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VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET – HELP 

ZA ROK 2009 

Vážení tená i,  

P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,  

ob anské sdružení ESET-HELP slaví 15. výro í svého vzniku. 
Rádi bychom ekli, že je v plném rozkv tu, nesmírn  
prosperuje a zv tšuje se. Bohužel je to pravda jen z ásti.  

Za ínali jsme tehdy po úvaze, že nov  vzniklá, teprve rok stará 
klinika ESET pot ebuje spolupracovníka, spolupracující 
organizaci, která by jejím pacient m, dosp lým se závažným 
duševním onemocn ním, poskytovala návaznou pé i, 
rehabilitaci. Vycházeli jsme z p esv d ení, že jen zdravotnická 
pé e nesta í, že imanentní sou ástí duševní nemoci je rozvrat 
sociálních funkcí lov ka, jenž zp tn  ovliv uje jeho duševní 
zdraví. Nau it se žít, reflektovat a oce ovat sám sebe, um t se 
o sebe postarat a obstát v nejr zn jších životních situacích, se 
nedá v ambulanci i l žkovém za ízení, izolován od ostatních, 
od sv ta. Jedin  každodenní praxí se to lov k m že u it.  

Ve spolupráci s M stskou ástí Praha 11 jsme vypracovali 
p ehled a analýzu zdravotního stavu obyvatel, jsoucích 
zdravotních a sociálních služeb, p ehled pot eb, a to jak 
nemocných a jejich nejbližšího okolí, tak i pot eb 
poskytovatel  služeb. Na základ  výsledk  jsme vypracovali 
projekt a p ihlásili se do konkurzu vyhlášeného Ministerstvem 
zdravotnictví R za podpory Ministerstva zdravotnictví 
Nizozemského království.  Usp li jsme, byli jsme jedn mi ze 
ty  vybraných organizací ze dvaceti šesti p ihlášených.  
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Praha 11 je m stskou ástí zcela svébytnou, v mnohém 
odlišnou od jiných pražských m stských ástí. Žije zde zhruba 
80 000 lidí, v prost edí tvo eném p evážn  sídlištní výstavbou 
pocházející z jedné doby, vyzna ujícím se jednotnou 
architekturou v podstat  nezajímavých velkých panelových 
dom , mezi nimiž asto jsou velká volná prostranství. Toto 
prost edí prakticky vylu uje t sn jší neformální sousedské 
vztahy. Kavárny zde p íliš nejsou, spole enský život je zde 
malý, obchody jsou ve vlastních pavilonech, tvr  je odd lena 
od ostatního m sta a zejména jeho centra. Doprava do centra 
Prahy je možná prakticky jen metrem, do Psychiatrické 
lé ebny Bohnice jedin  metrem, p i emž cesta trvá hodinu. 
Toto vše je pro lidi s duševním onemocn ním velká zát ž.  

Vedlejším d sledkem je pak to, že o lidech  s duševními 
problémy se – na rozdíl od tvrtí se „sousedšt jším“ životním 
stylem – p íliš neví. Duševní nemoc sama s sebou nese 
izolovanost, v sídlištních podmínkách obzvláš . P itom lze 
p edpokládat, že i zde platí nem nné statistické zjišt ní, že  
v populaci je zhruba 1% lidí nemocných schizofrenií a celkem 
asi 4-6% lidí s t žkým duševním onemocn ním -   v p ípad  
Prahy 11 tedy asi 3000 – 4000 lidí.  

Tato specifická sociální situace klade velké a specifické 
nároky i na  poskytovatele pé e o duševní zdraví.    

Vybudovali jsme ESET-HELP prakticky na zelené louce a 
získali jsme i dobrou pov st. Nadále trvá a rozvíjí se t sná  
spolupráce s Klinikou ESET. Mezi ob ma pracovišti nyní již 
vzniká t etí spole ný tým. Poskytujeme nyní celé spektrum 
služeb, o jejichž výkonu za uplynulý rok se m žete do íst 
v této  Výro ní zpráv  za rok 2009.  
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B hem uplynulých patnácti let jsme museli ešit adu 
problém . Odbornost, postupy specializované psychiatrické 
rehabilitace, jež se bohužel v naší zemi na školách stále ješt  
neu í, jsme získávali za pomoci v domostního pracovišt  – 
Centra pro rozvoj pé e o duševní zdraví – a zahrani ních 
koleg , zejména organizace Kwintes (d íve Vindicta) 
z Nizozemí. Metody ízení neziskové organizace jsme se u ili 
za pochodu, prakticky vlastními silami. Neradi to v této 
souvislosti íkáme, ale ízení, management neziskové 
organizace je o to namáhav jší a musí být o to striktn jší, že 
v této zemi stále ješt  není vypracován smysluplný systém 
financování a funk ního zapojení neziskové sféry do systému 
pé e.  

Prošli jsme i personální krizí a vzali si z ní pou ení. 
V poslední dob  – zhruba t ech letech – se potýkáme se 
snižujícím se objemem p id lovaných prost edk , což se 
netýká jen nás, ale všech takových organizací. A  neradi, 
museli jsme vloni provést personální restrikce, práv  
z finan ních d vod , což má dopad na po ty klient , jež 
mohou naše služby podpo it. V lo ském roce takto nejvíce 
utrp l terénní program pro uživatele návykových látek. 
Rovn ž jsme museli na pár m síc  omezit provoz obchodu 
Vážka  a v prázdninovém období jej dokonce  uzav ít.  

Problémy spíše provozní nám d lalo nucené st hování 
manažerské a administrativní složky sdružení, jež se musela 
p emístit do Dub e (Praha 10). Nakonec se však ukázalo, že – 
p ese všechny potíže spojené se zna nou vzdáleností mezi 
jednotlivými pracovišti – to byla dobrá zm na: navázali jsme 
spolupráci s místní ve ejnou správou.  
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Navzdory všemu usilujeme stále o to, abychom podávali  co 
nejkvalitn jší pé i, propracováváme metody naší práce a 
pravideln  ji prezentujeme na odborných setkáváních, zejména 
na celostátních konferencích sekce sociální psychiatrie eské 
psychiatrické spole nosti JEP. Jsme zastoupeni v Asociaci 
komunitních služeb, na jejíž innosti se aktivn  podílíme (v 
sekci bydlení, práce, manaže i), a spolupracujeme s ostatními 
pražskými organizacemi stejného zam ení.  

V íme, že se nám poda í projít sou asným namáhavým 
obdobím dob e a že  usp jeme i v rozši ování záb ru našich 
služeb, o n ž je velký zájem,  a zvyšování po tu klient .      

 

P edstavenstvo ob anského sdružení ESET – HELP 

MUDr. Ond ej P  

MUDr. Milena Her íková 

Mgr. Marie Suková 
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INNOST SLUŽEB V R. 2009 

1. Tréninková kavárna Dendrit Kafé   

Vedoucí projektu: Mgr. Kate ina Kostlánová 

Služba Tréninková a resocializa ní kavárna Dendrit Café 

nabízí od roku 2003 pomoc lidem se závažným duševním 

onemocn ním p i návratu na trh práce a p i snižování 

míry sociální izolace. Dendrit Café vytvá í bezpe ný 

prostor pro zdravotn  handicapované pracovníky, kte í 

každodenním tréninkem získávají a posilují základní 

pracovní dovednosti a návyky.  

