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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a my máme za sebou další již 19. rok úspěšného fungování
organizace poskytující služby a podporu lidem s duševním onemocněním.
Rok 2016 byl pro nás úspěšným. Podařilo se nám získat dostatek finančních prostředků na
zabezpečení celoročních aktivit v rámci registrovaných a doplňkových služeb. Kromě uvedených
registrovaných služeb, které pražský a kladenský Baobab poskytují a které se těší dostatečnému
zájmu klientů, jsme v roce 2016 věnovali hodně sil i volnočasovým aktivitám a vzdělávacím
aktivitám.
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 onemocněním. 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
hospitalizací.
Baobab tyto změny vítá, chceme se na nich aktivně podílet a víme, že nás čeká dlouhá cesta.
Rok 2016 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.
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.
S přáním všeho nejlepšího pro rok 2017
Tereza Vejvodová
výkonná ředitelka
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POSLÁNÍ, CÍLE
A SPOLUPRÁCE
BAOBAB JE ČLENEM
ASOCIACE KOMUNITNÍCH
SLUŽEB

POSLÁNÍM ZAPSANÉHO SPOLKU BAOBAB JE
POSKYTOVAT PODPORU LIDEM S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM, ABY BĚŽNÝ ŽIVOT ZVLÁDALI
SAMOSTATNĚ A SPOKOJENĚ.

Iniciujeme a realizujeme projekty zaměřené na rehabilitaci,
resocializaci, psychoterapii a integraci osob s duševním
onemocněním směřující především k prevenci sociálního
vyčlenění a k prevenci nezaměstnanosti.
Spolupracujeme se státními i nestátními subjekty při
budování komplexního systému péče o duševně nemocné,
zejména s psychotickým onemocněním.
Podporujeme výchovu a vzdělávání v oblasti péče o duševně
nemocné, zejména o osoby s psychotickým onemocněním.
Vytváříme specializované rehabilitační programy zejména
pro osoby na počátku duševního onemocnění.

Asociace
komunitních
služeb
v oblasti péče o duševní zdraví (AKS)
vznikla
z
potřeby
poskytovatelů
mimonemocničních sociálně zdravotních
služeb pro lidi s psychotickou duševní
poruchou mít svou střešní organizaci, jež by
prosazovala jejich zájmy a potažmo i zájmy
celé oblasti komunitní péče pro danou cílovou populaci.

PLATFORMY
PRO TRANSFORMACI

Volné sdružení organizací pracujících
s lidmi s duševním onemocněním, které
se snaží přispět k urychlení realizace
změny systému péče o lidi s duševním
onemocněním v ČR, tzv. transformace,
která je součástí Národního strategického
plánu ČR a spočívá v přesunu péče
z psychiatrických nemocnic do komunitních
služeb.

JEDNOTY
PRO DEINSTITUCIONALIZACI

Podporujeme proces destigmatizace osob s duševním
onemocněním.

Volné
společenství
organizací
a
odborníků, rodičů a motivovaných lidí,
které spojuje organizace a osoby, které
usilují o změnu v sociálních službách
v ČR tak, aby zastaralé a segregující ústavy
byly nahrazeny službami v komunitě a dostupným bydlením.
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HISTORIE
12. 9. 1997
Vzniká Občanské sdružení Baobab se zaměřením na rehabilitaci dlouhodobě duševně nemocných. V organizaci pracuje pětičlenný tým.
Ředitelkou je Bc. Lucie Zachařová.
1998
Součástí nabízených aktivit se stávají i vzdělávací programy. Připravuje se chráněné bydlení pro klienty.
1999
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.
2003
Byly položeny základy další registrované služby sociální rehabilitace Student. Zaměřuje se na práci s lidmi
s duševní nemocí v oblasti studia.
2005
Ředitelem Baobabu se stává Josef Wenzl.
2006
Baobab se rozrůstá o další registrovanou službu sociální rehabilitace Case management.
2010
Díky podpoře ESF OP LZZ projektu 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
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 OP LZZ a
zahajuje projekty Dejme příležitost lidem s duševním
onemocněním a Společně to jde.

2013
K výše uvedené podpoře ESF z OP LZZ 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 ESF
z OPPA pro projekt Vzděláváním k zaměstnání. Pražský
Case managament a Podpora nezávislého bydlení se
slučují do jedné registrované komplexní služby sociální
rehabilitace Centrum sociálně rehabilitačních služeb.
2014
Baobab se z občanského sdružení stává spolkem. Zapojuje se do přípravy změny způsobu péče o lidi s duševním
onemocněním směřující k většímu důrazu na komunitní
služby. Získává podporu z Norských fondů na studijní
cestu do Norska za účelem rozvoje služby Student ke
spolupráci s univerzitami. Získává další podporu z ESF
z OP LZZ na vzdělávání lidí s duševním onemocněním
S peer průvodcem napříč sociálními službami. Z důvodu mateřské dovolené Terezy Donátové/Vejvodové ji na
ředitelské pozici dočasně nahrazuje Jaroslava Jones.
2015
Baobab realizuje projekt S peer průvodcem napříč
sociálními službami a z řad vyškolených peerů tyto
zapojuje do dobrovolné práce ve službách. Kladenská
pobočka úspěšně dokončuje dva evropské projekty Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a
Známe vaše potřeby. Pražský Baobab v rámci projektu CPRDZ zaměstnává v Aktivizaci jednoho placeného
peer průvodce. Kladenský Baobab v rámci projektu Via
Lucis vytváří chráněné místo pro PR pracovnici. Pražský
i kladenský Baobab rozšiřují své aktivity o svépomocné
skupiny a skupiny vedené peer průvodci. Baobab se
stává členem neformálního uskupení odborníků a
poskytovatelů péče o lidi s duševním onemocněním prosazujícím reformu péče o lidi s duševním onemocněním
Platformy pro transformaci. Baobab se stává členem
Jednoty pro deinstitucionalizaci. Výkonná ředitelka je
členkou pracovní skupiny, která vytváří novou koncepci
služeb pro lidi s duševním onemocněním pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu hlavního města
Prahy.
2016
Baobab změnil prostory. Všechny služby se sjednotily do jednoho open space. Tento prostor napomáhá
k větší spolupráci celého týmu.
Na pozici výkonné ředitelky se z mateřské dovolené
vrací Tereza Vejvodová.
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REGISTROVANÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

