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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a my máme za sebou další, již 16. rok, úspěšného fungování organizace poskytující služby
a podporu lidem s duševním onemocněním.
Rok 2013 byl pro nás úspěšným. Podařilo se nám získat dostatek finančních prostředků na zabezpečení celoročních
aktivit v rámci registrovaných a doplňkových služeb. Kromě uvedených služeb, které pražský a kladenský Baobab
poskytují a které se těší dostatečnému zájmu klientů, jsme v roce 2013 naplňovali plánované aktivity 5 projektů
podpořených z Evropského sociálního fondu.
Na kladenské pobočce jsme úspěšně pokračovali v realizaci čtyř projektů financovaných z operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. V pražské pobočce pak v realizaci projektu z operačního programu Praha Adaptabilita.
Projekty jsou zaměřeny hlavně na oblasti zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a jejich vzdělávání potřebné
k uplatnění na otevřeném trhu práce. Projekty probíhají velmi úspěšně a počet klientů, kteří se do nich zapojili,
převyšuje původní plánovaná čísla.
Téma problematiky života lidí s duševním onemocněním se v posledních letech stalo v souvislosti s celkovým
společenským vývojem velmi aktuálním. Česká republika se připojila k západoevropskému, již několik desetiletí se
vyvíjejícímu, modelu deinstitucionalizace péče o lidi s duševním onemocněním. Podstatou tohoto modelu je transformace péče a podpory lidí s duševním onemocněním z nemocnic do komunit - snížení počtu lůžek v psychiatrických
nemocnicích, zkrácení doby hospitalizace psychiatrických pacientů na nutné minimum a jejich předání do péče
zařízení v jejich lokálních komunitách.
Tento proces byl zahájen i v České republice a nese sebou revoluční přeměnu stávajícího systému péče o lidi
s duševním onenocněním. Kromě redukce zdravotnických zařízení z přeměny vyplývají i značné nároky na nás,
neziskové organizace poskytující sociální služby lidem s duševním onemocněním. Vzniká potřeba nových služeb,
tzv. Center pro duševní zdraví přímo v komunitách. V nich bude možné poskytovat následné zdravotně sociální služby
lidem s duševním onemocněním propuštěným z psychiatrických nemocnic či preventivní služby lidem pobývajícím
v domácím prostředí, jejichž cílem je podpora vedoucí k minimalizaci hospotalizací. Baobab tyto změny vítá, chceme
se na nich aktivně podílet a víme, že nás čeká dlouhá cesta.
Rok 2013 se v Baobabu již odehrával v duchu těchto změn. Baobab je součástí skupiny organizací pracujících s lidmi
s duševním onemocněním, v níž společně plánujeme a navrhujeme budoucí možné uspořádání služeb minimálně na
úrovni Prahy a Středočeského kraje.
Těšíme se z pozornosti, které se celospolečensky dostává našim klientům, a chceme tohoto trendu využít
i v oblastech realizace aktivit směřujících ke snížení stigmatizačního přístupu k lidem s duševním onemocněním.
Do budoucna v horizontu dvou let plánujeme projekt s osvětovou tématikou a rozvoj služby Student do prostředí
vysokých škol. Dále pak plánujeme spolupráci se zahraniční organizací se zkušeností s provozem Centra duševního
zdraví a rozšíření působnosti Baobabu do další lokality ve Středočeském kraji.
Ráda bych vyjádřila díky všem klientům za využívání našich služeb a poděkovala pracovníkům a dobrovolníkům,
kteří je podporují. Poděkování patří rovněž našim donátorům a sponzorům, bez nichž by naše organizace nemohla
fungovat.
A doufám v další dobrý rok.
Tereza Donátová
výkonná ředitelka
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Posláním Občanského sdružení Baobab
je poskytovat podporu lidem
s duševním onemocněním,
aby běžný život zvládali samostatně a spokojeně.

K naplňování poslání si Baobab stanovil tyto cíle:
•
•
•
•
•

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.

Při práci Baobab uplatňuje tyto zásady:
•
•
•
•
•
•

Klient je rovnocenným partnerem.
Každý klient je jedinečná osobnost.
Spolupráce s klientem vychází z jeho potřeb a přání.
Klient se v průběhu spolupráce o všem svobodně rozhoduje.
Služba je poskytována s důrazem na zapojení klienta do běžného každodenního života.
Pracovníci mají patřičné vzdělání a odbornost.
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Občanské sdružení Baobab
je členem
Asociace komunitních služeb.
Služby Baobab poskytuje
ve svých dvou pobočkách
v Praze a v Kladně.

HISTORIE SDRUŽENÍ
Založení o.s. Baobab předcházel vznik Občanského sdružení Green Doors. Důvodem byla potřeba rehabilitačních
služeb pro klienty Denního psychoterapeutického sanatoria „Ondřejov,“ které nemohlo poskytovat jiné než čistě terapeutické služby. O. s. Green Doors se brzy specializovalo pouze na oblast pracovní rehabilitace a provozování chráněných
kaváren. Stále tedy zůstávala nenaplněná potřeba poskytovat služby sociální rehabilitace (rekondiční pobyty, sociální
poradenství, volnočasové aktivity a vzdělávací kurzy).

1997

1998

1999

2003

12. 9. 1997 vzniká Občanské sdružení Baobab se zaměřením na
rehabilitaci dlouhodobě duševně nemocných, a to zejména
rehabilitaci sociální, rehabilitaci základních životních dovedností,
kognitivních funkcí, tvořivých dovedností a zdravotně-sportovní.
V organizaci zpočátku pracoval pětičlenný tým. Činnost Baobabu byla zaměřena především na poskytování různorodých volnočasových aktivit a rekondičních
pobytů. Z jednoho programu se záhy vyprofiloval Výtvarný ateliér, který je jako
registrovaná služba sociální rehabilitace provozovaný do současnosti pod názvem Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický ateliér).
Ředitelkou Baobabu je Bc. Lucie Zachařová.
Otvírá se první byt pro klienty a pokládá základ registrované službě
sociální rehabilitace Podpora nezávislého bydlení, která od roku 2008
do současnosti nabývá celkem 6 bytů.
Baobab se rozrůstá, jednotlivé činnosti se výrazněji zaměřují na samotnou rehabilitaci, na opětovné začlenění jedince do každodenního samostatného života.

