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Vážení přátelé,
právě držíte v ruce 3. výroční zprávu občanského
sdružení VIDA a to za rok 2006.
Na úvod mi dovolte poděkovat:
• Všem zaměstnancům a externím spolupracovníkům 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
Také v roce 2006 byl hlavním projektem sdružení
projekt VIDA center (informačně poradenská centra v oblasti duševního zdraví a nemoci vedená
lidmi s duševním onemocněním s podporou profesionála), která fungují již na 10 místech v ČR.
Došlo k oddělení VIDA center Brno, Jihlava, Pardubice a Praha od svých provozujících organizací
a následné převzetí pod VIDA. Během roku vznikla
2 nová VIDA centra – Plzeň a Rakovník.
Od poloviny roku 2001 do konce roku 2006 pracovalo ve VIDA centrech celkem 117 lidí s vlastní
zkušeností s duševním onemocněním.
Jsme si vědomi toho, že se Poradenství stalo významnou sociální službou poskytující pomoc potřebným lidem. Ti často nejsou schopni uspokojivě řešit závažné problémy, ve kterých se ocitají,
pouze na základě vlastních poznatků a zkušeností.
A proto jsme se stali partnery v projektu, který se
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začal realizovat v srpnu 2006 ve spolupráci s dalšími 3 organizacemi pracujícími v poradenství.
Hlavním úkolem projektu je vytvořit jednotný
modul základního vzdělávání a na něj navazující modul specializovaného vzdělávání pracovníků a odborníků v poradenství pro sociální oblast.
Díky sjednocení základního vzdělávání poradců se
pracovníkům poraden zjednoduší možnost získávání dalších specializací absolvováním specializovaných kurzů.
V září 2006 jsme se stali spoluzakladateli ASP
(Asociace sociálního poradenství), jejíž cílem je
působit ve prospěch svých členských organizací,
podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj
organizací sociálního poradenství.
VIDA v tomto roce pokračovala v upevnění stability organizace a plánování další činnosti. Práce
Programů – Mediální skupina, Program Prevence,
Skupina Zpětné vazby a Plánovací skupina se
zkvalitňovala a upevňovala svojí metodiku práce.
Obavy v nás vyvolává zejména pokračující nejistota financování našich služeb v následujících
letech související se zaváděním zákona o sociálních službách. Věříme však, že díky spolupráci nestátních organizací a státní správy bude tento problém vyřešen a že nedojde k rozpadu již vytvořené
sítě odborných služeb v oblasti duševního zdraví
a s tím souvisejících významných společenských
škod a dlouhodobých důsledků.

I přes nejednoduchou finanční situaci a každodenní nejistotu jsme dokázali poskytovat kvalitní
služby.
Ještě jednou děkuji spolupracovníkům, partnerům, sponzorům, dobrovolníkům a přátelům VIDA
za podporu a pomoc a přeji nám všem mnoho
zdraví a úspěchů.
A zcela na závěr mi dovolte, abych vyjádřila svůj
obdiv k našim pracovníkům, protože i přes svoje

(mnohdy velmi těžké) onemocnění jsou schopni
se dále učit a pomáhat dalším lidem, kteří se často
díky nemoci ocitli na samém dně.



Mgr. Jitka Styblíková
Ředitelka VIDA
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Občanské sdružení VIDA je nestátní neziskovou
organizací, která od roku 2003 pracuje v oblasti
duševního zdraví a nemoci.
Sdružení vzniklo zápisem na Ministerstvu vnitra
ČR pod číslem VS/1-1/54 795/03-R ze dne 15. 8.
2003.
Bylo založeno Mgr. Marií Sukovou, Mgr. Jitkou
Styblíkovou a Mgr. Mirkou Styblíkovou k zajištění
projektu Informačních center, který vytvořilo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.
VIDA o. s. je uživatelská organizace (tzn. lidí
s vlastní zkušeností s duševní nemocí), která smysluplně využívá osobní příběh v pomoci stejně handicapovaným lidem, rodičům a příbuzným i široké
veřejnosti.
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Naše sdružení si uvědomuje, že přímé zapojení
uživatelů je velmi podstatné při tvorbě a prosazování veškerých oficiálních dokumentů i metodik
v oblasti péče o duševní zdraví – je tak zajištěna
okamžitá zpětná vazba právě těch, jichž se dokumenty týkají.

Poslání
Posláním VIDA 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 seberealizaci, sebeurčení, rozvoji a životaschopnosti.

VIDA je členem:
• ČAPZ (Česká asociace pro psychické zdraví)
• AKS (Asociace komunitních služeb oblasti péče
o duševní zdraví)
• ASP (Asociace sociálního poradenství)
VIDA se v roce 2006 stala spoluzakladatelkou
Asociace sociálního poradenství
Mgr. Jitka Styblíková (ředitelka VIDA) se stala:
• Členkou Rady ČAPZ
• Členkou Redakční rady časopisu Pacient
• Členkou Pacientské rady jako poradního orgánu ministra zdravotnictví České republiky

Cíle
• Cílem VIDA je vytvoření menu – plánu příležitostí pro aktivní účast uživatelů
• Připravit uživatele, aby byli schopnými partnery
pro profesionály
• Strukturálně rozvíjet síť VIDA center v ČR
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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
233 372 668, 775 585 352
vida@vidacentrum.cz
www.vidacentrum.cz

Orgány sdružení
V roce 2006 mělo sdružení 26 řádných členů (více než 50 % bylo lidí s duševním onemocněním), z toho
22 fyzických osob a 4 právnické osoby.
Správní rada

Předsedkyně
Místopředsedkyně
Členové

Kontrolní komise

Předseda
Členové

Odborná rada

Členové

Management
sdružení

Ředitelka
Rozvojový pracovník
a koordinátor projektů
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Mgr. Mirka Styblíková (nyní Podgornych)
Jana Piškytelová
Mgr. Jitka Styblíková • Jana Podhajská, DiS. •
Vlastimil Pitner (od 25. 5. ’06) • Radka Benešová
(do 25. 5. ’06) • Jiří Klepač (do 25. 5. ’06)
Karel Dušek
Naděžda Petrovová • Petr Hlavatý (od 25. 5. ’06) •
Jiří Fučík (do 25. 5. ’06)
Mgr. Marie Suková • MUDr. Zdeněk Bašný • Ondřej
Plecháček
Mgr. Jitka Styblíková
Mgr. Mirka Styblíková (nyní Podgornych)

Záměrem všech činností VIDA je
odpověď na čtyři potřeby:
• Využít potenciál 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
zkušenosti).
• Dát uživatelům péče strukturovanou činnost,
při níž by aktivně pomáhali a současně, skrze
poskytování pomoci, se rehabilitovali.
• Napomáhat aktivizovat uživatelské hnutí.

A

VIDA centra

Projekt VIDA center získal v roce 2006 ocenění
„Příklady dobré praxe“, které realizovala ČAPZ
v rámci celoevropského projektu MHE.
VIDA centrum je informačně poradenské centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci.
VIDA centra jsou vedená uživateli psychiatrických služeb s podporou profesionála.
VIDA = španělsky život
Vize • Informace • Důvěra • Asistence
Vida co dokážeme

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

Cílová skupina
• Lidé 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
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Uživatelé psychiatrických služeb poskytují bezprostřední podporu a cílené informace na základě
zpracovaných adresářů daného regionu a na základě vlastních zkušeností a prožitků.
VIDA centra byla k dispozici jak uživatelům
péče, tak veřejnosti v regionu. Dalším cílem bylo
poskytnout kontakt klientům, kteří „vypadnou“
z péče, přeruší léčbu a obtížně komunikují s profesionály. Součástí práce byla komunikace s dalšími
odborníky v regionu.
Některá VIDA centra začala spolupracovat na
komunitním plánování sociálních služeb v daném
regionu, začala pomáhat s mapováním potřeb jednotlivých uživatelů, problémových oblastí, chybějících služeb v regionu.
Rok 2006 se stal pro činnost VIDA
center rokem velkých změn
• Nastavili jsme novou organizační strukturu
a systém fungování VIDA center.
• VIDA centra Brno, Jihlava, Pardubice a Praha se
do konce roku oddělila od svých provozujících
organizací a staly se složkou občanského sdružení VIDA.
• Od začátku roku 2007 budou pod VIDA patřit
všechna VIDA centra vyjma Jeseníku, které se
oddělí v průběhu roku 2007.
• I přes finanční problémy se nám podařilo podpořit vznik a rozjezd 2 nových VIDA center –
v Plzni a Rakovníku.
• V rámci mezinárodního projektu „Příklady
dobré praxe“ (realizátorem je Mental Health
Europe, v ČR Česká asociace pro psychické
zdraví) byl náš projekt VIDA center vybrán do
pětice příkladů dobré praxe za ČR a stal se součástí Evropské databáze dobré praxe.
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V roce 2006:
• 68 pracovníků (59 uživatelů a 9 profesionálů)
• Počet klientů: 492
• Počet dotazů: 670
• Kvalifikovaný odhad kontaktů: 1 000 (přesnou
statistiku vedeme až od ledna 2007)
• Vznik nového VIDA centra Plzeň, VIDA centra
Rakovník
Vyhodnocení statistiky údajů VIDA center a VIDA
viz příloha č. 2

VIDA centra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIDA centrum Brno
VIDA centrum Naděje Jeseník
VIDA centrum Jihlava
VIDA centrum Kolín
VIDA centrum Pardubice
VIDA centrum Plzeň
VIDA centrum Praha
VIDA centrum Rakovník
VIDA centrum Sokolov
VIDA centrum Ústí nad Labem

