydlet. Tito lidé zvládali 
samostatné bydlení bez problémů, po stránce praktické i sociální, avšak nedařilo se 
jim  vyřešit jejich bytovou situaci.  
     Tento typ podpory jsme poskytovali mladým klientům, kteří se potřebovali 
osamostatnit od primární rodiny nebo neměli dobré rodinné vztahy s rodinnými 
příslušníky. Nejedná se však o azylové bydlení.  
     Cílem bylo dát klientům čas a prostor, aby zrealizovali své plány na získání 
samostatného bydlení.  Spolupráce s asistentem byla zaměřena zejména                
na plánování jednotlivých kroků nezbytných k realizaci vytyčeného cíle, podpora 
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klienta při složitých rozhodnutí, jednáních apod. Důležitou součástí spolupráce 
asistenta s klientem bylo odborné sociálně-právní poradenství a poradenství v oblasti 
bytové politiky.  
 
 
 

PROGRAM STUDENT (podpora vzdělávání mladých 
duševně nemocných jako prevence nezaměstnanosti) 

 
Student 2004 
 
     Projekt  STUDENT 2004 byl realizován již druhým rokem. Svým obsahem navázal 
na pilotní projekt Student 2003. Cílem projektu bylo poskytnout skupině mladých  
duševně nemocných klientů (v rané fázi onemocnění)  intenzivní podporu v oblasti 
vzdělávání a pomoci jim tak vrátit se ke studiu střední či vysoké školy. 
 
     Aktivity projektu STUDENT 2004 lze rozdělit do  4 částí: 
 
1) Informační a edukativní kampaň o projektu, nábor klientů 
2) Modul A (jarní - dvanáctitýdenní vzdělávací a tréninkový modul pro studenty, kteří 

se připravovali pro návrat ke studiu v polovině školního roku 2003-2004) 
3) Modul B (letní – dvoutýdenní vzdělávací a tréninkový modul pro studenty, kteří se 

připravovali na návrat ke studiu od září 2004) 
4) Modul C (podzimní – desetitýdenní vzdělávací a tréninkový modul pro studenty, 

kteří se připravovali pro návrat ke studiu v polovině školního roku 2004-2005) 
 
NÁPLŇÍ MODULŮ BYLO ZEJMÉNA: 
   
- propagace zaměřená  zejména na zdravotnická zařízení (psychiatrická oddělení 

všeobecných nemocnic, psychiatrické nemocnice, psychiatrické ambulance, 
denní sanatoria, neziskové organizace, poskytující rehabilitační služby…) 

- přijímací pohovory s klienty, event. s rodinnými příslušníky  
- vstupní strukturovaný pohovor s klientem 
- vyšetření aktuálního psychického stavu, podrobné vyšetření úrovně jednotlivých 

kognitivních funkcí 
- přizpůsobení programu výsledkům vyšetření u všech studentů, tak aby reagoval 

na aktuální potřeby klientů a co nejlépe je připravil na návrat do školního prostředí 
- realizace tréninkově-vzdělávacích programů - trénink kognitivních funkcí, trénink 

studijních strategií, trénink sociálních dovedností, Feuersteinova metoda, trénink 
odolnosti proti školnímu stresu (každodenní docházka, 4 – 5 hodin přímé výuky 
denně) 

- individuální práce studenta s patronem (člen lektorského teamu) – poradenství, 
tvorba rehabilitačního plánu, terénní sociální práce, asistence, v indikovaných 
případech kontakt s rodinnými příslušníky, hodnocení průběhu rehabilitace – vše 
zaměřeno na maximální podporu studenta při návratu do konkrétní školy 

- skupinové hodnocení programu studenty i lektorským teamem 
- kontrolní srovnávací  vyšetření aktuálního psychického stavu, vyšetření úrovně 

jednotlivých kognitivních funkcí 
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- individuální hodnotící pohovor se studenty, domluva na dalším postupu 
rehabilitace a léčby, případně předání klienta do péče ošetřujícímu psychiatrovi či 
individuálnímu psychoterapeutovi 

- celkové vyhodnocení modulu 
- pokračování individuální spolupráce studenta s patronem (max. 6 měsíců, setkání 

dvakrát měsíčně) 
 
