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02 ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí,
dostává se vám do rukou zpráva o činnosti spolku Baobab za 
rok 2019.

I v uplynulém roce jsme spolupracovali s lidmi s duševním one-
mocněním v širokém spektru oblastí. Naše podpora směřovala 
k ohroženým lidem, kteří hledali podporu, pomoc a provázení 
na své cestě životem. Krátké příběhy dvou z nich si můžete pro 
ilustraci přečíst i v této zprávě.

Loňský rok byl pro nás ale také rokem tvorby a uvědomění si nové 
vize organizace na další léta. Kladli jsme si otázky, zda a jak ně-
které procesy přehodnotíme a změníme. Myšlenka nového smě-
řování je na světě a my víme, že tím práce teprve začíná. Budeme 
znovu a znovu přemýšlet, zda to, co děláme, je efektivní a jakým 
způsobem naše práce ovlivňuje lidi, které podporujeme.

Dělala nám radost skutečnost, že díky službám, které jsme na-
bízeli, mohli lidé žít se svými blízkými v komunitě, v přirozeném 
prostředí, namísto za zdmi psychiatrických nemocnic. Podíleli 
jsme se, a nadále se budeme podílet, na změně systému péče 
o osoby s duševní nemocí a z ní plynoucí ohrožení chudobou, 
osaměním a sociálním vyloučením.

Tímto vyjadřuji radost a poděkování za podporu, důvěru a zpět-
nou vazbu všem, kteří s námi spolupracují a čtou tato slova.

Mgr. Petra Bartovská 
výkonná ředitelka



03PRACOVNÍ TÝM 2019

VEDENÍ BAOBABU

Mgr. Petra Bartovská, výkonná ředitelka a statutární 
zástupkyně organizace

Ing. Kateřina Bubeníčková, finanční manažerka

TÝM BAOBABU PRAHA
Služba Centrum sociálněrehabilitačních služeb

Mgr. Michaela Schrollová, koordinátorka a sociální pracovnice

Helena Lochmannová DiS, sociální pracovnice

Bc. Olga Haisová, sociální pracovnice

Master Tereza Lehečka, sociální pracovnice

Kateřina Kubešová, pracovnice v sociálních službách

Bc. Alena Vlachová, adiktoložka

SLUŽBA AKTIVIZACE A ROZVOJ 
SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Mgr. Zuzana Tonhauser, koordinátorka a sociální pracovnice

Radka Laštovková, DiS, koordinátorka a sociální pracovnice

Mgr. Eliška Hronešová, sociální pracovnice

SLUŽBA STUDENT
Mgr. Tereza Vykypělová, sociální pracovnice

Mgr. Michaela Matušková, psycholožka a pracovnice 
v sociálních službách

POHYBOVÉ A AKTIVIZAČNÍ KURZY
Tereza Boráková, Dis., koordinátorka aktivit

TÝM BAOBABU KLADNO

Mgr. Bohumila Petrová, DiS, sociální pracovnice a vedoucí 
pobočky Kladno

Tereza Tomanová, pracovnice DiS.,sociální pracovnice

Markéta Hrušková Dis., sociální pracovnice

Všichni pracovníci v přímé péči absolvovali povinné vzdělávání 
sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, celý 
rok pracovali pod pravidelnou supervizí supervizora Mgr. Jana Pa-
lečka a Mgr. Martina Prokeše.



