Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení Baobab

Baobab
tě podrží!

Úvodní slovo ředitelky
Vážení přátelé,
naše sdružení v roce 2012 oslavilo již 15 let úspěšného fungování na poli organizací poskytujících služby lidem s duševním
onemocněním.
Rok 2012 byl pro nás úspěšným. Podařilo se nám získat dostatek
finančních prostředků na zabezpečení celoročních aktivit.
Na kladenské pobočce jsme úspěšně odstartovali dva projekty financované z EU z programu OP LZZ.
Mezi nejtěžší procesní úkoly naší organizace patřila příprava na
přeregistraci služeb poskytovaných v Praze, vyjednávání o procesu
samotném a lobbing za podporu nově přeregistrovaných služeb
k 01.01.2013 tak, aby nebyla ohrožena stabilita organizace.
Ráda bych zde poděkovala všem, kdo v roce 2012 naši činnost
jakkoliv podpořili.
Velké díky patří našim donátorům, spolupracujícím organizacím,
úřadům, ostatním institucím a v neposlední řadě zaměstnancům a
dobrovolníkům.
Doufám, že následující rok 2013 bude rokem stabilním, rokem nových
možností a pokud možno jen pozitivních zkušeností v oblasti námi
poskytovaných služeb.
Tereza Donátová
Výkonná ředitelka
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O organizaci
Občanské sdružení Baobab je nestátní nezisková organizace, která vznikla v
roce 1997 z potřeby zajistit nabídku sociálně rehabilitačních služeb pro lidi
s duševním onemocněním. Od založení Občanského sdružení uběhlo již 15 let a
činnost sdružení prošla řadou změn, nicméně veškeré služby a programy vždy
směřovaly a směřují k naplňování základního smyslu existence Baobabu, k jeho
poslání.
O.s.Baobab má dvě pobočky – pobočku Praha a pobočku Kladno.

Poslání organizace
Posláním Občanského sdružení Baobab je poskytovat podporu
lidem s duševním onemocněním, především psychotického okruhu,
aby běžný život zvládali samostatně a spokojeně.

Cíle organizace
Iniciovat a realizovat projekty zaměřené na rehabilitaci,
resocializaci, psychoterapii a integraci osob s duševním
onemocněním zaměřené především na sociální prevenci a prevenci nezaměstnanosti.
Vytvářet specializované rehabilitační programy zejména pro
osoby na počátku duševního onemocnění.

Spolupracovat s ostatními státními i nestátními orgány a
organizacemi při budování komplexního systému péče o duševně
nemocné, zejména osoby s psychotickým onemocněním.
Podporovat výchovu a vzdělávání v oblasti péče o duševně
nemocné, zejména o osoby s psychotickým onemocněním.
Podporovat proces destigmatizace osob s duševním
onemocněním.
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O organizaci
Vedení a struktura organizace
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové
Občanského sdružení Baobab.
Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti sdružení.
V roce 2012 měla Valná hromada 22 členů.

Rada sdružení
Rada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a její členové jsou voleni Valnou hromadou.Členy Rady byli v roce 2012: PhDr.Jan Holeyšovský )
(předseda sdružení), Mgr. Radka Votavová,Mgr. Zuzana Skřičková a Mgr. Klára
Trávníčková (revizorka)

Výkonná ředitelka
Výkonná ředitelka jedná a zavazuje se jménem sdružení, je statutárním
zástupcem. Tuto funkci vykonávala v roce 2012 Tereza Donátová.

Vedení poboček
Vedoucí pobočky řídí pobočku po odborné a metodické stránce. V roce 2012
byla na této pozici v Praze Mgr. Petra Šedivá.
Ekonom řídí finanční a provozní toky v organizaci. V roce 2012 byla na této
pozici Tereza Donátová.
Organizačně-provozní a administrativní úkony spojené s vedením organizace
zajišťovala v roce 2012 Milena Šalomounová.
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O organizaci
Přímá práce s cílovou skupinou
Pobočka Praha
Služba Ateliér: Barbora Szmeková, Mgr.Petra Šedivá
Služba Case management: Libor Koželuh, Dis., Mgr.Petra Šedivá
Služba Centrum: Bc. Kateřina Macků, Libor Koželuh, Dis.,
Mgr. Monika Novotná (do března), Natálie Landová, Dis.(od března)
Služba Student: PhDr. Veronika Tesařová (do března),
Mgr. Petra Bartovská a Bc. Lucie Kneslová (od března)
Volnočasové aktivity: Václav Voslář, Milena Šalamounová, Martin Kunc,
Petra Šedivá, Beatrice Mohedano-Bréthesová
Vzdělávací kurzy: Milena Šalomounová, Jan Ševčík, Milan Prikner, Eliška
Šimanová, Eva Bosáková, Evelína Hodanová, Barbora Mahlerová,
Klára Majtánová
Kurz zdravého životního stylu: Milena Šalomounová
Pobyty: Milena Šalomounová, Petra Bartovská, Petra Šedivá,
Barbora Szmeková, Lucie Kneslová, Kateřina Macků

Pobočka Kladno
V roce 2012 na Kladně pracovalo 7 zaměstnanců v přímé péči (pozice
koordinátor projektu, pracovní terapeuti) a 1 zaměstnanec na administrativní pozici (pozice administrativní pracovník a koordinátor projektu).
Koordinátorka projektu Podporované zaměstnávání lidí s duševní nemocí:
Mgr. Slávka Škvareková
Koordinátorka projektu Dejme příležitost lidem s duševním onemocněním, pracovní terapeut projektu Podporované zaměstnávání lidí
s duševní nemocí: Mgr. Kristina Kánská
Pracovní terapeutka projektu Podporované zaměstnávání lidí s duševní
nemocí, pracovní terapeutka projektu Dejme příležitost lidem s duševním
onemocněním: Mgr. Dana Doubravová Dalibová, DiS.
Pracovní terapeutka projektu Dejme příležitost lidem s duševním
onemocněním: Mgr. Petra Hanušová
Pracovní terapeutky projektu Společně to jde: Mgr. Kateřina Matalová a
Mariya Mamonová
Pracovní terapeutka projektu Společně to jde: Bc. Eva Urbánková, DiS.
Administrativní pracovnice projektů Dejme příležitost lidem s duševním
onemocněním a Společně to jde: Andrea Kratochvílová
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Pobočka Praha
Pražská pobočka Občanského sdružení Baobab existuje již od roku 1997.
Po celou dobu své existence se prostřednictvím nabízených služeb snažíme
podpořit lidi s duševním onemocněním v tom, aby svůj život žili spokojeně a
samostatně s minimálními dopady nemoci na jejich běžný život.
V rámci pobočky byly v roce 2012 nabízeny:

4 REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický Ateliér)
Case management
Podpora nezávislého bydlení
Student
4 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Volnočasové aktivity
Vzdělávací kurzy
Kurz zdravého životního stylu
Rekondiční a rehabilitační pobyty

Ukázka z tvorby klientů
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Pobočka Praha
Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický Ateliér)
Posláním služby sociální rehabilitace Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností
(arteterapeutický ateliér) je u lidí s duševní nemocí podpořit sociální a komunikační
dovednosti, díky nimž mohou zlepšit své vzahy s okolními lidmi a zároveň pomoci
vytvořit pravidelný denní režim a zvýšit tak šanci na jejich zapojení se do běžných
životních aktivit. Služba je poskytována převážně skupinovou formou v postorách
ateliéru O.s.Baobab v Praze.
Služba Ateliér je určena pro dospělé lidi s duševním onemocněním, kteří se
chtějí setkávat s druhými lidmi, sdílet s nimi své starosti nebo prostě jen
nechtějí být doma sami.
Na skupinu může přijít každý klient zcela dobrovolně, bez předchozího přihlášení.
Skupina je vedena terapeutem, který s každým klientem pohovoří a věnuje se mu
dle individuálních potřeb. Na skupině může klient tvořit výtvarná díla, může se
učit konkrétní výtvarnou techniku nebo v případě, že mu není zcela dobře, může
jen tak pít čaj. Podstatné je, že se člověk s duševní nemocí dostane do kontaktu
s druhými lidmi, může s nimi komunikovat, trénovat si vedení rozhovoru či chování v určitých sociálních situacích. Další přínosem ateliéru je, že klient má
možnost někam pravidelně docházet, kde se cítí bezbečně a příjemně.
Náplň skupinových aktivit je různorodá – od tvořivých a rukodělných činností, přes
společné návštěvy kulturních a společenských akcí, po nácviky dovedností potřebných
k samostatnému životu.
Speciální aktivitou služby je podpora lidí s duševní nemocí při vystavování
vlastních výtvarných děl na veřejnosti.
Vedle skupinových aktivit má každý klient služby svého klíčového pracovníka,
se kterým se schází na individuálních schůzkách a společně probírají možnosti
dalšího rozvoje klienta a jeho směřování.

Ukázka z tvorby klientů
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Pobočka Praha
Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický Ateliér)
Ateliér v roce 2012
Služba byla poskytována během celého roku 2012. Od září se podařilo poskytování
služby rozšířit a mohla být tak poskytována všech 5 dní v týdnu.
Obsah jednotlivých skupinových setkání byl předem stanoven. Standardně probíhalo v pondělí malování, v úterý rukodělná činnost, středeční program se zaměřoval
na aktivizaci vlastních zdrojů klientů, ve středu se jedenkrát za 14 dní realizovaly společné návštěvy výstav, kulturních akcí a zajímavých míst v Praze. Od
září byly zavedeny nové skupiny ve čtvrtek a v pátek.
Čtvrteční skupina “Sám doma” je zaměřena na nácvik běžných praktických životních
dovedností jako je např. vaření, péče o domácnost, hospodaření s penězi atd.
V pátek byl otevřen takzvaný “Volný klub”, kde se soustředil program na nácvik
komunikačních dovedností.
V roce 2012 bylo realizováno 5 výstav, z toho 2 výstavy autorské (název výstav:
“Pohled do mé tvorby tehdy a nyní” a “Tichý svět nebes”) a 3 výstavy výtvarných
děl lidí s duševní nemocí, kteří jsou klienti Ateliéru (název výstav: “Baobab,
jak ho vidí každý z nás”, “Můj život v barvách” a “Příběh jednoho života”).
STATISTIKA SLUŽBY ATELIÉR V ROCE 2012
Počet klientů ve službě 57
Zrealizovaných skupinových setkání 160
Průměrná účast klientů na skupině 9
Zrealizovaných individuálních setkání 897

Case management
Case management, služba sociální rehabilitace realizovaná O.s. Baobab, je
určena dospělým lidem s duševním onemocněním, kteří potřebují podporu při zvládání samostatného života v přirozeném prostředí.
Klientům je zajištěna podpora v řešení jejich aktuální situace prostřednictvím
individuálních setkávání s pracovníkem služby, v rámci kterých dochází ke
společnému hledání nejvhodnějších možných řešení, plánování a realizace postupných kroků směřujících k uspokojování klientových potřeb v oblasti sociální
situace, bydlení, práce, zdraví, vzdělávání a volnočasových aktivit.
Case manager spolupracuje jak s klienty, kteří žijí ve vlastní domácnosti, tak
s klienty, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní v léčebně a pro zvládnutí
přechodu do běžného prostředí potřebují odbornou pomoc a podporu. Důležitou
úlohou Case managera je také koordinace služeb (zdravotních, sociálních),
které klient potřebuje ve svém životě využívat.
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Pobočka Praha
Case management
Služba je klientům poskytována ve dvou formách. Krátkodobou podporu využívají
lidé, kteří potřebují pomoc s nalezením řešení pro konkrétní, aktuální problém (nejčastěji jde ze strany pracovníka o poskytnutí informací či naplánování
jednotlivých kroků směřujících k cíli). Dlouhodobá podpora je určena lidem,
jejichž situace a potíže jsou komplikované a dlouhodobějšího rázu a pro jejichž
nalezení řešení je třeba zapojení více odborníků.