Koordinátoři jednotlivých týmů
VIDA centrum Brno: Andrea Kočíšová, Anna Pilátová
VIDA centrum Naděje Jeseník: Lenka Turková, Stanislav Turek
VIDA centrum Jihlava: Radka Staňková
VIDA centrum Kolín: Veronika Křičková, Mirka
Podgornych
VIDA centrum Pardubice: Vlaďka Hrnčířová,
Lenka Mikolášková
VIDA centrum Praha: Lada Furmaníková, Petra
Hackerová
VIDA centrum Plzeň: Martina Hanzlíčková
VIDA centrum Rakovník: Mirka Podgornych

VIDA centrum Ústí nad Labem: Jiří Laudát
VIDA centrum Sokolov: pracovník VIDA
Odborný poradce
VIDA centrum Brno: Ivo Vlk, Jiří Veselý
VIDA centrum Naděje Jeseník: Karel Dušek
VIDA centrum Jihlava: Vlastimil Čermák
VIDA centrum Kolín: Petr Hlavatý
VIDA centrum Pardubice: Veronika Víšková
VIDA centrum Praha: Martin Vacovský, Jiří Chrástek
VIDA centrum Ústí nad Labem: Zdeněk Hono
michl
Na projektu VIDA center spolupracují
s VIDou organizace:
• BONA, o. p. s. Praha
• Ledovec
• Občanské sdružení VOR Jihlava
• Péče o duševní zdraví region Pardubice
• Sdružení Práh Brno
• Zahrada 2000 Jeseník

Činnost
VIDA centra nabízí:
• Materiály a informace
33 o tom, kde hledat pomoc v krizi
33 o zdravotních a sociálních službách pro duševně nemocné nebo jejich okolí
33 kontakty na odborníky nebo neziskové organizace zabývající se danou problematikou
33 o svépomocných aktivitách
33 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

VIDA centra nenabízí:
• Psychoterapii
• Právní poradenství
• Ubytování
• Finanční půjčky
Služby VIDA center jsou anonymní a bezplatné

Druhy kontaktu klientů
Osobní
• Návštěvní hodiny 2–4 hodiny/týdně (dle standardů min. 2 hod/týdně)
• Výjezd mobilního týmu do psychiatrických léčeben, na psychiatrická oddělení všeobecných
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.

Další akce VIDA center v rámci VIDA
• Zapojení do projektu „Práva pacientů v psychiatrické léčebně“, ČAPZ
• Zapojení do TDZ na regionální úrovni
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• Informační akce na Dni zdraví, Pardubice
• NONHANDICAP 2006 – informační stánek na
Výstavišti v Holešovicích
• Festival „Mezi ploty“, PL Bohnice – informační
stánek
• Setkání uživatelských organizací – „Spolupráce
aneb zlepšení a potřeby uživatelských organizací“
• Malý průzkum doplatků cen léků ve vybraných
lékárnách – červen 2006 viz. příloha č. 4

•

Podpora a rozvoj
• 1 × měsíc pracovní setkání koordinátora, odborného poradce a pracovníků VIDA center v jednotlivých regionech
• 1 × měsíc intervizní setkání mobilního týmu
VIDA centra s koordinátorem
V roce 2006 jsme nově začali realizovat zvláštní
schůzky pracovníků mobilního týmu VIDA centra. Tato setkání jsou věnována provozním záležitostem, reflexi činnosti pracovníků mobilního
týmu a jejich intervizi, zároveň je zde prostor
pro nové nápady a podněty pro činnost mobilního týmu. Na některé z těchto porad je zvána
i zástupkyně vedení Psychiatrické léčebny.
• 3 × ročně celorepublikové setkání
30. 3. Výměna zkušeností, workshop na téma
aktuální problémy v oblasti duš. zdraví
22. 6. Výměna zkušeností, exkurze ve Fokusu
Pelhřimov + agentura podporovaného zaměstnávání
3. 12.– 4. 12. Výměna zkušeností a shrnutí roku
2006 (VIDA centra + VIDA o. s.), nástin plánu
činnosti na rok 2007, exkurze v komunitě Mýto,
o. s. Krystal Plzeň a o. s. Ledovec Plzeň
• 2 × ročně setkání koordinátorů, odborných poradců a VIDA
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•

•
•
•

4. 5. Organizační záležitosti, financování VIDA
center, plán činnosti na rok 2006
23. 10. Organizační záležitosti, personalistika,
výsledky správní rady a kontrolní komise, další
výsledky Plánovací Skupiny
Na každém navštěvovaném pavilonu PL Bohnice, v PL Kosmonosy a LS Sadská, PL Bílá
Voda, byla uskutečněna schůzka pracovníků
mobilního týmu, koordinátora a kontaktní
osoby, tedy zástupce personálu oddělení. Tyto
schůzky posloužily k vzájemnému vyjasnění
představ o působení VIDA centra v daném zařízení, o spolupráci a k předání zpětné vazby
jak pro pracovníky VIDA centra, tak i od nich
pro personál. Ta byla oboustranně pozitivní.
Předpokládáme, že podobné schůzky by se
měly konat pravidelně, minimálně jednou za
rok.
Vzdělávací akce + tvorba systému vzdělávání
pracovníků VIDA center
V průběhu srpna 2006 byl zahájen dvouletý projekt „Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO
na území hl. města Prahy“. Projekt protrvá do
konce července 2008.
Individuální podpora v místě VIDA center
Možnost zapojení do jiných projektů např.
VIDA, ČAPZ
Během roku jsme informovali o VIDA centrech
praktické lékaře a nemocniční zařízení

Vzdělávání
Průběžná vzdělávací činnosti
5.– 8. 4. Účast na veletrhu NON-HANDICAP 2006
2. 5. Přednáška Mudr. Bašného „Medikace v psychiatrii“

11. 5. Konference v Parlamentu „Psychiatrická
péče u nás a v EU“
27. 5. Účast na Dni otevřených dveří v LS Sadská
27. 5.–28. 5. Festival Mezi Ploty v PL Bohnice – informační stánek
26. 9. Přednáška Mudr. Bašného „Soudní znalectví“
3. 10.– 4. 10. Seminář „Právní otázky a duševní nemoc“ – Fokus Praha
5. 10. Předání certifikátu „Příklady dobré paxe“
8. 12. Seminář „Co je krize a jak ji zvládnout“
Duben a květen Dva semináře z oblasti mediální –
např. jak psát tiskovou zprávu, jak mluvit s novináři apod., Říčany
11. 7. Exkurze Fokus Mladá Boleslav
29. 9., 20. 10., 24. 11. Školení v komunikačních dovednostech, Pardubice
Průběžně Kurzy na PC
Účast na Dni otevřených dveří VOLNO o. s. pro pomoc rodinám dětí s postižením KOLÍN
Den zdraví Pardubice
• Individuální zaškolování podle potřeb jednotlivých VIDA center

o snahu vytvořit kritéria pro model práce poradců
z řad samotných klientů a tento model v praxi
otestovat.

Zapojení do TDZ na regionální úrovni
Zapojení do projektu „Práva pacientů
v psychiatrické léčebně“, ČAPZ
VIDA se v roce 2005 stala partnerem o. s. ČAPZ pro
projekt „Práva pacientů v psychiatrické léčebně“
a v roce 2006 v této činnosti pokračovala. Tento
projekt vychází z potřeb pacientů na příjmových
odděleních. Na tvorbě projektu se podíleli pracovníci VIDA center, projektový záměr byl jejich nápadem vycházejícím z vlastních zkušeností.
Záměr projektu je, aby sami uživatelé psychiatrických služeb informovali pacienty na příjmových
odděleních o právech a povinnostech. Obecně jde
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B Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských
službách v sociální oblasti pro
NNO na území hl. města Prahy

VIDA se stala v roce 2006 partnerem v projektu,
který ji umožní nastavit systém vzdělávání poradců ve VIDA centrech.

Hlavní cíl projektu:
Společným postupem asociací uživatelů a poskytovatelů poradenských služeb v sociální oblasti je
(Asociace občanských poraden, Asociace manželských a rodinných poradců, Asociace poraden pro
zdravotně postižené a o. s. VIDA) vypracovat a zavést do praxe v základu společný a dle typů poradenských služeb specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků včetně programů pro
školitele, který přispěje k zajištění a zvýšení kvality
poradenských služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením (osoby se zdravotním postižením, osoby v krizových situacích, osoby sociálně
hendikepované atd.) a napomůže zvyšování kvality poskytovaných služeb v zúčastněných organizacích na území hl. m. Prahy.
Jeho hlavním úkolem je vytvořit jednotné moduly vzdělávání pracovníků a odborníků v poradenství pro sociální oblast. Kromě sjednocení
vzdělávání na základní – společné úrovni poradenských pracovníku v různých typech poradenství se
pracovníkům poraden zjednoduší možnost získávání dalších specializací absolvováním specializovaných kurzů. To následně zabrání jistému odlivu
již vyškolených pracovníku z poradenství.
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V roce 2006 proběhly tyto aktivity:
• Příprava základního, specializovaného vzdělávacího modulu (řešení koncepce a obsahu
vzdělávacích modulů)
• Realizace pilotní sondy do vzdělávacích potřeb pracovníků poraden. Výsledky sloužily jako
podklady ke stanovení obsahu vzdělávacích
kurzů
• Mapování úrovně kvalifikace v jednotlivých typech poradenských služeb. Výsledky sloužily
jako podklady ke stanovení obsahu vzdělávacích kurzů
• Stanoven předběžný harmonogram přípravy
jednotlivých vzdělávacích modulů a domluven předběžný způsob organizace jednotlivých
kurzů
• Příprava vyškolení školitelů pro jednotlivé vzdělávací moduly