04 PŘÍBĚHY KLIENTŮ

Zpátky do školy

Jmenuji se Radek a je mi třicet let. Jsem studentem druhého roč-
níku fakulty sociálních věd UK. Baobab jsem kontaktoval před 
dvěma lety s prosbou o zařazení do služby STUDENT. Bipolární 
porucha a s ní spojené četné hospitalizace mi komplikovaly ži-
vot i studium. Primárním cílem bylo tudíž pomoci nejprve stabi-
lizovat zdravotní stav. Klíčová pracovnice Míša mi pomohla vy-
hledat a využívat psychoterapeutické služby a spolupracovala 
s mojí psychiatričkou. Kvůli mému kolísavému zdravotnímu stavu 
mi Míša poskytovala i krizovou intervenci. Společnými silami se 
podařilo vyřídit studijní formality tak, že mi byl uznán individu-
ální studijní plán a status studenta se specifickými vzdělávacími 
potřebami, což významně pomohlo snížit zátěž běžného studia. 
Současně jsem čerpal komplexní podporu v podobě doprovo-
dů na úřady, pomoci s finančními záležitostmi, v oblasti práce 
i každodenního života. Někdy jsem chodil do Baobabu, jindy mě 
pracovnice navštěvovaly u mě doma. Nastavovali jsme společně 
režimová opatření a motivovaly mě, abych bral léky, protože to 
je pro mě obtížné. V současné době nejen pokračuji ve studiu, 
ale také se mi podařilo začít znovu pracovat v oboru, do kterého 
jsem se chtěl vrátit. Moje spolupráce s Baobabem dál pokraču-
je, přičemž naším společným cílem je dokončení magisterského 
studia, udržení práce a dlouhodobé stability.

Já a Baobab

Jmenuji se David Ašenbryl. Píšu vám jako spokojený klient spol-
ku Baobab. Je mi 41 let a už dlouho se léčím s paranoidní schi-
zofrenií. Předtím, než na mě zaútočila tato zlá nemoc, jsem měl 
v životě docela úspěchy. Kromě jiného jsem taky pracoval pro 
Český rozhlas, kde jsem uplatnil své schopnosti a znalosti. Taky 
jsem byl profesionálním astrologem a četl lidem z hvězd. Měl 
jsem spoustu přátel a radosti ze života, ale nemoc se už v mém 
nitru začala probouzet. Můj otec a oba jeho rodiče byli dlouho-
letí pacienti psychiatrických léčeben, a zatímco jsem chtěl nějak 
fungovat, psychóza mě pomalu vyškrtla z normálního světa. Už 
několikrát jsem byl kvůli tomu v Psychiatrické nemocnici Bohni-
ce. Naštěstí jsem tam ale našel hodně nových přátel, což je teď 
má nejcennější deviza. Na chvíli jsem se stal i peerem a pomáhal 
stejně nemocným, aby se učili psát žurnalistické texty.

Pak do mého života přišel zmiňovaný Baobab. Paní doktorka 
nechtěla, abych šel bydlet na ubytovnu, ale abych se dostal do 
chráněného bydlení. Pocítil jsem od pracovnic Baobabu, které 
to zařídily, upřímný zájem. Nyní již bydlím v přirozeném prostře-
dí a snažím se fungovat pokud možno dobře. Každý týden jsem 
v pozitivním slova smyslu kontrolován, jak se mám a co zvlá-
dám. Nechávám si radit, co bych mohl zlepšit, např. jaká práce 
by pro mě byla vhodná. Moje casemanagerka Míša Schrollová 
mi pomáhá svou normalitou, a když si povídáme o rodině, tak si 
uvědomuji, jak bych chtěl mít lepší vztahy s bývalou manželkou 
a dcerkou. Cítím se silnější a doufám, že se věci budou měnit 
k lepšímu. Celá moje rodina je kromě otce duševně zdravá, z če-
hož mám upřímnou radost a doufám, že s ní brzy narovnám své 
vztahy. Se spolkem Baobab chci nadále spolupracovat, protože 
to má smysl, cítím se být zdravější a otevřenější světu i životu.
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06 REGISTROVANÉ SLUŽBY 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
PRAHA

CENTRUM SOCIÁLNĚ 
REHABILITAČNÍCH SLUŽEB

Registrovaná služba sociální rehabilitace (5177448)

Poskytovaná: zdarma, v pobočce Praha

Forma poskytování: pobytová, ambulantní a terénní

Koordinátor: Mgr. Michaela Schrollová

Financování v roce 2019:  z dotací a grantů Hlavního města 
Prahy a úhrad klientů

Služba spolupracovala s lidmi, kteří měli v důsledku duševního 
onemocnění obtíže s péčí o sebe či svou domácnost, zapojením 
se do každodenních aktivit a běžných lidských vztahů nebo s ře-
šením nepříznivých situací a chtěli tuto situaci změnit. Poskyto-
vala individuální podporu formou případového vedení, kdy se

pracovníci s klienty setkávali v Baobabu i v jejich přirozeném pro-
středí. Pracovníci nabízeli pomoc při řešení obtížných životních 
situací, podporu v době zhoršení zdravotního stavu, asistenci při 
hledání a udržení zaměstnání či řešení otázek bydlení, sociální 
poradenství, doprovody na úřady a konečně také zprostředko-
vání jiných podpůrných služeb.