2005

Ředitelem
Baobabu
se stává
Josef Wenzl.

2010

Baobab se rozrůstá o další
registrovanou službu sociální
rehabilitace Case management.
Do této služby začínají být přijímáni první
klienti.

2006

Díky podpoře Evropského sociálního 		
fondu z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
s názvem Podporované zaměstnávání lidí
s duševním onemocněním vzniká pobočka
Baobabu v Kladně.
Profiluje se na podporu klientů s duševním
onemocněním v procesu přípravy, hledání a
udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce.

2011

Nabídka volnočasových
programů se průběžně
mění dle personálních
možností.
Součástí nabízených aktivit se stávají
i Vzdělávací programy. Volnočasové
a vzdělávací kurzy zaujímají své
stabilní místo. Pracovníci Baobabu
začínají připravovat rozšíření služeb
o Chráněné bydlení pro klienty.
Byly položeny základy
další registrované služby
sociální rehabilitace Student.
Zaměřuje se na práci s lidmi s duševní
nemocí v oblasti studia.

2009

Baobab připravuje nový projekt
Podporované zaměstnávání lidí
s duševní nemocí a připravuje
rozšíření své činnosti do Středočeského kraje.

Ředitelkou Baobabu se stává Tereza Donátová.

2012

V kladenské pobočce začíná Baobab provozovat dvě
registrované služby – službu sociální rehabilitace Case
management a sociálně terapeutickou dílnu Malý princ.
Baobab získává další podporu ESF z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a zahajuje projekty Dejme příležitost lidem
s duševním onemocněním a Společně to jde.

K výše uvedené podpoře Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost přibývají v kladenské pobočce další dva projekty podpořené ze stejného zdroje a
zaměřené na podporu klientů s duševním onemocněním při získání zaměstnání Zaměstnávání lidí
s duševním onemocněním a Známe vaše potřeby.
Pražská pobočka Baobabu získává podporu Evropského sociálního fondu z Operačního programu
Praha Adaptabilita pro projekt Vzděláváním k zaměstnání.
Projekt prostřednictvím vzdělávání lidí s duševním onemocněním zvyšuje jejich šance na uplatnění na trhu práce.
Pražský Case managament a Podpora nezávislého bydlení se slučují do jedné registrované komplexní služby sociální rehabilitace Centrum sociálně rehabilitačních služeb.

2013
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Občanské sdružení Baobab poskytuje
zákonem registrované sociální služby,
doplňkové služby a realizuje projekty podpořené
Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.

BAOBAB KLADNO

BAOBAB PRAHA

Registrované služby
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Centrum
sociálně
rehabilitačních
služeb
Místo poskytování Praha,
služba sociální rehabilitace
číslo registrace: 5177448
datum: 1. 1. 2013
Služba je poskytována
zdarma.

Case
management

Místo poskytování Kladno,
služba sociální rehabilitace
číslo registrace: 7619238
datum: 25. 1. 2012
Služba je poskytována
zdarma.

Student

Místo poskytování Praha,
služba sociální rehabilitace
číslo registrace: 2701185
datum: 1. 1. 2003
Služba je poskytována
zdarma.

Terapeutická
dílna
Malý princ
Místo poskytování Kladno,
služba sociální rehabilitace
číslo registrace: 52864418
datum: 25. 1. 2012
Služba je poskytována
zdarma.

Arteterapeutický
ateliér

Místo poskytování Praha,
služba sociální rehabilitace
číslo registrace: 4882420
datum: 1. 1. 1998
Služba je poskytována
zdarma.

O.S. BAOBAB - POSKYTOVANÉ SLUŽBY

BAOBAB PRAHA

Doplňkové služby

Volnočasové
aktivity

Kurz zdravého
životního
stylu

Rekondiční
pobyty

Vzdělávací
kurzy

Místo poskytování Praha.
Služby je poskytována za
úplatu.

Místo poskytování Praha.
Služby je poskytována za
úplatu.

Místo poskytování Praha.
Služby je poskytována za
úplatu.

Místo poskytování Praha.
Služby je poskytována za
úplatu.

BAOBAB KLADNO BAOBAB PRAHA

Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu

Vzděláváním
k zaměstnání
Operační program
Praha adaptibilita
2013-2015

Dejme příležitost
lidem s duševním
onemocněním

Společně
to jde

Zaměstnávání
lidí s duševním
onemocněním

Známe
vaše potřeby

Operační program
Lidské zdroje a zaměstnanost
2012 - 2014

Operační program
Lidské zdroje a zaměstnanost
2012 - 2014

Operační program
Lidské zdroje a zaměstnanost
2013 - 2015

Operační program
Lidské zdroje a zaměstnanost
2013 - 2015

09

REGISTROVANÉ SLUŽBY
Centrum sociálně rehabilitačních služeb
Číslo registrace: 5177448
Koordinátorka služby: Kateřina Macků
Služba je provozována v pobočce Praha.

