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Vážení přátelé,
právě držíte v ruce 1. výroční zprávu občanského
sdružení VIDA a to za rok 2004.
Nejprve mi dovolte poděkovat:
— Všem zaměstnancům a externím spolupracov
níkům sdružení
— Všem pracovníkům veřejné a státní správy,
kteří vycházejí vstříc naší práci
— Všem, kteří nás v loňském roce podpořili, a to
ať již finančně, materiálně nebo „jen“ morálně
Hlavním projektem sdružení je projekt VIDA
center (informačně poradenská centra v oblasti
duševního zdraví a nemoci vedená lidmi s dušev
ním onemocněním s podporou profesionála),
která fungují na 7 místech v ČR.
VIDA centra vznikla jako samostatný projekt
Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (dále jen
CRPDZ) v r. 2001.
Záměrem projektu byla odpověď na čtyři potřeby:
— využít potenciálu uživatelů péče o duševní
zdraví, jejich důvěrné znalosti nemoci, léčby
a životních situací duševně nemocného člověka
— podat uživatelům péče potřebné zasvěcené
informace o léčbě a životě, o řešení rozličných
zátěžových situací, které s sebou nemoc nese,



z pohledu toho, kdo sám tím vším prošel a ví tedy
přesněji než profesionál, co se může stát a jaká
řešení a postoje jsou nejschůdnější a současně
životu a rehabilitaci nejpřínosnější (dobré zkuše
nosti)
— dát uživatelům péče strukturovanou činnost,
při níž by aktivně pomáhali a současně, skrze
poskytování pomoci, se rehabilitovali
— pokusit se aktivizovat uživatelské hnutí

nosti informačních center VIDA a odpovědí jak na
jejich potřeby, tak i na potřeby rozvoje uživatel
ského hnutí v České republice. Od roku 2001 pra
covalo ve VIDA centrech celkem 78 lidí s vlastní
zkušeností s duševním onemocněním.
Tento rok byl rokem výrazných úspěchů, no
vých projektů i změn. Udělali jsme zásadní krok
k upevnění stability organizace a plánování další
činnosti. Mimo projektu VIDA center jsme realizo
vali projekt Malujeme svůj prostor – „Namaluj si
ideální léčebnu nebo jedno její oddělení“, vznikla
Mediální skupina, ve spolupráci s o. s. Kolumbus
jsme začali podporovat spolupráci uživatelských
organizací a svépomocných skupin, zorganizo
vali jsme informační akci „Komu je rady, tomu je
pomoci“.
Rok 2004 byl také rokem, ve kterém se zásadním
způsobem rozvíjela spolupráce s ostatními organi
zacemi.

I přes nejednoduchou finanční situaci a každo
denní nejistotu jsme dokázali poskytovat kvalitní
služby.
Obavy v nás vyvolává zejména pokračující nejis
tota financování našich služeb v následujících
letech. Věříme, že díky spolupráci nestátních orga
nizací a státní správy bude tento problém vyřešen
a že nedojde k rozpadu již vytvořené sítě odbor
ných služeb v oblasti duševního zdraví a s tím sou
visejících významných společenských škod a dlou
hodobých důsledků.
Ještě jednou děkuji spolupracovníkům, partne
rům, sponzorům, dobrovolníkům a přátelům
VIDA, o. s. za podporu a pomoc a přeji nám všem
mnoho zdraví a úspěchů




Mgr. Jitka Styblíková
Ředitelka VIDA, o. s.

Již během prvního roku, kdy vzniklo sedm VIDA
center v ČR, se ukázalo, že zvolený postup je
nosný. Uživatelský zájem o činnost ve VIDA cent
rech je značný, počet zájemců o získání informací
ve VIDA centrech plynule stoupá.
Rovněž se ukázalo, že VIDA centra jsou
významným zdrojem informací pro profesionály
zejména v podávání zpětné vazby.
Projekt nám začal vzkvétat pod rukama a rozví
jet se. Na začátku roku 2003 porada širokého pléna
VIDA center dospěla ke zjištění, že je třeba ustano
vit nestrannou a nezávislou metodicko vzdělávací
asistující střešní organizaci. A tak 15. 8. 2003 bylo
zaregistrováno nové občanské sdružení VIDA.
Po zkušenostech a reflexi činnosti VIDA cen
ter lze říci, že vznik střešní organizace VIDA byla
žádoucím a logickým vyústěním dosavadní čin



Občanské sdružení VIDA je nestátní neziskovou
organizací, která od roku 2003 pracuje v oblasti
duševního zdraví a nemoci.
Sdružení vzniklo zápisem na Ministerstvu vni
tra ČR pod číslem VS/1-1/54 795/03-R ze dne 15. 8.
2003.
Bylo založeno Mgr. Marií Sukovou, Mgr. Jit
kou Styblíkovou a Mgr. Mirkou Styblíkovou k zajiš
tění projektu Informačních center, který vytvořilo
CRPDZ.
VIDA, o. s. je uživatelská organizace (tzn. lidí
s vlastní zkušeností s duševní nemocí), která smys
luplně využívá osobní příběh v pomoci stejně han
dicapovaným lidem, rodičům a příbuzným i široké
veřejnosti.

Naše sdružení si uvědomuje, že přímé zapojení
uživatelů je velmi podstatné při tvorbě a prosazo
vání veškerých oficiálních dokumentů i metodik
v oblasti péče o duševní zdraví – je tak zajištěna
okamžitá zpětná vazba právě těch, jichž se doku
menty týkají.

Poslání
Posláním VIDA, o. s. je aktivizovat a udržovat
aktivní zapojení lidí s duševním onemocněním do
systému péče o duševně nemocné.
S respektem, důvěrou, diskrétností a nestranně
vést osoby s duševním onemocněním k sebereali
zaci, sebeurčení, rozvoji a životaschopnosti.

Cíle
— C
 ílem VIDA, o. s. je vytvoření menu – plánu pří
ležitostí pro aktivní účast uživatelů
— Připravit uživatele, aby byli schopnými part
nery pro profesionály
— Strukturálně rozvíjet síť VIDA center v ČR





Název organizace — ——————————————
Působnost — —————————————————
Organizační forma (forma právní subjektivity) — —
IČ — —————————————————————
Registrace — —————————————————
Bankovní spojení a číslo účtu — ————————
Adresa organizace ———————————————
Telefon — ——————————————————
E-mail — ———————————————————
Internet — ——————————————————

VIDA
celostátní
občanské sdružení
266 366 54
VS/1-1/54 795/03-R ze dne 15. 8. 2003
Česká spořitelna – 215178359/0800
sídlo: Kamenická 25, 170 00 Praha 7
kontaktní adresa: V Horkách 12, 140 00 Praha 4
+420 233 372 668, +420 775 585 352
vida@vidacentrum.cz
www.vidacentrum.cz

Orgány sdružení
V roce 2004 mělo sdružení 27 řádných členů (více než 50 % bylo lidí s duševním onemocněním),
z toho 22 fyzických osob a 5 právnických osob.
Správní rada
— Předsedkyně ———————————————— Mgr. Mirka Styblíková
— Místopředsedkyně — ———————————— Jana Piškytelová
— Členové —————————————————— Mgr. Jitka Styblíková, Jana Dvořáková, DiS.
(nyní Podhajská); Jiří Klepač, Radka Špringrová,
Karel Vašíček RNDr.
Kontrolní komise
— Předseda — ———————————————— Karel Dušek
— Členové —————————————————— Jiří Fučík, Naděžda Petrovová, Zdeněk Kolesa
Management sdružení
— Ředitelka — ———————————————— Mgr. Jitka Styblíková
— Rozvojový pracovník a koordinátor projektů —— Mgr. Mirka Styblíková
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A VIDA centra
VIDA centrum je informačně poradenské centrum
pro problematiku duševního zdraví a nemoci.
VIDA centra jsou vedená uživateli psychiatric
kých služeb s podporou profesionála.
Uživatelé psychiatrických služeb poskytují bez
prostřední podporu a cílené informace na základě
zpracovaných adresářů daného regionu a na
základě vlastních zkušeností a prožitků.