Další formou podpory byl intenzivní rehabilitační pobytový pro-
gram, zaměřený na rozvoj samostatnosti klienta v péči o sebe 
a o domácnost. V roce 2019 probíhal v tréninkových bytech pro-
najatých od MČ Praha 4 a soukromého subjektu.

O tréninkové bydlení byl i v roce 2019 velký zájem, pracovní-
ci byli nuceni řešit řadu nelehkých situací, kdy naráželi na ob-
tíže při hledání vhodného následného bydlení pro řadu klientů 
odcházejících z tréninkového bydlení Baobabu. Jsme rádi, že 
se v roce 2019 do řešení situace s následným bydlením zapojil 
magistrát hlavního města Prahy a poskytl možnost zabydlování 
lidí s duševním onemocněním. Avšak je faktem, že ani tato, ji-
nak významná podpora, nebyla dostatečná, neboť poptávka po 
bezpečném stabilním bydlení stále převyšuje nabídku. Jsme si 
tudíž vědomi, že problematika dostupného bydlení si tak nadá-
le zaslouží intenzivní pozornost a energii pro nalezení vhodných 
řešení v rámci reformy psychiatrické péče. Baobab z.s. byl a je 
v této oblasti aktérem, neboť naše zkušenost mimo jiné potvrzu-
je, že absence základních lidských potřeb jistoty a bezpečí, které 
bydlení dozajista představuje, je bariérou komplikující úzdravu 
člověka s duševním onemocněním.

Statistika 2019

Celkový počet klientů: 52

Počet hodin přímé práce: 1206

Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů: 47

Počet pracovních úvazků v přímé práci: 3,97

Náklady služby: 3 898 994 Kč



07SLUŽBA STUDENT

Registrovaná služba sociální rehabilitace (2701185)

Poskytovaná: zdarma, v pobočce Praha

Forma poskytování: ambulantní

Koordinátorka služby: Mgr. Michaela Matušková

Financování v roce 2019:  z dotací, grantů Hlavního města 
Prahy a z vlastních zdrojů 
organizace

Služba byla realizována prostřednictvím individuální podpory 
a skupinových aktivit, které směřovaly k tomu, aby člověk s du-
ševním nemocněním žil běžným způsobem života jako jeho vrs-
tevníci, dokončil profesní přípravu a mohl se tak zapojit do kaž-
dodenních činností v přirozeném prostředí. Služba poskytovala 
podporu formou individuální spolupráce především v oblastech 
hledání vhodné školy a přípravy na přijímací řízení, dále při plně-
ní studijních povinností a nastavení vhodného studijního režimu 
a v neposlední řadě při vyřizování studijních formalit a při stabi-
lizaci zdravotního stavu. Nabízela také trénink paměti a pozor-
nosti, který díky převážně skupinové formě umožňoval propojení 
jednotlivých klientů a jejich vzájemnou podporu. To vše zpravi-
dla formou pravidelných setkávání s klíčovou pracovnicí Baoba-
bu, doprovodů, skupinových setkání a společného vzdělávání.

Statistika 2019

Celkový počet klientů: 41

Počet hodin přímé práce: 625

Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů: 0

Počet pracovních úvazků v přímé práci: 1,7

Náklady služby: 910 326 Kč

AKTIVIZACE A ROZVOJ 
SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Registrovaná služba sociální rehabilitace (4882420)

Poskytovaná:  zdarma, ambulantně v pobočce 
Praha

Forma poskytování: ambulantní

Koordinátorka služby: Radka Laštovková, Dis.