CENTRUM SOCIÁLNĚ
REHABILITAČNÍCH SLUŽEB
Registrovaná služba sociální rehabilitace (5177448)
Poskytovaná zdarma v pobočce Praha v pobytové, ambulantní a terénní formě
Vznik služby v roce 1999, původně s názvem Podpora nezávislého bydlení, od 1. 1. 2013 změna názvu na
Centrum sociálně rehabilitačních služeb
Koordinátor služby Libor Koželuh, DiS
Služba byla v roce 2015 financována z dotací a grantů, Hlavního města Prahy a Městské části Praha 4.

Služba Centrum je poskytována v pobytové, ambulantní
a terénní formě lidem se zkušeností s duševní nemocí,
kteří potřebují pomoc a podporu v dosažení samostatnosti, soběstačnosti a při řešení složité sociální situace.
Je určena lidem od 18 let, kteří mají v důsledku duševní
nemoci problémy v péči o sebe, svou domácnost, se
zapojením se do každodenních aktivit, běžných vztahů,
v orientaci a řešení konkrétních situací.
Individuální ambulantní/terénní program je poskytován formou Case management (případové vedení).
Oba způsoby podpory (ambulantní a terénní) lze kombinovat - je možné setkávat se v Baobabu i v přirozeném
prostředí klienta.
Pobytový program je intenzivní rehabilitační program
zaměřený na rozvoj samostatnosti a péči o domácnost
spojený s ubytováním, tzv. tréninkovým bydlením.

CENTRUM V ROCE 2016

Rok 2016 byl pro službu rokem změny. Nejdříve se
v dubnu změnil koordinátor služby. Potom se zaučovaly
nové pracovnice během června a července. Služba se
celkově upravovala do jednuduché, srozumitelné podoby a fungování. Byl protříděn pořadník. Bylo vyřazeno
67 klientů, a tím se zkrátila doba čekání v pořadníku.
Ze začátku roku proběhlo stěhování do nových prostor. Došlo ke sloučení kanceláří celé organizace do tzv.
“open space”.
S tabulí “fact board” se již pracuje automaticky. Doplnila se kolonka o cenu za lůžko.Tabule byla přepsána
vzhledem k vytvoření dalšího lůžka.
Cena za lůžko se od 1.1.2017 zdražila. Služba se také
změnila – momentálně se služba poskytuje na rok
s možností prodloužení o půl roku pokud tým vyhodnotí,
že je toto prodloužení vhodné. Změnil se i systém informačních schůzek. Mapování je obsáhlejší a klient je
nejprve posouzen, zda je do služby vhodný a případně
zařazen do pořadníku. Důraz je kladen především na
klienty, kteří nemají žádnou zkušenost se samostaným
bydlením.

Na bytech bylo investováno do oprav. Celkově byly byty
hodně zanedbané. Proběhlo malování zdí. Na byty bylo
nakoupeno vybavení. Byl odvezen elektroodpad a další
odpad ze sklepa do sběrného dvora. Proběhl jeden veliký generální úklid za podpory celého týmu Baobabu na
byte č. 26 a další menší generální úklidy. Proběhla též
revize lékárniček a bylo přepráno veškeré ložní prádlo.
Také byla nakoupena desinfekce a byl upraven Provozní
řád pro byty, podle kterého se postupuje, když klient
odchází z bytu.
Krizový telefon byl přejmenován na “Pohotovostní”, jelikož neposkytujeme krizovou intervenci, ale telefon se
pro práci osvědčil a tudíž je vhodné ho využívat dale. Na
tento telefon mají kontakt pouze klienti služby Centrum.
Cíle služby bylo úspěšně dosahováno. Klienti jsou
schopni po dokončení programu samostaně bydlet, umí
se starat o domácnost, pravidělně uklízet, mají dostatečnou hygienu atd. Potíž vzniká při situaci s hledáním
následného bydlení, jelikož klienti nejsou schopni najít
bydlení v cenové dostupnosti svých možností, jelikož
mají nízký invalidní důchod a nedosáhnou na komerční
nájem.
V přímé práci s klienty probíhala společná setkání s rodinnými příslušníky nebo jinými profesionály. Byla také
rozvíjena spolupráce s dalšími organizacemi (Fokus,
PNB, Eset-help, atd.)

STATISTIKY CENTRA 2016
Celkový počet klientů: 52
Počet hodin přímé práce: 2365
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních
důvodů: 38
Počet pracovních úvazků v přímé práci: 2,1
Náklady služby: 2 898 033 Kč
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REGISTROVANÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

STUDENT
Registrovaná služba sociální rehabilitace (2701185)
Poskytovaná zdarma ambulantně v pobočce Praha
Vznik služby 1.1.2003.
Koordinátorka služby Mgr. Petra Bartovská
Provozní doba: po-pá: 9:00-17:00
Kapacita: Maximální denní kapacita služby jsou 4 klienti. Maximální týdenní kapacita je 20 klientů.
Služba byla v roce 2015 financována z dotací a grantů Hlavního města Prahy.
Služba sociální rehabilitace Student je poskytována
lidem, kteří mají v důsledku duševní nemoci problémy
s rozvojem a uplatněním dovedností potřebných k osamostatnění se a úspěšnému studiu jako základnímu
předpokladu pro budoucí pracovní uplatnění.
Služba je realizována prostřednictvím individuální podpory a skupinových aktivit, které směřují k tomu, aby
člověk s duševní nemocí žil běžným způsobem života
jako jeho vrstevníci, dokončil profesní přípravu a mohl
se tak zapojit do každodenních činnostív přirozeném
prostředí.