Cíl
Poskytovat „nízkoprahově“ dostupné informace
a rady v oblasti duševního zdraví a nemoci, o sys
tému péče o duševní zdraví, o poskytovatelích
a uživatelích služeb.

Cílová skupina
— L
 idé s duševním onemocněním
— Rodiče, příbuzní a blízcí duševně nemocných
— Odborníci nebo profesionálové pracující
v oblasti péče o duševní zdraví
— Ostatní lidé zajímající se o tuto problematiku
nebo široká veřejnost

Historie projektu
Projekt „Svépomocná informační centra uživa
telů“ vznikl v roce 2001 pod organizací CRPDZ. Byl
financován MZ ČR a GGZ Netherlands. Po výbě
rovém řízení vzniklo 7 VIDA center s podporou
těchto organizací:
Brno – Sdružení Práh
Jeseník – Zahrada 2000
Jihlava – VOR Jihlava
Mladá Boleslav – ČSDZ Mladá Boleslav
Pardubice – Péče o duševní zdraví – region Pardu
bice
Praha – BONA o. p. s., Eset Help, Fokus Praha
Ústí nad Labem – Self Help
Projekt VIDA center se v roce 2003 osamostat
nil vznikem nového občanského sdružení VIDA.
VIDA, o. s. začalo samostatně fungovat od roku
2004. Tato výroční zpráva je její první. Proto jsme
se rozhodli vám alespoň v krátkosti nabídnout
malé shrnutí za roky 2001, 2002 a 2003.
2001
— Výběrové řízení na místa vzniku informačních
center (Brno, Jeseník, Jihlava, Mladá Boleslav,
Pardubice, Praha, Ústí nad Labem)
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— N
 astavení fungování informačních cen
ter (výběr týmu, prostor, určení návštěvních
hodin…) – návštěvní hodiny ve VIDA centru
— Změna názvu ze SICU (Svépomocné infor
mační centrum uživatelů) na „Informační
centrum pro problematiku duševního zdraví
a nemoci (ICPDZN)
2002
— Změna názvu z ICPDZN na VIDA¡ (španělsky
život, Vize – Informace – Důvěra – Asistence,
Vida co dokážeme)
— Soutěž mezi pracovníky VIDA¡ o návrh loga
(1. místo Eva Kochová, 2. místo Zdeněk Košek)
— Změna v organizační struktuře týmu VIDA cen
ter (do 2002 – koordinátor (většinou profesi
onál) + pracovníci, od 2002 – koordinátor +
odborný poradce [uživatel] + pracovníci)
— Vznik webu: www.vidacentrum.cz
— Vznik minimálních standardů + etického
kodexu VIDA center
— Celorepubliková setkání, průběžná čin
nost, vzdělávací akce, konference, Týdny pro
duševní zdraví (dále jen TDZ)
2003
— Změna názvu z VIDA¡ na VIDA centrum
— Změna loga
— Rozšíření služeb mimo návštěvní hodiny – náv
štěvy PL, oddělení nemocnic…
— Možnost kontaktu také emailem, telefonem
— Přednášková činnost (např. v knihovně v Pel
hřimově apod.)
— Aktualizace a zpřesnění minimálních stan
dardů a etického kodexu
— Celorepubliková setkání, průběžná činnost,
vzdělávací akce, konference, TDZ
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— P
 rojekt „Svépomoc a informační centra“ (vzdě
lávací modul svépomoci)
— Projekt „Namaluj si ideální léčebnu nebo jedno
její oddělení“ – viz projekt „Malujeme svůj pro
stor“
— Spolupráce na vzniku portálu HELPNET (inter
netový portál pro lidi se specifickými potře
bami)
— Vznik nového občanského sdružení VIDA
— Zánik VIDA centra Mladá Boleslav
LOGO původní

LOGO nové

Malé shrnutí
V roce 2002:
— 34 pracovníků (26 uživatelů + 8 profesionálů)
— počet klientů: 170
V roce 2003:
— 52 pracovníků (44 uživatelů + 8 profesionálů)
— počet klientů: 257
— počet dotazů: 309

V roce 2004:
— 59 pracovníků (51 uživatelů + 8 profesionálů)
— počet klientů: 346
— počet dotazů: 438
— vznik nového VIDA centra Kolín + čekatel Sokolov
Statistika údajů VIDA center a VIDA, o. s. viz pří
loha č. 3

VIDA centra – 2004
—
—
—
—
—
—
—

 IDA centrum Brno
V
VIDA centrum Naděje Jeseník
VIDA centrum Jihlava
VIDA centrum Kolín
VIDA centrum Pardubice
VIDA centrum Praha
VIDA centrum Ústí nad Labem

Koordinátoři jednotlivých týmů
VIDA centrum Brno: Katka Polanková, DiS.
VIDA centrum Naděje Jeseník: Dr. Lenka Turková
VIDA centrum Jihlava: Jana Nagyová, Radka Krej
čová
VIDA centrum Kolín: Veronika Křičková, DiS.
VIDA centrum Pardubice: Vlaďka Hrnčířová
VIDA centrum Praha: Jana Dvořáková, DiS.
VIDA centrum Ústí nad Labem: nebyl zde koordi
nátor profesionál
Odborný poradce
VIDA centrum Brno: Jarmila Denemarková
VIDA centrum Naděje Jeseník: Karel Dušek
VIDA centrum Jihlava: Lucie Chaloupková
VIDA centrum Kolín: Petr Hlavatý
VIDA centrum Pardubice: Jana Piškytelová
VIDA centrum Praha: Ing. Martin Vacovský
VIDA centrum Ústí nad Labem: Ing. Vladimír Sme
tana

Na projektu VIDA center spolupracují
s VIDOU organizace:
— Sdružení Práh Brno
— Zahrada 2000 Jeseník
— Občanské sdružení VOR Jihlava
— Péče o duševní zdraví region Pardubice
— BONA, o. p. s. Praha
— Self Help Ústí nad Labem
Tyto organizace ve spolupráci s CRPDZ v roce
2001 pomohli velkým dílem rozjezdu informač
ních center. V současné době s VIDOU tato centra
provozují a zajišťují jim podmínky pro jejich fun
gování. Naším dlouhodobým cílem je VIDA cen
tra pomalu oddělovat a zajistit jim podmínky pro
samostatné fungování. V roce 2004 vzniklo VIDA
centrum Kolín již samostatně a začali jsme spolu
pracovat se Self Helpem na oddělení VIDA centra
Ústí nad Labem.