Od 1.1.2013 začal Baobab poskytovat sociální službu Centrum sociálně rehabilitačních služeb - registrovanou
sociální službou poskytující komplexní podporu lidem s duševním onemocněním k tomu, aby mohli svůj život žít
spokojeně a samostatně mimo zdravotnická zařízení. Služba je realizována Formou ambulantních a pobytových
programů.
Ambulantní forma podpory je určena lidem, kteří žijí ve vlastní domácnosti, ale vlivem duševní nemoci se dostávají
do náročných sociálních situací, nemají dostatečné dovednosti či informace pro uspokojivý samostatný život, nejsou
schopni realizovat běžné činnosti nebo nemají ze strany přirozeného prostředí dostatečnou podporu.
Ambulantní forma je dále dělena na dlouhodobou podporu a krátkodobou podporu (poradenství).
Během dlouhodobé ambulantní podpory se setkává klient služby s pracovníkem na individuálních schůzkách,
kde společně řeší klientovu situaci a hledají způsoby, jakými může klient svou situaci zvládnout sám nebo pomocí
přiměřené (a nejlépe přirozené) podpory. Klienti spolupracují s pracovníky tak dlouho, jak to jejich situace vyžaduje.
Krátkodobá forma podpory je nabízena všem lidem s duševním onemocněním dvakrát týdně. Jedná se o rychlý a
efektivní způsob pomoci při zorientovávání se v dané situaci a doporučení kde a jakým způsobem lze situaci řešit.
Pobytový program je poskytován lidem s duševní nemocí, kteří pro nabytí dovedností a jistot k samostatnému
bydlení potřebují intenzivnější míru podpory a zkušenost se samostatným bydlením. Klienti vstupují do pobytového
programu na základě své žádosti s cílem posílit své dovednosti především v péči o sebe a vlastní domácnost.
Během tréninkového bydlení je klient ubytován na některém z našich bytů na Praze 4 nebo Praze 6 a dostává se tak
do standardních situací, které jsou s užíváním bytu spojeny. Pro zvládání těchto situaci dostává klient podporu od
pracovníků, ať již radou, naplánováním jednotlivých kroků, praktickou ukázkou nebo společným nácvikem. Součástí
programu tréninkového bydlení je řešení komplexní situace člověka s duševním onemocněním tak, aby po skončení
poskytování služby mohl samostatně bydlet v běžném prostředí a využívat dostupných zdrojů podpory.
V roce 2013 začala služba Centrum nabízet svým klientům skupinu nácviku praktických dovedností „Sám doma“.
Tato skupina probíhala každý čtvrtek dvě hodiny a účastnili se jí v průměru 3 klienti. Aktivita je koncipována jako
praktický nácvik dovedností, které jsou nezbytné v běžném životě např. vaření, praní, drobné opravy v domácnosti,
sestavení rodinného rozpočtu.
STATISTIKA CENTRA 2013
Tréninkové bydlení bylo poskytnuto celkem 23 lidem s duševní nemocí.
Ambulantní program služby využilo celkem 18 lidí v dlouhodobé podpoře a krátkodobé
poradenství bylo poskytnuto celkem 84x.
Celkem strávili pracovníci služby Centrum v přímém kontaktu s klienty 1169 hodin.
Převaha činností směřovala k nácviku dovedností potřebných pro samostatnost a
soběstačnost, k aktivizaci klientů a zavedení pravidelných běžných činností do jejich životů.
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O.S. BAOBAB - REGISTROVANÉ SLUŽBY

Student

Číslo registrace: 2701185
Koordinátorka služby: Petra Bartovská
Služba je provozována v pobočce Praha.

Služba Student oslavila v roce 2013 své desáté narozeniny.
Služba sociální rehabilitace Student je poskytována mladým lidem, kteří v důsledku duševní nemoci mají problémy
s rozvojem a uplatněním dovedností potřebných k samostatnému životu a úspěšnému studiu.
Podpora je lidem s duševní nemocí poskytována formou individuálních schůzek s pracovníkem nebo skupinových aktivit. Každý klient si může formu zvolit dle svého přání, svých potřeb a stejně tak může i obě aktivity
kombinovat.
V rámci individuální podpory se setkává klient s pracovníkem. Obsahem těchto schůzek je řešení sociální situace
klienta se zvláštním zřetelem na oblast studia, neboť úspěšné zakončení studia je základním předpokladem pro
získání budoucího zaměstnání a tedy i možnosti se aktivně zapojit do běžného života.
Skupinové aktivity probíhají formou tzv. kurzů, během kterých jsou trénovány a nacvičovány různé dovednosti
potřebné pro úspěšné zapojení se do života a studia.
Během celého roku služba Student realizovala Trénink paměti a pozornosti každé úterý hodinu a půl. Dalšími
skupinovými aktivitami byly kurzy studijních dovedností a kurzy sociálních dovedností.
V roce 2013 služba bylo otevřeno celkem pět těchto kurzů, z toho jeden čtrnáctidenní. Další kurzy byly týdenní.
Vedle samotné práce s klienty se služba Student snaží působit destigmatizačně i na prostředí, ve kterém se klienti
služby převážně pohybují, tedy na školy. Služba Student realizuje každý rok pravidelně několik besed na téma
„Duševní nemoc“. Každá beseda probíhá za účasti člověka se zkušeností s duševní nemocí v roli lektora. Tento
model předávání informací a zkušeností s lidmi s duševním onemocněním se zdá jako velmi vhodný a efektivní,
neboť studenti nedostávají jen strohé informace, ale mají možnost probrat své otázky a nejistoty i s člověkem,
který má vlastní zkušenost.

STATISTIKA STUDENTA 2013
Služba Student byla poskytnuta 32 klientům.
V přímém kontaktu s klienty strávili pracovníci
služby celkem 435 hodin práce.
Bylo realizováno celkem 10 besed.
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O.S. BAOBAB - REGISTROVANÉ SLUŽBY

Aktivizace a rozvoj sociálních
dovedností (arteterapeutický ateliér)
Číslo registrace: 4882420
Koordinátorka služby: Kateřina Macků
Služba je provozována v pobočce Praha.

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 Baobabu v Praze. 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.
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 bezpečně 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.

STATISTIKA ATELIÉRU 2013
Počet klientů ve službě:
32 muži, 29 žen
Zrealizovaných skupinových setkání:
do 15 min: 9
15-30 minut: 3
30-60 minut: 14
60-90 minut: 289
nad 120 minut: 287
Počet kontaktů: 10
Počet intervencí: 381
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O.S. BAOBAB - REGISTROVANÉ SLUŽBY

Case management

Číslo registrace: 7619238
Koordinátorka služby: Dana Doubravová Dalibová
Služba je provozována v pobočce Kladno.