C Mediální skupina
Hlavní činnost
•
•
•
•

Spolupráce na osvětových kampaních
Spolupráce s médii (TV, noviny, časopisy…)
Natáčení krátkých dokumentů, animovaný spot
Ocenění

Pracovníci této skupiny jsou lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, koordinátorem
je profesionál. Během roku 2006 se do činnosti
v rámci skupiny zapojilo celkem 6 lidí s vlastní
zkušeností převážně z kraje Hl. m. Praha a kraje
Středočeského (Praha, Pardubice, Poděbrady, Milovice).
• 5 pracovních setkání
Pracovníci mediální skupiny pracovali tento rok
převážně mimo tyto schůzky.
• Sběr příběhů lidí s vlastní zkušeností s duševní
nemocí
Tyto příběhy vypovídají cestu touto nemocí
a životem s touto nemocí očima uživatele nebo
jedno z témat (např. bydlení, práce atd.), které
se jich hodně dotýká. Dále pracovali na PC s již
natočeným materiálem k dokumentu.
• Hospitalizace
Připravovali jsme komiksový příběh Hospitalizace, který chceme použít jako materiál na
plakát. Také chceme využít obrázky situací
z tohoto příběhu do brožurky, která bude obsahovat příběhy k těmto situacím – budou jak záporné, tak i kladné. Stále tyto příběhy sbíráme
a dáváme dohromady.

Odvoz do PL – jeden z obrázků komiksu
Hospitalizace
Natáčení 10 minutového filmu o člověku s hlasy,
který přibližuje ostatním lidem svět očima lidí,
kteří hlasy mají. Chtěli jsme tento rok dotočit připravovaný dokument o člověku s hlasy. Bohužel
díky zhoršenému zdravotnímu stavu hlavní hrdinky jsme tento rok vše nenatočili a musíme počkat na začátek roku 2007, kdy bude hlavní postava v pořádku a budeme mít podobné počasí
jako při natáčení minulém.
• Sešli jsme se s P. Vitvarovou, která podobný dokument točila a při besedě jsme si shlédli její
dokument a získali jsme praktické rady k naší
činnosti.
• Spolupracovali jsme na přípravě čtyř čísel nového Občasníku VIDA o. s. a další rok budeme
v tomto pokračovat.
• Skupina spolupracovala na informačních akcích např. NONHANDICAP 2006, Den Zdraví,
TDZ atd. a to zejména přípravou informačních
a P.R. materiálů. Dále spolupracovala s Programem Prevence na přiblížení veřejnosti života
lidí s duševním onemocněním. Seznamovala
veřejnost s brožurkami „Právní rádce“, „Léčíme
se s psychózou“ a další.
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Mediální skupina pomáhala s kompletací a přípravou vydání brožurky z projektu „Namaluj si ideální
léčebnu nebo jedno její oddělení“, který probíhal
v roce 2003 a 2004. Vydání této brožurky plánujeme na březen 2007.

D program prevence
V rámci činnosti VIDA vznikla v lednu 2005 skupina Program Prevence.

Hlavní činnost
• Pořádání besed a přednášek na školách
• Informační stánky na veletrzích
• Pořádání akcí se zaměřením na širokou veřejnost po celé České republice.
Členové skupiny Program Prevence jsou lidé
s vlastní zkušeností s duševní nemocí, koordinátorem je profesionál. Během roku 2006 se do
činnosti v rámci skupiny zapojilo celkem 11 lidí
s vlastní zkušeností z celé České republiky (Praha,
Jeseník, Brno, Kralupy nad Vltavou, Kolín, Jihlava,
Poděbrady).
Skupina Program prevence přispívá svojí činností mimo jiné k destigmatizaci duševní nemoci
a k informovanosti veřejnosti o dané problematice.
Sekundárně má pozitivní vliv na členy skupiny,
kteří jsou lidmi s duševní nemocí. Jejich působení
v Programu Prevence přispívá k jejich posílení sebevědomí, mají pocit užitečnosti a necítí se vyřazení ze společnosti. Někteří členové sami uvádí, že
jim jejich činnost pomáhá vyrovnat se s nemocí, že
mohou teď otevřeněji mluvit o své nemoci, dává
jim to možnost perspektivy a začleňuje je.
Za celý rok 2006 proběhlo 8 pracovních setkání
všech členů skupiny. Z každého setkání je veden
zápis.
Náplní těchto setkání byla především zpětná
vazba k proběhlým přednáškám/besedám a dále
plánování akcí dalších. Společně se pracovníci při-
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pravovali na přednášky a snažili se zdokonalit své
příspěvky prostřednictvím např. používáním pomůcek, zpracováním přednášky v power pointu
apod. Každý z pracovníků má zpracovaný svůj
osobní příběh (zkušenost s nemocí) v písemné podobě s osnovou. Vzájemné poznání a spolupráce
pracovníků slouží mimo jiné jako motivace k dalším aktivitám.
Byl kladen důraz na to, aby přednášející během
svých přednášek prezentovali svou vlastní zkušenost s duševní nemocí a se službami pro lidi s duševní nemocí.
Během prvního půl roku probíhal také praktický
nácvik přednášek. Každý měl možnost přednést
svůj příspěvek před ostatními a získat tak zpětnou
vazbu od ostatních pracovníků skupiny.
Uskutečnilo se během roku 2006 12 přednášek
či besed, které jsou níže rozepsané. Na základě
zpětné vazby z roku 2005 a požadavků studentů
byla témata zaměřena na vlastní zkušenost s duševní poruchou a na prezentaci Programu prevence. Přednášející během tohoto roku začali používat během svých přednášek pomůcky, i když
zatím v omezené míře (psaní na tabuli, prezentace v power pointu atp.). Posluchači měli k dispozici v tištěné podobě informace o nemoci,
o systému péče o lidi s duševním onemocněním
a další. Zaměřili jsme se na zdokonalení zpětné
vazby od posluchačů. Ti na každé přednášce obdrží krátký dotazník, v němž se mohou vyjádřit k obsahu i formě přednášky. Příklady zpětné
vazby uvádíme kurzívou ve výčtu přednášek za
rok 2006.
Leden 2006
Přírodní škola – soukromé gymnázium v Praze
Členové Programu prevence sdělovali studentům
své osobní zkušenosti s duševní poruchou v rámci

přednášky prim. Vandy Valentové, která byla zaměřena na obecnou psychiatrii.
Aktivní účast koordinátor + 3 členové PP(Praha)
„Celý program byl velice zajímavý. Nejvíce se mi líbilo vyprávění pacientů a jejich popis vlastních zážitků. Hra na hlasy jistě také měla svůj přínos. Člověk se tak vlastně může zamyslet sám nad sebou
a nad tím, co a do jaké míry je a není normální.
Myslím, že by nebylo od věci, kdyby pacienti povídali klidně déle. To je totiž podle mě to, co si posluchač z programu odnese spíš než typy psychóz
apod.“
Leden 2006
Vyšší zdravotnická škola, Brno
Jednalo se o přednášku pro vyučující. Během přednášky byli posluchači seznámeni s Programem
prevence a dále si vyslechli osobní příběhy zúčastněných členů PP.
Aktivní účast koordinátor + 3 členové PP (Praha,
Poděbrady, Jeseník)
„Mám v sobě určitou obavu z psychiatrických pacientů. Když jsem zajišťovala praxi na psychiatrické klinice, musela jsem čekat na staniční sestru
na uzavřeném oddělení a zažila jsem velmi pernou
půlhodinku. Kontakt s vašimi klienty moje obavy
zmírnil.“
Březen 2006
Gymnázium Jana Keplera, Praha
Přednáška byla určena studentům 2. a 3.ročníku
v rámci předmětu psychologie.
Aktivní účast koordinátor + 2 členové PP (Praha,
Kolín)
„Jsem ráda, že jste přišli, jsem ráda, že jsem Vás
mohla slyšet a vážím si odvahy, s jakou oba pánové
mluvili o svých nesnázích.“
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Duben 2006
FFUK, katedra psychologie, Praha
Studenti psychologie nás sami oslovili, abychom
tuto přednášku uspořádali. Na této škole jsme byli
poprvé v roce 2005. Témata přednášek: Schizofrenie a náboženství, Od deprese k mánii, Můj život
s hlasy a Sevřený pohled na realitu.
Aktivní účast koordinátor + 4 členové PP (Praha,
Poděbrady)
„Přednáška se mi moc líbila, netradiční způsob přiblížení (lidí s duševními poruchami) duševních poruch a teorie.“
„Oceňuji snahu, je vidět, že přednášející byli zacvičeni v prezentaci (např. snaha používat pomůcky –
psaní na tabuli apod.).“
„Jsem ráda, že jsem se Vaší přednášky zúčastnila,
že jsem měla šanci nahlédnout ´pod pokličkku´ lidem, kteří to v životě nemají zrovna jednoduché…“
Duben 2006
Palackého universita, katedra psychologie, Olomouc
Přednáška se konala na základě zájmu jednoho ze
studentů, který jí sám aktivně zařídil.
Aktivní účast 2 členové PP (jeseník, Praha)
„Konečně přednáška podaná lidským způsobem.“
„Častěji si musíme připomínat, že problémy nejsou
jen v knihách, ale i v reálném životě u normálně
příjemně působících lidí.“
„Hodně se mi přednáška líbila, obdivuji Vaši otevřenost s Vašimi problémy, hodně Vám držím
palce.“
„Byla to zajímavá přednáška, i když možná méně
detailů z života před nemocí. Jinak jsem moc ráda,
že jsem na tu přednášku přišla.“
Duben 2006
Pedagogická fakulta, Brno
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Sdružení Nakročeno pořádalo besedu na téma
„Chvála bláznovství“, součástí besedy bylo promítání filmu „Hlasy v hlavě“.
Aktivní účast 1 člen PP (Brno)
Říjen 2006
Klub U Kocoura, Praha
Přednáška byla určena pro uživatele služeb a pro
pracovníky BONA o. p. s. Konala se v knihovně
Klubu U Kocoura v Praze 8. Nedostavil se přednášející, který dodal svůj příspěvek v tištěné podobě
(téma: Schizofrenie, deprese a náboženství). Ten
byl posluchačům přečten koordinátorem. Osobní
přítomnost člověka s vlastní zkušeností s nemocí
posluchači postrádali. Během této přednášky byli
posluchači seznámeni s Programem prevence.
Dva z uživatelů služeb na základě této přednášky
zvažují zapojení v rámci Programu prevence.
Aktivní účast koordinátor
Říjen 2006
SOŠ služeb Kavčí hory, Praha
Přednáška byla určena studentům 2. ročníku.V
této škole byli členové PP opakovaně.
Aktivní účast koordinátor + 1 člen PP (Praha)
„Přednáška nám dala příležitost vědět, co ti lidí zažívají.“
„Přednáška by měla být delší a to ne z důvodu, že
bych se chtěla ulít, ale celkově by nebylo špatné diskutovat déle.“
Říjen 2006
Fokus Písek
Beseda byla pořádána v rámci týdnů pro duševní
zdraví.
Aktivní účast 2 členové PP (Poděbrady, Kolín)
„Myslím, že můj pohled na duševně nemocné se vylepšil k lepšímu.“