Case management v roce 2012
Služba Case management byla poskytována nepřetržitě v průběhu celého roku 2012.
O poskytování služby je stále zájem, má své „jméno“ mezi klienty i mezi ostatními organizacemi. Někteří zájemci museli být odmítáni a zařazováni do pořadníku
z důvodů plné kapacity služby.
Podařilo se splnit nastavený plán v oblasti stability týmu a docházky na intervize, supervize u celého týmu. Nebyla žádná dlouhodobá absence, dobře fungovalo zastupování.
Spolupráce se službami se stejnou cílovou skupinou v Praze funguje dobře.
Pro zefektivnění a zkvalitnění služeb poskytovaných klientům O.s. Baobab byla
Case management s koncem roku 2012 spojena se službou Podpora nezávislého bydlení a k 1. 1. 2013 tím vzniklo Centrum sociálně rehabilitačních služeb Baobab,
v rámci kterého mohou klienti nadále využívat služby sociální rehabilitace jak
pobytové, tak ambulantní formy.
STATISTIKA SLUŽBY CASE MANAGEMENT 2012
Počet klientů krátkodobá podpora 20
Počet intervencí krátkodobá podpora 37
Počet klientů dlouhodobá podpora 16
Počet intervencí dlouhodobá podpora 175

Podpora nezávislého bydlení
Podpora nezávislého bydlení (PNB), služba sociální rehabilitace realizovaná O.
s. Baobab, je určená dospělým lidem s duševním onemocněním psychotického okruhu či
z okruhu afektivních poruch, kteří potřebují podporu a prostor pro nácvik a
rozvoj dovedností potřebných k samostatnému životu.
Služba je poskytována v tréninkových bytech v domech běžné zástavby v Praze 4 a
v Praze 6. Klienti mají možnost si vyzkoušet bydlet samostatně či se spolubydlícími, pečovat o domácnost, o sebe samého a co nejvíce se zapojit do běžného
života. Pobytová služba je poskytována maximálně po dobu 18 měsíců.
Po celou dobu poskytování služby mají klienti podporu ze strany pracovníků.
Pravidelně se setkávají na schůzkách, kde dochází k plánování průběhu rehabilitace, praktickému nacvičování dovedností a následnému vyhodnocování. Vše
směřuje k maximální samostatnosti klienta po odchodu ze služby ideálně do
nechráněného prostředí.
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Pobočka Praha
Podpora nezávislého bydlení
Klient ve službě PNB hradí pouze náklady za nájemné a náklady potřebné k úhradě
běžných plateb spojených s užíváním bytu. Tato cena se liší dle uspořádání
bytu (garsoniéra x jednolůžkový x dvoulůžkový pokoj). Setkání s pracovníky
jsou poskytovány zdarma.

Služba PNB v roce 2012
Služba PNB byla poskytována nepřetržitě v průběhu celého roku 2012. V prosinci
2012 se podařilo rozšířit kapacitu služby o jeden dvoulůžkový byt, od 1. 1. 2013
tedy celkem na 15 lůžek.
V roce 2012 bylo poskytování služby ukončeno u 11 klientů. Z tohoto počtu 64%
klientů začalo žít zcela samostatně ve vlastních bytech či podnájmech nebo
zlepšilo své dovednosti pro život v původním prostředí.
Pro zefektivnění a zkvalitnění služeb poskytovaných klientům O.s. Baobab byla
Podpora nezávislého bydlení s koncem roku 2012 spojena se službou Case Management a k 1. 1. 2013 tím vzniklo Centrum sociálně rehabilitačních služeb Baobab,
v rámci kterého mohou klienti nadále využívat služby sociální rehabilitace jak
pobytové tak ambulantní formy.
STATISTIKA SLUŽBY PNB 2012
Počet klientů 21
Počet intervencí 579

Student
Posláním služby sociální rehabilitace Student je zvyšování kompetencí lidí
s duševním onemocněním především v oblasti vzdělávání se.
Cílem služby Student je posun klienta směrem k jeho větší samostatnosti a
spokojenosti v oblasti studia a v oblastech s ním spjatých.
Služba Student je poskytována zdarma. Je určena lidem s duševním onemocněním
ve věku od 15 let, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku a řeší situaci týkající se oblasti vzdělávání se. Službu nemůžeme poskytnout lidem
s postižením intelektu.
Klienti, kteří se rozhodnou využívat službu Student, mají nejčastěji zájem o
podporu během rozhodování se o studiu, při výběru vhodného vzdělávacího programu, případně instituce, zahájení studia, udržení se v něm, návratu po jeho
přerušení či při jeho ukončování.
Služba Student nabízí lidem s duševním onemocněním možnost využívat dvě formy
podpory – skupinovou a individuální.
Individuální forma podpory probíhá jako pravidelná spolupráce s patronem,
nejčastěji 1 x za týden.
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Pobočka Praha
Student
Skupinovou formu podpory nabízí v podobě kurzů studijních a sociálních dovedností, tréninku kognitivních funkcí a měsíčních workshopů s psychosociálními
tématy.
Každý klient může zvolit takovou formu podpory, která nejlépe vyhovuje jeho
potřebám.
Patronství nejčastěji využívají klienti, kteří se chtějí rozhodnout o svém
dalším studiu, najít vlastní limity, překážky a trénovat způsoby, jak s nimi
zacházet a samozřejmě trénovat schopnosti a dovednosti, které jim pomohou začít
či dokončit studium.
Kurzy jsou nejčastěji využívány lidmi, kteří potřebují nácvik studijních a sociálních dovedností, kognitivních funkcí nebo se naučit pracovat se stresem,
který je součástí každého studia.
Vedle těchto aktivit pořádají pracovníci služby Student ve spolupráci s lidmi
s duševním onemocněním besedy na středních školách za účelem destigmatizace
lidí s duševním onemocněním a osvěty.

Student v roce 2012
Služba Student v průběhu roku nabízela průběžnou individuální podporu formou
spolupráce s patronem, poradnu studijní referentky (1x měsíčně), neformální
setkávání s ostatními klienty služby (1x měsíčně) a skupinové kurzy (4x ročně
v trvání zhruba 1 měsíc).
Počet klientů měl v roce 2012 vzestupnou tendenci, hlásilo se více mladších
zájemců. Do programu byly zařazeny workshopy, které vnesly do Studenta novou
zkušenost práce s klienty s různou úrovní dopadu duševního onemocnění. Klientská práce se zintenzivnila z hlediska četnosti.
V rámci služby Student proběhly 2 kurzy sociálních dovedností a kurz na trénink
paměti a pozornosti, které byly otevřeny všem klientům Baobabu. Tyto kurzy byly
naplněny.
STATISTIKA SLUŽBY STUDENT 2012
Celkový počet klientů ve službě 34
Počet individuálních intervencí 208
Počet realizovaných kurzů 6
Harmonogram aktivit v roce 2012:
Poradna studijní referentky: zrušena, témata spadající do kompetence poradny byla řešena v rámci individuální podpory s patronem.
Patronství: probíhalo celoročně
Kurz studijních dovedností: 14.5.-24.5.2012
Kurz sociálních dovedností: 23.7.- 27.7.2012, 22.10.- 26.10.2012
Přípravný kurz: 13.8.-24.8. 2012
Trénink kognitivních funkcí: únor – červen 2012, říjen – prosinec 2012
Workshopy: 6
Besedy na SŠ: 0
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Pobočka Praha
Volnočasové aktivity
Smyslem volnočasových aktivit v O.s.Baobab je umožnit lidem s duševním onemocněním
aktivně trávit volný čas prostřednictvím pohybu a podporovat tak rozvoj jejich
tělesné a duševní kondice.
Volnočasové aktivity jsou klienty hojně využívány a často jsou prvním kontaktem s naší organizací, ve které můžeme lidem s duševní nemocí nabídnout i další
programy a služby, které jim mohou pomoci řešit jejich problémy či je podpořit
v osobním rozvoji.
Každoročně je v O.s.Baobab nabízena řada volnočasových aktivit, které probíhají
pravidelně během celého roku.