Sociální rehabilitace je poskytována každý všední den od 

9:00 do 19:00 hodin. Rehabilitace probíhá po dobu 

maximáln  ty  a p l m síce. První m síc je tréninkový. 

Slouží k seznámení s prací a prost edím a nácviku 

jednotlivých pracovních úkol . V tomto m síci nenáleží 



8

klientovi finan ní odm na. Pokud klient úsp šn  

absolvuje první m síc, je s ním uzav ena dohoda o 

provedení práce. Klientovi poté náleží finan ní odm na.   

Cílem služby je umožnit klient m získat pracovní návyky 

a pracovní dovednosti a  umožnit jim zhodnotit své 

schopnosti, dovednosti a možnosti, svou p ipravenost na 

pracovní uplatn ní na otev eném trhu práce nebo 

v chrán ných pracovních podmínkách. Nemén  

podstatným cílem je vytvo ení p íjemného kavárenského 

prost edí, které bude prostorem pro neformální setkávání 

ve ejnosti (místní komunity) a lidí se zdravotním 

handicapem a bude p ispívat ke zvýšení pov domí o 

duševním zdraví a destigmatizaci lidí s duševním 

onemocn ním. 

V roce 2009 zajiš ovala služba dva typy tréninkových 

míst. Každé místo umožnilo klient m nacvi ovat jiné 

dovednosti a vyzkoušet si jinou míru zát že. Na 

tréninkovém míst  úklidového pracovníka pracuje jeden 

klient jednu hodinu (od 10.00 do 11.00 hod.) každý 
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všední den. Na míst  barmana pracují t i klienti t i 

hodiny každý všední den, v dopolední (11.00 -14.00 

hod.), odpolední (12.00 – 15.00 hod.) nebo podve erní 

(15.00 – 18.00 hod.) sm n . Nácvik dovedností a práce 

v kavárn  probíhá za podpory a asistence dvou sociálních 

pracovník , kte í jsou klient m k dispozici po celou dobu 

jejich sm ny. Každý klient má také svého klí ového 

pracovníka, se kterým spolupracuje na vytvá ení 

individuálního plánu a pln ní cíl  rehabilitace. 

V roce 2009 projevilo zájem o vstup do služby celkem 

16 osob. Se všemi bylo vedeno jednání o podmínkách a 

možnostech vstupu do služby, byly zjiš ovány 

individuální pot eby a p edstavy zájemc  v kontextu cíl  

služby. V pr b hu roku 2009 bylo do služby p ímo 

zapojeno 11 uživatel  (4 ženy a 7 muž ).  Dva zájemci 

vstup do služby odmítli (aktuáln  se necítili být na 

rehabilitaci p ipraveni a jsou nadále vedeni v evidenci 

zájemc  o službu). Jeden zájemce za ne službu užívat v 

lednu 2010. Dv ma zájemc m nebyla služba tréninkové 
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kavárny prozatím doporu ena pro aktuální 

nep ipravenost na rehabilitaci (doporu eny jiné služby).   

V roce 2009 sociální pracovníci spolupracovali v p ímém 

kontaktu s klienty 1173 hodin. Nej ast jší diagnózou 

uživatel  služby tréninkové kavárny byla schizofrenie (F 

20). 

 

V rámci cíl  zam ených na propojování místní 

komunity a lidí s duševním onemocn ním byl v roce 

2009 zájem projektu soust ed n p edevším na propagaci 

kavárny. K získání pov domí o tom, že je kavárna 

otev ena pro ve ejnost a nabízí standardní služby, byla 

rozší ena otevírací doba (11.00 – 22.00 hod.) a nabízený 
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sortiment tak, aby nabídka byla zajímavá pro co 

nejpo etn jší skupinu obyvatel zdejšího sídlišt . Poda ilo 

se nám získat v tší skupinu pravidelných zákazník  z ad 

ve ejnosti a podpo it setkávání zdravých a 

handicapovaných lidí. 

Již tradi n  bylo b hem roku uspo ádáno také n kolik 

kulturních akcí, kterých se ú astnili jak klienti sdružení, 

tak široká ve ejnost: 

David V. Vyhlídal: Zlatý déš  - výstava obraz  (1. 7. – 

31. 7. 2009) 

Yellow Ass - rockový koncert (31. 7. 2009) 

Jaromír Kerbl: Mýma o ima - výstava obraz  (12. 8. - 

11. 9. 2009) 

Yellow Ass - rockový koncert (28. 8. 2009) 

Yellow Ass - rockový koncert (1. 10. 2009) 

Št pán Metelka - výstava obraz  (14. 9. - 15. 10. 2009) 

Coffee Jazz - jazzový koncert (23. 10. 2009) 

Eva Špalková - výstava obraz  (18. 10. - 12. 11. 2009) 

Adéla Hošková a Daniel Axman - autorské tení s 
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hudebním doprovodem (13. 11. 2009) 

Výroba  adventních v nc  - workshop pod vedením 

Simony Baliharové (26. 11. 2009) 

Korálkování: výroba náušnic- workshop pod vedením 

Aleny Procházkové (3. 12. 2009) 

 

2. Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní 

poruchou Galerie Vážka  

Vedoucí projektu: Radka Havlíková 

Služba tréninkového obchodu je sou ástí pracovn  

rehabilita ních program  o. s. ESET – HELP  od roku 

2006. Sortiment obchodu je po celou dobu provozu 

stejný, tj. drobné dárkové zboží, jehož dodavateli jsou 

p edevším chrán né dílny a profesionální i amatérští 

výtvarníci. Tento druh zboží je vhodný pro 

bezproblémové zau ení našich klient  a sou asn   o n j 

mají zákazníci zájem. Spolupracujeme se 41 dodavateli a 

stále se snažíme o obm nu a rozši ování nabídky.   
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Cílem služby je poskytnout klient m krátkodobé 

zam stnání, které jim umožní lépe zhodnotit vlastní 

p ipravenost na b žné zam stnání nebo naopak pot ebu 

dalších rehabilita ních program  a získat nebo obnovit 

pracovní dovednosti. Jde p edevším o nácvik pravidelné 

a v asné docházky, práce s paragony a finan ní 

hotovostí, získávání znalostí o zboží a všem, co s ním 

souvisí. Podstatnou sou ástí je podpora rozvoje 

komunikace s kolegy a zákazníky a zvýšení vlastní 

sebed v ry klient . 

 

Obecným cílem projektu je pomoci klient m 

prost ednictvím zam stnání dosáhnout zlepšení 

zdravotního stavu, kvality jejich života, zvýšení 

sob sta nosti a op tovného zapojení do spole nosti.  

 

Sou asn  se b hem tém  ty  let existence obchodu da í 

p ispívat k odstra ování p edsudk , které se na 

problematiku duševního onemocn ní vážou. Obchod se 

stal b žnou sou ástí infrastruktury dané lokality. 
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Zákazníci také pozitivn  hodnotí celkovou atmosféru 

obchodu a v dí, že zde dostanou pot ebné písemné i ústní 

informace k dané problematice. Sou ástí obchodu je také 

informa ní koutek, kde jsou pr b žn  aktualizovány 

informace z oblasti pé e o duševní zdraví. 