Říjen 2006
Střední zdravotnická škola, Písek
Aktivní účast 2 členové PP (Kolín, Poděbrady)
„Přednáška změnila můj názor na duševně nemocného člověka, dříve jsem myslela, že je nemožné se
opět zařadit do ´běžného´ života.“
Listopad 2006
Nízkoprahový klub pro mládež Velryba, Písek
Jednalo se o besedu na téma Spiritualita a duševní
nemoc, kterou si objednala křesťanská společnost
pro evangelizaci a diakonii Písek ELIM. Na této besedě byla velmi nízká účast pravděpodobně díky
malé propagaci (asi 5 posluchačů).
Aktivní účast koordinátor, 1 člen PP (Praha)
Prosinec 2006
SŠ Kolín, 4. ročník (obor farmaceutický laborant)
Tuto školu oslovili přímo členové PP. Studenti
měli zájem o příběh člověka se zkušeností s duševní poruchou.
Aktivní účast koordinátor + 1 člen PP (Poděbrady)
„Je dobré, co šíříte. Lidé by měli vědět, jaký je život
s duševní nemocí. A hlavně co tyto nemoci přináší.“

E

zpětná vazba

Pracovní skupina vytvořila v roce 2005 pracovní
verzi „Charta uživatele“, na které se chystala v roce
2006 dále pracovat a chtěla vytvořit metodiku poskytování zpětné vazby poskytovatelům sociálních
a zdravotních služeb. Vzhledem k novému zákonu
o sociálních službách jsme tuto aktivitu v roce
2006 zastavili. Velká část služeb musela vzhledem k zákonu, který je šit na míru lidem s tělesným postižením, svoje služby předefinovat a nastavit nově. Tedy nemělo smysl vytvářet materiál
na služby „staré“. Tato skupina pracovala s Plánovací skupinou na dotváření a zpracování finální
podoby standard VIDA center.
Zároveň v rámci spolupráce uživatelských skupin spolupracovali někteří členové Plánovací skupiny na sestavení Dotazníkové šetření potřeb pacientů v PL.
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F

Plánovací skupina

V roce 2005 vznikla tzv. Plánovací skupina.
Plánovací skupina pracovala zejména na vytvoření nové organizační struktury, která by více vyhovovala potřebám a práci VIDA center a jejich
specifikaci – práci lidí s duševním onemocněním.
Zpracovala personální plán VIDA center.
Členové skupiny jsou lidé s vlastní zkušeností
s duševní nemocí, koordinátorem je profesionál.
Během roku 2006 se do činnosti v rámci skupiny
zapojili celkem 4 lidi s vlastní zkušeností z celé
České republiky (Jeseník, Pardubice, Poděbrady,
Milovice).
Je nutné, aby Standardy práce, etický kodex
a další dokumenty vyhovovaly aktuálním podmínkám, požadavkům a korespondovaly s procesem
zavádění Minimálních standardů kvality sociálních služeb ČR, proto jsme v roce 2006 pracovali
na zkvalitnění jednotlivých standard a tvorbě manuálu s ohledem na nová VIDA centra a zákon
o sociálních službách 108/2006 Sb.
Jako velmi důležité vidíme, že prostřednictvím
dodržování těchto dokumentů se VIDA centra přihlásila ke kvalitě, k tomu, že svým klientům chtějí
poskytovat kvalitní a srovnatelné služby v rámci
sítě VIDA center. VIDA tak získala nástroj, který
slouží k prověření kvality služeb jednotlivých center a především k jejich podpoře. VIDA tak může
být garantem kvality činnosti celé sítě.
Plánovací skupina:
• Nastavila nová pravidla oběhu finančních toků
• Nastavuje a ověřuje nová pravidla pro samostatné fungování VIDA center
• Zpracovala Personální standardy a personální
plán VIDA center (výběr, nábor a zaškolení no-
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vých pracovníků, kde je hledat, jak a o čem je
školit, popis pracovních profilů, profesní rozvoj
pracovníků a týmu atd.)
• Pracovala na Provozních a Procedurálních standardech

G Podpora uživatelských
a svépomocných aktivit v ČR

• Asistenční a poradenská činnost uživatelským
organizacím nebo svépomocným skupinám
• Podpora spolupráce mezi těmito organizacemi
a skupinami
• Pomoc a podpora při vzniku svépomocných
skupin
Asistenční a poradenská činnost uživatelským
organizacím nebo svépomocným skupinám
Proběhla setkání a asistence při vzniku a rozvoji
svépomocných aktivit v Karlových Varech, v Přerově, v Kouřimi a v Ostravě.
Obsahem této služby bylo zejména seznámení
se s fenoménem svépomoci, se systémem péče
o duševně nemocné a pomoci při rozhodování a sestavování pravidel pro svépomocné skupiny. Tyto
skupiny jsou na začátku a je nutné jim poskytnout
podporu. Jedná se zejména o nastavení pravidel
fungování, pomoci jim sestavit jejich plán činnosti.
Na začátku se jedná zejména o možnost setkání,
konzultace k různým problematickým situacím.
Setkání uživatelských organizací
a svépomocných skupin
V roce 2006 bylo zrealizováno 1 pracovní setkání
v Praze a pětidenní výjezd na Vyžlovce.
Setkání se zúčastnili zástupci:
VIDA, o. s.Kolumbus, o. s. Self Help, VIDA centrum Kolín, VIDA centrum Pardubice, VIDA centrum Praha, svépomocná skupina Zrcadlo. Setkání
se měla také zúčastnit zástupkyně o. s. Anabell, bohužel pro pracovní vytížení se tak nestalo.

• První setkání
Protože jsme se výsledky dotačního řízení dozvěděli až během letních měsíců, tak jsme oslovili potencionální zájemce o výcvik již dopředu
a na prvním setkání jsme se již sešli jen se zájemci o výcvik a další spolupráci. Tématem setkání bylo vyjasnění si očekávání, možnosti spolupráce a organizační věci kolem výcviku.
• Druhé setkání
Druhé bylo zrealizováno až na začátku roku
2007. (Termíny byly posunuty vzhledem k termínu oznámení výsledků dotačního řízení).
Zde byl zhodnocen výcvik, předneseny výsledky
projektů a domlouval se další plán spolupráce
v roce 2007.
Výcvik 7 lidí z uživatelských organizací
a svépomocných skupin na téma
„Příprava a řízení projektu“
Výcvik probíhal 5 dní v hotelu Vyžlovka v termínu
7. 10.–11. 10. 2006. Výcvik jsme, od původního
plánu 4 dnů, zrealizovali během dnů 5 s ohledem
na odezvy z výcviku v roce 2005.
Obsahem výcviku bylo zejména jak připravovat projekt, jak si plánovat svoji činnost a také jak
si sestavit fungující tým pro realizaci projektu. Dalším bodem byla práce s týmem a spolupráce jednotlivých lidí. A na závěr základní znalosti, jak projekt vyúčtovat a napsat závěrečnou zprávu. Na
výcviku se také probíralo hodně věcí z praxe, jak
fungují dotace a granty apod.
Během výcviku vznikly dva projektové týmy,
které na Vyžlovce již své projekty sepisovaly. Byl
kladen důraz na to, aby obě skupiny byly promíchány ze zástupců jednotlivých organizací a skupin, a aby žádná ze skupin neobsahovala pouze
lidi z jedné organizace.
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Realizace malých projektů
Součástí výcviku bylo vymýšlení, sepsání a podání
projektu jednotlivých organizací a skupin na organizaci VIDA. Projekt bylo nutné realizovat v období říjen – 1. polovina prosince 2006. Vyhodnocení projektů proběhlo 4. 1. 2007 na 2. pracovním
setkání v Praze.
V rámci výcviku byly vytvořeny 2 projekty.
1. „Přijďte k nám, já vám dám“
Cíl projektu
Dlouhodobý cíl: zvýšení informovanosti veřejnosti
o službách uživatelských organizací a svépomocných skupin
Krátkodobý cíl: zrealizovat čtyři dny otevřených
dveří ve čtyřech městech
Cílová skupina
Veřejnost
Stručný obsah projektu
Obsahem projektu byla realizace dnů otevřených dveří v Ústí nad Labem, Kolíně, Pardubicích
a Praze za účelem seznámení veřejnosti s činností
uživatelských organizací a svépomocných skupin
zúčastněných v projektu.
2. Vytvoření dotazníkového šetření potřeb
pacientů v psychiatrických léčebnách
Cíle projektu
Vypracování dotazníku, metodiky šetření a formuláře hodnocení, pro zjištění potřeb pacientů v psychiatrických léčebnách.
Cílová skupina
Uživatelské organizace pacientů a svépomocné
skupiny.
Stručný obsah projektu
Při návštěvách v psychiatrických léčebnách zjistili organizace zúčastněných v projektu, že některé
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z potřeb pacientů psychiatrických léčeben nejsou
naplněné. Proto se rozhodli vytvořit nástroj k jejich zmapování. Během čtyř pracovních setkání
vytvořili dotazník, metodiku šetření a formulář
vyhodnocování. Výstupy tohoto projektu budou
i nadále využívat uživatelské organizace pacientů
a svépomocné skupiny.