Volnočasové aktivity v roce 2012
FLORBAL
Florbal je kolektivní halová hra, která
je v O.s.Baobab nabízena již tradičně a
je mezi klienty velmi oblíbena. Hraje
se na hřišti o rozměrech 40 x 20 metrů
s lehkým plastovým míčkem.
Během celého roku 2012 probíhal florbal
v prostorách ZŠ Na Planině v pondělí
od 15:30 do 16:30 a byl veden Václavem
Voslářem.

ZUMBA
Zumba byla pro klienty O.s.Baobab
nabízena od ledna do června 2012
pravidelně v pondělí od 16:00 do
17:00. Zumbu vedla Beatrice Mohedano – Bréthesová v prostorách učebny
O.s.Baobab.
V zumbě se kombinují rychlé a pomalé
rytmy, při zumbě se tančí v daných
sestavách na latinskoamerické rytmy.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Tato volnočasová aktivita byla kombinací různých stylů cvičení, které
měly za cíl protáhnout a zahřát svaly,
uvolnit se a zlehka si zaposilovat.

PILATES
Pilates
je
v
současnosti
velmi oblíbeným cvičením mezi širokou
veřejností. Rozvíjí koordinaci, sílu,
rovnováhu a dýchání.

Cvičení probíhalo v roce 2012 ve
středu od 16:00 do 17:00 od ledna do
června v učebně O.s.Baobab a vedla je
Petra Šedivá.

Pilates
v
roce
2012
probíhalo
pravidelně od září do prosince v úterý
od 16:00 do 17:00 v učebně O.s.Baobab
a bylo vedeno Petrou Šedivou.

JÓGA
V józe je kladen důraz na správnou
techniku dýchání a na plynulé přechody
mezi jednotlivými pozicemi. Jóga má
mnoho variant. V O.s.Baobab se v roce
2012 cvičilo dle komplexního systému
“jóga v denním životě”.

Turistický klub TRAVELLER
Turistický klub má v O.s.Baobab
dlouhou tradici. Pravidelně se jednou
za 14 dní v sobotu vyráží na výlet do
okolí Prahy, ale i dále.

Jógu předcvičovala Milena Šalomounová
v učebně O.s.Baobab. Od ledna do
června probíhala jóga v úterý od 16:00
do 17:30 a od června do prosince ve
stejný čas ve středu.

Stejně jako jiné roky i v roce 2012
organizoval výlety Martin Kunc.
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Pobočka Praha
Volnočasové aktivity
FOTBAL
Od září 2012 jsme otevřeli novou
volnočasovou aktivitu, po které řada
klientů volala.
Fotbal
v
roce
2012
probíhal
v tělocvičně TJ Sokol Krč ve čtvrtek
od 14:00 do 15:00 a byl veden Václavem
Voslářem.

Klub PEL-MEL
Z organizačních důvodů neprobíhají
pravidelné
volnočasové
aktivity
v měsících červenec a srpen. Abychom
i přes tyto měsíce poskytovali lidem
s duševním onemocněním možnost trávit
volný čas aktivním způsobem a v kontaktu s druhými lidmi, otevřeli jsme
již druhým rokem Klub Pel – mel.
Klub probíhal každý druhý čtvrtek
v měsíci červenci a srpnu. Obsahem
těchto setkání byly různé pohybové
aktivity (jóga, pilates, petanque),
ale i kreativní a vzdělávací aktivity (přednáška o Portugalsku, tvorba sádrových odlitků atd.).
Klub byl zajišťován vždy dvěma pracovníky O.s.Baobab. na jedno setkání.

STATISTIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 2012
počet
klientů
Florbal
27
Fotbal
11
Cvičení pro zdraví/pilates
17
Jóga
Zumba
Traveller
Pel-mel

37
23
44
32

počet
účastí
303
53
76
222
63
180
32

Počet realizovaných
hodin (lekcí)
33
12
26
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33
31
23
4

Pobočka Praha
Kurz zdravého životního stylu
Základním cílem Kurzu je podpořit lidi s duševním onemocněním při snižování
nadváhy a zařazení nových zdravých návyků do každodenního života.
Kurz nabízí inspirativní prostor pro realizaci změn vedoucí k ozdravení životního
stylu, podpoření zájmu o vlastní zdraví a napomáhání při zvyšování fyzické i
duševní kondice. Kurz je určen pro lidi nad 15 let, kteří se zotavují z psychického onemocnění a mají zájem změnit svůj životní styl, aktivně pečovat o
své zdraví a snížit svou nadváhu.
Kurz je koncipován jako tříměsíční skupinové setkávání 1x týdně, které je děleno
na dvě části. V první části každého setkání získávají účastníci kurzu nové informace, mapují svůj životní styl, hledají možnosti změny životního stylu, jeho
ozdravení atd. Druhá část setkání je zaměřena na pohyb a účastníci se aktivně
seznamují s různými formami cvičení (pilates, kalanetika, harmonizační orgánová
sestava, masáže z DO IN (cvičení vycházející z shiat-su),jógu a relaxaci.
Kurz probíhá v učebně sdružení Baobab
Kromě připravených témat se kurz věnuje i praktickým zkušenostem a individuálním omezením spojené s nemocí.
V polovině kurzu se koná návštěva obchodu se zdravou výživou většinou spojená
se zdravým obědem.