Činnost
VIDA centra nabízí:
— Materiály a informace
– o tom, kde hledat pomoc v krizi
– o zdravotních a sociálních službách pro
duševně nemocné nebo jejich okolí
– kontakty na odborníky nebo neziskové orga
nizace zabývající se danou problematikou
– o svépomocných aktivitách
– o možnostech trávení volného času
— Možnost rozhovoru s lidmi, kteří mají vlastní
zkušenost s duševním onemocněním
— Poradenství formou „občan občanovi“
— Podporu uživatelského hnutí
— Možnost zapůjčení literatury
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VIDA centra nenabízí:
— Terapii
— Právní poradenství
— Ubytování
— Finanční půjčky
Služby VIDA center jsou anonymní a bezplatné

Druhy kontaktu klientů
Osobní
— Návštěvní hodiny 2– 4 hodiny/týdně (dle stan
dardů min. 2 hod./týdně)
— Výjezd mobilního týmu do psychiatrických
léčeben, na psychiatrická oddělení všeobec
ných nemocnic, stacionáře pro lidi s duševním
onemocněním apod.
Email
— Každé VIDA centrum má svoji emailovou
adresu
Telefon
— Pevná linka nebo mobilní telefon, na který je
možné se během týdne dovolat ve stanovených
hodinách
Dopis
Schránka na dotazy
— Psychiatrické léčebny, kavárny na půl cesty
apod.

— S
 outěž „VIDOVKA“
— Aktivní účast na IX.Celoslovenském stretnutiu
pacientských organizácií v Michalovcích
— Setkání uživatelských organizací – „Spolupráce
aneb zlepšení a potřeby uživatelských organi
zací“
— 28. Konference sociální psychiatrie, Brno
– příspěvky VIDA o. s. a zástupců VIDA center:
„Možnost, jak využít vlastní zkušenost s psy
chiatrickou péčí“
„Jak získat efektivní zpětnou vazbu o kvalitě
služeb od uživatelů“ – workshop
— Odborný meeting k tématu „Bílá místa v komu
nitních službách aneb co chybí v systému
služeb pro dlouhodobě nemocné“, Tyršův
dům, Praha

Podpora a rozvoj
— 1
 × měsíc setkání koordinátora, odborného
poradce a pracovníků VIDA center v jednotli
vých regionech
— 3 × ročně celorepublikové setkání
— 2–3 × ročně setkání koordinátorů, odborných
poradců a VIDA, o. s.
— Vzdělávací akce
— Individuální podpora v místě VIDA center
— Možnost zapojení do jiných projektů např.
VIDA o. s., CRPDZ, ČAPZ

Další akce VIDA center
v rámci VIDA o. s.

Vzdělávání

— Z
 apojení do TDZ na regionální úrovni
— Zapojení do projektu Veřejné zdraví – Lidská
práva a péče o duševní zdraví v České republice
— Informační akce „Komu je rady, tomu je
pomoci“

Pořádané VIDA, o. s.
Exkurze
— VIDA centrum Naděje Jeseník, Zahrada 2000,
chráněná bydlení Jeseník
— Organizace ČAPZ
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Kurzy
— Komunikace po telefonu
— Individuální zaškolování podle potřeb jednotli
vých VIDA center
V rámci projektu „Svépomoc a VIDA – informační
centra“ (Vzdělávací modul svépomoci)
— Výcvik I. Příprava a řízení projektu a projekto
vého týmu (3 dny)
— Výcvik II. Trénink poradenských dovedností
pracovníků VIDA center (3 dny)
— Seminář Aktivní naslouchání (1 den)
Projekty, které vznikly z těchto výcviků
(více viz projekt)
— Zkvalitnění služeb VIDA centra Brno
— Zkvalitnění služeb VIDA centra Naděje Jeseníku
— Zkvalitnění služeb VIDA centra Jihlava
— Zavedení služeb VIDA centra Pardubice v Psy
chiatrické léčebně Havlíčkův Brod
— Propagace a rozšíření služeb VIDA centra Praha
— Vznik VIDA centra v Kolíně a Sokolově

Pořádané mimo VIDA, o. s.
— Psychoterapeutický seminář „Rodinné konste
lace – práce se systémy“
— Psychoterapeutický seminář „Mezi psychotera
pií a výchovou“
— Seminář problematika medikace
— Využití medializace problému síťových lůžek
k nastartování diskuse o zavedené nové kon
cepce psychiatrie v ČR
— Přednáška Linky důvěry
— Psychoterapeutický seminář „Gestalt psycho
terapie“
— Financování neziskových organizací
— Seminář „Patříme s kvalitou péče o duševně
nemocné do EU“
— Seminář „Pacient a psychiatr“
— Seminář „Jak hledat zaměstnání“
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B Malujeme svůj prostor –
„Namaluj si ideální léčebnu
nebo jedno její oddělení“
Iniciátorkou projektu byla Mgr. Marie Suková
Projekt Malujeme svůj prostor vznikl v roce 2003
v rámci Týdnů pro duševní zdraví.
Prostředí léčeben a nemocnic s běžným pro
středím nikterak nekoresponduje. Je to prostředí
uzpůsobené požadavkům izolovat nemocného
a podrobovat jej terapeutickým úkonům.
Pro mnohé nemocné je nemocniční zařízení
prostředím, v němž však tráví velkou část, někdy
většinu, svého života. Toto prostředí, jeho zvyk
losti a pravidla utvářejí představu nemocných
o tom, jak věci jsou a jak mají být, formují jejich
východiska, očekávání a chování. Ta jsou pak pře
nášena i do života „venku“ a hledají odezvu, před
pokládají určitý typ odezvy od okolí.
Pokusili jsme se proto zjistit, jak si své ideální
prostředí v lůžkových zařízeních představují ti, kdo
jsou v nich aktuálně ubytováni a ti, kdo zde pracují.
V zadání jsme žádali, aby na druhé straně bylo
uvedeno, zda malující klient je žena či muž, věk, ze
kterého oddělení je a po kolikáté je hospitalizován,
a stručně zaznamenat komentář autora výkresu –
pokud takový komentář učiní. U personálu jsme
žádali o uvedení profese.

Cíl
Zjištění a zprostředkování informací o potřebách
pacientů a profesionálních pracovníků týkající se
prostředí, v němž probíhá terapie a rehabilitace
a jejich následné zaangažování do tvorby tohoto
prostředí.
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Cílová skupina

C Mediální skupina

— P
 acienti děti a pacienti dospělí, a to zejména
v lůžkových zařízeních
— Personál psychiatrických zařízení

V roce 2004 vznikla mediální skupina.

Výstupy
— 3
 79 kreseb (371 kreseb od pacientů a 8 kreseb
od personálu)
— Besedy s personálem zařízení péče (diskuse
nad kresbami)
— Booklet, představy kreslířů, jejich komentáře
a komentář nezávislého pozorovatele
— Sdělení podané médiím
— Výstava v daných zařízeních či městech + celo
republiková výstava vybraných kreseb v galerii
Dvojí svět Praha

Do projektu se zapojily
v roce 2003
PL Bílá Voda, PL a klinika Brno, PL Havlíčkův Brod,
PL Jihlava, DPL Opařany, PO Klatovy
v roce 2004
PL Bílá Voda, PL Jihlava, Denní stacionář Jihlava,
PL a klinika Brno, PO Jemnice, PL Havlíčkův Brod,
Individuální kresby
Booklet je připraven k tisku. Protože se nám
bohužel v roce 2004 nepodařilo získat peníze na
jeho tisk, bude booklet vydán až v roce 2005.