 
 

PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE A PREVENCE 
NEZAMĚSTNANOSTI /vzdělávací kurzy/ 

 
Kurz anglického jazyka 
Kurz práce na PC – Word 
Kurz práce na PC – Excel 
Kurz psaní na PC – desetiprstová technika 
 
     Cílem projektu bylo zrealizovat specializované kurzy pro mladé lidi v počátečních 
fázích psychotického onemocnění, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce. Program 
svým obsahem navazoval na pracovní rehabilitaci poskytovanou stejné cílové 
skupině Občanským sdružením Green Doors.  
     Osnovy a metody práce s klienty jednotlivých kurzů byly maximálně přizpůsobeny 
jejich specifickým potřebám (potíže v oblasti kognitivních funkcí, problémy 
v komunikaci, problémy při práci ve skupině atd.) Dílčí kurzy tohoto programu mají již 
dlouholetou tradici. Některé z nich jsou realizovány od počátku vzniku sdružení. 
 
 
 

EDUKAČNÍ  A DOCHÁZKOVÉ AKCE PRO PACIENTY SE 
SCHIZOFRENNÍM ONEMOCNĚNÍM (podpora aktivního 

využití volného času)  
 
Kurz jógy a relaxace 
Florbal  
Turistický klub Traveller 
Svépomocné aktivity: Divadelní kroužek LSD, Bubnování, částečně klub 
Traveller  
 
     Projekt byl zaměřen na rehabilitaci handicapů, které provázejí závažné duševní 
poruchy. Jde zejména o ztrátu sociálních dovedností, postižení kognitivních a 
psychomotorických funkcí, celkové snížení kondice, obavy ze sociálních kontaktů a 
jakékoliv činnosti ve skupině. 
     Na základě zkušeností z minulých let jsme realizovali pět kurzů. Jeden kurz byl 
zcela nový. Kurzy v sobě spojují prvky edukace, sociální rehabilitace, tréninku 
psychomotorických dovedností a tréninku fyzických schopností. Zvláštní skupinu 
tvořily aktivity realizované samotnými klienty.  
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     Kurz jógy a relaxace vycházel z faktu, že tento typ cvičení působí blahodárně jak   
na psychickou, tak na fyzickou stránku organismu. Jelikož se jedná o cvičení            
ve skupině zahrnuje také prvek sociálně-rehabilitační.  
     Novým programem, který navázal na kurz sportovních her, byl florbal, který byl 
zvolen jako dynamická protiváha jógového a relaxačního cvičení. Florbal je hra, která 
v sobě zahrnuje nejen trénink fyzických schopností a zvyšování kondice, ale má 
velice silný sociálně-rehabilitační potenciál, neboť se jedná o hru teamovou.      
     Turistický klub Traveller je nízkoprahovým programem. Účastníci výletů se 
nemusí na výlety předem přihlašovat, ale mohou přijít rovnou na místo srazu. 
Jednodenní výlety umožňují i fyzicky slabším klientům mírně až středně náročnou 
fyzickou aktivitu. Cílem klubu je pomoci klientům, aby začlenili nenáročné pohybové 
aktivity do svého běžného života a aktivně se tak podíleli mimo jiné na prevenci 
nadváhy. Velmi významným aspektem je vytvoření určitého chráněného prostoru  
pro navazování nových přátelských vztahů mezi klienty a podpora jejich svépomoci. 
     Samostatnou kapitolu pak tvořili svépomocné klientské aktivity, které mají v rámci 
sdružení také dlouholetou tradici. Jednalo se o Divadelní kroužek LSD, Bubnování a 
částečně se klienti podíleli také na vedení klubu Traveller. Lidové spontánní divadlo 
(LSD) má formu autorského divadelního kroužku, který je určen především pro lidi, 
kteří prošli psychotickým onemocněním a nebo se z něj léčí. Náplní divadelních 
zkoušek jsou dechová cvičení, cvičení zaměřená na artikulaci, jevištní mluvu, 
improvizaci, pantomimu, zpěv, tanec, gesta, mimiku a herectví v širším smyslu. 
Jedná se o  individuální i skupinová cvičení. Důležitou součástí jsou i  cvičení          
ve dvojicích, a to buď dialogická improvizace nebo cvičení se vzájemným tělesným 
kontaktem. Vrcholem zkoušek je příprava improvizovaných skečů (etud), které tvoří 
podstatnou část veřejných  představení. 
 