Kurz zdravého životního stylu v roce 2012
V roce 2012 byly realizovány dva kurzy zdravého životního stylu. Každý obsahoval i možnost 5denního rekondičního pobytu s praktickým nácvikem vaření,
zvyšování komunikačních dovedností, spolupráce, relaxace, dodržování pravidel
a také zvýšení fyzické kondice.
Oba kurzy byly účastníky hodnoceny velmi kladně a přínosně. U některých klientů
došlo již v průběhu kurzu ke snížení nadváhy, ostatní získali nové informace a
podařilo se zvýšit jejich motivaci pro zařazování zdravých návyků do běžného
života.
STATISTIKA KURZU V ROCE 2012
Celkový počet klientů 2 kurzů 15
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Pobočka Praha
Rekondiční a rehabilitační pobyty
O.s.Baobab realizuje pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním několikrát
do roka vícedenní pobyty. Jednotlivé pobyty jsou koncipovány jako výjezdy
mimo Prahu s různými typy programů. Programy jednotlivých pobytů jsou odlišně
náročné, co do fyzické aktivity i psychické zátěže.
Cílem rekondičních a rehabilitačních pobytů je strávení několik dní ve společnosti
dalších lidí mimo Prahu, aktivizace a zvyšování fyzického a psychického zdraví,
umožnění společenského kontaktu a seznámení se s novými lidmi, zvyšování
některých dovedností potřebných k samostatnému životu a soběstačnosti.
Pobytu se může zúčastnit každý člověk se zkušeností s duševním onemocněním nad
18 let, který má zájem strávit několik dní mimo Prahu a při tom si posílit protáhnout své tělo i ducha.
Podmínkou pro účast je doručení potvrzení od ošetřujícího psychiatra a uplynutí
minimálně třech měsíců od poslední hospitalizace. Rekondiční a rehabilitační
pobyty jsou již tradičně nedílnou součástí nabídky Občanského sdružení Baobab
pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

Pobyty v roce 2012
V roce 2012 nabídlo O.s.Baobab čtyři rekondiční pobyty.
Pobyt se zdravým životním stylem a turistikou (Hostinné 18.5. – 22.5.2012)
Turistický zátěžový pobyt (Malá Skála 25.6. – 29.6.2012)
Pobyt s Ateliérem (Sloup v Čechách 29.10. – 2.11.2012)
Pobyt se zdravým životním stylem a turistikou (Hostinné 18.11. – 22.11.2012)
Každý pobyt měl svůj specifický program, který pomohl ke zlepšení fyzické
kondice, psychického zdraví, ale i ke zvýšení dovedností, které vedou k větší
samostatnosti v běžném životě.
STATISTIKA REKONDIČNÍCH POBYTŮ 2012
2 kurzy se zdravým životním stylem a turistikou - 18 klientů
Turistický zátěžový pobyt - 6 klientů
Pobyt s Ateliérem - 7 klientů
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Pobočka Praha
Vzdělávací kurzy
Vzdělávací kurzy v O.s.Baobab jsou lidem s duševním onemocněním nabízeny již
řadu let. Jejich cílem je umožnit těmto lidem zdokonalit dovednosti a znalosti
cizích jazyků a práce s počítačem.
Vzdělávací
ních kurzů
informací,
lekcí jsou

kurzy nabízené O.s.Baobab se svým charakterem příliš neliší od ostatv běžné komunitě. Kurzy nejsou zaměřené na výkon a kvantitu předaných
ale především na kvalitu a individuální přístup ke klienovi. Během
zohledňovány problémy klientů s pamětí a pozorností.

O.s.Baobab pro vedení kurzů využívá zkušených lektorů, kteří pracují jako dobrovolníci.
KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
Cílem kurzů je zlepšit dovednosti klientů O.s.Baobab při práci s PC.
V roce 2012 byly nabízeny kurzy pro začátečníky (základní užívání PC, základy
programu Word a práce s internetem), mírně pokročilé uživatele PC (pokročilejší
práce s textem, emailem, internetem) a pokročilé uživatele PC (pokročilá úroveň
práce s programem Word, pokročilá práce s internetem, základy programu Excel).
Všechny kurzy PC jsou realizovány v PC učebně O.s.Baobab. Max.kapacita každého
kurzu jsou 4 klienti.

Kurz práce s počítačem v roce 2012
V roce 2012 byly otevřeny celkem 4 kurzy práce s počítačem.
Od března do června
pokročilé uživatele.
Do úrovně pro mírně
klienty.
Největší zájem byl o
4 klienti.

běžely dva kurzy práce s počítačem pro mírně pokročilé a
Oba kurzy vedl Jan Ševčík.
pokročilé se přihlásili 4 zájemci a kurz se otevřel se 3
kurz pro pokročilé, kde se hlásilo 8 zájemců a nastoupili

Od října do prosince byly otevřeny opět dva kurzy (pro mírně pokročilé a pro
pokročilé uživatele). V nabídce byly opět 3 úrovně pokročilosti.
Do úrovně začátečníků se přihlásil 1 zájemce, proto se kurz neotevřel.
Do úrovně pro mírně pokročilé se přihlásilo 6 zájemců, kurz se otevřel s plnou
kapacitou 4 klientů.
Do úrovně pro pokročilé se přihlásilo 5 zájemců a kurz se otevřel se 4 klienty.
Kurz pro mírně pokročilé vedl Jan Ševčík a kurz pro pokročilé uživatele Milan
Prikner.
Celkem byl tedy v roce 2012 kurz práce s PC poskytnut 15ti klientům.
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Pobočka Praha
Vzdělávací kurzy
JAZYKOVÉ KURZY
Jazykové kurzy jsou zaměřeny na rozvoj jazykových dovedností v různých úrovních.
Standardně bývají otevírány kurzy angličtiny, další jazykové kurzy jsou nabízeny dle aktuální poptávky.
V roce 2012 byly nabízeny různé tři znalostní úrovně angličtiny, italština,
ruština a němčina.
Maximální kapacita jazykových kurzů je 12 klientů a jsou realizovány v prostoru
ateliéru O.s.Baobab.