Posláním služby sociální rehabilitace je zabraňovat sociálnímu vyloučení lidí s duševním onemocněním, a to prostřednictvím podpory při uspokojování individuálních potřeb v oblasti bydlení, péče o vlastní osobu, práce, vzdělávání
a volnočasových aktivit. Služba probíhá formou individuálních konzultací.
Služba je určena dospělým lidem, jejichž kvalita života je snížena v důsledku duševního onemocnění a kteří mají
snahu aktivně měnit svou současnou životní situaci. Poskytuje se lidem, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný.
Cílem služby je podporovat lidi s duševním onemocněním při získávání a posílení schopností a dovedností k větší
míře samostatnosti a nezávislosti v běžném životě, vypořádávání se s projevy nemoci, zvyšování náhledu na
onemocnění a péči o své zdraví, řešení konkrétních problémů spojených se sociální situací uživatele (finance,
bydlení, vztahy atd.) Podporuje realizaci osobních přání a životních cílů klienta a prosazování a obhajování jeho práv
a zájmů.
V roce 2013 klienti poptávali podporu zejména v těchto oblastech:
psát CV a motivační dopis, získat úvod do počítačových znalostí,
naučit se cizí jazyk a především získat informace (kde získat
bezplatnou právní radu, dotazy na pracovní místa pro OZP
a poradenství při insolvenci).

STATISTIKA CM 2013
Počet klientů ve službě: 2 muži, 7 žen
Zrealizovaných setkání:
do 15 min: 13; 15-30 minut: 11; 30-60 minut: 50
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O.S. BAOBAB - REGISTOVANÉ SLUŽBY

Sociálně terapeutická dílna Malý princ
Číslo registrace: 52864418
Koordinátorka služby: Dana Doubravová Dalibová
Služba je provozována v pobočce Kladno.

Služba nabízí lidem s duševním onemocněním příležitost a podporu při získávání a rozvíjení základních pracovních
a sociálních návyků a dovedností a zvládání péče o vlastní osobu. Hlavním cílem služby je, aby člověk s duševním
onemocněním byl co nejvíce samostatným a plnohodnotně se podílel na životě ve společnosti.
Služba sociálně terapeutická dílna nabízí možnost nácviku pracovních dovedností v dílně (3x3 hod. týdně), job club
jako skupinovou aktivitu přípravy na zaměstnání a individuální konzultace s pracovním terapeutem.
Náplní individuálních schůzek je průběžné mapování potřeb uživatele, sestavení individuálního plánu podpory a
protikrizového plánu jako ochrany klientova zdraví. Další náplní individuálních konzultací je reflexe dění v dílně,
naplňování a vyhodnocování individuálního plánu atd.
V roce 2013 klienti v dílně pracovali zejména s papírem, pedigem, barvami, odlévání svíček, filcování, šili na stroji
včetně nácviku navlékání spodní i horní nitě, rovného šití, entlování i střihu výrobku (chňapky, povlaky na polštářky
a podob.), pracovali s keramickou hlínou, modelovali a podobně.
Klienti si v dílně trénovali vstávání na 9 hodinu, pravidelnou docházku, komunikaci s kolegy z dílny i pracovními
terapeuty, trpělivost, soustředěnou práci, překonání drobných nepohodlí a setrvání u zvolené činnosti). Rovněž se
učili šetrnému zacházení s materiálem a procvičovali si jemnou i hrubou motoriku. Cílem bylo celkové upevnění
získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
9 uživatelů se v dílně připravilo na pracovně tréninkové programy s vyšší náročností a zároveň začali pobírat pravidelný měsíční finanční příspěvek. Z toho 3 klienti získali pracovní místo na otevřeném trhu.
Někteří klienti se ve službě rehabilitovali přímo po propuštění z psychiatrické léčebny. Sociálně terapeutická dílna se
stala zejména pro tyto klienty důležitým sociálním kontaktem - získali nové kamarády a někteří samostatně pořádali
společné (volnočasové) akce (káva, výlet).

STATISTIKA STD 2013
Počet klientů ve službě: 9 mužů, 22 žen
Počet skupinových setkání: 290
Průměrný počet klientů na skupině: 6
Počet individuálních schůzek (celkem): 111
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Volnočasové aktivity

Koordinátorka služby: Petra Šedivá
Služba je provozována v pobočce Praha.

Občanské sdružení Baobab nabízí každý rok řadu rozmanitých pohybových aktivit, kterými mohou lidi
s duševní nemocí trávit svůj volný čas.
Aktivní trávení volného času je pro lidi s duševní nemocí velmi důležitou součástí komplexní psychosociální rehabilitace. Nabízí motivaci k aktivizaci, možnost pravidelně někam docházet a dostávat se do kontaktu s druhými lidmi.
Neméně důležitá je i samotná fyzická aktivita, která působí preventivně na různé somatické neduhy spojené
s duševní nemocí, především zvyšování nadváhy a podpůrně ovlivňuje psychický stav.

V roce 2013 bylo v Baobabu nabízeno
celkem pět volnočasových aktivit.
Florbal, fotbal, jóga a pilates probíhaly
pravidelně 1x týdně a turistický klub
Traveller nabízel 1x za 14 dní sobotní výlet
s pěší turistikou.
V měsících červenec a srpen pravidelné
týdenní aktivity neprobíhají a místo nich
probíhá 1x za 14 dní klub Pel mel, jehož
náplní jsou různé nenáročné aktivity, kterými
lze trávit volný čas s druhými lidmi (pétanque, freesbee, společenské hry atd.)

Volnočasové aktivity jsou již tradičně velmi oblíbené a četně navštěvované.

STATISTIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 2013
Florbal

Fotbal

Pilates

Jóga

Traveller

Pel mel

počet klientů

20

16

21

35

45

-

počet účastí

278

112

76

192

192

38

počet realizovaných setkání

33

40

27

25

23

4
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O.S. BAOBAB - DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Kurz zdravého životního stylu
Koordinátorka služby: Petra Šedivá
Služba je provozována v pobočce Praha.

Kurz zdravého životního stylu je aktivita, která se zaměřuje na podporu lidí s duševním onemocněním ve změně
životního stylu. Hlavním cílem projektu je naučit lidí s psychickou nemocí vhodným stravovacím návykům, povzbudit
je k fyzické aktivitě a převzetí zodpovědnosti za své zdraví, čímž dochází k podpoře procesu úzdravy, stabilizaci
zdravotního stavu a snížení negativních dopadů duševní nemoci a medikace na život jedince.
Projekt byl realizován v průběhu celého roku 2013.
14. 3. - 13. 6. 2013 byl realizován kurz zdravého životního stylu formou 12 tříhodinových setkání, která byla členěna
na část edukativní a pohybovou s různými typy cvičení. Součástí jednotlivých setkání byl i praktický nácvik úpravy
zdravé stravy a přípravy konkrétních potravin a jídel část, což účastníci kurzu velmi oceňovali. Během kurzu se
účastníci dobrovolně pravidelně vážili a všem se podařilo snížit svou váhu, k čemuž jim gratulujeme.