STUDENT V ROCE 2016
Služba Student fungovala v lednu, únoru a v březnu bez
koordinátora. Dále v dubnu, květnu a červnu fungovala služba bez pracovníka na 0,5 úvazku v přímé péči.
Další snížení se týkalo úvazku 0,2 na přímou péči od
1.5. 2016. Červenec, srpen a září bylo věnováno zaučení
nového pracovníka. Tyto personální změny měly vliv na
fungování služby. Ale i přesto se podařilo nově realizovat 6 tříměsíčních skupinových nácvikových aktivit.

STATISTIKY STUDENTA 2016
Celkový počet klientů: 40
Počet hodin přímé práce: 706
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních
důvodů: 1
Počet pracovních úvazků v přímé práci:
1,25
Náklady služby: 689 000 Kč
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REGISTROVANÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

AKTIVIZACE A ROZVOJ
SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Registrovaná služba sociální rehabilitace (4882420), poskytovaná zdarma ambulantně v pobočce Praha
Vznik služby 1.1.1998
Koordinátorka služby Tereza Boráková DiS., od července 2016 službu převzala Mgr. Zuzana Tonhauser.
Provozní doba: po-pá: 9:00-16:30 Maximální měsíční kapacita služby: 40 klientů
Maximální týdenn kapacita skupinové formy podpory je 20 klientů. Maximální týdenní kapacita individuální
formy podpory je 10 klientů.
Služba byla v roce 2016 financována z dotací a grantů Hlavního města Prahy.
Služba sociální rehabilitace Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (původně pracovně nazávaná arteterapeutický ateliér) je poskytována lidem, kteří vlivem
duševní nemoci mají potíže se zvládáním běžných životních situací.
Služba si klade za cíl člověka aktivizovat, nastavit mu
režim, nastartovat vůli, probudit a podpořit iniciativu a
zodpovědnost, umožnit mu nahlížet a řešit sociální interakce s druhými lidmi a pomoci mu v seberealizaci.
Vytváříme bezpečné prostředí pro navázání kontaktů
s druhými lidmi, komunikaci a třeba i sdílení. Služba je
poskytována ambulantně formou skupinových a individuálních setkání.
Aktivizace poskytuje rehabilitaci lidem se závažným
duševním onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a jsou starší 18ti let. Vzhledem k dispozici
prostor nejsme schopni poskytovat službu lidem se
závažným tělesným postižením. Služba není poskytována lidem s výraznými kognitivními deficity.
Aktivizace má několik úrovní náročnostia každý má po
konzultaci s koordinátorem služby právo rozhodnout, na
jakou zátěž se cítí. Součástí rehabilitace je skupinová
i individuální práce a podpora. Skupiny jsou 2x týdně
(úterky a čtvrtky), jsou uzavřené – chodí stále stejní
lidé – a čítají maximálně 10 lidí. Skupiny vede terapeut
a peer průvodce.

V roce 2016 jsme navázali pravidelnou spolupráci se
stacionářem Karlov, PNB pavilony 29 a 30, NUDZ, Greendoors, Bonou. Službě pozitivně prospělo i navázání
spolupráce se službou Centrum, odkud nám kolegyně
posílají klienty z bydlení, pokud ještě nemají práci, jako
aktivizaci před nástupem do zaměstnání.
Změnit v registraci zavádějící název rehabilitace
“Ateliér” bylo pro klienty i veřejnost matoucí, jelikož poté
dochází k situacím, kdy se do Ateliéru hlásí lidé (často i
na doporučení psychiatrů, kteří znají Ateliér z dřívějších
dob jako arteterapii), kteří nemají zájem o rehabilitaci,
ale o volnočasové vyžití zejména malování. Také se
musíme soustředit na lepší propracování program rehabilitačních skupin, a tím jejich lepší srozumitelnost pro
klienty.
Službě také pozitivně přispěl vznik nových doplňkových
volnočasových aktivit (znovuotevření volnočasového
klubu a svépomocných skupin). Tyto zájmové skupiny
saturují potřebu lidí s duševním onemocněním trávit jejich volný čas ve skupině lidí za účelem společenského
a zábavího vyžití. Se všemi zmíněnými skupinami spolupracujeme a máme možnost klienty v případě potřeby
na tyto skupiny odkázat.
Efektivita služby je vysoká. Většina klientů od nás
odchází do zaměstnání a práci si umí udržet (tuto informaci zjišťujeme od klientů půl roku po ukončení služby).

AKTIVIZACE V ROCE 2016

Původně měly v roce 2016 běžet dvě úrovně skupin sociální rehabilitace. V polovině roku jsme vyšší úroveň
tzv. “rehabilitační skupinu” museli na čas zavřít z důvodu nedostatku klientů docházejících do této skupiny.
V plánu do příštího roku je skupinu znovu rozběhnout,
pokud v ní budou minimálně 3 klienti. Z toho vyplývá,
že i v nastávajícím roce se musíme stále soustředit na
nábor klientů, tzn. prezentování změn ve službě, prezentování v léčebnách/stacionářích, vytvoření Power point
prezentace, tvorba zajímavějších letáčků.