Financování v roce 2019:  z dotací, grantů Hlavního města 
Prahy a z vlastních zdrojů 
organizace.

Služba byla místem primárně pro skupinovou práci a kladla si za 
cíl člověka s duševním onemocněním aktivizovat, pomoci mu na-
plánovat efektivně čas, nastartovat vůli, povzbudit ho, podpořit 
vlastní iniciativu a zodpovědnost v postoji k vlastnímu životu. 
Výrazným prvkem programu skupinových aktivit bylo využívání 
psychosociálních cvičení, která umožňovala nahlížet a trénovat 
sociální interakce s druhými lidmi. Všechny procesy vedly k po-
silování vlastních kapacit a k podpoře seberealizace člověka.

Služba dále poskytovala prostor ke společnému setkávání při 
dalších skupinových činnostech, tematických dnech, diskusích, 
besedách, ke sdílení, spolupráci a vzájemné podpoře. Ve službě 
tak byly přirozeně podněcovány kontakty s druhými lidmi, síťová-
ní a vzájemnost. Aktivity byly vedeny zkušenými sociálními pra-
covnicemi, které zajišťovaly ochranu soukromí a bezpečí klientů.

Takové prostředí mj. zásadně snižuje prožitky osamění a izola-
ce, které se s duševním onemocněním našich klientů a klientek 
často pojí.

Statistika 2019

Celkový počet klientů: 23

Počet hodin přímé práce: 628

Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů: 0

Počet pracovních úvazků v přímé práci: 1,15

Náklady služby: 647 473 Kč



08 KURZ ZDRAVÉHO 
ŽIVOTNÍHO STYLU PRO LIDI 
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

DOPLŇKOVÁ AKTIVITA POSKYTOVANÁ 
V POBOČCE PRAHA.

Lektorky: Zuzana Tonhauser, Radka Laštovková

Financování projektu v roce 2019: 
z grantů Hlavního města Prahy, úhrad klientů a vlastních zdrojů 
Baobabu.

V loňském roce byly realizovány aktivity:

• Lekce zdravého vaření

• Návštěvy obchodu se zdravými potravinami

Hlavním cílem programu bylo podpořit motivaci účastníků ke 
změnám v přístupu ke svému zdraví, trénovat přípravu kvalit-
ních a výživných jídel, povzbuzovat k fyzické aktivitě a převzetí 
odpovědnosti za své zdraví. Program vedly lektorky z řad pra-
covnic Baobabu.

Lekce zdravého vaření byly vždy rozděleny do dvou částí. Prv-
ní část byla věnována seznámení s ingrediencemi, jejich spe-
cifiky, kvalitami, výživovou hodnotou a prospěšností pro lidský 
organismus.

V druhé části pak všichni účastníci společně připravené potra-
viny zpracovávali, aby je vzápětí uvařili, upekli, nebo jinak při-
pravili. Na závěr lekce pak skupina společně u prostřeného stolu 
připravené jídlo snědla.

Návštěvy a nákupy v obchodech se zdravými potravinami při-
nesli účastníkům další praktické zkušenosti. Zjistili například, kde 
si specifické suroviny mohou koupit, dozvěděli se jejich cenu, 
a rovněž se zjistili, že je možné v obchodech objevit spoustu no-
vých, netradičních a inspirativních ingrediencí.

Účastníci programu velmi oceňovali fakt, že se naučili nové prak-
tické dovednosti, které mohli ihned vyzkoušet při vaření, ochut-
nat je a prakticky okamžitě zavádět do svého běžného života.

 
 

Počet lekcí: 20

Počet účastníků lekcí zdravého vaření: 15

Návštěva obchodů se zdravými potravinami: 2

Počet účastníků návštěv obchodu: 4

Finance:

Celkové náklady projektu 25 988,-
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10 POHYBOVÉ A AKTIVIZAČNÍ 
KURZY PRO LIDI 
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Financování v roce 2019: 
z grantů hlavního města Prahy. z úhrad klientů a daru

Koordinátorka projektu: Tereza Boráková, DiS,

Cílem projektu bylo umožnit lidem s duševním onemocněním 
aktivně trávit volný čas a podporovat tak rozvoj jejich tělesné 
a duševní kondice.

