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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ  

 
Sídlo sdružení:  Skautská 1081, 708 00  Ostrava-Poruba 

Telefon:  596 912 612 

E-mail:  crpdz.msk@seznam.cz 

IČO:   26640601 

DIČ:   CZ 26640601 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava-

Poruba, Hlavní třída 1023/55 

Číslo účtu: 1653777399/0800 

Statutární zástupci: Ing. Jan Svorník, předseda Rady 
sdružení 

 Ing. Alexej Beránek, místopředseda 
Rady sdružení 

Rada sdružení: Ing. Jan Svorník, předseda Rady 
sdružení 

 Ing. Alexej Beránek, místopředseda 
Rady sdružení 

 MUDr. Zdeňka Stašková, členka Rady 
sdružení 

Členové sdružení: Bc. Petra Ďásková 
 MUDr. Alexandra Beránková 
 MUDr. Zdeňka Stašková 
 Prim. MUDr. Jitka Potribná, Ph.D. 
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II. PRACOVNÍCI SDRUŽENÍ 
 
Na činnosti CRPDZ MSK se v roce 2004 podílel 1 zaměstnanec 
v pracovním poměru a zbývající 4 členové pracovali jako 
dobrovolníci. 
 
 
III. VZNIK, POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA 
 
CRPDZ MSK  je občanské sdružení, založené ke konci roku 
2003 a zabývá se rozvojem služeb pro duševně nemocné, jejich 
podporou, zejména v komunitní sféře. K dosažení tohoto cíle 
usiluje o funkční a racionální spolupráci se státní správou 
a samosprávou, organizuje přednášky a workshopy odborníků 
z oblastí souvisejících s duševním zdravím, jež jsou určeny jak 
pro odbornou veřejnost, tak pro uživatele psychiatrické péče 
i jejich rodinné příslušníky a  přátele. Další aktivitou v této 
oblasti je pořádání kulatých stolů a diskuzních fór s politiky 
zejména na regionální úrovni, ať již s účastí veřejnosti a zástupců 
hromadných sdělovacích prostředků, nebo bez jejich účasti.  
 
Jinou oblastí činnosti občanského sdružení je provázení klientů 
po nezdravotnických zařízeních, poskytujících služby osobám 
s duševním onemocněním, ať již ve skupinách (ve spolupráci 
s PL Opava), nebo i individuální provedení klienta těmito 
zařízeními tak, aby se účastníci mohli seznámit s profilem služeb, 
poskytovaných jednotlivými zařízeními a zvolit si pro sebe to 
zařízení nebo ta zařízení, které, případně která nejlépe odpovídají 
jeho představám a potřebám. 
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CRPDZ MSK k dosažení tohoto cíle usiluje i o navázání 
vzájemné a široké spolupráce mezi jednotlivými zařízeními tak, 
aby žádný uživatel psychiatrické péče nezůstal opominut nebo 
přehlédnut a mohl se opět zapojit do plnohodnotného života ve 
svém přirozeném sociálním prostředí. Proto se zástupce CRPDZ 
MSK rovněž aktivně účastnil na přípravě Komunitního plánu 
sociálních služeb města Ostravy na léta 2005 a 2006 a v této 
činnosti pokračuje i nadále. 
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IV. PROJEKTY CRPDZ MSK, REALIZOVANÉ V ROCE 
2004 
 
„PAVUČINA“ 
 
Pavučina je projekt propojování služeb určených duševně 
nemocným a jejich rodinným příslušníkům přímou prací s klienty 
– jejich skupinové nebo individuální provázení zařízeními 
různých typů, poskytujících těmto osobám služby – ať již denní 
stacionář, jiná zařízení komunitního typu, vedená profesionály, 
nebo svépomocnou organizaci psychiatrických pacientů. Cílem je 
hlubší koordinace služeb pro duševně nemocné v regionu, 
zabezpečení lepšího využívání sítě potřebných služeb, pomoc 
klientovi při orientaci v sociální síti a možnostech jejího 
využívání s ohledem na jeho individuální potřeby a zájmy, 
odstranění roztříštěnosti a nedůslednosti následné péče 
a „vypadnutí“ klienta ze sítě služeb. Nedílnou součástí je i boj 
proti marginalizaci této skupiny zdravotně postižených 
a odstraňování přežívajících předsudků většinové společnosti. 
 
Vytvoření spolupráce s klientem a plánu jeho následné péče bylo 
poskytnutu celkem 26 klientům. 
Osobní asistenci při zajištění následné péče – přímé provedení 
danými zařízeními – jsme poskytli 75 klientům. 
V rámci návštěv Psychiatrické léčebny Opava, účastí na jejich 
komunitních setkávání, klubech v rámci oddělení stanic 17A, 
17B, 17C, 13 a 16 jsme poskytli informace s nasměrováním do 
následné péče 146 klientům. 
 
„KRIZOVÉ CENTRUM“ 
 
Toto zařízení bude nabízet nepřetržité terapeutické služby pro 
klienty v krizi, ambulantní, stacionární program a součástí centra 
budou také krizová lůžka. Otevření centra bude v září 2005. 
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V. VZDĚLÁVACÍ, ODBORNÉ A PŘEDNÁŠKOVÉ AKCE 
 
Centrum bylo organizátorem workshopů a kursů určených pro 
pracovníky pomáhajících profesí, profesionálům i široké 
veřejnosti.  
 