STATISTIKY AKTIVIZACE 2016
Celkový počet klientů: 50
Počet hodin přímé práce: 683
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních
důvodů: 0
Počet pracovních úvazků v přímé práci: 1,3
Náklady služby: 478 500 Kč
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REGISTROVANÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ
DÍLNA MALÝ PRINC
Registrovaná služba sociálně terapeutická dílna (5286441), poskytovaná ambulantně zdarma v pobočce
Kladno. Vznik služby 25.1.2012
Koordinátorka služby Mgr. Dana Doubravová Dalibová, od dubna 2016 službu převzala Mgr. Bohumila
Petrová, DiS.
Provozní doba: po-pá: 8:00-16:00
Kapacita: Maximální týdenní kapacita je 12 klientů. Maximální denní kapacita jsou 3 klienti.
Služba byla v roce 2016 financována z dotací a grantů Středočeského kraje a města Kladna.
Služba je nabízena lidem s duševním onemocněním
jako příležitost a podpora při získávání a rozvíjení
základních pracovních a sociálních návyků i dovedností
a zvládání péče o vlastní osobu. Hlavním cílem služby
je, aby člověk s duševním onemocněním byl co nejsamostatnějším a plnohodnotně se podílel na životě ve
společnosti.
Služba sociálně terapeutickádílna nabízí možnost nácviku pracovních dovednostív rukodělné a keramické dílně, job club jako skupinovou aktivitu přípravy na zaměstnání a individuální konzultace s klíčovým pracovníkem.
Náplní individuálních schůzek je průběžné mapování
potřeb klienta, sestavení individuálního plánu podpory a
protikrizovéhoplánu jako ochrany klientova zdraví. Další
náplní individuálních konzultací je reflexe dění v dílně a
naplňování a vyhodnocování individuálního plánu.

DÍLNA V ROCE 2016

Služba probíhala v průběhu celého roku 2016. Služba
byla poskytována v průměrném úvazkovém rozsahu 1,6
úvazku.
Proběhla transformace Občanského sdružení na
Zapsaný spolek a k měsíci dubnu došlo ke změně názvu na Baobab z.s.
Od 1.4. 2016 byla stanovena jako vedoucí pobočky
Mgr. Bohumila Petrová, DiS.
V návaznosti na vstup do projektu došlo v metodické
oblasti ke změnám ve vykazování klientů. Skupinové
práce probíhaly v sociálně terapeutické dílně 5x týdně.
Klienti měli k dispozici rukodělnou dílnu a dílnu keramickou.
Z důvodu velkého počtu klientů a omezeného počtu
účastníků na skupině (rukodělná dílna: max. kapacita 11 osob, keramická dílna: max. kapacita 8 osob)
byla skupinová práce pro jednoho klienta k dispozici
maximálně dvakrát týdně.

Dále měli klienti možnost využívat služeb Svépomocné
skupiny, která byla klientům k dispozici v průběhu celého
roku a je určena jak pro aktivní klienty služby, tak i pro
bývalé klienty služby. Svépomocná skupina probíhá
každý čtvrtek v keramické dílně od 9:00-12:30. Svépomocná skupina je zpoplatněna částkou 30,- za setkání.
Poplatek je použit na úhradu nákladů spojených s provozem skupiny a na nákup materiálu.
Zaměstnanci v průběhu roku i nadále zvyšovali své
competence a prohlubovali své znalosti.
Zaměstnanci absolvovali:
• workshop na téma “Dobrovolnictví ve službách pro
lidi s duševním onemocněním” v rozsahu 5 hodin
• odbornou stáž u poskytovatele sociálních služeb
ZAHRADA, v rozsahu 8 hodin
• akreditovaný kurz na téma “Hranice ve vztahu
s klientem a práce s limity klienta” v rozsahu 16 hodin
Vedoucí pobočky navíc absolvovala:
• akreditovaný kurz na téma “Základy plánování
v sociálních službách – tvorba metodik” v rozsahu
8 hodin
Služba se aktivně věnovala své propagaci a to prostřednictvím facebookových stránek: Baobab Kladno,
webových stránek www.baobab-zs.cz a tvorbou propagačních materiálů, které byly distibuovány odborníkům
a zařízením spolupracujících s cílovou skupinou.

STATISTIKY DÍLNY 2016
Celkový počet klientů: 55
Počet hodin přímé práce: 4575
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních
důvodů: 0
Počet pracovních úvazků v přímé práci: 1,6
Náklady služby: 773 400 Kč
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REGISTROVANÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

CASE MANAGEMENT
Registrovaná služba sociální rehabilitace (7619238), poskytovaná ambulantně zdarma v pobočce Kladno.
Vznik služby 25.1.2012
Koordinátorka služby Mgr. Dana Doubravová Dalibová, od dubna 2016 službu převzala Mgr. Bohumila
Petrová, DiS.
Provozní doba: po-pá: 8:00-16:00
Kapacita: maximální roční kapacita je 35 klientů u obou forem.
Služba byla v roce 2016 financována z dotací a grantů Středočeského kraje a města Kladna.
Pracovníci v sociálních službách nabízejí podporu lidem
se zkušenostís duševním onemocněním při uspokojování individuálních potřeb v oblastibydlení, 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.
Cílem služby je podporovat lidi s duševním
onemocněním při získávání a posílení schopnostía
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.). Služba podporuje realizaci osobních přání a životních cílů klienta a
prosazování a obhajování jeho práv a zájmů při rozvoji
dovedností a schopností nezbytných pro samostatný
život a k získání potřebné kvalifikace pro budoucí pracovní uplatnění.

CASE MANAGEMENT V ROCE 2016
Služba probíhala v průběhu celého roku 2016. Služba byla poskytována v průměrném úvazkové rozsahu
0,9 úvazku.
Od 1.4 2016 byla stanovena vedoucí pobočky
Mgr. Bohumila Petrová, DiS.
Služba probíhala ve většině případů formou individuálních konzultací. V případě zájmu klienta a nutnosti bylo
využito i terenních služeb.