 

V pr b hu realizace projektu v roce 2009 došlo ke 

snížení po tu pracovník  zajiš ujících poskytování 

služby. P vodní po et dvou sociálních pracovník  byl 

zredukován na jednoho. Toto opat ení následn  vedlo 

k omezení po tu poskytovaných pracovních pozic 

v rámci služby, a to o jedno pracovní místo prodava e. 

D vodem této zm ny byla naše snaha o zachování služby 

pro klienty, a to i p es nedostatek finan ních prost edk , 

který by umožnil realizaci v p vodním rozsahu. 

 

V souvislosti s omezením provozu v  pr b hu roku 2009 

byla našim klient m k dispozici 3 pracovní místa na dobu 

cca 4 m síc . Šlo o 2 místa prodava  (1 m síc 

tréninkový + uzav ení dohody o provedení práce na 150 
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hod.) a 1 místo úklidového pracovníka (1 m síc 

tréninkový + uzav ení dohody o provedení práce na 60 

hod.).Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 erpalo (pop . 

vstoupilo do služby) rehabilitaci v obchod  celkem 9 

klient  – 5 žen a 4 muži. 5 klient  celý rehabilita ní 

program úsp šn  dokon ilo a pokra uje v dalších 

programech naší organizace. 2 klienti nadále pokra ují 

v erpání naší služby, 2 klienti kv li zhoršení 

zdravotního stavu program nedokon ili. 
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3. P echodné zam stnávání 

Vedoucí projektu: Gabriela Vopatová, DiS., Bc. Zde ka 

Veselá, DiS. 

 

Posláním služby P echodné zam stnávání je zvyšovat 

kvalitu života lidí s duševním onemocn ním 

prost ednictvím smysluplné innosti a spolupráce 

s druhými, tedy zapojením do práce. P echodné 

zam stnávání umož uje klientovi, aby si vytvo il 

pot ebnou kapacitu pro práci, získal dostate nou d v ru 

v sebe i okolí a aby získal pracovní zkušenosti. 

Sociální rehabilitace probíhá ve firmách na otev eném 

trhu práce, kde si klienti služby po dobu 6 m síc  trénují 

dovednosti pot ebné pro práci. asový rozsah jednoho 

místa nep esahuje 25 hodin týdn . Po celou dobu dostává 

klient  podle svých individuálních pot eb podporu od 

sociální pracovnice o. s. ESET - HELP. Ta je rovn ž 

v pr b žném kontaktu se zam stnavateli a pomáhá p i 

ešení eventuálních nejasností i potíží. Jejím úkolem je 

také vyhledávání a kontaktování nových vhodných 
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zam stnavatel  a vytvá ení rehabilita ních míst pro 

klienty služby. 

 

V roce 2009 byla sociální pracovnice služby, která je 

rovn ž kontaktní osobou pro zájemce o sužby 

zam stnávání, v osobním i telefonickém kontaktu s 

celkem  119 osobami.  

Z toho bylo 43 zájemc  o službu, s nimiž se jednalo  

osobn ; po et klient , kte í ekali na vstup do služby, byl 

15; po et klient , kte í prošli rehabilitací v rámci 

p echodného zam stnávání, byl 11. 

Z 11 klient  (6 muž  a 5 žen), kte í prošli rehabilitací, 1 

pokra oval na otev ený trh práce, 4 do podporovaného 

zam stnávání (následná služba – pomáhá vyhledat práci 

na otev eném trhu práce), u 1 klienta došlo ke zhoršení 

zdravotního stavu, 1 klient se rozhodl z stat doma a 4 

klienti pokra ují v rehabilitaci. 
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Nabídka rehabilita ních míst a po ty klient  v r. 2009 

 

Firma/ 
Adresa 

Stru ná charakteristika práce/prac. 
Doba 
 

Po et 
klient   

Klinika 
Eset, s.r.o. 

Úklid zahrady (zametání, hrabání 
listí apod.) 
 1 

Praha 11 Prac. doba: po, st, pá: 10:00-12:00 

Klinika 
Eset, s.r.o. 

Poch zky, pošta, odnos prádla do 
prádelny. 
 3 

Praha 11 Prac. doba: po, út, t, pá: 10:00-13:00 
hod, st 13:00–16:00 hod 

Klinika 
Eset, s.r.o. 

Pomocná administrativa 
(kopírování, zakládání do spis , 
laminování, kroužkování, skládání 
leták ). 
 

3 

 Praha 11 Prac. doba: po, st , t: 14:30-16:30 hod 

Trilabit, 
s.r.o. 

Pomocné kancelá ské práce a 
poch zky. 
 2 

Adresa: 
Praha 1 Prac. doba: po – pá 11:00–15:00 hod 

Drop In, 
o.p.s. 

Poch zky, pošta. 
 2 

Praha 1 Prac. doba: út, t. 10:00-12:00 hod  
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4. Podporované zam stnávání 

Vedoucí projektu: Bc. Tomáš Kasík 

Posláním služby je zvýšení kvality života lidí s duševním 

onemocn ním a získání sociální stability.  

 

To se uskute uje p edevším v rámci podpory v p ístupu 

na otev ený trh práce a pomoci p i výb ru, nalezení a 

udržení si práce, která odpovídá klientovým pot ebám, 

schopnostem, možnostem a zkušenostem. Sou asn  je 

cílem zvýšit úrove  samostatnosti klient , tj. 

zprost edkovat získání i rozvinutí jejich dovedností 

pot ebných k udržení se na trhu práce, posílit pracovní 

návyky a upevnit zájem o profesní rozvoj.  

Služba je ur ena lidem s duševním onemocn ním, kte í 

jsou motivováni pro hledání práce na otev eném trhu a 

kte í zárove  pro získání a udržení si pracovního místa 

pot ebují dlouhodobou podporu. Délka trvání podpory 

v rámci této služby a její intenzita závisí na aktuální 

pot eb  na stran  klienta. 
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Klient podporovaného zam stnávání není pasivním 

p íjemcem. Ve výb ru práce, v procesu plánování i p i 

formulování pracovních cíl  je jeho hlas ur ující, 

s pracovníkem se domlouvá na tom, jakým zp sobem 

bude jejich spolupráce probíhat. 

 

Pro klienty je d ležité uplatn ní v b žném pracovním 

prost edí a s tím spojené zvýšení sebeúcty a sebev domí, 

získání v tší kontroly nad každodenním životem, 

strukturování dne na volný as a pracovní povinnosti, 

rozší ení okruhu zájm , nové sociální kontakty a 

samoz ejm  zvýšení p íjm . 

 

Spolupráci ve služb  Podporované zam stnávání využilo 

v roce 2009 celkem 26 klient  (15 žen a 11 muž ). 

Prokazateln  získalo zkušenosti se zam stnáním na 

otev eném trhu práce 18 klient . 9 klient  pracovalo ke 

konci roku ve svých zam stnáních už déle než 6 m síc . 
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5. Centrum denních aktivit 

Vedoucí projektu: Anna Vaculíková, DiS. 

