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1. Základní údaje o spolku

Název spolku:

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s.

Oficiální zkratka:

CRPDZ MSK

Sídlo sdružení:

Skautská 1081
708 00 Ostrava-Poruba

Telefon:

596 912 612
733 681 996
737 572 081

E-mail:

crpdz@crpdz.cz

Web:

www.crpdz.cz

IČO:

26640601

DIČ:

CZ 26640601

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1653777399/0800

Statutární orgán:
do 4. 6. 2021:
od. 4. 6. 2021:

Ing. Alexej Beránek, předseda spolku
Mgr. Lenka Pouchlá, předseda spolku

Valná hromada:

Ing. Alexej Beránek
MUDr. Alexandra Beránková
Marcela Cabáková
Mgr. Petra Ďásková
Ing. Lenka Holková
Petra Kubinová
Bc. Filip Kursa
Bc. Michaela Máchová
Mgr. Jana Martínková
Marek Petruška
Mgr. Lenka Pouchlá
MUDr. Zdeňka Stašková

2. Poslání, cíle a činnost spolku
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK vzniklo roku 2003, podpořilo vznik Krizového centra
a v roce 2005 Služby následné péče PAVUČINA.
Jsme nestátní nezisková organizace a účelem spolku je podílet se na rozvoji služeb v oblasti péče
o duševní zdraví, a to především v Moravskoslezském kraji.
Duševní onemocnění chápeme jako onemocnění bio-psycho-sociální. Lidé s duševním onemocněním
se často celoživotně potýkají se symptomy nemoci a ztrátami v oblasti zvládání běžného života, vztahů,
nezávislosti a sebehodnocení, životní spokojenosti a naděje. Dostanou-li však komplexní podporu,
která reaguje na jejich zdravotně-sociální potřeby, a rozvíjí dovednosti zvládat běžný život, mohou se
z nemoci zotavit. Mohou, i s potížemi v oblasti duševního zdraví, vnímat svou hodnotu, být nezávislejší,
zvládat své sociální role, prožívat více životní pohody, věřit na kvalitu a smysl života.
Psychiatrická rehabilitace, proces vedoucí k zotavení, se odehrává prostřednictvím komunitních
služeb. Ty zahrnují zdravotní služby (psychiatrické ambulance, ambulance klinické psychologie, denní
stacionáře apod.) a služby sociální zaměřující se na oblasti bydlení, práce, vzdělání, trávení volného
času, ale také zvládání krizí a provázení procesem rehabilitace. K účinnosti procesu je zapotřebí, aby
byl komplexní, kontinuální a individualizovaný. Důležitá je vzájemná spolupráce jednotlivých služeb,
koncepce a profesionalita v souladu s novými poznatky a trendy v péči o duševní zdraví.
Hlavní činnost spolku
Účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím:
•

spolupráce se státní správou a samosprávou,

•

pořádáním konferencí, tiskových konferencí, seminářů, přednášek, organizováním stáží,
diskusního fóra, kulatých stolů, kampaní a dalších vzdělávacích akcí, které přispějí k rozvoji
vzdělanosti v této oblasti,

•

zpracováním a přípravou odborných prací, článků, překladů, publikací, doporučením pro
rozhodování kompetentních orgánů státní správy a samosprávy,

•

spolupráce s ostatními organizacemi podobného zaměření, odbornými společnostmi,
zdravotnickými a sociálními zařízeními, které se též pohybují na poli péče o duševní zdraví,

•

Poslání CRPDZ MSK bylo naplňováno především poskytováním Služby následné péče
„Pavučina“.

3. Pracovníci spolku
Spolek v roce 2021 zaměstnával dvě sociální pracovnice na 2,0 úvazku na základě pracovní smlouvy.
V rámci projektu „Podpora duše II“ byli od 1. října 2020 do 30. září 2021 zaměstnáni dva peer pracovníci
(úvazek 2x 0,5) a od 1. března 2021 jedna peer pracovnice (úvazek 0,5). Od prosince 2021 byli díky
podpoře Nadace ČEZ opět zaměstnáni dva peer pracovníci (úvazek 2x 0,5). Technicko-hospodářský
pracovník a vedoucí služby pracovali na dohodu o provedení práce. Účetní je externí spolupracovnicí.
Jména pracovníků: Ing. Alexej Beránek, Mgr. Lenka Pouchlá, Mgr. Jana Martínková, Bc. Filip Kursa,
Marek Petruška, Marcela Cabáková, Ing. Milena Kubicová (účetní).

4. Volba nového statutárního zástupce
Na Valné hromadě dne 4. 6. 2021 stávající předseda Ing. Alexej Beránek podal rezignaci z důvodu
časového vytížení. Předsedkyní našeho spolku byla všemi přítomnými členy zvolena Mgr. Lenka
Pouchlá, která funkci přijala.