H

Průběžná činnost

• Konzultace odborného garanta a koordinátora
s pracovníky v místě jednotlivých VIDA center
a jejich podpora
• Aktualizace webové stránky – www.vidacen
trum.cz
• Spolupráce na tvorbě internetového portálu pro
lidi se specifickými potřebami HELPNET
• Občasník VIDA
• Informační databáze zdravotních a sociálních
služeb v péči o duševně nemocné
• Informační materiály pro potřeby lidí s duševním onemocněním
• Komunikace se zájemci o vznik VIDA centra
a jejich příprava na činnost – zejména Plzeň,
Rakovník
• Během roku jsme informovali o VIDA centrech
praktické lékaře a nemocniční zařízení
• Průběžná roznáška letáku v rámci propagace
• Prezentace v regionálním tisku a rozhlase

I

Informační akce

• NONHANDICAP 2006 – informační stánek na
Výstavišti v Holešovicích
• Festival „Mezi ploty“, PL Bohnice – informační
stánek
• Den zdraví Pardubice

Cíl
Informovat veřejnost o typech sociálně zdravotních služeb v oblasti psychiatrie.
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J propagace
Propagace VIDA směřovala v roce 2006 hlavně na
VIDA centra.
• Informování o VIDA centrech praktické lékaře
a nemocniční zařízení
• Průběžná roznáška letáků VIDA center a VIDA
• Prezentace v regionálním tisku a rozhlase
• Setkání pacientských organizací v Kongresovém
paláci

K

Spolupráce

Česká asociace pro psychické zdraví
(dále jen čapz)
• V roce 2006 jsme opět intenzivně spolupracovali s o. s. ČAPZ
• Zapojení do projektu „Práva pacientů v psychiatrické léčebně“, ČAPZ jako partneři. Tento projekt vychází z potřeb pacientů na příjmových
odděleních (viz. VIDA centra)
• Zapojení se a spolupráce při realizaci projektu
„Příklady dobré praxe“ v ČR
• Příprava podkladů a dalších materiálů pro semináře pro novináře
• Expertní a poradenská činnost z oblasti duševního zdraví a nemoci zejména z pohledu uživatelů služeb
Asociace občanských poraden (dále jen aop)
• AOP byla v roce 2006 hlavním partnerem a konzultantem při vytváření systému řízení kvality
a poradcem při zavádění standardů kvality ve
VIDA centrech
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Koalice pro zdraví
• V roce 2006 jsme spolupracovali s Koalicí pro
zdraví, která nabízí od svého vzniku neutrální
půdu pro konstruktivní dialog o zdravotní péči
a pomáhá a podporuje pacientské organizace.
Spolupráce s uživatelskými organizacemi
a svépomocnými skupinami
• V roce 2006 jsme spolupracovali s o. s. Kolumbus, o. s. Self Help, Zrcadlo, Mosty, Anabell, o. s.
Krystal.
Asociace komunitních služeb oblasti
péče o duševní zdraví (dále jen AKS)
• V roce 2006 jsme měli možnost účastnit se jako
hosté (a od června jako členové) pracovních
skupin pořádaných AKS.
• Využili jsme možnost zejména skupiny ředitelů
a vedoucích organizací, které jsou členy AKS
a poskytují komunitních služby.

Přehled celkových nákladů a výnosů jednotlivých projektů
Název
Činnost VIDA center v ČR

Zdroj
MPSV ČR
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Nadace Česká spořitelna
Dar BONA, o. p. s.
Nepokryto z přijatých prostředků
Celkem

Náklady v Kč
975 000,00
97 000,00
350 000,00
50 000,00
45 000,00
150 000,00
16 798,00
96 770,17
1 780 568,17

Název
Podpora a rozvoj VIDA center
a svépomocných aktivit v ČR

Zdroj
MZ ČR – VÚA
NROS projekt
NVF JPD3
Ostatní zdroje
Nepokryto z přijatých prostředků
Celkem

Náklady v Kč
580 000,00
124 589,00
99 989,18
18 430,00
137 977,67
960 985,85

Název
Podpora spolupráce uživatelských org.
a svépomocných skupin v ČR

Zdroj
MZ ČR –PVP
Ostatní zdroje
Celkem

Náklady v Kč
100 000,00
54 992,00
154 992,00
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Název
Zapojování uživatelů psych. péče do utváření
uceleného informačního systému této oblasti

Zdroj
MZ ČR –PVP
Ostatní zdroje
Nepokryto z přijatých prostředků
Celkem

Náklady v Kč
100 000,00
45 072,00
30 940,00
176 012,00

ČAPZ (NROS) — 124 589
VIDA v roce 2006 spolurealizovala s ČAPZ projekt „Poradci v psychiatrických léčebnách“. Žadatelem
a nositelem projektu byla ČAPZ, protože žádosti do programu NROS – Lidská práva mohou podávat organizace, které prokáží, že se dlouhodobě věnují problematice lidských práv. VIDA byla zaregistrována
v roce 2003 a lidská práva nejsou její hlavní prioritou činnosti. Proto tento finanční příspěvek není veden
v účetnictví VIDA ale v účetnictví ČAPZ. Tyto finance se podílely na projektech VIDA v roce 2006 a staly
se součástí koofinancování projektů.
Položkou Ostatní zdroje jsou myšleny příjmy z vlastních činností, věcné a finanční dary.

Přehled výnosů v roce 2006 podle zdrojů
MPSV ČR
Středočeský kraj
Kraj Hlavní město Praha
Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
MZ ČR
Nadace České Spořitelny
NVF – projekt JPD3
Vorlická § Štainbruch v. o. s.
Dary – věcné
Vlastní / Ostatní
Výnosy celkem

Kč
975 000,00
350 000,00
97 000,00
50 000,00
45 000,00
780 000,00
150 000,00
99 989,18
30 000,00
35 092,00
98 340,33
2 710 421,51

%
35,97
12,91
3,58
1,84
1,66
28,78
5,54
3,69
1,11
1,29
3,63
100

ČAPZ (NROS) — 124 589
VIDA v roce 2006 spolurealizovala s ČAPZ projekt „Poradci v psychiatrických léčebnách“. Žadatelem
a nositelem projektu byla ČAPZ, Proto tento finanční příspěvek není veden v účetnictví VIDA ale v účetnictví ČAPZ. Tyto finance se podílely na projektech VIDA v roce 2006.
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Přehled nákladů v roce 2006
Kč
6 000,00
1 189 648,00
307 849,50
285 221,56
84 055,86
300,00
202 053,50
887 399,15
39 279,97
3 001 807,54

Mzdové náklady – hrubá mzda
Mzdové náklady – OON
Odvody
Materiálové náklady
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Ostatní náklady
Náklady celkem

Účetní hospodářský výsledek — 291 386,03
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.

Struktura nákladů sdružení v členění na náklady vynaložené
na plnění služeb a na správu organizace (v tis. Kč)
Název
Náklady na správu organizace
Náklady na plnění služeb
Celkem

Náklady
931
2 071
3 002

Procenta
31
69
100
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Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2006.
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29
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VIDA děkuje všem, kteří naši činnost finančně,
materiálně či jinak podpořili. Děkujeme také všem,
kteří s námi spolupracovali, věnovali nám svoji důvěru a sympatie (seřazeno abecedně).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amenit s. r. o.
BDO Prima Audit s. r.o.
Eli Lilly, spol. s r.o.
Evropský sociální fond
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
kraj Hlavní město Praha
Mgr. Jan Kuntscher
Mgr. Marcela Toušková
Mgr. Mirka Styblíková (nyní Podgornych)
Microsoft, s. r. o.
MPSV ČR
MZ ČR
Nadace České spořitelny
Nadace Charty 77
Nadace ICN
Pardubický kraj
Stormware s. r. o.
Středočeské vodárny, a. s.
Středočeský kraj
Vorlická § Štainbruch, advokátní kancelář, v. o. s.