Jazykové kurzy v roce 2012
V roce 2012 bylo nabízeno celkem 9 jazykových kurzů.
Od března do června byly otevřeny kurzy 3 znalostní úrovně angličtiny, kurz
němčiny pro začátečníky se neotevřel pro malý zájem.
Tyto kurzy angličtiny vedly Eliška Šimanová a dva Eva Bosáková.
Největší zájem byl o angličtinu pro mírně pokročilé, přihlásilo se 13 zájemců,
kurz se otevřel s 10ti klienty. O angličtinu pro začátečníky a pokročilé
začátečníky byl téměř stejný zájem přihlásilo se 6 – 7 klientů. Oba kurzy se
otvíraly s 6ti klienty.
Od října do prosince byly otevřeny celkem 4 kurzy – angličtina pro falešné
začátečníky, angličtina pro pokročilé, italština pro začátečníky a ruština pro
začátečníky.
Angličtinu pro falešné začátečníky vedla Eliška Šimanová, angličtinu pro pokročilé
Klára Majtánová, italštinu Barbora Mahlerová a ruštinu Evelína Hodanová.
Největší zájem byl, stejně jako na jaře, o angličtinu pro mírně pokročilé.
Přihlásilo se 12 zájemců, kurz se otevřel s 9ti klienty. Velký zájem byl i o
úroveň angličtiny pro falešné začátečníky, přihlásilo se 11 zájemců, kurz se
otevíral s 10ti zájemci. Na angličtinu pro začátečníky se přihlásili 2 zájemci.
Kurz se neotevřel.
Na kurz ruského jazyka se přihlásilo 6 zájemců, kurz se otevřel se 3 klienty a
na kurz italského jazyka se přihlásilo 5 zájemců, kurz se otevřel se 2 klienty.
Celkem do jazykových kurzů O.s.Baobab v roce 2012 nastoupilo 46 klientů.
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Pobočka Kladno
Pobočka O.s.Baobab v Kladně vznikla 25.1.2010 díky podpoře Evropského sociálního fondu z Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ s názvem
„Podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním“.
Kladenská pobočka sdružení se profiluje na podporu klientů s duševním
onemocněním v procesu přípravy, hledání a udržení si zaměstnání na otevřeném
trhu práce.
V rámci pobočky byly v roce 2012 nabízeny:

2 REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociálně terapeutická dílna “Malý princ”
Case management
AKTIVITY V RÁMCI 3 PROJEKTŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

Podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Dejme příležitost lidem s duševním onemocněním
Společně to jde

Ukázka z tvorby klientů
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Pobočka Kladno
Sociálně terapeutická dílna
Posláním sociální služby Sociálně terapeutická dílna Malý princ je podporovat
lidi s duševním onemocněním při získávání, rozvíjení základních pracovních sociálních návyků a dovedností, dovedností zvládání péče o vlastní osobu.
Jde o nácvik pracovních dovedností a návyků: koncentrace pozornosti, schopnost
přesných příchodů, dochvilnost, schopnost plánování, schopnost rozhodování,
komunikace s ostatními apod. Nácvik probíhá v dílně, která je zaměřena na
výrobu rukodělných výrobků ve skupinové formě. Na začátku skupiny se rozdělí
práce a stanoví cíl pro dané setkání. Jednotlivé činnosti jsou rozděleny dle
obtížnosti, klade se důraz na dosažení co nejvyšší samostatnosti. Klient má
možnost přinášet i své nápady na výrobu. Důraz je kladen především na cíle,
které si klient stanovil ve svém v rehabilitačním plánu.
Cílovou skupinou této sociální služby jsou dospělí lidé, jejichž kvalita
života je snížena v důsledku duševního onemocnění a mají snahu aktivně měnit
svou současnou životní situaci. Služba není poskytována lidem s mentálním
postižením a lidem s aktuální závislostí na alkoholu a psychotropních látkách.
Pravidelná setkání v rámci Sociálně terapeutické dílny probíhají 3 x týdně
v časové dotaci 3 hodiny. Účast na těchto skupinách není povinná, klient může
tuto aktivitu navštěvovat dle svých potřeb a možností.
Každý klient dále pracuje se svým klíčovým pracovníkem ve frekvenci cca 1
hodinu 1x týdně na svém individuálním rehabilitačním plánu (jde především o
mapování potřeb klienta, konkretizace dlouhodobých a krátkodobých cílů, vymezení konkrétních kroků pro realizaci těchto cílů a stanovení míry podpory
pro jejich realizaci).
V STD, tj.v dílně Malý princ, bylo v roce 2012 26 uživatelů a kromě pravidelných skupinových setkání proběhlo celkem 142 individuálních konzultací.

Case management
Posláním služby sociální rehabilitace je zabraňovat sociálnímu vyloučení lidí
s duševním onemocněním, a to prostřednictvím podpory při uspokojování individuálních potřeb v oblasti péče o vlastní osobu, bydlení, práce, vzdělávání a
volnočasových aktivit.
Cílovou skupinou této sociální služby jsou dospělí lidé, jejichž kvalita života
je snížena v důsledku duševního onemocnění a mají snahu aktivně měnit svou
současnou životní situaci. Služba není poskytována lidem s mentálním postižením
a lidem s aktuální závislostí na alkoholu a psychotropních látkách.
Činnosti v rámci této sociální služby jsou realizovány prostřednictvím individuální práce s klientem dle jeho potřeby 1x týdně až 1x za 2 týdny. V případě
potřeby se klient může účastnit skupinové edukace spojené s nácvikem dovedností.
Na začátku spolupráce se s klientem zmapují oblasti, ve kterých potřebuje podporu. Na základě tohoto se vypracuje individuální rehabilitační plán, který
obsahuje především cíle, jejich specifikace a kroky potřebné k jejich naplnění.
Na následných schůzkách se pak reflektuje stupeň dosažení daných cílů, anebo se
cíle revidují a upravují.
V Case managementu bylo za rok 2012 10 uživatelů, proběhlo celkem 134
setkání(individuálních konzultací).
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Pobočka Kladno
Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu
Podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Leden 2012 byl posledním měsícem realizace tohoto projektu. V rámci tohoto projektu byly během posledního měsíce realizovány pouze dvě následující aktivity.
Obsahem aktivity Individuální práce s klientem (podporované zaměstnávání) byly
schůzky klienta s klíčovým pracovníkem s cílem najít a udržet si zaměstnání.
Zakázkou klientů bylo v převážné většině nalezení zaměstnání, a to na různé
velikosti úvazků a druhy pracovních poměrů (DPP, DPČ, PS). Pracovník klienta v
procesu hledání zaměstnání doprovázel a poskytoval mu podporu.
Schůzky probíhaly ve frekvenci 1x týdně – 1x za čtrnáct dní.
Obsah aktivity Nácvik pracovních dovedností byl rozdělen do dvou fází:
1. Ateliér
2. Trénink pracovních dovedností
První fáze Ateliér probíhala v ateliéru formou výtvarných a tvořivých činností
1x týdně v časové dotaci 3 hodiny a byla určena především pro klienty, u kterých
bylo zapotřebí více času na posílení jejich motivace a úrovně pracovních dovedností potřebných pro vstup do druhé/placené fáze.
Ve druhé fázi Trénink pracovních dovedností klient na začátku procházel tzv.
zkušební dobou, kde si ověřoval své možnosti, limity i motivaci pro práci
v programu i práci obecně. Po zkušební době (2 setkání) byla uzavřena s klientem
DPP a vyplácena přímá podpora.
V této fázi klienti pracovali na naplnění svých cílů v oblasti pracovních dovedností. Trénink probíhal 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek v časové dotaci
4 hodiny.
Klienti trénovali pracovní i praktické dovednosti prostřednictvím výtvarné a
tvořivé činnosti. Mezi vyráběné produkty patřily výrobky z pedigu, svíčky,
glycerinová mýdla, plstěné výrobky, šperky, šité výrobky.