V druhé polovině roku byl kurz realizován formou
pravidelných dvouhodinových týdenních setkání
zaměřených na předávání informací o zdravém
životním stylu, zdravém vaření a praktický nácvik
vaření dle zásad racionálního stravování. Každý
z účastníků Zdravého vaření obdržel volnou
vstupenku na některou z pohybových aktivit,
čímž jsme podporovali i druhou podstatnou část
zdravého životního stylu, kterou je pohyb.
Změna formy realizace kurzu se zdá jako efektivní,
oslovuje více lidí a zároveň je zaměřená na praktické
dovednosti, které lze využít během běžného života
v domácnosti.

Kurzu zdravého životního stylu se zúčastnilo v roce 2013 celkem 17 lidí s duševní nemocí.
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O.S. BAOBAB - DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Rekondiční pobyty

Koordinátorka služby: Petra Šedivá
Služba je provozována v pobočce Praha.

Rekondiční a rehabilitační pobyty jsou pravidelnými aktivitami Občanského sdružení Baobab již řadu let.
Hlavním cílem pobytů je přispět ke kompenzaci handicapů, které provázejí duševní onemocnění – jde zejména o
zhoršení či ztrátu sociálních dovedností, postižení kognitivních a psychomotorických funkcí, celkové snížení kondice,
nadváhu, tendence k sociální izolaci, obavy ze sociálních kontaktů a z jakékoliv činnosti provozované ve skupině.
Každý pobyt má podobnou strukturu. Účastníci pobytu jsou pověřováni činnostmi, které často nemohou dělat v
přirozeném prostředí, protože k tomu nemají příležitost nebo se necítí být dostatečně jisti. Jde například o vaření pro
ostatní, rozhodování o programu, příprava programu pro druhé apod.

V roce 2013 byly realizovány
3 rekondiční pobyty.
Všechny pobyty byly koncipovány jako
zátěžové aktivity.
Součástí jednotlivých programů byla
fyzická aktivita, činnosti spojené
s každodenním životem i speciální
psychosociální techniky.

STATISTIKA POBYTŮ 2013
Pobyt se zdravým životním stylem a turistikou

Hostinné, 15.-19.4.2013

Pobyt zaměřený na psychosociální dovednosti

Bolevec, 15.-19.7.2014

Pobyt se zaměřením na komunikační a sociální dovednosti

Sloup v Čechách, 18.-22.11.2014

Celkem se v roce 2013 jednotlivých rekondičních pobytů zúčastnilo 22 účastníků.
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O.S. BAOBAB - DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Vzdělávací kurzy

Koordinátorka služby: Petra Šedivá
Služba je provozována v pobočce Praha.

Jako každý rok i v roce 2013 nabízelo Občanské sdružení Baobab lidem se zkušeností s duševní nemocí vzdělávací
kurzy zaměřené na zdokonalování znalostí angličtiny a dovedností při práci s počítačem.
Cílem vzdělávacích kurzů je nabízet lidem s duševní nemocí takové aktivity, které jim umožní rozvoj znalostí potřebných pro uplatnění se v běžném životě a budou je motivovat k aktivizaci vlastního potenciálu.
Samotné kurzy se nijak neliší od standardních kurzů, co se týče své struktury a obsahu, lektoři kurzů však více
rozumí a umí přistupovat k některým specifikám, které sebou často duševní nemoc nese jako je např. problémy
s pamětí, pozorností, pomalejší tempo apod.

Vzdělávací kurzy jsou vedeny
dobrovolníky, kteří tímto
způsobem pomáhají lidem
s duševní nemocí žít
spokojeněji a naše sdružení
si jejich nezištné pomoci
velmi váží a patří jim velké díky.

STATISTIKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ 2013
V průběhu roku bylo otevřeno celkem 9 vzdělávacích kurzů, z toho 4 kurzy anglického jazyka
a 5 kurzů zaměřených na práci s počítačem.
Celkem se v roce 2013 vzdělávacích kurzů zúčastnilo 48 lidí s duševní nemocí.
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PROJEKTY ESF
Vzděláváním k zaměstnání

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.2.17/2.1.00/35156 byl zahájen 1. března 2013 a potrvá do konce roku 2014.

Projekt Vzděláváním k zaměstnání se začal realizovat dne 1.3.2013. Projekt podporuje lidi s duševním onemocněním při dosažení vyšší kvalifikace či rekvalifikace, a tím zvyšuje jejich šanci uplatnit se na pracovním trhu.
Cílem projektu je podpořit klienty ve zvyšování jejich dovedností a schopností, které mohou zúročit jak na pracovním
trhu tak v případě jejich zájmu při rekvalifikačním kurzu.
Aktivity projektu jsou díky finanční podpoře operačního programu Praha adaptabilita poskytovány zdarma.

Projekt nabízí 4 aktivity, které klienti mohou
využívat po celou dobu trvání projektu.
Mezi tyto činnosti patří
• individuální podpora,
• profesní a bilanční diagnostika,
• vzdělávací kurz „Jak na to?!“
• speciálně vzdělávací kurz
Základy administrativní činnosti.

VÝSTUPY PROJEKTU 2013
Během roku 2013 se celkově do projektu přihlásilo 52 klientů
Profesní a bilanční diagnostiky se zúčastnilo 26 klientů.
Individuální podpory využilo 22 klientů, z čehož 3 klienti úspěšně absolvovali rekvalifikační kurz různého profesního
zaměření.
Kurzu „Jak na to?!“ se celkem zúčastnilo 16 klientů, čímž se zároveň naplnila jeho kapacita.
Čtvrté aktivity kurzu Základy administrativní činnosti se účastnilo 10 klientů.
Do projektu vstoupili během roku klienti obou pohlaví, převážně ve věkové kategorii 25-40 let.
Během roku rostl zájem o všechny aktivity, které byly úspěšně realizovány a klienty vyhledávány.
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O.S. BAOBAB - PROJEKTY Z ESF

Dejme příležitost lidem s duševním onemocněním
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/2.1.01/74.00085 byl zahájen 1. 3. 2012 a trvá do 28. 2. 2014.