5. Služba následné péče „Pavučina“
Název:

Služba následné péče „Pavučina“

Sídlo:

Skautská 1081
708 00 Ostrava-Poruba

Telefon:

596 912 612
733 681 996
737 572 081

E-mail:

crpdz@crpdz.cz

Web:

www.crpdz.cz

Facebook:

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

Číslo registrace:

8717410

Služba následné péče „Pavučina“ je sociální služba poskytovaná podle §64 Zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách, jejímž zřizovatelem je nestátní nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče
o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s.
Služba byla stejně jako v předchozích letech určena lidem s déletrvajícími a opakujícími se potížemi
v oblasti duševního zdraví v Ostravě a okolí. Těmto lidem jsme poskytovali systematickou podporu
a pomoc ve společenském uplatnění formou individuálního vedení.
Poslání Služby následné péče „Pavučina“
Posláním služby byla podpora lidí s duševním onemocněním z Ostravy a okolí v plnohodnotném
začlenění do společnosti, zlepšení kvality jejich života, zajištění návaznosti sociálních a zdravotních
služeb a tím zvýšení jejich efektivity.

Spolupráce vedla podle individuálních potřeb klientů k naplnění cílů Služby následné péče „Pavučina“.
Cíle Služby následné péče „Pavučina“
1. Stabilizace sociální situace z hlediska příjmů a hospodaření s penězi, bydlení, zaměstnání, vzdělání,
trávení volného času, denního režimu a zdraví.
2. Rozvoj sociálních dovedností potřebných v každodenním životě – dovednost komunikovat,
stanovovat a dosahovat cíle, porozumět vztahům mezi lidmi a udržovat prospěšné vztahy podle
potřeb a zájmů.
3. Prevence znovunastoupení akutních duševních potíží.
4. Prevence opakujících se hospitalizací ve zdravotnických zařízeních psychiatrické péče.
Okruh osob
Službu jsme poskytovali lidem s dlouhodobými nebo opakujícími se potížemi v oblasti duševního zdraví
z Ostravy a okolí, kteří splňovali alespoň jednu z uvedených podmínek:
•
•
•
•
•

Absolvovali ústavní léčbu v psychiatrickém zařízení.
Měli kontakt s krizovým centrem.
Účastnili se rehabilitace v denním stacionáři pro lidi s duševním onemocněním.
Absolvovali ambulantní léčbu v psychiatrické ambulanci.
Absolvovali léčbu v ambulanci klinické psychologie.

Kritériem pro poskytování služby byla subjektivně vnímaná potřeba využití služby klientem a jeho
motivace ke spolupráci. Rozhodující věk pro poskytování služby je 19-64 let. Spolupracovali jsme také
s osobami blízkými lidem v definovaných okruzích.
Prostřednictvím terapeutického rozhovoru, nácviku i praktické pomoci jsme nabízeli:
•

Sociálně terapeutické činnosti
• Socioterapie. Prostřednictvím terapeutického rozhovoru, praktického nácviku jsme
klientům pomáhali se zvládáním těchto oblastí: zaměstnání, vzdělání, finance, bydlení,
denní režim, trávení volného času a zdraví. Poskytování socioterapie vedlo k prevenci
relapsu, k udržení příp. zlepšení sociálních schopností a dovedností, k samostatnosti, lepší
komunikaci, zodpovědnosti, schopnosti stanovovat a dosahovat cíle.
•

Muzikoterapie. Muzikoterapie se začala realizovat na podzim 2016 a pokračovala i v letech
2017-2021. Součástí skupinových muzikoterapeutických setkání bylo aktivní hraní na
bubny djembe, šamanské bubny, flétny, zvonkohry a další hudební nástroje. Po aktivním
hraní následovala muzikorelaxace, která spočívala v poslechu hudby, kterou tvořily
muzikoterapeutky pomocí hudebních nástrojů. Klienti v klidné, relaxační poloze prožívali
a vnímali hudbu celým svým tělem.

•

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – s klienty jsme pracovali na obnovení
kontaktu s rodinou a dalšími blízkými osobami a podporovali jsme je, aby se vzájemně
pochopili a respektovali se.