• AKS (Asociace komunitních služeb oblasti péče
o duševní zdraví)

• AMRP (Asociace manželských a rodinných
poradců)
• AOP (Asociace občanských poraden)
• APZP (Asociace poraden pro zdravotně
postižené)
• BONA, o. p. s. Praha
• CRPDZ (Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví)
• ČAPZ (Česká asociace pro psychické zdraví)
• Denní Stacionář Pardubice
• Designiq, grafické studio
• IC Kontakt Praha
• Koalice pro zdraví, o. p. s.
• Kolumbus
• LS Sadská
• NVF, o. p. s. (Národní vzdělávací fond)
• Péče o duševní zdraví Pardubice
• PL Bílá Voda
• PL Bohnice Praha
• PL Havlíčkův Brod
• PL Kosmonosy
• PO Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
• Sdružení Práh Brno
• Self Help
• VOR Jihlava
• Zahrada 2000 Jeseník
• Západočeský Paprsek
• Zrcadlo, Mosty
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č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
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Seznam VIDA center v ČR
Vyhodnocení statistiky údajů VIDA center a VIDA za rok 2006
Statistika návštěvnosti stránky www.vidacentrum.cz
Malý průzkum doplatků cen léků ve vybraných lékárnách – červen 2006
Účetní závěrka

1. Seznam Vida center v ČR

VIDA centrum BRNO
Botanická 16, 602 00 Brno
tel.: 605 322 477
e-mail: brno@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny pondělí 15.00–17.00,
středa 10.00–12.00
2 × měsíčně výjezd do léčebny Brno-Černovice
služba na telefonu 605 322 477,
pondělí–pátek 10.00–17.00

VIDA centrum KOLÍN
Smetanova ulice 764, 280 12 Kolín IV
tel.: 321 752 511, 777 068 468
e-mail: kolin@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny středa 11.00–13.00, 14.00–16.00
1 × měsíčně výjezd do LS Sadská
2 × měsíčně výjezd do léčebny Kosmonosy
služba na telefonu 777 068 468,
pondělí–neděle 10.00–18.00

VIDA centrum JESENÍK
budova polikliniky, Dukelská 456, 790 01 Jeseník
tel.: 775 585 355
e-mail: jesenik@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny úterý 10.00–12.00
1 × měsíčně výjezd do léčebny Bílá Voda
služba na telefonu 775 585 355,
pondělí–pátek 10.00–14.00

VIDA centrum PARDUBICE
Třída Míru 109, 530 02 Pardubice
tel.: 608 425 306
e-mail: pardubice@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny pondělí 16.00–18.00
Centrum služeb pro zdravotně postižené
Nábřeží Závodu míru 1931, 530 02 Pardubice
návštěvní hodiny středa 15.00–17.00
Konzultace v Denním stacionáři Pardubice
služba na telefonu 608 425 306,
pondělí–pátek 9.00–17.00

VIDA centrum JIHLAVA
v prostorách Centra denních služeb (dvorní trakt)
Komenského ul. 36a, 586 01 Jihlava
tel.: 732 575 083
e-mail: jihlava@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny čtvrtek 13.30–15.30,
služba na telefonu 732 575 083,
pondělí–čtvrtek 8.00–15.00
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VIDA centrum PLZEŇ
Poděbradova 12, 301 00 Plzeň
tel.: 775 585 359
e-mail: plzen@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny pondělí 11.00–13.00,
čtvrtek 15.00–17.00
služba na telefonu 775 585 354,
pondělí–pátek 10.00–17.00

VIDA centrum ÚSTÍ NAD LABEM
Hrnčířská ul. 18/53, 400 11, Ústí nad Labem
tel.: 775 585 354
e-mail: unl@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny pátek 15.00–17.00
1 × měsíčně konzultace v Masarykově nemocnici
služba na telefonu 775 585 354,
pondělí–pátek 10.00–18.00

VIDA centrum RAKOVNÍK
Budova Jednoty Rakovník
Tyršova 213, 269 45 Rakovník
tel.: 775 585 362
e-mail: rakovník@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny pondělí 14.00–16.00,
středa 14.00–16.00

VIDA centrum SOKOLOV
e-mail: sokolov@vidacentrum.cz

VIDA centrum PRAHA
Nuselská 41, 140 00 Praha 4
tel.: 775 585 353
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
služba na telefonu 775 585 353,
pondělí–pátek 10.00–17.00
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2. Vyhodnocení statistiky údajů z VIDA center a VIDA za rok 2006

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 opakovaně. Počet dotazů je tedy údajem,
který nejlépe odpovídá charakteru práce VIDA
center. Uváděné údaje jsou z VIDA, o. s. a 7 VIDA
center (Brno, Jeseník, Jihlava, Kolín, Pardubice,
Praha, Ústí nad Labem)
Počet klientů: 492
Počet dotazů: 670
Druh klientů: 59 % žen, 41 % mužů
69 % uživatelů péče, 15 % rodičů a příbuzných, 3 %
odborníků v dané oblasti, 13 % veřejnosti, 0 % organizací

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 / %
42 / 6
52 / 8
64 / 10
32 / 5
82 / 12
19 / 3
27 / 4
116 / 17
144 / 21
13 / 2
79 / 12
670 / 100

Podle četnosti dotazů: převládaly dotazy na zdravotní péči (21 %), poté volnočasové aktivity (17 %),
rodinu a partnerské vztahy (12 %), ostatní (12 %),
zaměstnání – chráněné (10 %), bydlení – řešící sociální situaci (8 %). Celkové rozdělení dotazů je
uvedeno v následující tabulce:
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Statistické třídění dotazů za rok 2006
Následující graf zobrazuje, s jakými dotazy se lidé na VIDU a VIDA centra v roce 2006 obraceli.

Bydlení – chráněné
Ostatní 12 %

6%

Bydlení – řeší sociální situaci 8 %

Lidská práva 2 %
Zaměstnávání – chráněné

10 %

Zaměstnávání – regulérní práce

Zdravotní péče 21 %

Rodina, partnerské vztahy

Volnočasové aktivity 17 %

Majetkoprávní vztahy (dělba majetku
při rozvodu, dědictví…) 3 %
Sociální dávky 4 %
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12 %

5%

Statistické třídění klientů za rok 2006
Následující graf zobrazuje, jaký druh klientů se na VIDU a VIDA centra v roce 2006 obraceli. 69 % uživatelů péče, 15 % rodičů a příbuzných, 3 % odborníků v dané oblasti, 13 % veřejnosti, 0 % organizací.

Uživatel péče 69 %

Rodič, příbuzný, známý 15 %

Odborník 3 %
Veřejnost

13 %

Organizace 0 %
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Druh kontaktu za rok 2006
Osobního kontaktu využilo 78 % klientů, v 17 % telefonovali, 5 % klientů se na VIDU a VIDA centrum obrátilo pomocí elektronické pošty, 0 % dopisem, 0 % díky schránce na dotazy.

Telefon

17 %

E-mail 5 %

Dopis
Osobní

0%

78 %
Schránka na dotazy
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0%

3. STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI STRÁNEK WWW.VIDACENTRUM.CZ

rok
2003

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem:

počet návštěv
0
0
10
91
45
57
51
48
83
92
187
309
973

rok
2005

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem:

počet návštěv
865
833
1 032
1 263
1 204
989
994
942
1 120
1 407
1 673
1 384
13 706

rok
2004

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem:

počet návštěv
283
271
461
531
544
543
508
534
489
566
572
741
6 043

rok
2006

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem:

počet návštěv
1 748
1 754
2 290
1 748
1 815
1 645
1 514
1 414
1 626
1 742
1 393
1 774
20 463
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4. MALÝ PRŮZKUM DOPLATKŮ CEN LÉKŮ V LÉKÁRNÁCH — ČERVEN 2006

Dotazníkový formulář
Název a adresa lékárny: Lékárna
Město: 
Dobrý den, rádi bychom vás poprosili o spolupráci
při malém průzkumu doplatků cen léků ve vybraných lékárnách. Výběr lékáren byl nahodilý, průzkum bude probíhat během června. Jsme VIDA –
občanské sdružení lidí s duševním onemocněním,
kteří využívají svojí vlastní zkušenost s nemocí
k pomoci druhým lidem. Vzhledem k novým úhradám léků, jsme se rozhodli udělat si malý průzkum
doplatků cen některých léků. Výsledky průzkumu
budou zpracovány do statistických tabulek a budou zveřejněny na našich webových stránkách:
www.vidacentrum.cz a budou sloužit zejména pro
naší orientaci cen léků nejen závislých na různých
typech lékáren, ale také v různých městech České
republiky. Tyto informace budeme využívat zejména ve VIDA centrech (informačně poradenská
centra pro problematiku duševního zdraví a nemoci), kam se na nás obrací lidé s různými problémy včetně dotazů na léky.
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číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

lék
Zyprexa
Zyprexa
Zyprexa
Risperdal
Rivotril
Rivotril
Sulpirol
Dogmatil
Anafranil
Neurol
Neurol
Zoloft
Zoleptil
Zoleptil
Hypnogen
Solian
Solian

gramáž
10 mg
10 mg
5 mg
1 mg
0,5 mg
2 mg
50 mg
50 mg
25 mg
1 mg
0,5 mg

balení
Velotab.
tbl.
tbl.
tbl.
tbl.
100 tbl.

25 mg
50 mg
200
200

Za spolupráci děkuje VIDA 2006 ©

tbl.
30 tbl.
150 tbl.