V roce 2004 realizovalo sdružení následující akce: 
 

 V rámci cyklu “Vývojové trendy v psychiatrii 21. století” 
se 25. března 2004 konal 1. workshop s MUDr. Janem 
Pfeifferem, ředitelem pražského Centra pro rozvoj péče 
o duševní zdraví, na téma „Krizové služby a jejich 
organizace“; workshopu se zúčastnilo celkem XX zájemců 
zejména z řad odborné veřejnosti a uživatelů psychiatrické 
péče. 

 24. května 2004 – 2. workshop s MUDr. Janem Pfeifferem 
a MUDr. Janem Lorencem z Dejvického 
psychoterapeutického centra, na téma „Krizové služby 
v praxi“; hlavním přínosem tohoto workshopu pro účastníky 
byly zejména praktické zkušenosti MUDr. Lorence, jenž 
provozuje krizovou výjezdovou službu pro psychiatrické 
pacienty již několik let. 

 17. června 2004 – 3. workshop vedený MUDr. Janem 
Pfeifferem na téma „Lůžková péče v psychiatrii“, 
zahrnující v úvodní přednášce jak historické shrnutí vývoje, 
tak současné vývojové trendy a jejich možný budoucí vývoj 
s přihlédnutím k ekonomické úrovni v jednotlivých státech. 

 Ve dnech 27. 5. – 29. 5. 2004 se konal kurs na téma „Jak 
jednat s agresivním klientem?“. Kursu se zúčastnilo celkem 
11 sociálních pracovníků, zdravotních sester a pracovníků 
sociální péče. Kurs byl zaměřen na rozvoj vědomostí 
a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících 
profesionálů. 
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 24. září 2004 - diskusní fórum na téma „Role krizových 
služeb v rámci Moravskoslezského kraje“, jehož se 
zúčastnili jak zástupci odborné veřejnosti, tak i zastupitelé 
Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje 
a zástupci sdělovacích prostředků, kteří zajistili následnou 
publicitu těmto snahám v tisku a v rámci lokálního 
rozhlasového vysílání 

 4. listopadu 2004 – 4. workshop s úvodní přednáškou 
a vedením MUDr. Jana Stuchlíka, ředitele Fokusu Mladá 
Boleslav, na téma „Case management v psychiatrické 
rehabilitaci“, doprovázený zajímavou prezentací 
prostřednictvím počítače a datového projektoru. 

 Setkání spolupracujících zařízení – Pavučina – plánování 
spolupráce, účastnilo se 30 pracovníků. 

 26. listopadu 2004 – 5. workshop s úvodní přednáškou 
MUDr. Ondřeje Pěče, ředitele psychiatrické kliniky ESET 
Praha, na téma „Psychiatrická rehabilitace – I. část“ 
s připravenou názornou prezentací, předvedenou 
prostřednictvím výpočetní techniky. Přínosem tohoto 
workshopu byly zejména rozsáhlé zkušenosti lektora jak po 
teoretické, tak i po praktické stránce tématu. 

 
Celkem využilo možnosti účasti na seminářích a workshopech, 
organizovaných Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví MSK, 
150 pracovníků z řad pomáhajících profesí, profesionálů 
a zájemců z řad veřejnosti. 
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VI. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
 

FINANČNÍ ZPRÁVA 
 

NÁKLADY Kč PODÍL V % 
Spotřeba materiálu celkem 82 666.00 22,19 
DHIM spotřebovaný 46 134.00 12,39 
Kancelářské potřeby 31 047.00 8,33 
Ostatní 5 485.00 1,47 
Služby celkem 101 130.50 27,15 
Cestovné 3 154.00 0,85 
Poštovné, spoje 6 747.00 1,81 
Nájemné, služby s pronájmem 15 015.00 4,03 
Lektorné, školné 51 790.00 13,90 
Externí služby 24 424.50 6,56 
Osobní náklady celkem 185 423.00 49,78 
Mzdové náklady-HPP 95 938.00 25,76 
Mzdové náklady-OON 55 905.00 15,01 
Zákonné sociální pojištění 33 580.00 9,02 
Ostatní daně a poplatky 3 270.00 0,88 
NÁKLADY CELKEM 372 490.00 100 
 

VÝNOSY Kč PODÍL V % 
Tržby za vlastní výrobky 5 500.00 1,49 
Provozní dotace celkem 363 720.0 98,4 
Dotace Statutární město 
Ostrava 68 159.00 18,43 

Dotace MPSV 155 561.00 42,04 
Dotace MSK 140 000.00 37,9 
Úroky 534.40 0,14 
VÝNOSY CELKEM 369 754.40  100 
 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 735.60 
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VII. PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme všem, kteří finančně podpořili Centrum pro rozvoj 
péče o duševní zdraví a projekty našeho sdružení. 
 
Hlavní finanční zdroje v roce 2004: 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Magistrát města Ostravy 
Moravskoslezský kraj 
 
Spolupráce a podpora 
 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Praha 
Dům duševního zdraví 
Česká společnost pro duševní zdraví - pobočka Ostrava 
Psychiatrická ambulance MUDr. Zdeňky Staškové 
Občanské sdružení Anima Opava 
MENS SANA o.s. 
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 
Spolupracující psychiatři a psychologové 
Asociace klinických psychologů - Mgr. Michaela Mrowetz 
Bartáková 
Psychiatrická léčebna Opava 
MUDr. Růžena Šarišská 
Ing. Jiří Carbol 
Mgr. Jaroslava Rovňáková 
MUDr. Jan Pfeiffer 
MUDr. Jan Stuchlík 
MUDr. Jan Lorenc 
MUDr. Ondřej Pěč 
MUDr. František Matuška 
PhDr. Svatopluk Antoš 
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Poděkování náleží také všem našim uživatelům, 
partnerům, přátelům a známým, kteří nám 
pomáhali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