Mediální skupina si určila jako
svoji hlavní činnost
— S
 polupráce na osvětových kampaních
— Spolupráce s médii (TV, noviny, časopisy…)
— Natáčení krátkých dokumentů, animovaný
spot
— Ocenění

Výstupy
— S
 běr příběhů lidí s duševním onemocně
ním, některé z nich byly uveřejněny v časopise
ESPRIT
— Vymýšlení nápadů na animovaný spot

D Podpora uživatelských 
a svépomocných aktivit v ČR
— A
 sistenční a poradenská činnost uživatelským
organizacím nebo svépomocným skupinám
— Podpora spolupráce mezi těmito organizacemi
a skupinami
— Pomoc a podpora při vzniku svépomocných
skupin
Setkání uživatelských organizací „Spolupráce aneb
zlepšení a potřeby uživatelských organizací“
Ve spolupráci s o. s. Kolumbus bylo zorganizováno
22. 10. setkání zástupců uživatelských organizací
a svépomocných skupin v ČR.
Setkání se zúčastnili: VIDA o. s., o. s.Kolumbus,
ČSDZO o. s., o. s. Self Help, Doteky, Zrcadlo, VIDA
centrum Kolín, VIDA centrum Pardubice, VIDA
centrum Praha

Výstupy
— D
 efinování pojmu „uživatelská organizace
nebo skupina“ – Za uživatelskou organizaci
považujeme organizaci, která má více než 50 %
členů uživatelů (tzn. lidí s duševním onemoc
něním)
— Sestavení a výběr témat, na kterých spolu orga
nizace a skupiny chtějí spolupracovat:
1. pacientští důvěrníci + kontakt s pacienty v PL
2. výměna informací + vytvoření společné data
báze kontaktů a činnosti jednotlivých uživatel
ských organizací a svépomocných skupin
3. tlak na státní správu – politická vůle + účast
v krajských radách
— Byl nastaven plán pokračování ve spolupráci
a dohodnuto další setkání na začátku roku 2005
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E Projekt „Svépomoc 
a VIDA – informační centra“
(Vzdělávací modul svépomoci)

Jihlava – cílová skupina byla zúžena na stu
denty SŠ
— Druhým cílem byla propagace v rámci dota
zování – spolu s dotazováním dostali studenti
letáky VIDA centra

V rámci tohoto projektu, který začal již v roce 2003,
se vybraní pracovníci VIDA center účastnili dvou
výcviků a jednoho semináře:
— Výcvik I. Příprava a řízení projektu a projekto
vého týmu (3 dny)
— Výcvik II. Trénink poradenských dovedností
pracovníků VIDA center (3 dny)
— Seminář Aktivní naslouchání (1 den)
Na konci tohoto vzdělávání měli za úkol vždy za
své VIDA centrum spolu se svými spolupracovníky
napsat malý projekt, realizovat ho, vyúčtovat a na
psat závěrečnou zprávu.

Zavedení služeb VIDA centra Pardubice v Psychi
atrické léčebně Havlíčkův Brod
— Projekt přispěl k lepší informovanosti o síti
služeb pro duševně nemocné z regionu Pardu
bice v PL Havlíčkův Brod (návštěvy pacientů
na pavilonech, vytvořené a umístěné 2 infor
mační nástěnky a 2 schránky na dotazy, vytvo
řené materiály)

Projekty, které vznikly z těchto výcviků
Zkvalitnění služeb VIDA centra Brno
— Cílem bylo zvýšit povědomí veřejnosti o služ
bách VIDA centra – byly rozeslány letáky prak
tickým lékařům, psychiatrům a psychologům
v regionu Brna. Vyšel inzerát o službách VIDA
centra ve Zpravodaji Brna. 200 ks letáků jezdilo
v MHD.
— Druhým cílem bylo zvýšení počtu zaměstnanců
VIDA centra – tento cíl se nepodařil zrealizovat
Zkvalitnění služeb VIDA centra Naděje Jeseníku
— 6 pracovníků VIDA centra absolvovalo kurz
a začalo samostatně pracovat na PC
Zkvalitnění služeb VIDA centra Jihlava
— Cílem projektu bylo zjištění míry informova
nosti o službách psychiatrické péče v regionu
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Propagace a rozšíření služeb VIDA centra Praha
— Zvýšení povědomí o službách VIDA centra
(infor. letáky, vyvěšení letáků v MHD)
— Rozšíření nabídky služeb VIDA centra –
3 schránky na dotazy (Klinika Ke Karlovu, Klub
v Jelení, V. kolona PL Bohnice), formuláře na
dotazy, šanony s odpověďmi
Vznik VIDA centra v Kolíně a Sokolově
— Sestavení týmu VIDA centra Kolín (v Sokolově
se nepodařilo tým sestavit)
— Plán činnosti VIDA center na druhou polovinu
roku 2004 a na rok 2005

F Průběžná činnost
a propagace

G Informační akce „Komu
je rady, tomu je pomoci“

— K
 onzultace odborného garanta a koordinátora
s pracovníky v místě jednotlivých VIDA center
a jejich podpora
— Aktualizace webové stránky –
www.vidacentrum.cz
— Spolupráce na tvorbě internetového portálu
pro lidi se specifickými potřebami HELPNET
— Komunikace se zájemci o vznik VIDA centra
a jejich příprava na činnost – zejména Sokolov

Akce proběhla 10. 10. v  rámci Světového dne pro
duševní zdraví v Praze na Václavském náměstí.

Soutěž „VIDOVKA“
VIDA o. s. vyhlásila pro VIDA centra soutěž o nej
chutnější, nejlépe vypadající a nejpraktičtější
vidovku = pečivo, které by nás mohlo reprezento
vat na různých akcích.
— Vzhled – VIDA centrum Kolín
— Chuť – VIDA centrum Praha
— Praktičnost – VIDA centrum Pardubice

Cíl
Informovat veřejnost o typech sociálně zdravot
ních služeb v oblasti psychiatrie a pomocí dotaz
níku provést šetření o informovanosti veřejnosti
o těchto službách. spolu s tím bylo provedeno šet
ření pomocí dotazníků o informovanosti veřej
nosti o těchto službách. Viz příloha č. 2

Prezentace
— Stáž lidí z Azerbajdžánu, Gruzie, Tádžikistánu
v rámci programu Internship GIP
— Stáž lidí z Bulharska, Rumunska v rámci pro
gramu Internship GIP
— Stáž lidí z Litevska – uživatelé v rámci pro
gramu Internship GIP
— Aktivní účast na IX.Celoslovenském stretnutiu
pacientských organizácií v Michalovcích
— 28. Konference sociální psychiatrie, Brno
– Příspěvky VIDA o. s. a zástupců VIDA center:
„Možnost, jak využít vlastní zkušenost s psy
chiatrickou péčí“
„Jak získat efektivní zpětnou vazbu o kvalitě
služeb od uživatelů“ – workshop

19

H Spolupráce
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
(dále jen CRPDZ)
— P
 rvní půl rok roku 2004 byl pro naše sdružení
klíčový, naše občanské sdružení se pomalu
osamostatňovalo a stabilizovalo si svoje posta
vení. V této době nám významně pomohlo
CRPDZ
— Zapojení do projektu Veřejné zdraví – Lidská
práva a péče o duševní zdraví v České republice
Zástupci VIDA center se účastnili pracovních sku
pin, které byli vytvořeny pro práci v tomto
projektu

Asociace občanských poraden
(dále jen AOP)
— A
 OP byla v roce 2004 hlavním partnerem
a konzultantem při vytváření systému řízení
kvality a poradcem při zavádění standardů kva
lity ve VIDA centrech
— VIDA byla pro AOP konzultantem v oblasti
poskytování informací duševně nemocným kli
entům a poskytovala konzultace v oblasti vzdě
lávání duševně nemocných