V rámci služby Case management měli klienti možnost
využít “Nácvikovou komunikační skupinku” (NKS)
sloužící k nácviku sociálních dovedností.
Sociální dovednosti lze definovat jako schopnosti adaptivního, naučeného a společensky akceptovatelného
chování, které umožňují efektivně se vypořádat s požadavky a výzvami každodenního života (Gresham et al.,
2011; WHO, 1994). Mezi sociální dovednosti, kterým se
klienti v rámci NKS věnovali, patřila praktická cvičení na
téma asertivita, empatie, komunikace, řešení problémů,
schopnost čelit sociálnímu tlaku, vytváření zdravé sítě
sociálních vztahů, dovednosti týkající se zaměstnání,
zvládání stresu, atd. Klienti si měli možnost tyto sociální dovednosti prohloubit prostřednictvím praktických
cvičení a dostat zpětnou vazbu od skupiny a od pracovníka, který skupinu vedl.
NKS: kapacita 10 účastníků, forma 10 setkání po 1 hod.
a 30 min.
Služba se aktivně věnovala své propagaci, a to prostřednictvím facebookových stránek: Baobab Kladno,
webových stránek www.baobab-zs.cz a tvorbou propagačních materiálů, které byly distribuovány odborníkům
a zařízením spolupracujících s cílovou skupinou.

STATISTIKY CASE MANAGEMENTU 2016
Celkový počet klientů: 47
Počet hodin přímé práce: 975
Počet odmítnutých zájemců z kapacitních
důvodů: 0
Počet pracovních úvazků v přímé práci: 0,9
Náklady služby: 610 200 Kč
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DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

POHYBOVÉ A AKTIVIZAČNÍ
KURZY PRO LIDI S DO
Doplňková služba poskytovaná za úplatu v pobočce Praha.
Koordinátorka služby Bc. Petra Malá.
Služba byla v roce 2016 financována z grantů Hlavního města Prahy a z úhrad klientů.
Pohybové a společenské volnočasové aktivity jsou
určeny lidem ve věku od 15tilet, kteří mají zkušenost
s duševním onemocněním a mají zájem zařadit do
svého života pohybovou a duševní aktivitu. Hlavním
cílem služby je umožnit lidem s duševním onemocněním
aktivnětrávit volný čas prostřednictvím pohybu a podporovat tak rozvoj tělesné a duševní kondice. Zájemci
mohou na aktivity dorazit kdykoliv během roku a přijít
rovnou na místo setkání bez předchozího přihlášení.

POHYB V ROCE 2016
FLORBAL - v tělocvičně ZŠ Na Planině, Praha 4, každé
pondělí 15:30 - 16:30 hodin. První zkušební hodina zdarma, cena za 1 lekci 50 Kč, permanentka na 6 lekcí 270
Kč, permanentka na 10 lekcí 400 Kč.
Kapacita na tréninku: max. 14 lidí.
Lektorka Zuzana Džbánková.
FOTBAL - každou neděli 19:00 - 20:30 v tělocvičně ZŠ
Jazyková, Horáčkova 1100, Praha 4. První zkušební hodina zdarma, cena za 1 lekci 50 Kč, permanentka na 6
lekcí 270 Kč, permanentka na 10 lekcí 400 Kč.
Kapacita na tréninku: max. 14 lidí.
Lektor Aleš Babinský.
JÓGA S PRVKY ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ - každé
pondělí 18:30 - 20:00 v učebně Baobabu, Pujmanové
1219/8, Praha 4. První zkušební hodina zdarma. Další
každá lekce (90 minut) 50 Kč.
Možnost zakoupení zvýhodněné permanentky na 6 lekcí
za 320 Kč. Od října 2016 z důvodu ztáty učebny byl kurz
do odvolání zrušen.
Lektorka Eliška Antošová.

STATISTIKA POHYB 2016
počet klientů
počet účastí
počet (lekcí)

Florbal
20
146
40

Fotbal
16
128
37

ŠACHOVÝ KROUŽEK - každý čtvrtek 18:00 - 19:30
v Ateliéru Baobabu, Pujmanové 1219/8, Praha 4. První
hodina je zdarma, každá další lekce (90 minut) 20 Kč.
Lektor František Havlík.
TURISTICKÝ
KLUB
TRAVELLER
jednodenní různě náročné výlety za přírodou i za kulturou
probíhají
2x
měsíčně
v
sobotu.
Traveller je otevřený pro lidi se zkušeností s duševní
nemocí, ale i jejich rodinné příslušníky a ostatní blízké
osoby. Účastníci platí vlastní výlohy (doprava, vstupné).
Lektor MartinKunc.
LETNÍ SPORTOVNÍ KLUB PELMEL - probíhal v měsících
červenci a srpnu 1x za 14 dní a nabízel různé aktivity např.: petanque, výroba keramické misky, atd.
Klub byl otevřen odpoledne 3 hodiny (14:00 – 17:00).
Kvůli nízkému zájmu ze strany klientů proběhl v roce
2016 klub Pel mel pouze 1x.

Jóga
38
252
36

Šachy
12
96
24

Traveller
36
136
24

Pelmel
10
30
6
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DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

REKONDIČNÍ POBYTY SE
ZDRAVOTNÍM PROGRAM
Doplňková služba poskytovaná za úplatu v pobočce Praha. Cena je u každého pobytu stanovována 1 měsíc
předem. Koordinátorka služby je Mgr. Petra Bartovská.
Služba byla v roce 2016 financována z grantů Hlavního města Prahy a z plateb účastníků.
Během roku několikrát realizujeme pobyty pro lidi se
zkušeností s duševním onemocněním. 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.
Hlavním cílem pobytů je přispět k rehabilitaci handicapů, které provázejí duševní poruchy – 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.