Celkové shrnutí
Název kraje

Počet lékáren

Kraj Vysočina
Středočeský kraj
Kraj Hl.m. Praha
Pardubický kraj
Jeseník a okolí
CELKEM

11
22
34
20
4
91

Zyprexa 10 mg,
Velotab.
Kraj
7 z 10 lékáren lék
Vysočina
nemá. Zjištěny byly
doplatky: 0, 50,
68 Kč.
Středočeský V 10 z 18 lékáren lék
kraj
nemají. 1 lékárna lék
objednává. Zjištěné
doplatky byly: 50, 79,
150, 231, 267, 268,
661 Kč.
Kraj Hl. m.
V 15 z 27 lékáren lék
Praha
nemají. 2 lékárny
lék objednají. 3 lékárny mají doplatek
0 Kč. Zjištěné doplatky byly: 91, 190,
219, 238, 267, 624,
820 Kč.
Pardubický
13 z 18 lékáren lék
kraj
nemá. 1 lékárna má
doplatek 0 Kč. Zjištěné doplatky byly:
155, 161, 218, 250 Kč.
Jeseník
Ve 2 ze 4 lékáren
a okolí
lék nemají. Zjištěné
byly doplatky: 623,7
a 820 Kč.

Relevantní
lékárny
10
18
27
18
4
77

Lékárny odmítly
0
2
5
1
0
8

Dovolená /
zrušena
8
1
0
1
0
2

Zyprexa 10 mg,
28 tbl.
7 z 10 lékáren lék
nemá. Zjištěny byly
doplatky: 0, 50,
68 Kč.
V 7 z 18 lékáren lék
nemají. 1 lékárna lék
objednává. Zjištěné
doplatky byly: 68, 79,
110, 118, 150, 167, 231,
267, 273, 341 Kč.
V 13 z 27 lékáren lék
nemají. 1 lékárna lék
objednává. 3 lékárny
mají doplatek 0 Kč.
Zjištěné doplatky
byly: 93, 150, 155,
190, 219, 266, 267,
304, 318, 750 Kč
14 z 18 lékáren lék
nemá. Zjištěné doplatky byly: 68, 160,
170, 259 Kč.

Zyprexa 5mg, 28 tbl. Risperdal 1mg,
20 tbl.
7 z 10 lékáren lék
V 8 případech z 10 je
nemá. Doplatek ve
doplatek 0 Kč. 2 lé2 lékárnách je 0 Kč
kárny lék nemají.
a u 1 je 30 Kč.
V 10 z 18 lékáren lék Ve 14 z 18 lékáren je
nemají. 1 lékárna lék doplatek 0 Kč. 4 léobjednává. Zjištěné
kárny lék nemají.
doplatky byly: 30,
39, 110, 150, 190, 183,
410 Kč.
12 z 27 lékáren lék
Ve 20 z 27 lékáren je
nemá. 1 lékárna lék
doplatek 0 Kč. 5 léobjednává. 4 lékárny káren lék nemá. Zjišmají doplatek 0 Kč.
těny byly doplatky:
Zjištěné doplatky
117, 137 Kč.
byly: 49, 77, 95, 100,
133, 152, 154, 209,
312, 1 467 Kč.
14 z 18 lékáren lék
9 z 18 lékáren lék
nemá. Zjištěné donemá. V 9 lékárnách
platky byly: 77, 120,
je doplatek 0 Kč.
213, 311 Kč.

Ve 2 ze 4 lékáren
lék nemají. Zjištěné
byly doplatky: 721,7
a 820 Kč.

Ve 2 ze 4 lékáren
lék nemají. Zjištěné
byly doplatky: 311,8
a 410 Kč.

V 1 ze 4 lékáren lék
nemají. Ve 3 lékárnách je doplatek
0 Kč.

Vyplněny
ceny léků
1
1
2
0
0
4

Rivotril 0,5 mg,
50 tbl.
Ve všech 10 lékárnách je doplatek
0 Kč.
Ve 17 z 18 lékáren je
doplatek 0 Kč. 1 lékárna lék nemá.

Ve 24 z 27 lékáren je
doplatek 0 Kč. 1 lékárna lék nemá. Zjištěny byly doplatky: 3
a 72,68 Kč.

V 16 z 18 lékáren je
doplatek 0 Kč. Zjištěny byly doplatky:
72,6 a 72,6 Kč.
Ve všech 4 lékárnách
je doplatek 0 Kč.
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Rivotril 2 mg, 30 tbl.
Kraj
Vysočina

V 9 případech z 10
je doplatek 0 Kč. 1 lékárna lék nemá.

Středočeský Ve všech 18 lékárkraj
nách je doplatek
0 Kč.

Sulpirol 50 mg,
100 tbl.
V 8 případech z 10
lékáren lék nemá.
2 lékárny mají doplatek 0 Kč.
V 10 z 18 lékáren lék
nemají. 1 lékárna lék
objedná. 7 lékáren
má doplatek 0 Kč.

Kraj Hl. m.
Praha

Ve 23 z 27 lékáren je
doplatek 0 Kč. 2 lékárny lék nemají.
Zjištěny byly doplatky: 3,5 a 93,15 Kč.

V 15 z 27 lékáren lék
nemají. 1 lékárna lék
objedná. 6 lékáren
má doplatek 0 Kč.
Zjištěny byly doplatky: 7, 17, 19, 35,
97 Kč.

Pardubický
kraj

V 15 lékárnách z 18
je doplatek 0 Kč. 1 lékárna lék nemá. Zjištěny byly doplatky:
93,1 a 95,3 Kč.

V 15 z 18 lékáren lék
nemají. 2 lékárny
mají doplatek 0 Kč.
Zjištěn byl doplatek:18 Kč.

Jeseník
a okolí

Ve 3 lékárnách ze 4 Ve 3 ze 4 lékáren lék
je doplatek 0 Kč. 1 lé- nemají. 1 lékárna má
kárna lék nemá.
doplatek 0 Kč.
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Dogmatil 50 mg,
30 tbl.
Ve 2 z 10 lékáren lék
nemají. V 8 lékárnách se doplatek pohybuje v rozmezí 19–
20 Kč.
V 1 z 18 lékáren lék
nemají. V 15 lékárnách se doplatek pohybuje v rozmezí 19–
20 Kč. Ve 2 lékárnách
je doplatek 10 Kč.
V 1 z 27 lékáren lék
nemají. 1 lékárna lék
objednává. Ve 22 lékárnách se doplatek
pohybuje v rozmezí
19–20 Kč. V 1 lékárně
je doplatek 0 Kč.
Dále byly zjištěny doplatky: 18 a 58,27 Kč.
V 1 z 18 lékáren lék
nemá. Ve 13 lékárnách se doplatek pohybuje v rozmezí
19–20 Kč. Dále byly
zjištěny doplatky: 17,
18, 78, 139 Kč.
V 1 ze 4 lékáren lék
nemají. Ve 3 lékárnách se doplatek pohybuje v rozmezí
19,5–19,73 Kč.

Anafranil 25 mg,
30 tbl.
V 9 z 10 lékáren je
doplatek 0 Kč. 1 lékárna lék nemá.

Neurol 1 mg, 30 tbl.
V 9 z 10 lékáren má
doplatek 0 Kč. 1 lékárna má doplatek
1 Kč.

Ve 13 z 18 lékáren je
doplatek 0 Kč. 3 lékárny lék nemají.
2 lékárny mají doplatek 4,2 Kč.

V 15 z 18 lékáren je
doplatek 0 Kč. 3 lékárny mají doplatky
0,5 Kč.

V 19 z 27 lékáren je
doplatek 0 Kč. 5 lékáren lék nemá. Zjištěny byly doplatky:
4,2 a 25 a 104,45 Kč.

Ve 14 z 27 lékáren je
doplatek 0 Kč. 1 lékárna lék nemá. 7 lékáren má doplatky
v rozmezí 0,5–1 Kč.
Dále byly zjištěny doplatky: 4, 50, 50, 73,
73 Kč.

V 7 z 18 lékárnách
lék nemají. 9 lékáren
má doplatek 0 Kč.
Zjištěny byly doplatky: 4, 100 Kč.

Ve 13 z 18 lékáren je
doplatek 0 Kč. 1 lékárna lék nemá. Zjištěny byly doplatky:
0,5 a 72,9 a 73
a 73,6 Kč.

V 1 ze 4 lékáren lék
nemají. 3 lékárny
mají doplatek 0 Kč.

Ve všech 4 lékárnách
je doplatek 0 Kč.

Neurol 0,5 mg,
30 tbl.
Kraj
V 8 z 10 lékáren
Vysočina
má doplatek kolem
50 Kč. 1 lékárna má
doplatek 38,5 a 1 lékárna 25,50 Kč.
Středočeský V 15 z 18 lékáren
kraj
je doplatek kolem
50 Kč. 1 lékárna má
doplatek 25 Kč a 2 lékárny lék nemají.

Kraj Hl. m.
Praha

Pardubický
kraj

Jeseník
a okolí

Zoloft 50 mg

Ve 3 z 10 lékáren je
doplatek 0 Kč. V 7 lékárnách se doplatek
pohybuje v rozmezí
9–10 Kč.
Ve 2 z 18 lékáren je
doplatek 0 Kč. Ve 13
lékárnách se doplatek pohybuje v rozmezí 9–10 Kč. V 1 lékárně je doplatek
6,3 Kč a v 1 lékárně je
doplatek 19,4 Kč. 1 lékárna lék nemá.
Ve 22 z 27 lékáren
V 8 z 27 lékáren je
je doplatek v rozdoplatek 0 Kč. V 11 lémezí 50–50,5 Kč. 1 lé- kárnách se doplatek
kárna má doplatek
pohybuje v rozmezí
0 Kč. Dále byly zjiš9–10 Kč. Dále byly
těny doplatky: 1, 10,
zjištěny doplatky: 8,
48, 58 Kč.
12, 19, 657 Kč. 4 lékárny lék nemají.
Ve 12 z 18 je doV 5 z 18 lékárnách je
platek v rozemzí
doplatek 0 Kč. V 8 lé50–50,5 Kč. Dále byly kárnách se doplatek
zjištěny doplatky: 10, pohybuje v rozmezí
25, 26, 48, 60, 60 Kč. 9–10 Kč. 5 lékáren lék
nemá.
Ve 3 ze 4 lékáren lék Ve 3 ze 4 lékáren je
nemají. Zjištěn byl
doplatek 9 Kč. 1 lédoplatek: 50 Kč.
kárna lék nemá.