Projekt je zaměřen na přípravu lidí s duševním onemocněním pro uplatnění na pracovním trhu. Cílem projektu je
kromě přípravy i zprostředkování práce na nově vytvořených tréninkových místech v Baobabu a následně na otevřeném trhu práce. Projekt je realizován ve městě Kladno a zaměřuje se především na celý region Kladensko.
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 jsou realizovány následující aktivity:
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•

Základní trénink pracovních návyků a dovedností - preventivní 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.Tato skupinová aktivita probíhá 2x
týdně 4 hodiny. Náplní tréninku je výroba drobných předmětů (svíček, košíků z pedigu, šitých výrobků apod.)

•

Vytvoření nových pracovních míst v organizaci - upevnění, rozvoj a stabilizace pracovních návyků a dovedností klienta ve větší intenzitě a příprava ve všech ohledech na zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Tato skupinová aktivita probíhá 5x týdně 4 hodiny. Součástí této aktivity jsou individuální konzultace klienta s
pracovním terapeutem. Obsahem těchto schůzek je sebereflexe a hodnocení pracovní činnosti klienta.

•

Zprostředkování zaměstnání - vytipování potenciálního 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 2 týdny. Cílem je však intenzitu této podpory ze strany pracovního terapeuta minimalizovat v co
největší míře tak, aby se klient postupem času osamostatnil.

O.S. BAOBAB - PROJEKTY Z ESF

Společně to jde

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/3.3.05/75.00169 byl zahájen 1. 5. 2012 a trvá do 30. 4. 2014.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním a zaměstnavatele. Hlavním cílem projektu je
připravit klienty pro pracovní trh, zprostředkovat jim možnost pracovat na nově vytvořených tréninkových místech v
naší organizací a následně na otevřeném trhu práce. Projekt je realizován ve městě Kladno a zaměřuje se na celý
region Kladensko a reaguje na různé pracovní potřeby klientů odstupňovanými aktivitami dle náročnosti a konkrétních požadavků.
V rámci tohoto projektu jsou realizovány následující aktivity:
Zvýšení motivace a informovanosti zaměstnavatelů ve městě Kladno a regionu Kladensko - podpora motivovanosti zaměstnavatelů zaměstnat lidi s duševním onemocněním a snaha odbourat předsudky zaměstnavatelů vůči
lidem s duševním onemocněním, informování zaměstnavatelů o duševním onemocnění, jejich specifikách, možných
dopadech na pracovní činnost a jednotlivé dovednosti.
Navázání spolupráce se zaměstnavateli - oslovení potenciálních zaměstnavatelů v kladenském regionu, navázání
bližší spolupráci a vyjednání konkrétních podmínek a pracovních míst pro naše klienty.
Příprava a motivace klientů pro práci na otevřeném trhu - příprava klientů po stránce pracovních dovedností,
(docházky, koncentrace pozornosti, výdrže), 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. Aktivita probíhá v naší dílně 4x týdně 4 hodiny (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 14 dní.
Podpora a poradenství zaměstnaných klientů a zaměstnavatelů přímo na pracovišti - zaměstnání klientů na
otevřeném trhu práce a poskytování poradenství zaměstnavatelům v konkrétních situacích. Hlavním cílem je zvýšení
počtu zaměstnaných lidí s duševním onemocněním a jejich udržení se na otevřeném trhu práce.
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O.S. BAOBAB - PROJEKTY Z ESF

Známe vaše potřeby

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosta státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/3.3.05/96.00071 byl zahájen 15. 4. 2013 a potrvá do 14. 4. 2015.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním, kteří mají snahu aktivně měnit svou současnou životní situaci. Hlavním cíle projektu je připravit klienty pro pracovní trh, zprostředkovat jim možnost pracovat na
nově vytvořených tréninkových místech v naší organizací a následně na otevřeném trhu práce. Projekt je realizován
ve městě Kladno a zaměřuje se především na celý region Kladensko.
V rámci tohoto projektu jsou realizovány následující aktivity:
Kurz lidové tvorby - zaměřený hlavně na výrobu keramiky, výrobu svíček a šití. Kurz se věnuje teoretické přípravě
s praktickými ukázkami v řemeslné dílně. V klidném pracovním prostředí si klienti mohou po dobu 1 měsíce osvojovat základní dovednosti, seznámit se zde s technikami, vybavením, materiálem a jeho možnostmi. Kurz je poskytován zdarma. Při úspěšném ukončení kurzu písemnou závěrečnou zkouškou získájí klienti certifikát o absolvování
kurzu, který zvyšuje jejich šance na volném pracovním trhu.
Řemeslná dílna - zaměřená hlavně na výrobu keramických předmětů, výrobu svíček a práci na šicích strojích. V
této dílně je klientům, kteří absovolvali Kurz lidové tvorby, nabídnuto místo na zkoušku. Jedná se o 0,5 úvazek po
dobu 6 měsíců a klientům je vyplácen mzdový příspěvek.
Poradenství - služba pro všechny klienty projektu zaměřená na pracovní oblast klienta. Pracovní terapeut s klientem sestavuje jeho individuální plán tak, aby mu byl co nejvíce přínosný a podporující.
Podpora na volném trhu práce - služba poskytovaná v rámci spolupráce se zaměstnavateli na volném pracovním
trhu zaměřená na podporu klientů při uplatnění se na volném pracovním trhu a při udržení zaměstnání. Zahrnuje
aktivity jako je exkurze na pracovišti, místa na zkoušku u zaměstnavatelů a zprostředkování zaměstnání.
Videotrénink interakcí - zaměřený hlavně na podporu klientovy sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti.
Při soukromých setkáních s pracovním terapeutem si klient nacvičuje jednání v situacích, které jsou pro něj náročné
(např. pracovní pohovor). Díky nahrávání interakcí si klient může v bezpečném prostředí tyto situace spolu
s pracovním terapeutem rozebrat a pochopit, co se vlastně v těchto náročných situacích děje. Služba je poskytována zdarma.
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O.S. BAOBAB - PROJEKTY Z ESF

Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/2.1.01/91.0012 byl zahájen 1. 3. 2013 a trvá do 28. 2. 2015.