 
 

PREVECE NADVÁHY A NÁSLEDNÝCH RIZIK U PACIENTŮ 
LÉČENÝCH ATYPICKÝMI NEUROLEPTIKY 

 
     V rámci projektu  byla zajišťována informovanost nemocných o riziku obezity a 
vhodných postupech snižování nadváhy, dále byly realizovány následující 
preventivní programy: 
 
Kurz aktivního snižování nadváhy a zdravého životního stylu      
Sportovní pobyt pro frekventanty kurzu hubnutí 
Florbal 
Turistický klub Traveller 
 
 
 
Kurz aktivního snižování nadváhy a zdravého životního stylu 
 
     Cílem kurzu bylo preventivní působení proti nárůstu tělesné hmotnosti                 
u psychotických pacientů léčených atypickými neuroleptiky (průměrný váhový 
přírůstek 3-6 kg za měsíc) a aktivní pomoc při snižování nadváhy a zlepšování jejich 
celkové fyzické kondice mladých nemocných. Kurz aktivního snižování nadváhy a 
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zdravého životního stylu byl určen pro velmi motivované klienty. Kurz probíhal 
formou kombinace edukativního kurzu a aerobního a posilovacího cvičení. Jednotlivé 
lekce kurzu byly dvouhodinové. Edukativní část kurzu vycházela z principů 
kognitivně-behaviorální terapie výukového modulu dr. Málkové (sdružení STOB 
obezitě). 
 

 
 

AKTIVIZACE A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 
/arteterapeutický ateliér/ 

a 
  ARTETERAPIE A NEPROFESIONÁLNÍ UMĚLECKÁ 

ČINNOST DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH 
 
 
Malování – otevřený artetarapeutický ateliér 
Výtvarný kurz 
Setkání v ateliéru 
Tvůrčí dílny 
Artefiletické semináře 
Výstavy a vernisáže 
 
 
Obecně byly  projekty  zaměřeny zejména na: 
 
- rozvoj adaptability 
- rozvoj kontaktů se sociálním okolím 
- rozvoj vytrvalosti 
- rozvoj flexibility 
- rozvoj tvořivosti 
- rozvoj schopnosti navazovat vztahy 
- posilování schopnosti plánovat 

- posilování schopnosti systematicky 
pracovat 

- posilování sebedůvěry 
- probuzení zájmu o učení 
- změna sebehodnocení 
- úprava denního režimu 
- péče o zevnějšek 

 
 
Konkrétně  byly  projekty  zaměřeny zejména na: 

 
Malování - otevřený arteterapeutický ateliér 
- program byl zaměřen na rozvoj sociálních dovedností 
 
 
Výtvarný kurz 
- program byl zaměřen na rozvoj sociálních dovedností a osvojení řemeslné 

stránky  výtvarné tvorby 
 
Setkání v ateliéru 
- program byl zaměřen na rozvoj osobnosti skrze výtvarnou tvorbu 
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Tvůrčí dílny 
- program je zaměřen na osvojování speciálních výtvarných technik a podporuje 

rozvoj práce ve skupině 
 
 
 
Artefiletické semináře  
- jednalo se o semináře zaměřené na rozvoj osobnosti skrze výtvarnou tvorbu. Tyto 

semináře jsou jedinečné propojením klientů o. s.  Baobab a studentů arteterapie 
v jedné skupině. 