Cílem  Centra denních aktivit (dále CDA) je individuální 

rozvoj klient , zejména v oblasti zacházení s volným 

asem, zlepšení a rozvoj sociálních dovedností 

pot ebných pro sociální kontakt (spolupráce ve skupin ). 

Je místem, které jim pro tyto ú ely bezplatn  nabízí 

bezpe ný prostor pro realizaci aktivit a nápad  

samotných klient .  

 

Centrum denních aktivit je otev eno každý všední den od 

10:00 do 16:00. V odpoledních hodinách probíhají 

volno asové aktivity, na nichž se podílejí samotní klienti 

(výb r aktivit, jejich realizace). Jde o výtvarné a 

rukod lné innosti, sportovní aktivity, spole enské hry, 

programy zam ené na zlepšení a posílení pozornosti a 

pam ti. V centru probíhají také aktivity spojené s 

nácvikem pracovních a sociálních dovedností – innosti 
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související s provozem CDA (nákup potravin a va ení, 

zalévání kv tin, udržování spole ných prostor v istot ).  

Klienti mohou službu využívat dlouhodob  dle pot eb a 

individuálního plánu. 

 

V roce 2009 došlo ke zm n  metodiky služby CDA. 

Cílem bylo vytvo it jasná pravidla pro vstup a ukon ení 

služby, docházení do služby, individuální spolupráci, ale 

také vytvo ení podmínek pro v tší spoluú ast klient  na 

d ní v CDA. Dále byla nastavena užší spolupráce s 

Psychoterapeutickou a psychosomatickou klinikou ESET 

(zejména denní stacioná  pro psychotické pacienty), ímž 

se zlepšila návaznost nabízených služeb v rámci 

psychiatrické pé e.  

 

V r. 2009 navštívilo službu Centrum denních aktivit 47 

klient  (25 muž  a 22 žen). Nov   p íchozích bylo 12. 

Denn  navšt vuje CDA v pr m ru 8 klient , nej ast ji ve 

v kové kategorii 27 – 46 let. Pracovníci uskute nili s 

klienty b hem roku 2009 tém  4 500 kontakt . Celkové 
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snížení po tu klient  oproti minulým rok m je 

zp sobeno zm nou spojenou s nastavením nových 

pravidel, s ímž zárove  souvisí intenzivn jší spolupráce 

s klienty a celkové zkvalitn ní služby.  

 

V roce 2009 spolupracovalo se službou CDA šest 

dobrovolník . Jejich vnit ní potenciál, nabízenou pomoc 

a podporu jsme využívali zejména za ú elem obohacení 

programu, týkajícího se hlavn  odpoledních aktivit a 

va ení. Tímto bychom cht li všem pod kovat, zejména 

ob tavé Miluši Dolejšové.  
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Spolupráce s dobrovolníky 

Koordinátor dobrovolník : Anna Vaculíková, DiS. 

V rámci zkvalit ování pé e využilo o. s. ESET HELP 

pomoc a podporu dobrovolník , kte í se realizovali 

jednak ve služb  Centrum denních aktivit, jednak jako 

lekto i eduka ních kurz .  

V roce 2009 prob hly tyto kurzy: angli tina pro 

za áte níky, angli tina pro mírn  pokro ilé I. a II., 

konverzace v angli tin  s rodilým mluv ím, 

francouzština pro za áte níky a kurz práce s textovými 

programy na PC. Vzd lávací kurzy jsou otvírány 

v reakci na pot eby a zájmy klient , jsou pro všechny 

cenov  dostupné. Klienti platí pouze p lro ní symbolický 

poplatek 50,- K .   

V rámci služby Centrum denních aktivit dobrovolníci 

poskytovali podporu p i va ení, pomáhali a realizovali 

své nápady zejména v odpoledních programech. Došlo 

tak k rozší ení a zpest ení jídelní ku, k možnosti využívat 

aktivity, jako arteterapie, rukod lné a výtvarné innosti, 
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hraní spole enských her, návšt va zajímavých míst apod. 

Dobrovolníci tak vhodným zp sobem rozši ují možnosti 

klient  v oblasti volného asu. 
Dobrovolníci spolupracovali celkem s i 66 klienty (z toho bylo  

41 ú astník  kurz , vedených práv  dobrovolníky, a 25 klient  

CDA), V roce 2009 n kolikrát prob hlo setkání se 

skupinou dobrovolník , na kterých však byla malá ú ast 

kv li velké asové vytíženosti dobrovolník , proto jsme 

dále poskytovali pouze individuální podporu a vedení.  

Cht li bychom jmenovit  pod kovat všem 

dobrovolník m za jejich as a energii, kterou investovali 

do zkvalitn ní a rozší ení služeb pro klienty o.s. ESET 

HELP. 

 

Miluše Dolejšová  

Valerie Hurta  

Jáchym Kasabov  

Petra Kolovecká 

Barbora Kvasni ková 

Michal Nepraš  

Sarah Pam Svobodová  
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Renata Špalková 

Petra Š astná  

Karolína Veldová 

Kristyna Žá ková  

Milan Železný  

 

 

6. Chrán né bydlení 

Vedoucí projektu: Bc. Radka Pišt ková / Mgr. Petra 

Bodláková 

Posláním služby Chrán né bydlení je zvýšení kvality 

života osob se závažným duševním onemocn ním, 

zejména v oblasti bydlení, zvýšení jejich samostatnosti a 

nezávislosti, a posilování zdroj  podpory v jejich okolí, 

tj. sít  len  rodiny, p átel a známých. 

Cílem služby je získání i posílení d v ry ve vlastní 

samostatnost, upevn ní dovedností spojených s 

bydlením, získání a osvojení si  finan ní odpov dnosti, 
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dovednosti plánovat své denní innosti, schopnosti 

b žného využívání  ve ejných služeb, zvládnutí 

komunikace s lidmi ve svém okolí; dalším cílem je  

poskytnutí podpory rodin  a blízkým klienta, pomoc s 

nalezením a vytvo ením následného bydlení. Protože tyto 

cíle lze zabezpe it pouze se soub žným udržením a 

zlepšením zdravotního stavu, podílí se na této služb  

multidisciplinární tým tvo ený sociální pracovnicí našeho 

sdružení a psychiatrem a terénní psychiatrickou sestrou 

Kliniky ESET. 

Ob anské sdružení ESET - HELP nabízí rehabilitaci ve 

dvou chrán ných bytech  pro muže a ženy zvláš . Byty se 

nacházejí v panelových domech na Jižním M st  v Praze. 

Klienti mají možnost nau it se za asistence sociální 

pracovnice va it, udržovat byt v po ádku, hospoda it s 

pen zi a jednat na ú adech tak, aby po ukon ení 

rehabilitace dob e obstáli v každodenním život . 