Dejme příležitost lidem s duševním onemocněním
Tento projekt začal být realizován od 1.3.2012. Hlavním cílem projektu je
vytvoření komplexní struktury v oblasti zaměstnávání lidí s duševním onemocněním,
ať již na vytvořených tréninkových pracovních místech nebo na otevřeném trhu
práce.
Projekt se zaměřuje na jedné straně na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním,
na druhé straně na zaměstnavatele, kde se snažíme odbourat předsudky a stigmatizaci ze strany zaměstnavatelů vůči lidem s duševním onemocněním, která pramení z nedostatku informací a zkušeností s danou cílovou skupinou.
V rámci tohoto projektu byly v roce 2012 realizovány následující aktivity:
Základní trénink pracovních návyků a dovedností je jedním z preventivních
opatření, které má v co největší míře zabránit selhání klienta na pracovních
místech na otevřeném pracovním trhu nebo v chráněných dílnách. Tato aktivita je
v systému celého projektu na nejnižším stupni nároků na klienta.
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Pobočka Kladno
Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu
Hlavním cílem této aktivity je znovuzískání základních pracovních dovedností a
návyků klienta s duševním onemocněním po dlouhodobějším období nečinnosti.
Klienti se učí schopnosti pravidelně docházet do práce, vydržet pracovat bez
přestávky, respektovat pokyny „nadřízeného“, komunikaci v týmu a v neposlední
řadě samostatnosti.
Tato skupinová aktivita probíhá 2x týdně s časovou dotací 4 hodin. Náplní
tréninku je výroba drobných předmětů (svíček, košíků z pedigu, šitých výrobků
apod.)
V rámci této aktivity bylo v roce 2012 podpořeno celkem 8 klientů.
Aktivita Vytvoření nových pracovních míst v organizaci je v systému na středním
stupni nároků kladených na klienta a může navazovat na aktivitu „Základní trénink pracovních návyků a dovedností“. Cílem této aktivity je upevnění, rozvoj
a stabilizace pracovních návyků a dovedností ve větší intenzitě a příprava ve
všech ohledech na zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Tato skupinová aktivita probíhá 5x týdně s časovou dotací 4 hodin. Součástí této
aktivity jsou individuální konzultace klienta s pracovním terapeutem. Obsahem
těchto schůzek je sebereflexe a hodnocení pracovní činnosti klienta.
V rámci této aktivity byli v roce 2012 podpořeni 3 klienti.
Aktivita Zprostředkování zaměstnání je v systému celého projektu na nejvyšším
stupni nároků na klienta. Cílem této aktivity je na jedné straně vytipovat
potenciální zaměstnavatele, kde by bylo možné zaměstnání klientů , na druhé
straně jsou na základě specifik a požadavků jednotlivých zaměstnavatelů vybíráni
vhodní klienti.
Součástí této aktivity je individuální práce s klientem na jeho novém pracovišti,
která je zpočátku ve frekvenci 1x za dva týdny. Cílem je však intenzitu této
podpory ze strany pracovního terapeuta minimalizovat v co největší míře tak,
aby se klient postupem času osamostatnil.
V rámci této aktivity bylo v roce 2012 podpořeno celkem 6 klientů. Z toho 3
klienti se po skončení v této aktivitě udrželi na volném pracovním trhu.

Společně to jde
Tento projekt začal být realizován od 1.5.2012. Hlavním cílem projektu je
připravit klienty pro pracovní trh a zprostředkovat jim možnost pracovat na
nově vytvořených tréninkových místech v naší organizaci a následně na otevřeném
trhu práce. Projekt se zaměřuje na jedné straně na cílovou skupinu lidí
s duševním onemocněním, dále pak na zaměstnavatele.
Obsahem projektu je především vytvoření nových tréninkových pracovních míst
v naší organizaci, zprostředkování zaměstnání klientům na otevřeném trhu práce(ať
již v rámci nově vytvořených nebo na volných pracovních místech) a v neposlední
řadě pak individuální podpora klientů na pracovišti a podpora zaměstnavatelů,
zvýšení jejich motivovanosti k zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Projekt reaguje na různé pracovní potřeby klientů odstupňovanými aktivitami dle
náročnosti a konkrétních požadavků.
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Pobočka Kladno
Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu
V rámci tohoto projektu byly v roce 2012 realizovány následující aktivity:
Zvýšení motivace a informovanosti zaměstnavatelů ve městě Kladno a regionu
Kladensko
Cílem aktivity bylo především podpořit motivovanost zaměstnavatelů zaměstnat
lidi s duševním onemocněním a snažit se odbourat předsudky zaměstnavatelů vůči
lidem s duševním onemocněním. Dalším cílem bylo předat zaměstnavatelům informace o duševním onemocnění, jejich specifikách, možných dopadech na pracovní
činnost a jednotlivé dovednosti.
V rámci této aktivity byla vytvořena informační brožura a vydána ve 300 výtiscích.
Navázání spolupráce se zaměstnavateli
Cílem aktivity je oslovit potenciální zaměstnavatele v Kladně a kladenském regionu, pokusit se navázat bližší spolupráci a v nejlepším případě vyjednat konkrétní podmínky a pracovní místa pro naše klienty.
V rámci aktivity bylo osloveno 16 zaměstnavatelů.
Příprava a motivace klientů pro práci na otevřeném trhu
Cílem aktivity je připravit klienty po stránce pracovních dovedností, docházka,
koncentrace pozornosti, výdrž…), sociálních dovedností (komunikace s kolegy,
nadřízenými…) a práce s krizovými stavy tak, aby byli schopni vykonávat práci
na 0,5 úvazku na vyjednaných místech u zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce.
Tato aktivita probíhá v dílně, přímo v organizaci 4x týdně 4 hodiny. Obsahem
činnosti je výroba drobných předmětů svíčky, šperky, košíky z pedigu apod.).
S každým klientem se současně pracuje formou „koučování“ tzn. systematickou
prací na individuálních cílech, zpětnou vazbou a hodnocením z každého setkání
a výstupy, doporučeními pro další rozvoj. Tato individuální setkání probíhají
ve frekvenci 1x týdně – 1x za čtrnáct dní.
V rámci této aktivity byli v roce 2012 podpořeni celkem 3 klienti, z čehož 1
klient si našel práci na otevřeném trhu práce.
Podpora a poradenství zaměstnaných klientů a zaměstnavatelů přímo na pracovišti
Cílem aktivity je zaměstnat klienty na otevřeném trhu práce a poskytovat poradenství zaměstnavatelům v konkrétních situacích. Hlavním cílem je zvýšení
počtu zaměstnaných lidí s duševním onemocněním a jejich udržení se na otevřeném
trhu práce.
V rámci této aktivity byli v roce 2012 podpořeni celkem 3 klienti. 1 klient si
práci udržel i po skončení v této aktivitě.
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Vzdělávání pracovníků