Česká asociace pro psychické zdraví
(dále jen ČAPZ)
— Z
 ačali jsme intenzivněji spolupracovat s o. s.
ČAPZ
— Zajišťovali jsme aktualizaci informací o organi
zacích poskytujících sociálně-právní poraden
ství, a podíleli se na jejich vzájemné spolupráci;
sestavili jsme databázi nejčastějších sociálně
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právních otázek – uživatelů a rodičů, které
ČAPZ využil pro příručku „právního rádce“
a zajišťovali jsme ve spolupráci s nimi e-mai
lové poradenství
— Spolupracovali jsme s Asociací recipročně na
propagaci služeb

Západočeský paprsek
— V
 roce 2004 jsme začali spolupracovat s rodi
čovskou organizací Západočeský paprsek na
vzniku VIDA centra v Sokolově
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Přehled příjmů v roce 2004 podle zdrojů
Kč
%
MPSV ČR – ––––––––––––––––––––––––––––––––– 495 200 –––––––––––––––––––––– 33
14,7
Středočeský kraj –––––––––––––––––––––––––––– 220 000 ––––––––––––––––––––––
MZ ČR ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 350 000 –––––––––––––––––––––– 23,3
CRPDZ (Nadace CIVILIA) –––––––––––––––––––––– 72 000 –––––––––––––––––––––– 20,1
Hewlett Packard – ––––––––––––––––––––––––––––– 5 000 ––––––––––––––––––––––– 0,3
Sponzorské dary – věcné dary ––––––––––––––––––– 8 980 ––––––––––––––––––––––– 0,6
Sponzorské dary – finanční dary ––––––––––––––––– 5 000 ––––––––––––––––––––––– 0,1
Vlastní / Ostatní –––––––––––––––––––––––––––––– 117 426 ––––––––––––––––––––––– 7,9
Příjmy celkem – –––––––––––––––––––––––––––
1 273 606 ––––––––––––––––––––– 100

Přehled nákladů a výdajů jednotlivých projektů
Název
Činnost VIDA center v ČR – ––––––––––––––––––––

– ––––––––––––––––––––
– ––––––––––––––––––––
– ––––––––––––––––––––

Název
Podpora a rozvoj VIDA center – –––––––––––––––––

– –––––––––––––––––
– –––––––––––––––––
– –––––––––––––––––
– –––––––––––––––––

Název
Malujeme svůj prostor –––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

Zdroj
Výdaje
MPSV ČR –––––––––––––––––––––
495 200
Středočeský kraj –––––––––––––––
220 000
Vlastní zdroje ––––––––––––––––––
48 039
CRPDZ (Nadace CIVILIA) ––––––––
227 161
Celkem ––––––––––––––––––––––– 990 400
Zdroj
Výdaje
MZ ČR – NPV ––––––––––––––––––
250 000
Vlastní zdroje ––––––––––––––––––
30 163
Hewlett Packard –––––––––––––––––– 5 000
CRPDZ (Nadace CIVILIA) –––––––––– 72 000
CRPDZ (Nadace CIVILIA) ––––––––––– 2 854
Celkem ––––––––––––––––––––––– 360 017
Zdroj
MZ ČR – NPV –––––––––––––––––––
Vlastní zdroje ––––––––––––––––––
Celkem ––––––––––––––––––––––––

Výdaje
100 000
43 000
143 000

CRPDZ (Nadace CIVILIA) 230 015
VIDA, o. s. v roce 2004 vedla pro CRPDZ projekt „Svépomoc a informační centra“. Smlouva s Nadací
CIVILIA byla podepsána s CRPDZ, protože projekt vznikl v roce 2003, kdy VIDA ještě nebyla zaregistro
vána. Proto tento finanční příspěvek není veden v účetnictví VIDA, o. s. ale v účetnictví CRPDZ. Tyto
finance se podílely na projektech VIDA v roce 2004 a staly se součástí koofinancování projektů.

CRPDZ (Nadace CIVILIA) 230 015
VIDA, o. s. v roce 2004 vedla pro CRPDZ projekt „Svépomoc a informační centra“. Smlouva s Nadací
CIVILIA byla podepsána s CRPDZ, protože projekt vznikl v roce 2003, kdy VIDA ještě nebyla zaregistro
vána. Proto tento finanční příspěvek není veden v účetnictví VIDA, o. s. ale v účetnictví CRPDZ. Tyto
finance se podílely na projektech VIDA v roce 2004.

Přehled výdajů v roce 2004
Kč
Mzdové náklady – OON ––––––––––––––––––––––––
469 506
86 174
Odvody ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
83 019
Materiálové náklady – ––––––––––––––––––––––––––
Energie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 200
Opravy a údržba ––––––––––––––––––––––––––––––––– 0
Cestovné –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
96 018
534 229
Ostatní služby –––––––––––––––––––––––––––––––
320
Ostatní náklady ––––––––––––––––––––––––––––––
Výdaje celkem – ––––––––––––––––––––––––––––– 1 273 466
140
Účetní hospodářský výsledek –––––––––––––––––––

V přehledu výdajů jsou uvedeny také nákladové položky, které jsou v účetní závěrce účtovány
na účet 581.
Tato tabulka vychází z jiného třídění, tak aby bylo patrné, jaké jednotlivé výdaje byly použity na
financování projektů.

Položkou Vlastní zdroje jsou myšleny příjmy z vlastních zdrojů, věcné a finanční dary.
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Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2004.

VIDA, o. s. děkuje všem, kteří naši činnost finan
čně, materiálně či jinak podpořili. Děkujeme také
všem, kteří s námi spolupracovali, věnovali nám
svoji důvěru a sympatie.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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1. SEZNAM VIDA center v ČR
VIDA centrum BRNO
V prostorách YMCA
Kounicova 3, 602 00 Brno
Tel.: +420 605 322 477
E-mail: brno@vidacentrum.cz
Návštěvní hodiny:
pondělí 15.00 –17.00

č. 1 Seznam VIDA center v ČR
č. 2	Vyhodnocení dotazníků z informační akce „Komu je rady, tomu je pomoci“ z 10. 10. 2004
č. 3	Vyhodnocení statistiky údajů VIDA center a VIDA, o. s. za rok 2004
č. 4 Účetní závěrka

VIDA centrum Naděje JESENÍK
Budova polikliniky
Dukelská 456, 790 01 Jeseník
Tel.: +420 723 518 035
E-mail: jesenik@vidacentrum.cz
Návštěvní hodiny:
úterý 10.00 –12.00
1 × měsíčně výjezd do léčebny Bílá Voda
VIDA centrum JIHLAVA
V prostorách Denního stacionáře PL
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
Tel.: +420 732 575 083
E-mail: jihlava@vidacentrum.cz
Návštěvní hodiny:
čtvrtek 13.30 –15.30
VIDA centrum KOLÍN
Smetanova ulice 764, 280 12 Kolín IV
Tel.: +420 321 752 511, +420 777 068 468
E-mail: kolin@vidacentrum.cz
Návštěvní hodiny:
středa 11.00 –13.00, 14.00 –16.00
Každé první úterý v měsíci výjezd
do LS Sadská 13.00 –16.00
Každý poslední čtvrtek v měsíci výjezd
do léčebny Kosmonosy 13.00 –16.00
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VIDA centrum PARDUBICE
V prostorách Centra služeb
pro zdravotně postižené
Nábřeží Závodu míru 1931, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 608 425 306
E-mail: pardubice@vidacentrum.cz
Návštěvní hodiny:
středa 15.00 –17.00
1 × měsíčně výjezd do léčebny v Havlíčkově Brodě
1 × měsíc konzultace v Denním stacionáři Krajské
nemocnice Pardubice
VIDA centrum PRAHA
Žitná 23, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 233 914, +420 736 483 950
E-mail: praha@vidacentrum.cz
Návštěvní hodiny
středa 11.00 –13.00, 15.00 –17.00
Každé pondělí – 16.00 –18.00 v klubu V. kolona
v PL Bohnice
Výjezdy do léčebny Bohnice
Výjezdy na Kliniku Ke Karlovu
VIDA centrum ÚSTÍ NAD LABEM
V Zeleni 530/4, 400 03 Ústí nad Labem
Tel.: +420 472 745 177
E-mail: unl@vidacentrum.cz
Návštěvní hodiny
středa 10.00 –14.00
VIDA centrum SOKOLOV
V roce 2005 vznikne a začne fungovat VIDA cen
trum v Sokolově
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2. Vyhodnocení dotazníků z 10. 10. 2004