V chrán ném byt  bydlí t i klienti, z nichž každý má sv j 

pokoj. Kuchy , chodba a WC s koupelnou jsou spole né. 
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V byt  je základní vybavení: nábytek, lednice, sporák, 

mikrovlnná trouba, nádobí, pra ka, žehli ka, vysava , 

televize. Každý obyvatel bytu si m že p inést své vlastní 

v ci nebo i nábytek tak, aby mu byl pobyt v chrán ném 

byt  p íjemný. 

Rehabilita ní program v chrán ném byt  pro muže 

využilo v roce 2009 celkem 5 klient , v chrán ném byt  

pro ženy využilo rehabilita ní program 5 klientek. 

Celkem tedy službu využilo 10 klient . Kapacita 

chrán ného bytu byla napln na klienty p ijatými v roce 

2008. V roce 2009 vstoupili další klienti, kte í budou v 

rehabilitaci pokra ovat i v roce 2010. 

V roce 2009 projevilo o službu Chrán né bydlení zájem 

52 zájemc , kterým se pracovníci v novali formou 

telefonické i osobní konzultace.  
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7. Sociální a pracovní za le ování osob s duální 

diagnózou 

Vedoucí projektu: Jana Smolová, DiS., MgA. Barbora 

Tomášová 

Cílem služby je zlepšení kvality života klienta – 

p edevším v oblasti pracovního za len ní a v oblasti 

sociálního za len ní (navazování vztah , trénink ešení 

konflikt , rozvoj komunika ních dovedností atd.). Dále si 

služba klade za cíl p ispívat ke stabilizaci i zlepšení 

klientova zdravotního stavu. Služba se snaží rozvíjet 
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dovednosti klient , jejich kompetence a samostatnost p i 

ešení náro ných životních situací. 

Cílovou skupinou služby jsou lidé s diagnostikovaným 

duševním onemocn ním (onemocn ní z okruhu psychóz, 

poruchy nálady, obsedantn -kompulzivní porucha) a 

zárove  závislostí na návykové látce i chování. 

Základní metou služby je p ípadové vedení (case 

management) a týmová multidisciplinární spolupráce 

mezi naším sdružením a Klinikou ESET (tým tvo í: case 

manager – sociální pracovník, psychiatr, terénní 

psychiatrická sestra a p ípadn  psycholog). Klí ový 

pracovník klienta (terénní sestra nebo case manager) ve 

spolupráci s týmem poskytuje klientovi podporu, pomáhá 

mu hledat  a realizovat vhodné ešení jeho životní 

situace. Role  case managera  spo ívá v zajišt ní a 

koordinaci vhodných služeb a podpory v míst , kde se 

klient zdržuje. 

Klienti do našich služeb p icházejí v dob , kdy jsou po 

zdravotní stránce stabilizováni a snaží se abstinovat. 
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P edpokladem k tomu, aby se jejich stav op t nezhoršil, 

je ešení jejich existen ních problém . Ve služb  jim 

proto pomáháme k zajišt ní základních p íjm  

(uplatn ním na trhu práce, získáním nemocenské, 

invalidního d chodu, dávek státní sociální podpory, 

dávek hmotné nouze aj.), se zajišt ním ubytování, 

zlepšením sociálních kontakt , rodinných vztah , v 

komunikaci s institucemi, pop . v dalších oblastech. U 

klient  se asto objevuje dlouhodobá zadluženost. 

Snažíme se je vést k tomu, aby vyhledali právní pomoc, 

nap . ob anských poraden, a pomáháme jim v dalším 

postupu, jednání s ú ady, soudy atp.  

Ve služb  bylo p ímo zapojeno 23 klient . Z toho 21 

obyvatel Prahy. Pokud klient nebyl z Prahy, v Praze se 

zdržoval, by  trvalé bydlišt  zde nem l. Mezi klienty 

bylo 11 žen a 12 muž . Sou asn  probíhaly sch zky s 13 

zájemci o tuto službu, kte í se pro službu DD dosud 

nerozhodli. S n kterými z nich probíhala užší spolupráce 

– p edevším byli motivováni k abstinenci, aby tak splnili 

podmínky vstupu do naší služby. Do služby b hem roku 
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vstoupilo 7 nových klient .  B hem roku 8 klient  službu 

ukon ilo: z nich jeden zem el, s jedním byla služba 

ukon ena, protože nedodržel podmínky spolupráce, jedna 

klientka p ed ukon ením služby postupn  p ešla do 

služeb jiné spolupracující organizace – chrán ného 

bydlení. S ostatními byla služba ukon ena po vzájemné 

dohod , protože jejich pom ry se stabilizovaly. Ve služb  

se tak  celkov  spolupracovalo s 36 klienty. Z toho bylo 

16 muž  a 20 žen. Naše klientela pocházela v tšinou 

z Prahy, nejvíce z oblasti ÚM  Prahy 11, ale i z mnoha 

dalších m stských ástí. 

 

8. Terénní program pro uživatele návykových látek  

Vedoucí projektu: Bc. Simona Sklená ová, PhDr. Alice 

Hole ková 

 Základním cílem služby je zlepšení celkové životní 

situace uživatel  drog, a to zejména prevencí infek ních 

onemocn ní a jejich ší ení, prevencí zhoršení zdravotního 

stavu a sociální situace uživatel  drog. Za velmi d ležité 
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považujeme také poskytování odborn  podložených 

informací o dané problematice. D ležitá je také podpora 

a motivace p i aktivitách klient  vedoucích ke zlepšení 

jejich životního stylu a sociální situace.   

 

Poskytované služby:  

 Program vým ny injek ního materiálu 

 poradenství o zdravotních rizikách spojených s 

užíváním drog poskytování informací o bezpe n jším 

užívání drog a bezpe ném sexu 

 zdravotní ošet ení 

 distribuce alobal , dezinfek ních polštá k , kyseliny, 

vod, kondom , obvaz  a dalšího zdrav. Materiálu, a 

vitamínový servis,  

 základní sociální a právní poradenství a pop ípad  

doprovody do r zných institucí 

 zprost edkování kontaktu s ostatními za ízeními v 

systému pé e o uživatele drog 

 mapování drogové scény v regionu. 



34

 

Projekt úzce spolupracuje s AT ordinací 

Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, 

za ízeními reziden ní pé e, dalšími nízkoprahovými 

za ízeními, sociálními kurátory apod. Dále 

spolupracujeme se sociálním odborem Ú adu M  Prahy 

11, protidrogovou koordinátorkou Ú adu M  Prahy 11, 

ÚM  Praha 14 a v neposlední ad  s protidrogovými 

koordinátorkami KOPPR p i MHMP. 

Rok 2009 nebyl pro naši službu p íliš p íznivý. Došlo k  

poklesu klient , který byl ovlivn n n kolika faktory: 

zrušením kontaktního místa -  bu ky u metra Opatov, 

snížením po tu pracovník  a nedostatkem materiálu na 

za átku roku. Klienti po více než dvoum sí ním období, 

kdy jsme jim nemohli poskytnout pot ebný materiál, již 

p estali mít zájem o využívání služby. I p esto se nám 

poda ilo její fungování, i když v omezené mí e, udržet.  

Za átkem roku 2010 již m žeme íct, že se stav postupn  

stabilizoval, a da í se nám klienty znovu nakontaktovat. 
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Významným faktorem, který by nám m l  pomoci získat 

zp t vyšší po et klient , bylo zakoupení auta pro pot eby 

terénních program .  