Zájemce měl možnost přijít na jím zvolenou aktivitu zdarma bez 
předchozího přihlášení a první, tzv. ukázkovou hodinu si vyzkou-
šet, zda mu daný typ aktivity vyhovuje.

Každou aktivitu vedl lektor, který měl dostatečné znalosti a do-
vednosti pro daný typ činnosti a měl k dispozici intervizní kon-
zultace v případě nejasností či obtížných situací plynoucích ze 
specifik cílové skupiny.

Neformální trávení volného času ve skupině snižovalo pocit izo-
lovanosti lidí, vedl k zakotvenosti v širším sociálním společenství 
a rozvíjel schopnosti, které bylo možno uplatnit v každodenním 
životě. V rámci takto vytvořené skupiny si často lidé vyměňovali 
mj. i své zkušenosti s nemocí i léčbou. Vytvářely se tak mezi nimi 
vazby a pocit, že „v tom nejsou sami“. Pohybové a aktivizační ak-
tivity často stávali místem, kde člověk s duševním onemocně-
ním přišel do prvního kontaktu s komunitními službami a snižo-
val obavy z využití dalších sociálních služeb a možností podpory.

AKTIVITY V ROCE 2019

Aktivita: Fotbal

Aktivitu vedl lektor Aleš Babinský

Počet realizovaných lekcí 50

Počet účastníků 23

Počet účastí 573

Fotbal probíhal pravidelně 1x týdně 1,5 hodina v prostorách tě-
locvičny ZŠ Horáčkova, Praha 4, 11400.

Tým Baobabu reprezentoval v roce 2019 organizaci na meziná-
rodním turnaji, kde obsadil 5. místo.

Aktivita: Florbal

Aktivitu vedl lektoři Zuzana Džbánková  
 a Filip Wellemín

Počet realizovaných lekcí 33

Počet účastníků 16

Počet účastí 223

Florbal byl realizován 1 x týdně/ 1,5 hodiny v prostorách tělocvič-
ny ZŠ Na Planině a venku.

V průběhu roku se změnil lektor, odešla zkušená dlouholetá lek-
torka. Od září vede aktivitu nový lektor, účastníci si zvykali na 
nového člověka a jiný přístup.



11Aktivita: Turistický klub Traveller

Aktivitu vedl lektor Martin Kunc

Počet realizovaných výletů 20

Počet účastníků 15 

Počet účastí 99

Byl realizován formou pravidelných skupinových výletů 1 x 14 
dní v sobotu. Probíhal celý rok. Cílem bylo zejména zapojit turi-
stické aktivity do zdravého životního stylu klientů. Účastníci byli 
aktivně zapojováni do organizace výletů. Tento program v sobě 
velkou měrou propojuje trénink fyzické zdatnosti a trénink so-
ciálních dovedností.

Aktivita: Zdravotní procházky

Aktivitu vedl lektor František Havlík

Počet realizovaných lekcí 24

Počet účastníků 19 

Počet účastí 72

Zdravotní procházky byly vhodným doplňkem Klubu Traveller, 
protože nabízeli kratší výlety v rámci Prahy, které nebyly tak fy-
zicky a časově náročné, jako v turistickém klubu Traveller. Pro-
cházky probíhaly dvakrát do měsíce. Program a místa, kam se 
na půjde na procházku, organizuje dobrovolník. Účastníci však 
často aktivně navrhovali nové trasy a místa kam se chtěli podí-
vat. Trasy byly výhradně v dosahu MHD. Cílem byla většinou za-
jímavá místa přímo na území Prahy.