3. Vyhodnocení statistiky údajů z VIDA center a VIDA za rok 2004

38 respondentů, Václavské náměstí – 10. 10. 2004
Které služby pro lidi s duševním onemocněním
znáte?
ambulance – ––––––––––––––––––––––––––––––– 1
charita – ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2
komunita –––––––––––––––––––––––––––––––––– 1
PK –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1
PL ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 16
poradenství –––––––––––––––––––––––––––––––– 2
psychosomatické ––––––––––––––––––––––––––– 1
sanatorium –––––––––––––––––––––––––––––––– 1
nic ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 19

Základním údajem pro VIDU a VIDA centra je počet zodpovězených dotazů. Jeden klient může mít
několik dotazů nebo naopak klient může navštívit poradnu kvůli zodpovězení jednoho dotazu opa
kovaně. Počet dotazů je tedy údajem, který nejlépe odpovídá charakteru práce VIDA center. Uváděné
údaje jsou z VIDA, o. s. a 7 VIDA center (VIDA centrum Kolín začalo fungovat od října 04)

Znáte tyto služby?
psychiatrická léčebna ––––––––––––––––––––––
psychiatrické odd. všeobecné nemocnice – –––
psychiatrická klinika FN ––––––––––––––––––––
domov důchodců se spec.psych.péčí – –––––––
psychiatrická ambulance –––––––––––––––––––
klinický psycholog –––––––––––––––––––––––––
kontaktní a krizové služby, domácí léčení – –––
terénní práce s klientem – terénní tým, asis. – –
podpora v bydlení –––––––––––––––––––––––––
podpora v práci – ––––––––––––––––––––––––––
denní stacionář – ––––––––––––––––––––––––––
domácí ošetřovatelská péče (home care) – ––––
informační centra a poradenská činnost – ––––
volný čas, klubová činnost ––––––––––––––––––

26
18
14
17
21
14
11
11
15
15
14
19
16
19

Znáte tyto služby?
Počet kladných odpovědí
z 38 dotázaných – ANO/NE
informační centra a poradenská činnost – –
denní stacionář – –––––––––––––––––––––––
podpora v bydlení ––––––––––––––––––––––
kontaktní a krizové služby, domácí léčení
psychiatrická ambulance ––––––––––––––––
psychiatrická klinika FN –––––––––––––––––
psychiatrická léčebna –––––––––––––––––––

19/16
19/14
15/15
11/11
14/21
17/14
18/26

Které služby pro lidi s duševním
onemocněním znáte?
Počet odpovědí z 38 dotázaných
ambulance – ––––––––––––––––––––––––––––––– 1
charita – ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2
komunita –––––––––––––––––––––––––––––––––– 1
PK –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1
PL – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 16
poradenství –––––––––––––––––––––––––––––––– 2
psychosomatické ––––––––––––––––––––––––––– 1
sanatorium –––––––––––––––––––––––––––––––– 1
nic ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 19
Zajímá vás problematika duševních nemocí
a psychiatrické péče?
Počet odpovědí z 38 dotázaných
Ano –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 20
Ne ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 17

Počet klientů — 346
Počet dotazů — 438
Druh klientů  — 60 % žen, 40 % mužů
— 67 % uživatelů péče, 13,3 % rodičů a příbuzných, 4,9 % odborníků v dané oblasti,
14,2 % veřejnosti, 0,6 % organizací
Dle četnosti dotazů: převládaly dotazy na zdravotní péči (20,1 %), poté volnočasové aktivity (16,43 %)
ostatní dotazy (13,93 %), zaměstnávání – chráněné (12,33 %), bydlení – řeší sociální situaci (10,96 %).
Celkové rozdělení dotazů je uvedeno v následující tabulce:
Klasifikace dotazů
Bydlení – chráněné ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bydlení – řeší sociální situaci ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zaměstnávání – chráněné – –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zaměstnávání – regulérní práce – ––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodina, partnerské vztahy
Majetkoprávní vztahy (dělba majetku při rozvodu, dědictví…) – ––––––
Sociální dávky ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Volnočasové aktivity – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zdravotní péče –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lidská práva –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ostatní – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkem – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Počet dotazů
Procenta
30 – ––––––––––––––– 6,85
48 – ––––––––––––––
10,96
54 – ––––––––––––––
12,33
15 ––––––––––––––––– 3,42
41 ––––––––––––––––– 9,36
8 – ––––––––––––––––– 1,83
10 ––––––––––––––––– 2,28
72 ––––––––––––––––
16,43
88 – –––––––––––––– 20,1
11 – –––––––––––––––– 2,51
61 ––––––––––––––––– 13,93
438 ––––––––––––– 100

Zajímá Vás problematika dušev. nemocí a psychiatrické péče?
ano –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 20
ne – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 17
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Statistické třídění dotazů za rok 2004

Statistické třídění klientů za rok 2004

Následující graf zobrazuje, s jakými dotazy se lidé na VIDU a VIDA centra v roce 2004 obraceli.

Následující graf zobrazuje, jaký druh klientů se na VIDU a VIDA centra v roce 2004 obraceli. 67 % uživa
telů péče, 13,3 % rodičů a příbuzných, 4,9 % odborníků v dané oblasti, 14,2 % veřejnosti, 0,6 % organizací

Zaměstnávání — chráněné 12 %

Zaměstnávání regulérní práce

3%
Odborník

5%

Veřejnost

14 %

Rodina, partnerské vztahy 9 %
Bydlení — řeší sociální situaci

11 %
Majetkoprávní vztahy

Rodič, příbuzný

13 %
Organizace 1 %

(dělba majetku při rozvodu,
dědictví…)

Sociální dávky

Bydlení — chráněné

2%

7%

Ostatní 14 %

Volnočasové aktivity 16 %

Lidská práva
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2%

3%

Zdravotní péče

21 %

Uživatel péče

67 %
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Druh kontaktu

4. Účetní závěrka

Osobního kontaktu využilo 74 % klientů, v 19 % telefonovali, 7 % klientů se na VIDU a VIDA centrum
obrátilo pomocí elektronické pošty.