V rámci projektu byly vytvořeny dva nové vzdělávací kurzy TRUHLÁŘ a PRADLENA v nově vybavených dílnách.
Cílem služeb je podpora osob s duševním onemocněním a zvýšení jejich možností uplatnění na volném trhu práce.
V rámci tohoto projektu jsou realizovány následující aktivity:
•

Kurz truhlář - přípravný kurz probíhá v klidném pracovním prostředí naší dobře vybavené truhlářské dílně.
Klienti si 2 měsíce pod vedením profesionálního mistra truhláře osvojují základní dovednosti v oboru truhlář a
zvyšují tak své šance na umístění na volném trhu práce. Kurz má teoretickou a praktickou část a je zakončen
závěrečnou zkouškou s certifikátem. Vhodní absolventi mohou též nastoupit na nově vytvořená pracovní místa
přímo v naší truhlářské dílně.
V roce 2013 absolvovalo kurz truhlář 5 klientů, 2 z nich byli zaměstnáni v truhlářské dílně O. s. Baobab.
•

Kurz pradlena - přípravný kurz probíhá v nově upravených prostorách v Domě techniky. Klienti si
2 měsíce pod vedením profesionálního pradleny osvojují základní dovednosti v oboru a zvyšují tak své šance
na umístění na volném trhu práce. Kurz má teoretickou a praktickou část a je zakončen závěrečnou zkouškou
s certifikátem. Vhodní absolventi mohou též nastoupit na nově vytvořená pracovní místa přímo v prádelně.
V roce 2013 absolvovali kurz pradlena 4 klienti, 1 z nich byl zaměstnán v prádelně O. s. Baobab.
V rámci projektu kromě tréninku dovedností klientů oslovujeme a navázujeme spolupráci se zaměstnavateli regionu
Kladno a zprostředkováváme zaměstnání lidí s duševním onemocněním na otevřeném trhu práce. Pomáháme s
vypracováním životopisu, motivačního dopisu a připravujeme klienty na přijímací pohovory.
Klienti mohou přímo během kurzu využít přítomnosti terapeuta na pracovišti. Mohou si s ním také domluvit soukromou konzultaci.
Konzultací v rámci projektu využilo 10 klientů. Kontakt byl navázán s 3 zaměstnavateli.
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DALŠÍ AKTIVITY
Občanské sdružení Baobab pořádá při různých příležitostech společenské
a kulturní akce, jejichž cílem je šířit osvětu o problematice lidí s duševním
onemocněním, přibližovat toto téma veřejnosti, prezentovat svoji činnost
a poskytovat příležitost klientům ateliéru předvést svoji tvorbu.

Služba Ateliér v roce 2013 uspořádala celkem 4 výstavy.
Z toho 2 výstavy autorské (Mária Pintérová s výstavou „Barevný svět“ a Oleg Kouřil „Nikdy neříkej nikdy II“).
Další výstava byla uspořádána z děl lidí s duševním onemocněním, kteří navštěvují službu Ateliér a nesla název
„Baobab pokaždé jinak.“
Poslední výstava, kterou Baobab organizoval, se jmenovala „Příběh jednoho života“.
Služba podporuje realizaci těchto výstav s cílem otevřít širší veřejnosti „svět duševního onemocnění“ a zvýšit tím
destigmatizaci lidí, kteří duševním onemocněním trpí. Zároveň tím podporuje klienty k větší samostatnosti a zlepšení
jejich sebevědomí.

Vernisáž výstavy klientky ateliéru Márie Pintérové
Barevný svět
(prosinec 2013, Café na půli cesty, Praha 4)
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Výstava Příběh jednoho života
(červenec, srpen 2013, Café Balkón, Praha 7)
Ateliér uspořádal výstavu fotografií Elišky
Feltlové a životních příběhů lidí se zkušeností s vážnou
duševní nemocí.

O.S. BAOBAB - SPOLEČENSKÉ AKCE

“Tvořím hlavně pro radost,
malování a barvy pozitivně
působí na moji duši.
Když tvořím, dobře se přitom cítím
a myslím, že to má dobrý vliv
i na moji psychiku. Vždycky mně svět
barev vtáhne do sebe
a já zapomenu na starosti.”
klientka Ateliéru

Dražba obrazů z Ateliéru
(duben 2013, Centrální park Pankrác, Praha 4)
V rámci již tradičního pálení čarodějnic uspořádal
Ateliér dražbu obrazů klientů.

Baobabí bazárek
(listopad 2013, Baobab)
Tradiční podzimní bazárek šatstva a doplňků se konal
ve spolupráci se společnosti Forewear, která se ujala
nerozebraného oblečení, ze kterého vyrábí obaly na
knížky a diáře! Takže recyklujeme. www.forewear.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ
Pro Baobab je velmi důležité, aby pracovníci, kteří jsou v organizaci zaměstnáni měli patřičné
vzdělání a pravidelně rozvíjeli své profesní dovednosti a získávali nové informace a poznatky
o práci s lidmi s duševním onemocněním.

V listopadu tohoto roku se 15 pracovníků naší organizace zúčastnilo akreditovaného kurzu MPSV
„Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů“ realizovaného organizací Proutek.
Pracovníci služby ateliér v roce 2013 absolvovali vzdělávací kurz Recovery, kterým se služba inspirovala směrem
v přístupu ke klientům. Začali jsme více klienty zapojovat do chodu služby, klienti si sami začli organizovat výlety,
vymýšlet techniky a více se zapojují do péče o prostor služby.
Během roku 2013 byli všichni pracovníci pod pravidelnou supervizí, která probíhala 1x měsíčně.
Supervizi u nás vykonával Mgr. Martin Prokeš. Všichni pracovníci mají možnost využít i individuální supervize dle
svých aktuálních potřeb. Pracovníci Baobabu jsou podporovaní při svém profesním růstu i pravidelnými intervizními
setkáními, kterých proběhlo v roce 2013 deset.
V průběhu celého roku byli pracovníci podporováni při účasti na odborných seminářích, přednáškách a stážích v
obdobných organizacích, které si zvolili sami dle svých potřeb.