Pracovníci O.s.Baobab se pravidelně vzdělávají a rozvíjejí své odborné i profesní znalosti a dovednosti. Nejinak tomu bylo i v roce 2012.
V listopadu tohoto roku se 13 pracovníků naší organizace zúčastnilo akreditovaného kurzu MPSV „Psychiatrické minimum“ realizovaného pardubickým o.s. Péče
o duševní zdraví.
V roce 2012 byli pracovníci O.s.Baobab pod pravidelnou supervizí, která se konala10x za rok. V pražské pobočce jsme se po třech letech rozhodli pro změnu
supervizora. Do června byla pro pražské pracovníky supervize zajišťována Mgr.
Jakubem Kabíčkem, který nám svým přijímajícím a odborným způsobem vedení supervize pomohl objevovat nové postupy, rozplétat problematické situace s klienty a
zavádět potřebné změny v organizaci. Tímto mu za to velmi děkujeme. Od září byla
supervize zajišťována PhDr.Eliškou Rothovou. V kladenské pobočce byly supervize
zajišťovány po celý rok Mgr. Martinem Prokešem. Všichni pracovníci mají možnost
využít i individuální supervize dle svých aktuálních potřeb.
Pracovníci O.s.Baobab jsou vzděláváni i pravidelnými intervizními setkáními,
kterých proběhlo v roce 2012 deset.
V průběhu celého roku byli pracovníci podporováni při účasti na odborných
seminářích a přednáškách, které si zvolili sami dle svých potřeb. Jednotliví
pracovníci se např. zúčastnili semináře Zážitkových technik zaměřených na
řešení od Keeney z USA, 32.konference sociální psychiatrie, kurzu Systemické
práce s krizí apod.
Po celý rok rovněž pracovníci navštěvovali jiné organizace a účastnili se odborných stážích např. v Boně o.p.s., Fokusu Praha, Arteklubu Hodkovičky atd.
Vzdělávání pracovníků bylo a i nadále zůstává pro naše sdružení jednou
z hlavních priorit, protože jen vzdělaný a odborný pracovník může poskytovat
kvalitní a profesionální pomoc a podporu klientům.
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Finanční zpráva
Výsledovka

Období 1.1.2012 až 31.12.2012
Účet
Název
NÁKLADY
501
Spotřeba materiálu
501100
Spotřeba kancelářského materiálu
501200
Spotřeba potravin
501300
Spotřeba DDHM 1 tis. - 40 tis. Kč
501900
Spotřeba ost. materiálu
502
Spotřeba energie
502100
Spotřeba el. energie
502200
Spotřeba plynu
502300
Vodné, stočné
502400
Teplo
511
Opravy a udržování
512
Cestovné
518
Ostatní služby
518100
Telefon, internet
518200
Nájemné
518300
Poštovné
518600
Školení, kurzy
518700
Právní a ekonomické služby
518800
Ostatní služby spojené s nájmem
518900
Ostatní služby
518901
521
521100
521200
521300
521850
524
524100
524200
527
527200
538
542
544
549
549100
549200
582

Ostatní služby-software
Mzdové náklady
Mzdové náklady PP
Mzdové náklady DPP
Mzdové náklady DPC
Mzdové náklady-Dejme příležitost
Sociální a zdravotní pojištení
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Zákonné pojištění zaměstnavatele
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Jiné ostatní náklady
Jiné ostatní náklady
Pojištění
Poskytnuté členské příspěvky
Celkem (Náklady)

Konečný stav
492
91
42
140
217
277
74
5
49
147
55
31
1 041
59
580
20
30
129
60
150

525,02
669,00
839,00
373,91
643,11
162,70
041,00
266,00
872,00
983,70
923,00
208,00
862,16
344,08
446,70
183,00
250,00
544,00
725,10
348,08

11 021,20
4 107 213,95
3 496 240,00
132 364,00
279 178,00
199 431,95
1 251 187,00
918 158,00
333 029,00
8 387,00
8 387,00
2 000,00
1 283,00
805,50
30 322,09
7 903,09
22 419,00
5 000,00
7 304 879,42
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Finanční zpráva
Výsledovka

Období 1.1.2012 až 31.12.2012
Účet
Název
VÝNOSY
602
Tržby z prodeje služeb
602100
Tržby z prodeje služeb
602200
Tržby z prodeje služeb - podpora
losti
644
Úroky
649
Jiné ostatní výnosy
691
Provozní dotace
691003
Provozní dotace MPSV
691004
Provozní dotace MPSV - OP LZZ
691701
Provozní dotace úz. sam. celku 691702
Provozní dotace úz. sam. celku zdrav.
691703
Provozní dotace úz. sam. celku Celkem (Výnosy)
Celkem ZISK (-ztráta)

Konečný stav
484 790,00
78 545,00
406 245,00

nezávis-

MHMP soc.
MHMP
MHMP kul.

6 871
2 669
3 175
720
222

395,52
23,00
904,40
000,00
904,40
000,00
000,00

85 000,00
7 357 112,92

RENTABILITA (zisk / náklady)
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52 233,50

0,72 %

Baobab podporují
Velmi pěkně děkujeme našim donátorům, bez kterých by se naše práce
nemohla uskutečnit.
V roce 2012 nás podpořili:
Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí		

Ministerstvo kultury

Magistrát hlavního města Prahy

Městská část Praha 4

Baobab
tě podrží!

O. s. Baobab | Výroční zpráva 2012 | strana 26

Občanské sdružení Baobab
Výroční zpráva 2012
Design Jarka Jones
www.osbaobab.cz