Aktivita: Šachy

Aktivitu vede lektor František Havlík

Počet realizovaných lekcí 47

Počet účastníků 9

Počet účastí 119

Šachy probíhaly pod vedením lektora s licencí trenéra šachu, 
který je zároveň aktivním ligovým hráčem již 6let. Během lek-
cí se klientům snažil předávat zkušenosti a seznámit je s prvky 
hry. Část lekcí byla věnována taktice, rozebírání partií, které se 
odehrály v poslední době, nebo i slavným historickým partiím 
šachových mistrů. Většina času pak byla věnována samotné hře. 
Pro oživení se v červnu uspořádal přátelský zápas na 4 šachovni-
cích mezi účastníky šachového kroužku v Baobabu a kamarády 
lektora. Dále se byli v červnu podívat na exhibiční zápas Davida 
Navary (nejlepšího českého šachisty) a v srpnu navštívili Pohár 
města Říčany, aby nasáli turnajovou atmosféru.

Aktivita: Klub Plenér

Aktivitu vedl lektor Tomáš Herna

Počet realizovaných lekcí 49

Počet účastníků 14

Počet účastí 152



12 Klub Plenér nabízeůl účastníkům kreativní vyžití, kontakt s příro-
dou. Jarní i letní měsíce účastníci aktivity trávili venku v plené-
ru – malovali např. na Kavčích horách, v Milíčovském lese, v Boh-
nickém údolí, v parku bohnické nemocnice nebo pod Čimickým 
hájem. Největší oblibu si dle lektora získaly letní malířské pobyty 
na Vysočině. Cíl těchto pobytů byl získat větší prostor k malování 
a intenzivnímu vyžití, ale i ke vzájemnému sdílení.

Aktivita: Jóga

Aktivitu vedl lektoři

Počet realizovaných lekcí 5 měsíců permanentní vstupenka

Počet účastníků 8

Počet účastí  Počet předplacených vstupů byl 
využit z 85 %

Naplněnost aktivity 100 % 
vzhledem k maximální  
kapacitě 8 osob

Jóga nově probíhala v roce 2019 v jógovém centru na Vinohra-
dech. Klienti obdrželi permanentní vstupenky. Jógové studio na-
bízí pestrý rozvrh lekcí, s různými stupni náročnosti. Účastníci si 
tak mohli zvolit náročnost/lektora i délku lekce dle svých prefe-
rencí. Toto bylo velmi pozitivně na konci hodnoceno. Všem také 
vyhovovalo hezké a čisté prostředí. Klienti si chválili vysokou 
kvalitu lekcí i lektory samotné.

NÁVŠTĚVNOST

 Florbal Fotbal Traveller Procházky Šachy Plenér Celkem

Uskutečněné lekce 33 50 20 24 47 49 223

Počet klientů 16 23 15 19  9 14 96

Počet klientů z hl. města 10 15 15 11 6 7 64

Počet účastí 223 573 99 72 119 152 1238

*jóga ve statistice není – z jógového centra nevyžadujeme informace o klientech a jejich docházce, bylo by to stigmatizační

Baobab v roce 2019 propůjčoval zdarma prostory organizace 
svépomocným skupinám Lidové spontánní divadlo, Skupině Stu-
dent a Malování s Lucií.

SOUHRN 2019

Vstupné na aktivity

Aktivita  Úhrada od klienta/ lekce

Fotbal 40,-

Florbal 50,-

Šachy 20,-

Jóga 1000,- na permanentní vstupenku

Zdravotní procházky  Vstup zdarma 

Klub Traveller Vstup zdarma 

Klub Plenér 30,-

Celkové náklady: 197 506,-
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14 CASE MANAGEMENT

Registrovaná služba sociální rehabilitace (7619238)

Poskytování: zdarma, v pobočce Kladno.

Forma služby: ambulantní a terénní

Koordinátorka služby: Mgr. Bohumila Petrová, DiS.

Financování služby v roce 2019: 
EU Středočeský kraj OPZ a vlastní zdroje

Služba podporovala klienty při realizaci osobních přání a život-
ních cílů, prosazování a obhajování jejich práv a zájmů, při roz-
voji dovedností a schopností nezbytných pro samostatný život 
a k získání potřebné kvalifikace pro budoucí pracovní uplatně-
ní. Pracovníci služby dále poskytovali mimo jiné i individuální 
podporu, pomoc při řešení obtížných životních situací, pomoc 
cílenou na zvládnutí krize, intenzivní podporu v době zhoršení 
zdravotního stavu v přirozeném prostředí domova, asistenci při 
hledání a udržení zaměstnání, podporu při zapojení do běžné 
komunity, pomoc při řešení otázek bydlení, sociální poraden-
ství, doprovody na úřady a konečně také zprostředkování jiných 
podpůrných služeb.