P ehled výkon  za rok 2009 

Po et kontakt   208 
Vým nný program  140 
P ijaté injek ní st íka ky  30 741 
Vydané injek ní st íka ky  26 848 
Volání na terénní mobil  184 
Po et sebraných injek ních 
st íka ek  

152 

P ípadová práce  26 
 

 

9. Právní a sociální poradna pro osoby s duševní 

poruchou 

Vedoucí projektu: Mgr. Jana P ová 

Sociální a právní poradna poskytují bezplatné 

poradenství klient m s duševním onemocn ním. Lidé, 

kte í trpí duševním onemocn ním, asto postrádají 

schopnost orientace v sociáln  právní problematice, 
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p itom jejich problémy v sociální oblasti bývají velmi 

úzce provázány s jejich neuspokojivým zdravotním 

stavem, proto pot ebují pomoc p i hledání vhodných 

ešení i p i vyjednávání s r znými institucemi. V tšina 

z nich jsou osoby s velmi nízkými p íjmy, a b žné 

advokátní služby jsou jim proto finan n  nedostupné. 

Služby poskytují právník (Mgr. Milan Milner) a sociální 

pracovnice (Mgr. Jana P ová), a to na základ  

telefonického i osobního objednání. Klient m, pokud to 

požadují, je zajišt na anonymita. 

Nej ast jšími problémy, které klienti eší v právní 

poradn , jsou dluhy (exekuce, insolven ní ízení atp.), 

rozvod (žádost o rozvod, informace o pr b hu 

rozvodového ízení, výživné), ob ansko-právní 

problematika v oblasti bydlení, d dické ízení atd. B hem 

konzultace právník poskytuje klient m pot ebné 

informace o možnostech ešení, poskytuje rady se 

sepsáním žádostí, odvolání, žalob apod. Právník však 

poskytne pouze odbornou radu jak postupovat, konkrétní 
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kroky (sepsání odvolání, návrhu, vyjád ení) si musí 

vypracovat klient bu  sám, nebo s pomocí sociální 

pracovnice poradny. Právník také klienty nezastupuje 

u soudních i obdobných ízení. 

V sociální poradn  jsou ešenými tématy zejména 

problematika nárok  na d chod (žádosti o d chod, 

pomoc p i vy izování pot ebných podklad ), 

nemocenských dávek (podp r í doba, výplata dávek) a 

nedostatek financí (možnost zam stnání p i invalidním 

d chodu, nárok na sociální dávky). 

Právní poradna je k dispozici klient m jednou m sí n  

v rozsahu 2-3 hodiny. Sociální poradna nabízí své služby 

1-2x za 14 dní v rozsahu ty  hodin, resp. v rozsahu 

objednaných klient . Právník nebo sociální pracovnice 

poskytnou v jednom konzulta ním dni poradenství 

pr m rn  t em až ty em klient m. Doba konzultace 

vychází z individuální pot eby klienta, zpravidla trvá 30 

minut. Pokud jde o složit jší problematiku, je služba 

poskytována opakovn  až do jejího vy ešení. 
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Právník v roce 2009 poskytl celkem 34 osobních 

konzultací (23 ženám, 10 muž m). Sociální pracovnice 

podala 149 osobních konzultací (38 ženám, 21 muž m). 

V tšina klient  byli ob ané Prahy 11. 

 

10. Eduka ní kurz pro rodinné p íslušníky 

psychiatrických pacient  

Koordinátorky projektu: Mgr. Kate ina Kostlánová, 

Anna Vaculíková, DiS. 

  Stejn  jako v minulých letech byl i v roce 2009 

uskute n n projekt, jehož cílem je zkvalitn ní komplexní 

pé e o dlouhodob  duševn  nemocné a jejich p íbuzné v 

návaznosti na další programy realizované o. s. ESET - 

HELP. Eduka ní kurz pro rodinné p íslušníky vychází z 

pot eby lépe informovat nejbližší okolí klient  o pr b hu 

nemoci a možnostech lé by. P edstavy o závažnosti 

nemoci bývají asto zkreslené, což komplikuje 

terapeutické úsilí odborník .  
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Díky kurzu mají blízké osoby klient  možnost získat 

teoretické i praktické poznatky o problematice 

psychotického onemocn ní. Kurz je tak zam en 

p edevším na zkvalit ování vztah  v rodinách 

nemocných. Tím se m že zvyšovat celková úsp šnost 

lé by a snižovat riziko relapsu onemocn ní. Cílem 

setkávání je krom  získávání teoretických poznatk  z 

r zných oblastí, v etn  problematiky soužití s duševn  

nemocným lov kem, p edevším vzájemná podpora, 

vým na informací a praktických zkušeností ú astník  

kurzu.   

Eduka ní kurz pro rodinné p íslušníky psychiatrických 

pacient  prob hl v období od 23. 9. do 2. 12. 2009. V 

rozmezí dvou týdn  bylo uskute n no 6 dvouhodinových 

setkání. Kurz absolvovalo 12 ú astník . Celkem 5 

lektor  (3 léka i psychiat i, 1 sociální pracovník, 1 

psycholog) p edneslo tato témata:  

 Schizofrenie a psychotické epizody (vymezení, 

p í iny, pr b h, p íznaky nemoci, vliv na život 
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rodiny, stigmatizace, prevence relapsu),  

 Sociální problematika (zam stnávání lidí s 

duševním onemocn ním, invalidní d chody, 

dávky sociálního zabezpe ení),  

 Lé ba schizofrenie (druhy, ú inky a užívání lék , 

rizika),  

 Lé ba schizofrenie – rehabilitace (vymezení, 

p ístupy a formy rehabilitace, informace o 

existujících rehabilita ních programech),  

 Lé ba schizofrenie – psychoterapie (vymezení a 

druhy psychoterapie, rodinná terapie).  

 Šesté - záv re né setkání bylo zam eno na 

zhodnocení pr b hu kurzu, dotazy a zp tnou 

vazbu ú astník , nabídku následných aktivit a 

programu svépomocné skupiny pro p íbuzné 

duševn  nemocných osob.  

 

Dne 14. 1. 2010 se ve spolupráci s organizátory kurzu 

uskute nilo první setkání svépomocné skupiny 

rodinných p íslušník  psychiatrických pacient . Cílem 
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návazné svépomocné skupiny je získávání dalších 

informací o problematice života s psychózou, sdílení 

zkušeností a vzájemná emo ní podpora p íbuzných 

dlouhodob  duševn  nemocných osob. 

 

11. Letní resocializa ní pobyt pro osoby 

s dlouhodobým duševním onemocn ním 

Koordinátorky projektu: Jana Podhajská, DiS. a Anna 

Vaculíková, DiS. 

 Resocializa ní pobyt se konal v termínu od 15. do 18. 

zá í 2009 na rekrea ní chat  v Perninku v Krušných 

horách. Prostory rekrea ní chaty byly vhodné pro 

po ádání spole enských aktivit a také umožnily p ímý 

nácvik sociálních dovedností, nap . va ení a další innosti 

s tím spojené.  