POBYTY V ROCE 2016
V roce 2016 byly v rámci projektu realizovány 2 pětidenní pobyty. Byly koncipovány jako zátěžové aktivity a
jejich součástí byla fyzická aktivita, činnosti spojené
s každodenním životem i speciální psychosociální techniky. Standardně se pobytů účastnili především občané
Prahy.
Pobyt v Krkonoších (13. 7.– 17. 7. 2016)
Pobyt byl zaměřen na pěší turistiku po místních trasách.
Zúčastnilo se 9 klientů a 2 lektorky.
Klienti byli zapojeni do aktivního plánování jednotlivých
dnů. Na večerních komunitách se probíraly cíle trasy pro
další den s ohledem na fyzické síly – střídání kratších a
delších tras.
Klienti byli dopředu poučeni, že se jedná o náročnější
pobyt s túrami po horách. Vzhledem k rozdílné kondici
byla pro méně zdatné klienty možnost zvolit kratší verzi
trasy. Uskutečnily se výlety do Pece pod Sněžkou, odkud
se část klientů vydala na túru na Portášovu boudu. Dále
výlet do Jánských lázní s túrou na Luisinu cestu a poté
se klienti rozdělili na dvě skupiny z nichž jedna šla kratší
túru podél Jánských lázní, druhá část se vydala na delší
trasu směrem k Černé boudě a poté zpět na chatu.
Uskutečnil se také výlet na Pomezní boudy, odkud se
dále pokračovalo na Sněžku.
Vaření jídla probíhalo společně na chatě nebo byla
možnost zajít si na jídlo do restaurace. Klienti dávali na
tento pobyt veskrze pozitivní zpětnou vazbu – zejména
na lokalitu, ubytování a system stravování.
Pobyt v Osinalicích (19. 9. – 23. 9. 2016)
Pobyt byl zaměřen na relaxační aktivity a ekologii
s vegetariánskou stravou.
Zúčastnilo se 7 klientů a 2 lektoři.
Náplní pobytu byly hlavně klidné procházky po okolí.
Dále se klienti věnovali malování, keramice a různým
společenským hrám. Jeden večer se konal táborák
s opékáním buřtů. Jinak se jídlo vařilo společně a byl
kladen důraz na zdravé vegetariánské stravování.
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DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
U LIDÍ S DUŠEVNÍ NEMOCÍ
Doplňková služba poskytovaná za úplatu v pobočce Praha.
Koordinátorka služby Mgr. Petra Bartovská.
Služba byla v roce 2016 financována z grantů Hlavního města Prahy a z úhrad klientů.
Program se zaměřuje na podporu lidí s duševním
onemocněním ve změně životního stylu. Hlavním cílem
je naučit lidí s vážnou psychickou nemocí vhodným
stravovacím návykům, povzbudit je k fyzické aktivitě
a převzetí odpovědnosti za své zdraví, čímž dochází
k podpoře procesu úzdravy, stabilizaci zdravotního
stavu a snížení negativních dopadů duševní nemoci a
medikace na život jedince.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL V ROCE 2016

Obsahem programu byl měsíční kurz zdravého vaření a
během celého roku pravidelná setkání zaměřená na racionální stravu a pohybovou aktivitu.
Zdravé vaření
Od října do prosince roku 2016 probíhaly zpravidla 2x do
týdne 2 a půl hodinová setkání .
Lekce zdravého vaření probíhaly v pondělí od 11:00 do
13:30 a ve čtvrtek od 16:00 do 18:30.
Každou lekci vedla lektorka z řad pracovnic Baobabu
zkušená v přípravě zdravé stravy a asistentka lektora
z řad lidí s duševním onemocněním.

Asistentka pomáhala lektorce s přípravou jednotlivých
setkání, průběžným a celkovým zhodnocením kurzu
a připravovala občerstvení. Vedle této náplně je jejím hlavním přínosem samotná zkušenost s duševní
nemocí a s procesem úzdravy a zároveň se zdravým
životním stylem.
Během lekcí lektorka diskutuje s účastníky o jejich
zkušenostech a podporuje přirozeným způsobem jejich
motivaci a předává informace k procesu úzdravy.
Na začátku každé lekce probíhala beseda na konkrétní téma související se zdravou výživou nebo s životním
stylem vhodným pro lidi s duševní nemocí. V druhé
polovině lekce probíhala praktická příprava konkrétního
jídla účastníky. Na konci účastníci společně ochutnali
uvařené jídlo.
Lekce vaření probíhaly v prostorách Baobabu
Celkem se lekcí zúčastnilo 10 lidí s duševní nemocí.
Bylo zrealizováno 19 setkání.
Účastníci zdravého vaření velmi oceňovali, že se učí
nové praktické dovednosti, které mohou zavádět do
svého běžného života.
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DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