 
 
Výstavy a vernisáže 
     Výtvarná díla pocházející ze všech výše uvedených programů byla prezentována 
na výstavách a vernisážích, které probíhaly v prostorách Občanského sdružení 
Green Doors /Café na půli cesty, Kavárna v Jelení .../     

 
 
 

REKONDIČNÍ POBYTY SE ZDRAVOTNÍM PROGRAMEM 
PRO PACIENTY SE SCHIZOFRENNÍM ONEMOCNĚNÍM 

 
Rekondiční pobyty 
 
     V roce 2004 jsme plánovali uskutečnit celkem čtyři tuzemské rekondiční pobyty. 
Podařilo se nám uskutečnit pouze tři z nich, neboť jsme získali nižší finanční částku, 
než jakou jsme na projekt rozpočtovali. 
     Všechny pobyty byly koncipovány jako zátěžové, nikoliv jako rekreační. Jednalo 
se o propojení sportovní a sociální rehabilitace. Pobytové aktivity si kladly cíl posílit 
jak samostatnost klientů, tak rozvíjet teamovou práci ve skupině. V rámci večerních 
her klienti mohli trénovat své komunikační dovednosti. 
     První rekondiční pobyt se uskutečnil v termínu od 1.3. do 5.3. 2004. Jednalo se    
o zimní lyžařský pobyt, který se uskutečnil v Peci pod Sněžkou. Druhý rekondiční 
pobyt, také lyžařský, proběhl v termínu od 1.2. do 8.2. 2004 v Orlických horách. Třetí 
rekondiční pobyt se uskutečnil v termínu 24.–28.6. 2004 v Novohradských horách a 
byl určen pro frekventanty Kurzu aktivního snižování nadváhy a zdravého životního 
stylu.  
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KLIENTI BAOBABU V ROCE 2004 

 
CENTRUM VČASNÉ REHABILITACE A RESOCIALIZACE 

 

 
 
 
1) PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ 
2) PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 
3) PODPORA AKTIVNÍHO VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU 
 
 

PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ 
 

PODPORA NEZÁVISLÉHO BYDLENÍ /byty na půli cesty/ 
 
Byty na půli cesty 

 
 
1) Klienti bytů na půli cesty  
2) Klienti -  poradenství 

Podpora nezávislého bydlení

1
2

Centrum včasné rehabilitace a 
resocializace

1
2
3



 13 

 
O. s. Baobab poskytlo  v roce 2004 služby  programu Podpora nezávislého bydlení 
celkem 52 duševně nemocným klientům. Z toho 7 klientů využilo služby byt na půli 
cesty a 45 klientů poradenství v oblasti bydlení. 
 
 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 
1) Program Student 2004 
2) Kurz anglického jazyka 
3) Kurz práce na PC – Word 
4) Kurz práce na PC – Excel 
5) Kurz psaní na PC – desetiprstová technika 
 
 

PROGRAM STUDENT 2004  /Podpora vzdělávání mladých duševně 
nemocných jako prevence nezaměstnanosti/ 

 
 
Program Student 2004 
 
     O. s. Baobab poskytlo  v roce 2004 služby  Programu Student 2004 celkem 26 
duševně nemocným klientům. Z toho 11 klientů využilo programu v rámci Modulu A, 
8 klientů využilo programu v rámci Modulu B a 7 klientů v rámci Modulu C. 
 

 
 

PROGRAM ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE A PREVENCE 
NEZAMĚSTNANOSTI /vzdělávací kurzy/ 

 
 
Kurz anglického jazyka 
Kurz práce na PC – Word 
Kurz práce na PC – Excel 
Kurz psaní na PC – desetiprstová technika 
 

Podpora vzdělávání

1
2
3
4
5
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     O. s. Baobab poskytlo  v roce 2004 služby  Programu zvyšování kvalifikace a 
prevence nezaměstnanosti celkem 51 duševně nemocným klientům. Z toho 22 
klientů využilo kurzu anglického jazyka, 11 klientů využilo kurzu práce na PC-Word, 
10 klientů využilo kurzu práce na PC-Excel a 8 klientů v kurzu psaní na PC. 
 
 

PODPORA AKTIVNÍHO VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU 
 

 
 
1) Edukační a docházkové akce pro pacienty se schizofrenním onemocněním 
2) Prevence nadváhy a následných rizik u pacientů léčených atypickými neuroleptiky 
3) Aktivizace a rozvoj sociálních dovednost (arteterapeutický ateliér) 
4) Arteterapie a neprofesionální umělecká činnost duševně nemocných 

 
 

EDUKAČNÍ A DOCHÁZKOVÉ AKCE PRO PACIENTY SE 
SCHIZOFRENNÍM ONEMOCNĚNÍM 

 
Kurz jógy a relaxace 
Turistický klub Traveller 
Florbal 
 
 
     O. s. Baobab poskytlo  v roce 2004 služby Edukačních a docházkových akcí 
celkem 80 duševně nemocným klientům. Z toho 38 klientů využilo kurzu jógy a 
relaxace, 32 klientů využilo výletů Klubu Traveller a 10 klientů využilo kurzu florbalu.  
 