•

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí usnadnění styku s úřady a organizacemi poskytujícími služby (ubytovny, Úřad práce, OSSZ
apod.). Klientům jsme umožňovali v bezpečném prostředí uskutečnit telefonické hovory

s úředníky, potenciálními zaměstnavateli apod., pomáhali jsme s písemnou a elektronickou
komunikací.
Spolupráce klienta a pracovníka probíhala ambulantně, na základě domluvených termínů osobních
konzultací v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin. Frekvence setkávání se uzpůsobovala potřebám
klienta a jeho sociální situaci, obvykle 1x za týden až 14 dní. Délka konzultací se pohybovala v rozmezí
30 až 90 min.
Prostředí a kapacita služby:
Kapacita zařízení byla 40 klientů, se kterými služba spolupracuje na řešení jejich sociální situace. Služba
byla poskytována v prostorách nestátního zdravotnického zařízení, ve kterém měla pronajaty dvě
kanceláře a hygienické zázemí.
V roce 2021 byla služba poskytnuta 46 klientům. Nejčastějším důvodem navázání spolupráce
s klientem byla stabilizace jeho sociální situace z hlediska příjmů (nalezení vhodného zaměstnání,
zajištění důchodem) a hospodaření, z hlediska bydlení a zajištění komplexní psychiatrické rehabilitace
(denní stacionář, pracovní rehabilitace). Toto vše přispělo ke zlepšení jejich dovedností a schopností
zvládat běžný život.
Sociální služba ve Službě následné péče „Pavučina“ byla klientům poskytována bez úhrady nákladů.
Služba byla v roce 2021 financována Ministerstvem práce a sociálních věcí, Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje a Statutárním městem Ostrava.

6. Podpora duše II
Naše organizace se zapojila do projektu Podpora duše II (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340), jehož
realizátorem je Moravskoslezský kraj.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit a rozvíjet služby pro osoby s duševním onemocněním
v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění těchto osob do běžné společnosti. V rámci projektu bylo
uskutečňováno pět klíčových aktivit:
KA 1 – Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků
KA 2 – Podpora kvality sociálních služeb
KA 3 – Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví
KA 4 – Destigmatizační a podpůrné aktivity
KA 5 – Evaluace

7. Další aktivity
Komunitní plánování
V roce 2021 se Petra Ďásková a Lenka Pouchlá účastnily procesu komunitního plánování na území
města za pracovní skupinu „Osoby s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi“. V tomto
roce se pokračovalo v aktivitách 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě
Ostrava na období 2019–2022 a v přípravách na 6. Komunitní plán na období 2023-2026. Komunitní
plán je nástrojem účelného, efektivního a hospodárného vynakládání veřejných prostředků na sociální
služby a související aktivity pro občany.
Supervize
Obě sociální pracovnice absolvovaly odbornou supervizi pod vedením Mgr. Jana Friese, který využívá
přístup zaměřený na řešení. Sociální pracovnice využily možnosti individuální, týmové i případové
supervize. Supervize rozvíjela téma prevence syndromu vyhoření, změny postoje k případům,
sebereflexe, psychické ventilace. Pracovnice dostaly podněty pro rozvoj a zkvalitnění služby.
V posledním čtvrtletí se supervizí účastnili také peer pracovníci, kteří konzultovali konkrétní případy
klientů, dostali podněty a tipy, jak s klienty pracovat.
Vzdělávání
V rámci projektu Podpora duše II klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků“ se
sociální pracovnice a peer konzultanti zúčastnili těchto výcviků a seminářů:
„Výcvik krizové intervence“ v celkové časové dotaci 150 hodin, z toho 32 hodin v roce 2020 a 118 hodin
v roce 2021 - (2 SP)
„Výcvik pro práci s osobami s duševním onemocněním“ v délce 160 hodin (3 peer konzultanti)
„Práce s klienty s poruchou osobnosti“ (16 hodin) – 2 SP
„Zvládání agrese v sociálních službách“ (16 hodin) – 1 SP
„Sexualita osob s duševním onemocněním“ (8 hodin) – 1 SP
Během realizace téhož projektu klíčové aktivity 3 „Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví“
peer konzultanti rozvíjeli své dovednosti v kurzech „Role peer konzultanta: komunikace orientovaná
na silné stránky a práce se skupinou v praxi“ (14 hod.), „Role peer konzultanta: podpora zotavení
v praxi“ (14 hod.).
V březnu 2021 se sociální pracovnice zúčastnily online odborné konference na téma „Výzvy, kreativita
a úspěch v sociální práci“ (8 hod.).
Sociální pracovnice v srpnu prohloubily své znalosti a dovednosti absolvováním akreditovaného
vzdělávacího programu Muzikorelaxace v trvání 16 hodin.

V září 2021 se v Plzni konala XXXVI. konference sociální psychiatrie na téma „Prolínání dvou světů –
zdravotní a sociální péče“ (16 hod.).

V Centru vzdělávání Fokus Praha, z.ú. sociální pracovnice a peer absolvovali školení v preventivním
a destigmatizačním programu „Blázníš? No a!“. Tento program je určen pro studenty od 15 do 20 let.

Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“
V roce 2021 jsme zažádali o grant Nadaci ČEZ v sekci Podpora regionů. Grantové řízení Podpora regionů
je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů, které se mohou týkat podpory dětí a mládeže,
zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
Obdrželi jsme grant ve výši 90 000,-Kč na udržení pracovních pozic pro dva peer konzultanty.
Nadaci ČEZ jsme propagovali mimo jiné v časopise Posel č. 41, kde vyšel níže uvedený článek.
Energie Vašich kroků nás dovede k cíli
Srdečně všechny zdravíme, jsme Filip a Marek, dva chlapi se zkušeností s duševní nemocí pracující na
pozici peer konzultantů. Skrze zažitou zkušenost předáváme naději klientům sociální služby Pavučina
a Domu duševního zdraví.
V rámci reformy psychiatrické péče, byl Moravskoslezským krajem realizován projekt Podpora duše II.,
který garantoval naši pracovní pozici na jeden rok, což by znamenalo, že v září letošního roku bychom
museli svou činnost ukončit. Víra ve smysl naší práce, opřená o zpětnou vazbu klientů, nás vede
k hledání nových finančních zdrojů, abychom mohli zachovat naše pracovní pozice.
Děkujeme proto společnosti ČEZ a. s., že předběžně podpořila náš projekt Energie pro duši v rámci
aktivit Pomáhej pohybem. Abychom schválenou částku od nadace společnosti ČEZ a. s. obdrželi,
musíme v rámci bodově oceňovaných sportovních aktivit nasbírat předem danou sumu bodů. Věříme,
že do toho půjdete, nebo poběžíte s námi. Svou aktivitu si určitě vybere každý.
Děkujeme, že energie Vašich kroků, nás společně dovede k cíli.
Co je třeba zařídit:
1. Stáhněte si do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci EPP – Pomáhej pohybem (App Store,
Obchod Play, Google Play).
2. Zaregistrujte se přes Facebook nebo e-mail.
3. V nastavení telefonu vyhledejte aplikaci EPP, ostatní povolení a v něm spustit na pozadí a zobrazit
na zamykací obrazovku. V každém telefonu to je trošku jinak, ale vy už si s tím poradíte. Důležité je, aby
EPPka fungovala ve spořícím režimu. Nezapomeňte, že jakmile se budete pohybovat, musíte mít
povolenou GPS nebo polohu.
4. Pro větší motivaci i přehled se přidejte do našeho týmu „Energie pro duši“ pokud už nejste v jiném.
Heslo je: f6rn64
5. Teď už vám nic nebrání, abyste mohli začít.
6. Nasbírané body za aktivitu můžete darovat jiným projektům, které jsou před námi. Zatím jsme
v pořadí. Jakmile uvidíte v Podporovaných projektech naši „Energii pro duši“, můžete darovat body
nám.
Děkujeme Filip a Marek

8. Havarijní situace
Neštěstí nechodí po horách, ale přišlo i do našich prostor. V době, kdy jsme měli prožívat sváteční
vánoční chvíle se svými blízkými, jsme byli v práci a odklízeli následky vodní havárie. Na toaletě praskla
hadička. Voda během pár dní naší nepřítomnosti v práci vytopila kancelář, chodbu a tělocvičnu.
Vytopením těchto prostor se náš malý tým ještě více semknul. Zjistili jsme, že po určitou dobu se dá
fungovat v pěti lidech v jedné malé kanceláři 😊.

9. Údaje o hospodaření
Zjednodušená finanční rozvaha – 2021

náklady
Ostatní osobní náklady (mzdy +DPP)
Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tisíc
Spotřebované nákupy
Nájem
Energie
Školení, kurzy
Opravy, údržba
Cestovní náhrady
Jiné (telefony, internet, účetní atd.)
Ostatní náklady

částka Kč
1703276
29507
38328
96000
0
13832
2636
6072
66803
65181

celkem náklady

2021635

výnosy
Dotace MSK (MPSV)
Dotace MMO
Dotace ČEZ
Dotace MPSV Covid - 19
Členské příspěvky
Dary
Ostatní výnosy-úrok
Refundace mezd

částka Kč
1203000
230000
90000
66900
6000
12000
59,5
470646

celkem výnosy
Rozdíl mezi výnosy a náklady činí

2078605,5
56971 Kč.

10.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nejen finančně podpořili Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Moravskoslezského kraje a projekty našeho spolku.
Děkujeme panu Davidovi Grussmannovi za finanční dar ve výši 12000,-Kč.
Služba následné péče „Pavučina“ byla prostřednictvím Moravskoslezského kraje finančně podpořena
dotací z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a mimořádnou dotací na sociální služby v souvislosti
s Covid 19 a Statutárním městem Ostrava. Další finanční prostředky poskytl Moravskoslezský kraj
a Nadace ČEZ na mzdy pro peer pracovníky.

Výroční zprávu CRPDZ MSK za rok 2021 vypracoval Ing. Alexej Beránek, Mgr. Lenka Pouchlá a Mgr.
Jana Martínková.
Výroční zpráva CRPDZ MSK za rok 2021 byla schválena na Valné hromadě dne 29. 6. 2022 v sídle spolku.