SKUPINY S PEER PRŮVODCI
Doplňková služba poskytovaná v pobočce Praha.
Služba byla v roce 2016 zajištěna díky dobrovolné práci peer průvodců a díky spolupráci v projektu
Centra pro rozvoj duševního zdraví, které poskytlo mzdu pro jednoho peer průvodce na dobu 6 měsíců.
Baobab v roce 2016 pokračoval ve spolupráci s peer
průvodci. Peer průvodce je člověk s vlastní zkušeností
s duševním onemocněním, který je vyškolen k vedení
skupin lidí s podobnou zkušeností. Peer průvodce tak
využívá svoji zkušenost pozitivním způsobem, má na
svoji situaci náhled a je schopen zkušenost sdílet, a tím
motivovat ostatní s podobným problémem.
Spolupráci s peer průvodci jsme zahájili v dubnu 2015
díky projektu Centra pro rozvoj duševního zdraví, v jehož rámci jsme mohli na půl roku zaměstnat prvního
peer průvodce. Ten působil v registrovaných službách
a získal velkou oblibu - klienti měli zájem se s ním setkávávat, konzultovat a sdílet své zážitky s nemocí. Proto
jsme měli i my zájem pokračovat ve spolupráci s peer
průvodci, rozšířit jejich řady a vytvořit skupiny, které by
vedli.
Skupiny byly určeny lidem ve věku od 15tilet, kteří mají
zkušenost s duševním onemocněním a mají zájem
zařadit do svého života pohybovou a duševní aktivitu.
Každá z aktivitbyla zcela dobrovolná. Na kteroukoliv
nabízenou aktivitu mohl přijít každý bez předchozího
přihlášení. Stačilo přijít v určeném čase na místo, kde
aktivita probíhala a vzít si sebou potřebné vybavení.
Hlavním cílem bylo umožnit lidem s duševním
onemocněním sdílet svoji zkušenost s peer průvodcem
a přitom aktivně trávit volný čas prostřednictvím aktivit
podporujících rozvoj tělesné a duševní kondice. Skupiny
s peer průvodci nabídly lidem s duševním onemocněním
podporu v aktivním trávení volného času dle jejich zájmů, zvýšení fyzické zdatnosti, zlepšení duševní kondice
a zlepšení zdraví prospěšných návyků.

SKUPINY S PEER PRŮVODCI V ROCE 2016
Volnočasový klub
Již minulý rok byla otevřena skupina pro lidi se
zkušeností s duševním onemocněním, která pokračovala až do roku 2016.
Účast nebyla podmíněna klientstvím v Baobabu. Jednalo se o volnočasový klub, ne o sociální rehabilitaci.
Časově byl klub neomezený, bylo na členech, jak často a jak dlouho zde trávili čas. Klub se v proběhu roku
zpoplatnil na 5 Kč za jednu návštěvu. Každý mohl přijít
kdykoli v průběhu, kdy byl klub otevřený, nebylo nutné
chodit nazačátek. Klub se konal v prostorech Baobabu
a program neobsahoval výlety.Na činnostech, které se
v klubu konaly, se domlouvalacelá skupina.
K dispozici byly deskové hry, výtvarné potřeby, potřeby
na rukodělné techniky apod.
Klub vedl vyškolený peer průvodce, nebyl přítomen sociální pracovník.
Klub probíhal vždy ve středu od 14:00-17:00 a v pátek
od 14:00-17:00.
Malování v plenéru
V průběhu celého roku byla otevřena umělecky založená
skupina pro lidi se zkušenostís duševním onemocněním.
Skupinu vedl peer průvodce, nebyl přítomen sociální
pracovník. Vstup do skupiny i odchod z ní byl zcela na
rozhodnutí účastníků. Ve skupině platila pravidla, která
si skupina domluvila.
Hlavní činností této skupiny bylo malování v přírodě,
případně v prostorách ateliéru Baobabu při nepřízni
počasí.
Skupina probíhala v pondělí od 14 do 18 hodin. Účastníci se podíleli vstupným 20 Kč na nákupu materiálu a
dalších nákladech.
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DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

VZDĚLÁVACÍ KURZY
Doplňková služba poskytovaná za úplatu v pobočce Praha.
Koordinátorka služby Bc. Petra Malá.
Služba byla v roce 2016 financována z úhrad klientů a dobrovolnické práce lektorů.
Posláním vzdělávacích kurzů je zprostředkovat lidem
s duševním onemocněním nové informace a praktické dovednosti v oblasti cizích jazyků nebo práce
s počítačem. Kurzy jsou vedeny zkušeným lektorem.

VZDĚLÁVACÍ KURZY V ROCE 2016

Vzdělávací kurzy nabízené spolkem Baobab se svým
charakterem neliší od ostatních kurzů v běžné komunitě. Nicméně lektor ke každému účastníkovi přistupuje
individuálně, s respektem k jeho možným problémům
s pamětí, pozorností apod.

Každý běh kurzu se skládal z 10 lekcí. Kurzy vedli lektoři
dobrovolníci, kteří v průběhu jednotlivých lekcí přinášeli účastníkům všechny materiály. Účastníci kurzu si
nemuseli pořizvat žádné učebnice.

V roce 2016 proběhly jarní a podzimní kurzy angličtiny
a práce s počítačem.

Kurzů angličtiny na úrovni začátečníci a mírně pokročilí
se zúčastnilo celkem 15 lidí s duševním onemocněním.
Kurzů práce s počítačem na úrovni začátečníci a mírně
pokročilí se zúčastnilo celkem 13 lidí s duševním
onemocněním.
Účastníci na konci kurzu obdrželi diplom se slovním
hodnocením jeho dovedností.
Děkujeme lektorům za jejich dobrovolnou práci.
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DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

SVÉPOMOCNÉ SKUPINY
Samostatně zakládané a organizované skupiny lidí s duševním onemocněním bez odborných pracovníků.
Baobab poskytuje zdarma prostory.

Baobab v roce 2016 i nadále podporoval svépomocné
skupiny. Tyto skupiny si zakládají a koordinují lidé
se zkušeností s duševním onemocněním. Na těchto
skupinách nepotkáte sociálního pracovníka ani jiný
odborný personál.

SVÉPOMOCNÉ SKUPINY V ROCE 2016

Baobab dává dispozici jen prostory naší organizace.

LIDOVÉ SPONTÁNNÍ DIVADLO (LSD)
Divadelní zkoušky amatérského divadelního seskupení.
Každou středu od 18:00 v učebně Baobabu Praha.
Koordinátor Jan Hondl.

ÚTERNÍ MALOVÁNÍ
Od 16:00 v prostorách Ateliéru Baobab.
Koordinátorka Lucie Bergerová.