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2004 (v celých tisících Kč)
AKTIVA

E-mail 7 %

Dopis

B. –––––
II. –––––
III. –––––
IV. –––––

0%
Schránka na dotaz

0%

Telefon 19 %

Číslo
řádku
a
b
Krátkodobý majetek celkem – –––––––––––––––– 6
 Pohledávky celkem ––––––––––––––––––––––––– 8
Krátkodobý finanční majetek celkem ––––––––––– 9
Jiná aktiva celkem ––––––––––––––––––––––––– 10
Aktiva celkem ––––––––––––––––––––––––––––– 11
Číslo
řádku

PASIVA
A. –––––
II. –––––
B. –––––
III. – –––

a
Vlastní zdroje – –––––––––––––––––––––––––––
Výsledek hospodaření celkem –––––––––––––––
Cizí zdroje celkem –––––––––––––––––––––––––
Krátkodobé závazky celkem – –––––––––––––––
Pasiva celkem ––––––––––––––––––––––––––––

b
12
14
15
18
20

Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období
1
2
– –––––––––––––––– 2 – –––––––––––––––– 88
– ––––––––––––––– — – ––––––––––––––––– 2
– –––––––––––––––– 2 – –––––––––––––––– 85
– ––––––––––––––– — – –––––––––––––––––– 1
– –––––––––––––––– 2 – –––––––––––––––– 88
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

3

4

––––––––––––––––– 2
––––––––––––––––– 2
–––––––––––––––– —
–––––––––––––––– —
–––––––––––––––– 2

– ––––––––––––––––– 2
– ––––––––––––––––– 2
– –––––––––––––––– 86
– –––––––––––––––– 86
– –––––––––––––––– 88

Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2004 (v celých tisících Kč)
Označení
A. –––––––––
I. ––––––––––
II. –––––––––
III. – –––––––
VII. ––––––––

Osobní kontakt

74 %

B. –––––––––
I. ––––––––––
IV. – –––––––
VI. – –––––––
C. –––––––––
D. –––––––––

34

Číslo
Název ukazatele
řádku
Náklady –––––––––––––––––––––––––––––– 1
Spotřebované nákupy celkem ––––––––––––– 2
Služby celkem ––––––––––––––––––––––––– 3
Osobní náklady celkem – ––––––––––––––––– 4
Poskytnuté příspěvky celkem ––––––––––––– 8
Náklady celkem – –––––––––––––––––––––– 10
Výnosy ––––––––––––––––––––––––––––––– 11
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem – ––– 12
Ostatní výnosy celkem –––––––––––––––––– 15
Přijaté příspěvky celkem –––––––––––––––– 17
Výnosy celkem –––––––––––––––––––––––– 19
Výsledek hospodaření před zdaněním ––––– 20
Výsledek hospodaření po zdanění – ––––––– 21

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– –––––––– 26 – –––––––––– — –––––––– 26
– ––––––– 436 – –––––––––– — ––––––– 436
– ––––––– 387 – –––––––––– — ––––––– 387
– ––––––– 425 – –––––––––– — ––––––– 425
– –––––– 1 274 – –––––––––– — –––––– 1 274
– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– –––––––– 117 – –––––––––– — –––––––– 117
– ––––––––– 9 – –––––––––– — ––––––––– 9
– –––––– 1 148 – –––––––––– — –––––– 1 148
– –––––– 1 274 – –––––––––– — –––––– 1 274
– ––––––––– 0 – –––––––––– — ––––––––– 0
– ––––––––– 0 – –––––––––– — ––––––––– 0
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Příloha k účetním výkazům 31. 12. 2004
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.
504/2002 Sb. Údaje přílohy vycházejí z účetních
písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní
knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších pod
kladů, které má účetní jednotka k dispozici.
Příloha je zpracována za účetní období počí
nající dnem 1. ledna 2004 a končící dnem 31. pro
since 2004.

II. Informace o účetních zásadách
Nejvyšší orgán: Valná hromada – tvořena všemi
členy sdružení

Účetní období
1. 1. 2004 – 31. 12. 2004

Výkonný orgán: Správní Rada ve složení –
Mgr. Mirka Styblíková, Mgr. Jitka Styblíková,
Radka Špringrová, Jiří Klepač, Jana Piškytelová;
Jana Dvořáková, DiS.; Karel Vašíček RNDr.

Způsob zpracovávání účetních záznamů
Programové zpracování účetnictví je zajištěno
ekonomickým programem Pohoda. Aktualizace
programu a servis je zabezpečován průběžně.
Účetní jednotka vede účetní deník, který obsahuje
dokladové řady:

Statutární zástupce: Ředitelka – Mgr. Jitka Styblí
ková
I. Informace o účetní jednotce
Název účetní jednotky: VIDA
Sídlo: Kamenická 25, 170 00 Praha 7
Právní forma: občanské sdružení
Datum vzniku:  15. 8. 2003
IČ: 266 366 54
DIČ: CZ 266 366 54 / není plátcem DPH
Poslání: Aktivizovat a udržovat aktivní zapojení
uživatelů (psychiatrických služeb) do systému
péče o lidi s duševním onemocněním (zejména
těžšího onemocnění např. psychóza)
Hlavní činnosti:
— podporovat a provozovat VIDA centra v České
republice
— metodicky podporovat vznik a rozvoj nových
VIDA center
— podporovat hnutí uživatelů psychiatrické péče
a jeho rozvoj
— podporovat úsilí o destigmatizaci osob s dušev
ním onemocněním
VIDA centra – informačně poradenská centra pro
oblast duševního zdraví a nemoci vedená lidmi
s vlastní zkušeností
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Kontrolní orgán: Kontrolní komise ve složení –
Karel Dušek, Naděžda Petrovová, Jiří Fučík, Zde
něk Kolesa
Popis organizační struktury: Sdružení není čle
něno na střediska ani jiné útvary s vlastní právní
subjektivitou.
Zásadní změny organizační struktury během
účetního období: V průběhu roku nedošlo
k významné změně organizační struktury.
Zakladatelé: Dobrovolné sdružení občanů,
založené v souladu se zákonem č. 83/1990
o sdružování občanů v platném znění. – zaklada
telé: Mgr. Jitka Styblíková, Mgr. Mirka Styblíková,
Mgr. Marie Suková

2001 – ––––––––––––––––––––––––– Vydané faktury
2008 – –––––––––––––––– Vydané faktury zálohové
2009 – ––––––––––––––––––––– Ostatní pohledávky
2011 – ––––––––––––––––––––––––– Přijaté faktury
2012 – ––––––––––––––––––––––– Přijaté dobropisy
2018 – ––––––––––––––––– Přijaté zálohové faktury
2019 – –––––––––––––––––––––––– Ostatní závazky
2020 – ––––––––––––––––––––– Vydané objednávky
2021 – ––––––––––––––––––––– Přijaté objednávky
20DM –––––––––––––––––––––––– Drobný majetek
20HP ––––––––––––––––––––––– Hotovostní příjem
20HV –––––––––––––––––––––––– Hotovostní výdej
20IN ––––––––––––––––––––––––– Interní doklady
V denících jsou účetní zápisy uspořádány chro
nologicky a prokazují zaúčtování všech účetních
případů v účetním období. Hlavní kniha zahr
nuje obraty na syntetických a analytických účtech
podle účtového rozvrhu.

Vklady do vlastního jmění: 0 Kč
Podíl na kapitálu jiných společností: Sdružení
nemá žádný podíl na základním kapitálu v jiných
společnostech.