P ed samotnou realizací pobytu byla uskute n na 2 

setkání všech zájemc  o ú ast na pobytu. První setkání 
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bylo zam eno p edevším na vzájemné seznámení 

klient , poskytnutí základních informací o pobytu a dále 

na zodpov zení otázek. Klienti m li možnost vyjád it svá 

p ání a p edstavy o plánované akci. Obsahem druhého 

p ípravného setkání bylo již konkrétní plánování 

spole n   strávených dn .  Cílem  tohoto  setkání bylo  co  

nejv tší zapojení klient  tak, aby program odpovídal 

nejvíce jejich pot ebám. Vyjma plánování konkrétních 

výlet  se klienti podíleli také na sestavení jídelního lístku 

atp. Došlo také ke zmírn ní obav z nového prost edí, 

nových lidí a cesty. 

Asi m síc po návratu z pobytu se konalo setkání 

ú astník  pobytu v Centru denních aktivit o.s. ESET-

HELP, na kterém se promítaly fotografie, a s odstupem 

se klienti mohli znovu vyjád it k realizovanému 

resocializa ními pobytu. Jejich hodnocení se jeví vesm s 

pozitivní a zaznamenáváme zájem o opakované 

uspo ádání podobné akce. U n kterých klient  si po 

návratu z pobytu pracovníci povšimli v tší otev enosti a 
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zárove  upevn ní vztah  s ostatními klienty a n kdy i 

zvýšení sebed v ry. 

Pobytu se ú astnilo celkem 12 lidí s dlouhodobým 

duševním onemocn ním z toho 9 muž  a 3 ženy ve v ku 

od 26 do 59 let, p evážn  z Prahy. 

Vzhledem k zájmu klient , dlouhodobým zkušenostem 

o.s. ESET-HELP s po ádáním resocializa ních pobyt  a 

k úsp šnosti projektu v roce 2009 plánujeme realizovat 

obdobný projekt i v roce 2010.  

Zp tná vazba od klient  (citace z vypln ných anonymních 

dotazník ) 

 „Výlety byly pro m  pon kud náro né. 

Nevím ale, co bych ud lal líp. N co bych si mohl 

vždycky najít. Chvilkami jsem se cítil ohrožen 

recidivou kou ení - byl jsem p edevším mezi 

ku áky. Ale dob e to dopadlo. Aspo  zatím.“ 
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 „Plus - výborná kuchy , p átelská 

atmosféra, tolerantní terapie, málo televize, 

navázání kontakt .“ 

 „Co se mi líbilo na tomto výlet … Dobré 

jídlo, že p ipravuji, výlety, že se konají. Dobrý 

lidi, že tu jsou, je tu hlavn  klid a pohoda, istý 

vzduch. Nelíbilo se mi – aby tu vzduch byl víc 

istý, aby bylo ješt  víc procházek.“ 

 „Nelíbilo – t žko íct. N co by se t eba 

našlo, ale pokud ano, í je to vina? Škoda, že 

nerostly houby. Ale co se dá d lat?“ 
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12. Anonymní psychologická poradna a internetová 

poradna 

Vedoucí projektu: Mgr. Dana Illanová 

Internetová poradna je dnes díky široké dostupnosti 

internetu snadno p ístupná ve ejnosti. Její výhodou je její 

anonymita a ur itá nezávaznost. Využije ji tedy daleko 

širší oblast lidí, a tedy i ti, kte í by jinak asi nevyhledali 

nebo dlouho váhali vyhledat odbornou pomoc. Jako 

p íklad m žeme uvést problematiku sociální fobie. 

Dotazy s touto problematikou tvo í asi 10%. 

V roce 2009 poradna nadále plnila úkol p edevším 

zprost edkovatele kontakt  na poskytovatele 

psychosociálních služeb.  

V rámci poradny má ve ejnost možnost krátkodobé 

krizové intervence i poradenského kontaktu v podob  

pohovoru s psychologem. P evažují dotazy anonymní, 

takže není vždy možné ur it, z jakého regionu tazatel 

pochází, taková informace obvykle vyplývá až p i 
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konkrétním poskytování kontaktu na doporu ené 

za ízení. V tší ást tvo í tazatelé z Prahy. Na osobní 

konzultaci docházejí p edevším lidé z Prahy a okolí. 

Lidem ze vzdálen jších míst poskytujeme kontakt podle 

udaného bydlišt . 

Nej ast jší problematikou z stávají problémy vztahové, 

komunika ní a psychosomatické. Asi t etina dotaz  se 

týká problém  se závislostí (alkohol, drogy, gambling). 

U všech typ  dotaz  jde bu  p ímo o kontakt s lidmi, 

kte í sami mají potíže a hledají pomoc, nebo s jejich 

blízkými, kte í se snaží získat n jaké informace o 

možnostech lé by a ešení dané situace.  

asto se na nás obracejí s dotazem i mladiství, kte í 

vnímají sv j problém v psychosociální oblasti nebo 

p ímo se závislostí bu  u sebe, nebo u spolužáka i 

kamaráda. Obvykle jde o prvokontakt  s odbornou pé í. 

Pro tuto ást populace je obtížné navštívit léka e nebo 

n jaké lé ebné centrum, asto ani o takové možnosti 

nev dí, nicmén  se pot ebují sv it, najít podporu a 
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pomoc s praktickým ešením svého problému. I t mto 

pak dáváme kontakty na vhodné za ízení. 

Návaznost pé e nem žeme vždy hodnotit, ale pokud 

dotaz t chto klient  zahrnuje nabídku program  kliniky 

ESET a je pro n j z hlediska místa bydlišt  naše klinika 

dostupná, dostávají kontakt na kliniku ESET a zde je 

návaznost a spolupráce velmi dobrá. 

B hem roku 2009 op t p evážná ást nápln  innosti 

poradny sm ovala na odpovídání dotaz  prost ednictvím 

e-mailu. Zodpov zeno bylo 246 dotaz , osobní kontakt 

prost ednictvím anonymní poradny vyhledaly 4 osoby. E-

mailové dotazy docházely pr b žn  b hem celého roku a 

také se na n  pr b žn  odpovídalo. Klienti se do 

anonymní poradny hlásili nej ast ji prost ednictvím e-

mailu, ob as zvolili p ímo telefonický kontakt. 

Anonymní poradna pro osobní návšt vu má vymezený 

as v pond lí odpoledne 13.00 – 16.00 h, nicmén  je 

nutno se nejd íve objednat. Po dohod  je možno najít i 

jiný termín (pond lí až tvrtek).  
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Poradna byla v roce 2009 nadále vyhledávanou službou, 

po et e-mailových dotaz  i osobních návšt v se drží 

p ibližn  na stejné úrovni jako v p edcházejícím roce.  

Nadále plní úkol p edevším zprost edkovatele kontakt  

na poskytovatele psychosociálních služeb. 

V p íštím roce je plánováno pokra ování projektu ve 

stejném rozsahu. 