STUDENT
Skupina určena pro lidi, kteří si chtějí popovídat o radostech a strastech lidí s duševním onemocněním při
hledání školy a studijních aktivitách.
Probíhá každé úterý od 18:00 v Ateliéru Baobab.
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA V KERAMICKÉ DÍLNĚ
Pro tvůrčí klienty nabízí pobočka v Kladně svépomocnou dílnu - KERAMIKU.
Každý čtvrtek od 9:00 do 12:30 hodin v pobočce Baobabu Kladno.
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Určeno pro všechny klienty, chronické zažátečníky.
Probíhá každé pondělí od 18:00-19:00 v Ateliéru Baobab.
Koordinátor Erika Bílková
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
←

VALNÁ HROMADA

←

RADA SPOLKU

VÝKONNÁ ŘEDITELKA A FINANČNÍ MANAŽERKA

KOORDINÁTOŘI
REGISTROVANÝCH
SLUŽEB KLADNO

→

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI
PRAHA

VEDOUCÍ
POBOČKY KLADNO

→

KOORDINÁTOŘI
REGISTROVANÝCH
SLUŽEB PRAHA

→

→
LEKTOŘI
DOPLŇKOVÝCH
AKTIVIT DPP

→

→
KOORDINÁTOŘI
DOPLŇKOVÝCH
AKTIVIT PRAHA

→

→

VEDOUCÍ
POBOČKY PRAHA

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI
KLADNO

PRACOVNÍ TÝM
Tereza Vejvodová, výkonná ředitelka a finanční manažerka
Mgr. Bohumila Petrová DiS, vedoucí pobočky Kladno

Bc. Petra Malá, sociální pracovnice registrovaných
služeb v Kladně (do března 2016), sociální pracovnice
služby Student, koordinátorka pohybových a vzdělávcích
aktivit

Mgr. Petra Bartovská, zástupkyně výkonné ředitelky, vedoucí pobočky Praha

Mgr. Jana Kazychanova, sociální pracovnice služby
Centrum (do března 2016)

Libor Koželuh DiS, koordinátor a sociální pracovník služby Centrum (do března 2016)

Helena Lochmannová DiS, sociální prAcovnice služby
Centrum (od května 2016)

Nikol Švecová DiS, koordinátorka a sociální pracovnice
služby Centrum (od dubna 2016)

Bc. Olga Haisová, sociální pracovnice služby Centrum
(od července 2016)

Tereza Boráková DiS, koordinátorka a sociální pracovnice služby Ateliér (do června 2016)

Mgr. Kristýna Kánská, sociální pracovnice registrovaných služeb v Kladně

Mgr. Zuzana Tonhauser, koordinátorka a sociální pracovnice služby Aeliér (od července 2016)

Mgr. Dana Doubravová, sociální pracovnice registrovaných služeb v Kladně

Radka Chmelová DiS, sociální pracovnice služby Ateliér
(od července 2016)
Mgr. Zuzana Široká, sociální pracovnice služby Student

Všichni pracovníci v přímé práci absolvovali povinné
vzdělávání pracovníků v sociálních službách a celý rok
pracovali pod pravidelnou supervizí.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Označ.

Text

V období

Konečný stav k 31.12.2016

501

Spotřeba materiálu

187 294,65

187 294,65

501100

Spotřeba kancl. materiálu

35 526,18

35 526,18

501200

Spotřeba potravin

37 530,00

37 530,00

501300

Spotřeba DDHM 1 tis.-40 tis.

41 576,00

41 576,00

501900

Spotřeba ost. materiálu

72 662,47

72 662,47

502

Spotřeba energie

448 068,00

448 068,00

502100

Spotřeba el. energie

170 113,00

170 113,00

502300

Vodné, stočné

40 913,00

40 913,00

502400

Teplo

237 042,00

237 042,00

511

Opravy a udržování

50 453,20

50 453,20

512

Cestovné

8 976,00

8 976,00

518

Ostatní služby

1 067 947,60

1 067 947,60

518100

Telefon, internet

74 254,39

74 254,39

518200

Nájemné

632 882,00

632 882,00

518300

Poštovné

3 762,00

3 762,00

518600

Školení, kurzy

22 130,00

22 130,00

518700

Právní a ek. služby

100 737,00

100 737,00

518800

Ostatní služby spojené s nájmem

35 675,00

35 675,00

518900

Ostatní služby

188 216,93

188 216,93

518901

Ostatní služby - software

10 290,28

10 290,28

521

Mzdové náklady

3 278 364,00

3 278 364,00

521100

Mzdové náklady PP

2 656 569,00

2 656 569,00

521200

Mzdové náklady DPP

562 395,00

562 395,00

521300

Mzdové náklady DPČ

59 400,00

59 400,00

524

Sociální a zdravotní pojištění

898 310,00

898 310,00

524100

Sociální pojištění

660 520,00

660 520,00

691005

Provozní dotace Magistrát hl.m Prahy

1 116 000,00

1 116 000,00

691006

Provozní dotace MČ Praha 4

40 000,00

40 000,00

691007

Provozní dotace MPSV HMP

2 678 000,00

2 678 000,00

691008

Provozní dotace MPSV Středočeský kraj

1 285 500,00

1 285 500,00

691008

Provozní dotace Středočeský kraj – OPZ

182 400,00

182 400,00

691702

Provozní dotace úz. sam. celků - MHMP
zdrav.

194 000,00

194 000,00

Celkem

5 992 645,05

5 992 645,05
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ZA PODPORU DĚKUJEME
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Kraji Hlavní město Praha, Středočeskému kraji, Magistrátu hlavního
města Prahy, Městu Kladno, Městské části Praha 4 za podporu provozu registrovaných a doplňkových
služeb.

Dobrovolníkům, přátelům a příznivcům Baobabu z.s.

Dražba obrazů klientů na oslavě pálení čarodějnic na Pankráci v dubnu 2016
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