 
PREVENCE NADVÁHY A NÁSLEDNÝCH RIZIK U PACIENTŮ 

LÉČENÝCH ATYPICKÝMI NEUROLEPTIKY 
 
Kurz aktivního snižování nadváhy a zdravého životního stylu 
 
 
     O. s. Baobab poskytlo  v roce 2004 služby programu Prevence nadváhy celkem 
29 duševně nemocným klientům. 

Podpora aktivního využití volného 
času

1
2
3
4
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AKTIVIZACE A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ /arteterapeutický 
ateliér/ 

a 
ARTETERAPIE A NEPROFESIONÁLNÍ UMĚLECKÁ ČINNOST 

DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH 
 
 
Malování – otevřený artetarapeutický ateliér 
Výtvarný kurz 
Setkání v ateliéru 
Tvůrčí dílny 
Artefiletické semináře 
Výstavy a vernisáže 
 
 
     O. s. Baobab poskytlo  v roce 2004 služby programu Aktivizace a rozvoj 
sociálních dovedností a Arteterapie a neprofesionální umělecká činnost  celkem 111 
duševně nemocným klientům. 

 
 

 
 

REKONDIČNÍ POBYTY SE ZDRAVOTNÍM PROGRAMEM, URČENÉ 
PRO PACIENTY SE SCHIZOFRENNÍM ONEMOCNĚNÍM 

 
Rekondiční pobyty 
 
O. s. Baobab poskytlo  v roce 2004 služby programu Rekondičních pobytů  celkem 
29 duševně nemocným klientům. Z toho 9 klientů se zúčastnilo prvního pobytu, 
druhého pobytu se zúčastnilo 8 klientů a třetího 6 klientů. 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2004 
 
Výkaz zisku a ztráty za rok 2004 
 
Spotřeba materiálu 
 

423 976,70 

Spotřeba energie 
 

31 072,60 

Opravy a údržba 
 

33 314,60 

Cestovné 
 

57 993,50 

Náklady na reprezentaci 
 

6 889,50 

Ostatní služby 
 

575 500,72 

Mzdové náklady 
 

1 023 571,00 

Zákonné pojištění 
 

309 475,00 

Ostatní pokuty a penále 
 

211,00 

Jiné ostatní náklady 
 

30 954,59 

CELKEM 
 

2 492 959,21 

Tržby z prodeje služeb 
 

86 680,00 

Úroky 
 

3 693,02 

Jiné ostatní výnosy 
 

777,80 

Přijaté příspěvky 
 

52 020,00 

Provozní dotace 
 

2 390 597,46 

CELKEM 
 

2 533 768,28 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
 

40 809,07 

 
 



 17 

DOTACE V ROCE 2004 
 
     Na úvod této kapitoly bychom rádi ještě jednou poděkovali všem dárcům,         
bez kterých by koruna Baobabu nebyla tak košatá a jednotlivé „programové větvě“ 
tak silné. 
 
 
 
1) Hlavní město Praha………………………………………………..……..1 098 200,- Kč 

 
 

2) Ministerstvo práce a sociálních věcí………………………………………854 900,- Kč 
 
 

3) Středočeský kraj……………………………………………………………..152 000,- Kč 
 
 

4) Ministerstvo zdravotnictví ………………………………………………….135 000,- Kč 
 
 

5) Městská část Praha 4………………………………………………………...69 697,- Kč 
 
 

6) Česká rada humanitárních organizací……………………………………...30 000,- Kč 
 
 

7) Ministerstvo kultury…………………………………………………………...40 000,- Kč 
 
 

8) Městská část Praha 2……………………………………………………….……800,- Kč 
 
 

9) Městská část  Praha 9…………………………………………………….….10 000,- Kč 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
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