 

13. Zapojení klient  do zvyšování kvality služeb o. s. 

ESET - HELP 

Valná hromada klient  

Jednou m sí n  probíhá setkání klient  o. s. ESET – 

HELP a pracovník  sdružení. Obvykle se jej ú astní 

p edseda p edstavenstva sdružení. Spole né setkání 

poskytuje pracovník m zp tnou vazbu a je prvkem ú asti 

klient  v ízení sdružení. Pro klienty je prostorem pro 

vyjád ení spokojenosti i nespokojenosti 

s poskytovanými službami. Z každého setkání po izuje 
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zápis vždy jeden z klient . Zápis je k dispozici všem 

pracovník  a klient m sdružení. 

 

Klientská rada (také Rada uživatel ) 

Je poradním orgánem p edstavenstva sdružení. Valná 

hromada klient  volí své zástupce - Radu uživatel . Ta 

sleduje zájmy, pot eby, p ání a p ipomínky klient  a 

alespo  dvakrát do roka se setkává s p edstavenstvem 

sdružení, kde p edkládá svoje návrhy, nápady a 

doporu ení na zm ny vedoucí ke zlepšení a zkvalitn ní 

jednotlivých služeb o. s. ESET HELP. 

 

Podpora svépomocných aktivit klient  

And lská k ídla 

Ob anské sdružení And lská k ídla je sdružení lidí 

majících zkušenost s duševním onemocn ním. Sdružení 

vzniklo za podpory o. s. ESET - HELP v roce 2008, jeho 

cílem je podpora svépomocných aktivit dosp lých 

postižených závažnou duševní nemocí. Snaží se o 
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finan ní a materiální zajišt ní podmínek pro realizaci 

projekt  zam ených zejména na kulturní aktivity a 

zájmové innosti.  

O.s. ESET HELP poskytují o. s. And lská k ídla podporu 

a pomoc zejména p i získávání finan ních prost edk , 

konkrétn  p i psaní a podávání žádostí o grant.  

Více o And lských k ídlech najdete na: 

http://www.andelska-kridla.websnadno.cz/. 

 

asopis O ko 

asopis je ízen redak ní radou klient . Vychází 

tvrtletn  a p isp vateli jsou p edevším klienti 

ob anského sdružení ESET – HELP. Sdružení tuto 

aktivitu podporuje pouze materiáln  (zajišt ní tisku). 
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Po et klient , kte í využili služeb o. s. ESET – HELP 

v roce 2009 (nejsou zahrnuti zájemci o službu) 
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Finan ní hospoda ení
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Struktura výda sdružení:

Struktura p íjm sdružení:
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POD KOVÁNÍ  

Za finan ní podporu d kujeme: 
Fondu T-Mobile prost ednictvím nadace VIA 
Hlavnímu m stu Praha 
M stské ásti Praha 4 
M stské ásti Praha 11 
M stské ásti Praha - Dube  
MPSV 
MZ 
Nadaci BONA 
RVKPP 
  
Za darování služby, v cného daru i poskytnutí služby: 
ALZA cz. 
Drop In, o.p.s. 
Mgr.Milan Milner 
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, s.r.o. 
SynCon 
Trilabit, s.r.o. 
VIDA, o.s. 
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AKTUÁLNÍ KONTAKTY:

P EDSTAVENSTVO SDRUŽENÍ 

MUDr.Ond ej P , p edseda p edstavenstva
Vejvanovského 1610/1, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879 80, e mail: eset.pec@volny.cz

Mgr. Marie Suková, lenka p edstavenstva
e mail: Marie.Sukova@seznam.cz

MUDr. Milena Her íková, lenka p edstavenstva
e mail: mhercikova@seznam.cz
 
Finan ní manažer 

Ing. Ji í Augusta
Starodube ská 5/99, 107 00 Praha 10
Tel:272 920 297, e mail: finance@esethelp.cz
 
Projektový koordinátor 

Šístková V ra
Starodube ská 5/99, 107 00 Praha 10
Tel.: 774227657, e mail: vera@roc.cz
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Organiza ní a administrativní pracovníci 

Kancelá  sdružení 

Jana Kytková
Starodube ská 5/99, 107 00 Praha 10
Tel: 774 186 262, e mail: office@esethelp.cz

Pracovník pro hospodá skou správu sdružení 

Renata Konopásková
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879, e mail: klinikaeset@volny.cz
 
Mzdová ú etní 

Jana Škarecká
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
Tel/fax:272 940 879, e mail: eset.kancelar@volny.cz



62

VEDENÍ  PROJEKT   A  JEJICH  PRACOVNÍCI 

Regionální systém pé e na Praze 11
MUDr. Ond ej P
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 940 879 80
eset.pec@volny.cz

Vedoucí rehabilitace
Jana Podhajská, DiS.

Hekrova 805, 149 00 Praha 4

Tel.:739 630 201, e mail: esethelp@volny.cz

P echodné zam stnávání
Bc. Zde ka Veselá

Hekrova 805, 149 00 Praha 4

Tel/fax: 272 937 712, e mail:prech.zam@esethelp.cz

Centrum denních aktivit
Anna Vaculíková, DiS., Jana Šnauerová

Hekrova 805, 149 00 Praha 4

Tel/fax: 272 937 712, e mail: centrum@esethelp.cz

Podporované zam stnávání
Bc. Tomáš Kasík

Hekrova 805, 149 00 Praha 4

Tel/fax: 272 937 712, e mail: podpor.zam@esethelp.cz
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Tréninková resocializa ní kavárna
Mgr. Kate ina Kostlánová, Bc. Tereza Vrbová

Hekrova 805, 149 00 Praha 4

Tel/fax: 272 937 712, e mail: kavarna@esethelp.cz

Tréninkové chrán né bydlení
Radka N mcová, DiS.

Hekrova 805, 149 00 Praha 4

Tel/fax: 272 937 712, e mail: chranenebydleni@esethelp.cz

Sociální poradna
Mgr.Barbora Tomášová, Bc. Zde ka Veselá

Vevanovského 1610, 149 00 Praha 4

Tel/fax: 272 940 712, e mail: socialni.poradna@esethelp.cz

Anonymní psychologická internetová
poradna
Mgr. Dana Illanová
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 937 712, e mail: poradna@esethelp.cz

Sociální a pracovní za le ování osob
s duální diagnózou
MgA. Barbora Tomášová,
Hekrova 805, 149 00 Praha 4
Tel/fax: 272 937 712, e mail: dualky@esethelp.cz
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Terénní programy
PhDr. Alice Hole ková, Jana Šnauerová, Oto Wichterle
Starodube ská 5/99, 107 00 Praha 10
Tel: 721 240 191, e mail: teren.drogy@esethelp.cz

Tréninkový obchod
Radka Havlíková
Galerie Vážka, Brandlova 1641, 149 00 Praha 11
Tel.:267 914 611, e mail: galerie.vazka@esethelp.cz

Vzd lávací seminá e
MUDr. Ond ej P a Renata Konopásková

Tel/fax: 272 940 879 80, e mail: klinikaeset@volny.cz
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FOTOGALERIE 

 

Porada týmu 

 

P edseda sdružení  se raduje 
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Statistika je d ležitá 

 

Výlet v Perninku 
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Z workshopu 

 

Centrum denních aktivit 
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