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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LIDÉ V BAOBABU
Sídlo vedení organizace
Pujmanové 6, 140 00 Praha 4
Telefon: 241 734 050
Email: osbaobab@osbaobab.cz

Valná hromada
Nejvyšší orgán sdružení. V roce 2013
měla Valná hromada 22 členů.
Rada sdružení
PhDr. Jan Holejšovský (předseda
sdružení), Mgr. Radka Votavová, Mgr.
Zuzana Skřičková

Sídlo pobočky Praha
Pujmanové 8, 140 00 Praha 4
Telefon: 241 734 050
Email: osbaobab@osbaobab.cz

Výkonná ředitelka
Tereza Donátová.
Vedoucí pobočky Praha
Mgr. Petra Šedivá
Vedoucí pobočky Kladno
Bc. Barbora Barešová

Sídlo pobočky Kladno
Cyrila Boudy 1444, Kladno
Telefon: 312 315 491
Email: kladno@osbaobab.cz

Finanční manažerka
Tereza Donátová a Jaroslava Jones
Asistentka Praha
Milena Šalomounová
Asistentka Kladno
Andrea Kratochvílová

Pracovníci v registrovaných službách
Centrum: Bc. Kateřina Voslářová, Libor Koželuh, DiS., Natálie Žáčková, DiS., Bc. Martina Husáková, Mgr. Hana Konečná
Student: Mgr. Petra Bartovská a Bc. Lucie Kneslová
Ateliér: Barbora Szmeková, Tereza Kučerová, DiS.
Case Management: Mgr. Václav Dohnal a Mgr. Dana Doubravová Dalibová, DiS.,
Dílna Malý princ: Bc. Petra Malá, DiS., a Mgr. Klára Pešková
Pracovníci v doplňkových službách
Volnočasové aktivity: Václav Voslář (florbal, fotbal), Milena Šalomounová, Silvia Kančevová, Dominka Huličková (jóga,
pilates)
Kurz zdravého životního stylu: Milena Šalomounová, Kateřina Cimbulková
Rekondiční pobyty: Milena Šalomounová, Mgr. Petra Bartovská, Barbora Szmeková, Mgr. Iva Stoklasová,
Tereza Kučerová, DiS., Bc. Lucie Kneslová
Vzdělávací kurzy: Klára Majtanová, Eliška Šimanová, Milan Prikner, Bc. Lucie Kneslová, Jan Ševčík, Eliška Švecová,
Barbora Baťálková
Pracovníci v projektech ESF
Vzděláváním k zaměstnání: Mgr. Petra Šedivá, Mgr. Petra Bartovská, Milena Šalomounová, Ing. Jana Mašínová,
Mgr. Iva Stoklasová, Bc. Kateřina Voslářová, Mgr. Zuzana Chomová, Bc. Lucie Kneslová, Bc. Martina Husáková
Dejme příležitost lidem s duševním onemocněním: Andrea Kratochvílová, Mgr. Dana Doubravová Dalibová, DiS.,
Mgr.Václav Dohnal, Mgr. Kristýna Kánská, Bc. Barbora Barešová
Společně to jde: Andrea Kratochvílová, Kateřina Matalová, Mgr. Kristýna Kánská, Mariya Mamonová,
Bc. Barbora Barešová
Známe vaše potřeby: Andrea Kratochvílová, Eliška Černá, Mgr. Klára Pešková, Bc. Petra Malá, DiS.,
Bc. Barbora Barešová
Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním: Eliška Černá, Bc. Jaroslav Jackmann, Mariya Mamonová, Evžen Muller,
Bc. Barbora Barešová
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2013

Finanční zpráva 2013 (ve zjednodušeném rozsahu)
Označ.
Text
A.
Náklady

28

Hlavní činnost

I.

Spotřebované nákupy celkem

1 655

II.

Služby celkem

1 671

III.

Osobní náklady celkem

8 794

IV.

Daně a poplatky celkem

3

V.

Ostatní náklady celkem

201

VI.

Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem

0

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

0

VIII.

Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

0

Označ.
B.

Text
Výnosy

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

536

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

III.

Aktivace celkem

0

IV.

Ostatní výnosy celkem

1

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem

0

VI.

Přijaté příspěvky celkem

0

VII.

Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

11 895

C.

Hospodářský výsledek před zdaněním

108

D.

Hospodářský výsledek po zdanění

108

Hlavní činnost

12 432

O.S. BAOBAB - FINANČNÍ ZPRÁVA 2013

Rozvaha (ve zjednodušeném rozsahu)
Označ.
Text
Dlouhodobý majetek celkem
A.

Stav k 1.1.2013

Stav k 31.1.2013

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

A.IV.
B.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem

0

0

B.I.

Zásoby celkem

0

0

B.II.

Pohledávky celkem

473

1 757

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

1 447

785

B.IV.

Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

17

17

1 937

2 559

Označ.
A.

Text
Vlastní zdroje celkem

Stav k 1.1.2013

Stav k 31.1.2013

A.I.

Jmění celkem

36

36

A.II.
B.

Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje

597

705

B.I.

Rezervy celkem

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

922

1 091

B.IV.

Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

382

727

1 937

2 559
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem za podporu v roce 2013.
Evropskému sociálnímu fondu a státnímu rozpočtu ČR
za podporu v rámci Operačních programům Praha Adaptabilita a Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Hlavnímu městu Praha a Středočeskému kraji za podporu provozu
registrovaných sociálních služeb.

Hlavnímu městu Praha - odboru socální péče a odboru zdravotnictví za podporu registrovaných sociálních
služeb a doplňkových služeb (rekondiční pobyty, kurz zdravého životního stylu a volnočasové aktivity).

Městským částem Praha 4 a Praha 6 za pronájem tréninkových bytů pro klienty.

Nadaci Bona za podporu vybavení tréninkových bytů pro klienty.

Společnosti Forewear za recyklaci nerozebraného šatstva z bazárku.

Dobrovolníkům, přátelům a příznivcům Občanského sdružení Baobab.
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Výroční zpráva 2013
Občanské sdružení Baobab
Text: Tereza Donátová, Petra Priknerová, Jaroslava Jones, Dana Doubravová Dalibová, Kristýná Kánská, Eliška Černá
Grafická úprava: Jaroslava Jones | web.jarkajones.cz