Úschova účetních záznamů
Účetní záznamy jsou archivovány v archívu účetní
jednotky po dobu stanovenou právními předpisy.
Používané obecné účetní zásady
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem

č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou 504/2002 Sb. a českými účetními stan
dardy pro účetní jednotky, které účtují podle
vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Nakoupený nehmotný majetek je vykazován
v pořizovacích cenách. Dlouhodobý nehmotný
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než
jeden rok a pořizovací cena nepřevyšuje 60 000 Kč,
je účtován přímo do nákladů.
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizo
vací ceně převyšující 60 000 Kč, je odpisován po
dobu užívání sjednanou v kupní smlouvě. Neníli smlouva sjednána na dobu určitou, dlouhodobý
nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně po
dobu stanovenou v souladu se zákonem o daních
z příjmů. Účetní odpisy se rovnají odpisům daňo
vým.
Sdružení nepořídilo v účetním období žádný
dlouhodobý nehmotný majetek.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vyka
zován v pořizovacích cenách. Hmotný maje
tek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden
rok a pořizovací cena nepřevyšuje 40 000 Kč za
položku, je považován za zásoby a účtován do
nákladů.
Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován po
dobu stanovenou v souladu se zákonem o daních
z příjmů. Odpisy dlouhodobého hmotného
majetku jsou vypočteny sazbami stanovenými
zákonem o daních z příjmů pro daňové odpisy
dlouhodobého hmotného majetku. Účetní odpisy
se rovnají odpisům daňovým.

37

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého
hmotného majetku se účtují přímo do nákladů.
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
majetku přesahující 40 000 Kč za rok je aktivováno.
Sdružení nepořídilo v účetním období žádný
dlouhodobý hmotný majetek.
K 31. 12. 2004 byla provedena řádná inventura
DDHM, DDNM, drobného hmotného majetku
a drobného nehmotného majetku a nebyly shle
dány žádné rozdíly oproti účetní evidenci.
Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací
cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací
cena zahrnuje veškeré náklady související s poří
zením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.).
O zásobách je účtováno způsobem B přímo do
spotřeby.
Vzhledem k charakteru pohybu zboží byl zvolen
výše uvedený způsob účtování.
Pohledávky a závazky
Pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitou
hodnotou.
Opravné položky
V roce 2004 nebyly vytvořeny žádné opravné
položky.
Ocenění cenných papírů a účastí
Sdružení nemá žádné cenné papíry.
Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích
měnách na českou měnu
Transakce prováděné v cizích měnách jsou pře
počteny a zaúčtovány devizovým kursem České
národní banky platným v den transakce.
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Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích
měnách byla přepočtena devizovým kursem zve
řejněným Českou národní bankou k datu účetní
závěrky. Kurzové zisky a ztráty z přepočtu majetku
a závazků jsou účtovány výsledkově.
Uskutečněné změny v průběhu roku
V průběhu účetního období nebyly provedeny
změny ve způsobu oceňování, odepisování,
v postupech účtování ani v uspořádání, ozna
čování a obsahovém vymezení položek rozvahy
a výkazu zisku a ztráty.

III. Informace o hospodaření
Závazky a pohledávky
Neexistuje žádný nevyúčtovaný závazek nebo
pohledávka, která není uvedena v rozvaze.
Pohledávky k 31. 12. 2004 jsou ve lhůtě splatnosti.
Sdružení vykazuje k datu účetní závěrky pouze
pohledávky z titulu poskytnutých záloh.
Závazky k 31. 12. 2004 jsou ve lhůtě splatnosti.
Přehled splatných závazků pojistného a evidované
daňové nedoplatky:
Sdružení neeviduje k 31. prosinci 2004 závazky
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, závazky
pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, které jsou po
splatnosti. Společnost neeviduje k 31. prosinci
2004 žádné daňové nedoplatky.
K 31. 12. 2004 má sdružení závazky vůči insti
tucím sociál. zabezpečení a zdrav. poj. z mezd
12/2004 celkem 18 526 Kč g OSSZ 13 260 Kč, ZP
MV 5 266 Kč.

K 31. 12. 2004 má sdružení závazky vůči Finanč
nímu úřadu z mezd 12/2004 celkem 6 389 Kč g
zálohová daň 5 060 Kč, srážková daň 1 329 Kč
Tyto závazky byly zaplaceny v průběhu ledna 2005.
Výsledek hospodaření:
Z hlavní činnosti: 140 Kč
Způsob zjištění základu daně
Ve sledovaném období bylo na základě porovnání
výnosů a nákladů dosaženo celkového kladného
výsledku hospodaření ve výši 140 Kč.  Dle § 18,19
a 23 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
(dále jen ZDP) připočitatelné položky k danému
výsledku hospodaření  pro účely stanovení výše
daně činily 1 273 466 Kč a odpočitatelné položky
1 157 106 Kč. Základ daně byl tak stanoven ve
výši 116 500 Kč. Občanské sdružení jako poplat
ník, který není založen za účelem podnikání,
snížil v souladu se ZDP tento základ o 116 500 Kč.
Daň z příjmů za sledované období vypočtená ze
základu daně a sazby daně platné pro dané období
ve výši 28 % dosáhla tak nulové hodnoty.
Příjmy
Zdroj ––––––––––––––––––––––––––––––––––– výše
MPSV –––––––––––––––––––––––––––– 495 200 Kč
MZ – –––––––––––––––––––––––––––––– 350 000 Kč
Středočeský kraj – –––––––––––––––––– 220 000 Kč
CRPDZ ––––––––––––––––––––––––––––– 72 000 Kč
Vlastní zdroje –––––––––––––––––––––– 116 796 Kč
Věcné dary – ––––––––––––––––––––––––– 8 980 Kč
Finanční dary –––––––––––––––––––––––– 5 000 Kč
Členské příspěvky – –––––––––––––––––––– 630 Kč
Hewlett Packard –––––––––––––––––––––– 5 000 Kč
Celkem – –––––––––––––––––––––––– 1 273 606 Kč

Přehled o přijatých darech
V roce 2004 sdružení nepřijalo významné finanční
nebo věcné dary, všechny přijaté dary byly do
maximální hodnoty 20 000 Kč. V roce 2004 nepo
skytlo sdružení žádný finanční nebo věcný dar.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření za
minulá účetní období
účetní období: 2003
výsledek hospodaření: 2 010,76 Kč
způsob vypořádání: převeden na účet 932
Nerozdělený zisk minulých let
Vlastní zdroje:
V roce 2004 sdružení získalo konzultacemi a pora
denstvím v oblasti své činnosti a z úroků sumu
116 96 Kč, kterou použilo na svoji činnost.
Osobní náklady
Mzdové náklady: 318 300 Kč
Zákonné pojištění: 68 250 Kč
Přepočtený počet zaměstnanců: 2,64
Uzavřené smluvní vztahy se členy orgánů
sdružení případně jejich rodinnými příslušníky
funkce v orgánu
sdružení
Předsedkyně
sdružení
Členka rady
Členky rady

rodinný
smluvní vztah
příslušník
—
DPČ – koordinátor
a manažer projektů
—
DPČ – ředitelka
sdružení
—
DPP – pracovníci
VIDA center
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Odměny a funkční požitky členům orgánů
sdružení
Sdružení nevyplácelo v roce 2004 členům statu
tárních, revizních orgánů určených stanovami
odměny ani funkční požitky.
Výše záloh a úvěru poskytnutých členům orgánů
sdružení
Sdružení v roce 2004 neposkytlo žádné zálohy
nebo úvěry členům statutárních, revizních orgánů
určených stanovami.

IV. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2004.
V Praze dne: 12. 9. 2005
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Pavel Černý
(pracovník VIDA centra)