Statistiky služby Casemanagement 2019

Celkový počet klientů: 36

Počet hodin přímé práce: 472

Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů: 0

Počet pracovních úvazků v přímé práci: 1,3

Náklady služby: 744 459 Kč

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ 
DÍLNA MALÝ PRINC

Registrovaná služba sociálně terapeutická dílna (5286441)

Poskytování: zdarma, v pobočce Kladno.

Forma služby: ambulantní

Koordinátorka služby: Mgr. Bohumila Petrová, DiS.

Financování 2019: 
EU Středočeský kraj OPZ, magistrát Kladno a vlastní zdroje

Hlavním cílem služby bylo podpořit osoby se zkušeností s dušev-
ním onemocněním k získání vlastní samostatnosti a plnohodnot-
ného zapojení do běžného života dle jeho přání.

Sociálně terapeutická dílna Malý princ, v uplynulém roce nabíze-
la možnost nácviku pracovních dovedností v Job klubu, rukoděl-
né a keramické dílně. Nedílnou součástí byla pravidelná reflexe 
skupinového dění v dílně. Dále měli klienti možnost využívat 
svépomocnou skupinu v keramické dílně, která byla určena jak 
pro aktivní klienty služby, tak i pro ty bývalé, kteří si tvorbu v díl-
ně oblíbili. Prostor byl k dispozici v průběhu celého roku 2019.

Statistiky dílny Malý princ 2019

Celkový počet klientů: 33

Počet hodin přímé práce: 942

Počet odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů: 0

Počet pracovních úvazků v přímé práci: 1,7

Náklady služby: 985 958 Kč

V loňském roce jsme si vybrali nové místo pro poskytování 
sociálních služeb v Huťské ulici v Kladně.
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 V Kč – vybrané údaje

Výnosy celkem 7 530 408 

Provozní dotace a granty celkem 6 983 500

HMP – sociální oblast 5 153 000

HMP – zdravotnictví 156 000

Magistrát Kladno 100 000

EU – Středočeský kraj OPZ 1 574 500

Tržby z prodeje služeb 495 820

Ostatní výnosy 51 088

Náklady celkem 7 434 793

Spotřeba materiálu 531 122

Spotřeba energie  346 611

Služby 1 724 102

Mzdové náklady 4 775 874

Ostatní náklady 57 084

Hospodářský výsledek  95 615

Kompletní účetní závěrka k 31. 12. 2019 (rozvaha, výkaz zisku 
a ztráty a příloha) je uveřejněna ve Veřejném rejstříku a Sbírce 
listin na https://portal.justice.cz.

KONTAKTY

Baobab z.s. Služby Praha

Sídlo organizace a adresa pro poskytování sociálních služeb:

Půjmanové 1219/8

140 00, Praha 4

baobab@baobab-zs.cz

Baobab z.s. Služby Kladno

Adresa pro poskytování sociálních služeb:

Cyrila Boudy 1444

272 01, Kladno

kladno@baobab-zs.cz

IČO: 673 60 670

DIČ: CZ 673 60 670

Bankovní spojení: 2601383325/2010



16 PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem

•  klientům a jejich rodinám děkujeme za důvěru a spolupráci,

•  zaměstnancům za skvělou práci a nadšení během celého 
roku 2019,

•  dárcům za poskytnutí finančních darů: Ing. Josefu Wenzlovi, 
MUDr. Janě Pivoňkové, paní Dorotě Rájecké a paní 
Lence Kurzveilové,

•  našim dobrovolníkům z řad lektorů volnočasových aktivit 
Františku Havlíkovi a Aleši Babinskému,

•  našim zručným dobrovolníkům za pomoc při údržbě 
tréninkových bytů a kanceláří Tomáši Bartovskému 
a Janu Jahodovi,

•  všem donorům za poskytnuté dotace a granty.
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