Zoloft 100 mg*

—

—

—

—

—

Zoleptil 25 mg,
30 tbl.
V 7 z 10 lékáren lék
nemají. Ve 3 lékárnách je doplatek
0 Kč.

Zoleptil 50 mg,
30 tbl.
V 6 z 10 lékáren lék
nemají. Ve 3 lékárnách je doplatek
0 Kč a v 1 je doplatek
20 Kč.
Ve 12 z 18 lékáren
Ve 12 z 18 lékáren
lék nemají. Ve 5 lélék nemají. Ve 4 lékárnách je doplatek kárnách je doplatek
0 Kč. 1 lékárna lék ob- 0 Kč a v 1 je doplatek
jednává.
34 Kč. 1 lékárna lék
objednává.

Ve 12 z 27 lékáren
lék nemají. Ve 13 lékárnách je doplatek 0 Kč. Dále zjištěny byly doplatky:
10 a 270,5 Kč.

Ve 12 z 27 lékáren
lék nemají. Ve 14 lékárnách je doplatek
0 Kč a v 1 je doplatek
542,77 Kč.

Ve 12 z 18 lékáren
lék nemají. V 5 lékárnách je doplatek
0 Kč. Zjištěn byl doplatek: 10,3 Kč.

12 z 18 lékáren lék
nemají. Ve 4 lékárnách je doplatek
0 Kč. Zjištěny byly
doplatky: 9 a 20 Kč.

Ve 2 ze 4 lékáren
lék nemají. Ve 2 lékárnách je doplatek
0 Kč.

Ve 2 ze 4 lékáren
lék nemají. Ve 2 lékárnách je doplatek
0 Kč.

* V tabulce byl uveden Zoloft jako takový, tudíž nevíme, zda 0 Kč doplatku souvisí pouze s 1. uvedeným
lékem nebo i s druhým. Nelze tedy tyto informace relevantě použít.
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Kraj
Vysočina

Hypnogen 7 tbl.

Hypnogen 15 tbl.

Hypnogen 100 tbl.

V 6 z 10 lékáren
lék nemají. Ve 4 lékárnách je doplatek v rozmezí
40–41,40 Kč.

Ve 3 z 10 lékáren
lék nemají. V 6 lékárnách je doplatek
mezi 83–83,30 Kč
a v 1 je doplatek
65 Kč.
Ve 4 z 18 lékáren
lék nemají. V 12 lékárnách je doplatek
mezi 83–83,30 Kč.
Dále byly zjištěny doplatky: 79 a 93 Kč.

V 10 lékárnách lék
nemají.

Středočeský V 8 z 18 lékáren
kraj
lék nemají. Ve 9 lékárnách je doplatek v rozmezí
41–41,40 Kč. V 1 lékárně je doplatek
40 kč.
Kraj Hl. m.
Ve 12 z 27 lékáPraha
ren lék nemají. Ve
13 lékárnách je doplatek v rozmezí
41–41,50 Kč. V 1 lékárně je doplatek
42,5 Kč. 1 lékárná má
doplatek 0 Kč.
Pardubický
kraj

Jeseník
a okolí

sda-
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V 11 z 18 lékáren
lék nemají. V 5 lékárnách je doplatek v rozmezí
293–293,10 Kč. Dále
byly zjištěny doplatky: 280 a 290 Kč.
Ve 4 z 27 lékáren
Ve 14 z 27 lékálék nemají. Ve 21 léren lék nemají. Ve
kárnách je doplatek 13 lékárnách je domezi 83–83,90 Kč.
platek v rozmezí
Dále byly zjištěny do- 293–293,10 Kč.
platky 80 a 81 Kč.

Solian 200 mg,
30 tbl.
V 8 z 10 lékáren lék
nemají. Ve 2 lékárnách je doplatek
0 Kč.

V 11 z 18 lékáren lék
nemají. V 1 lékárně
je doplatek 0 Kč. 1 lékárna lék objednává.
Dále byly zjištěny doplatky: 20, 55, 126,
126,128 Kč.
Ve 13 z 27 lékáren
lék nemají. V 5 lékárnách je doplatek 0 Kč. 5 lékáren
má doplatek v rozmezí 126 – 126,1 Kč.
Dále byly zjištěny doplatky: 15, 25, 54,
130 Kč.
12 z 18 lékáren
2 z 18 lékáren lék ne- 14 z 18 lékáren lék
14 z 18 lékáren lék
lék nemá. Ve 4 lémají. V 16 lékárnách nemá. Zjištěny byly
nemá. V 1 lékárnách
kárnách je doje doplatek mezi
doplatky: 270,5 a 293 je doplatek 0 Kč. Zjišplatek v rozmezí
83–83,50 Kč.
a 293,1 Kč. 1 lékárně
těny byly doplatky:
41–41,50 Kč. Dále byly
je doplatek 0 Kč.
30, 50 a 54,7 Kč.
zjištěny doplatky: 40
a 71,4 Kč.
Ve 3 ze 4 lékáren lék Ve 2 ze 4 lékáren
Ve 4 ze 4 lékáren lék Ve 2 ze 4 lékáren
nemají. V 1 lékárně je lék nemají. Ve 2 lénemají.
lék nemají. Zjištěny
doplatek 41 Kč.
kárnách je doplatek
byly doplatky: 126
83 Kč.
a 252,1 Kč.

Solian 200 mg,
150 tbl.
V 8 z 10 lékáren lék
nemají. Ve 2 lékárnách je doplatek
0 Kč.

V 16 z 18 lékáren lék
nemají. V 1 lékárně je
doplatek 0 Kč. 1 Lékárna lék objednává.

V 19 z 27 lékáren
lék nemají. Ve 3 lékárnách je doplatek
0 Kč. 1 Lékárna lék
objednává. Zjištěny
byly doplatky: 50,
126, 272 a 1 102 Kč.

15 z 18 lékáren lék
nemá. Ve 2 lékárnách
je doplatek 0 Kč. Zjištěn byl doplatek:
532,2 Kč.

Ve 3 ze 4 lékáren lék
nemají. V 1 lékárně je
doplatek 629,50 Kč.

Seznam lékáren, které odmítly spolupráci na tomto průzkumu
Lékárna U Zlatého lva, Dukelských hrdinů 583, Kolín
Lékárna v poliklinice, Slaný
Lékárna, Šrobárova 50, Praha 10
Lékárna U SV. IGNÁCE, Praha
Lékárna Vršovická 38, Praha 10
Lékárna U Slávie, Vršovická 77, Praha 10
Lékárna Starostrašnická, Praha
Lékárna NA DUKLE, Josefa Ressla 2277, Pardubice, 230 02 (Pardubická investorská společnost, a. s.)
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5. Účetní závěrka

Příloha k účetním výkazům 31. 12. 2006
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 podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2006 a končící dnem 31. prosince 2006.
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
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• podporovat hnutí uživatelů psychiatrické péče
a jeho rozvoj
• podporovat úsilí o destigmatizaci osob s duševním onemocněním
VIDA centra – informačně poradenská centra pro
oblast duševního zdraví a nemoci vedená lidmi
s vlastní zkušeností
Nejvyšší orgán: Valná hromada – tvořena všemi
členy sdružení
Výkonný orgán: Správní Rada ve složení –
Mgr. Mirka Styblíková, Mgr. Jitka Styblíková,
Radka Benešová (do 25. 5. 2006), Jiří Klepač (do
25. 5. 2006), Jana Piškytelová, Jana Podhajská, DiS.;
Vlastimil Pitner (od 25. 5. 2006)
Statutární zástupce: Ředitelka – Mgr. Jitka Styblíková
Kontrolní orgán: Kontrolní komise ve složení –
Karel Dušek, Naděžda Petrovová, Jiří Fučík (do
25. 5. 2006), Petr Hlavatý (od 25. 5. 2006)
Popis organizační struktury: Sdružení není členěno 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.

2xHP
2xHV
2xIN

Zakladatelé: Dobrovolné sdružení občanů, založené v souladu se zákonem č. 83/1990 o sdružování občanů v platném znění. – zakladatelé:
Mgr. Jitka Styblíková, Mgr. Mirka Styblíková,
Mgr. Marie Suková

V denících jsou účetní zápisy uspořádány chronologicky a prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období. Hlavní kniha zahrnuje obraty na syntetických a analytických účtech podle
účtového rozvrhu.

Vklady do vlastního jmění: 0 Kč

Úschova účetních záznamů
Účetní záznamy jsou archivovány v archívu účetní
jednotky po dobu stanovenou právními předpisy.

Podíl na kapitálu jiných společností: Sdružení
nemá žádný podíl na základním kapitálu v jiných
společnostech.
II. Informace o účetních zásadách
Účetní období
1. 1. 2006–31. 12. 2006
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:
2x01
2x08
2x09
2x11
2x12
2x18
2x19
2x20
2x21
2xDM

Vydané faktury
Vydané faktury zálohové
Ostatní pohledávky
Přijaté faktury
Přijaté dobropisy
Přijaté zálohové faktury
Ostatní závazky
Vydané objednávky
Přijaté objednávky
Drobný majetek

Hotovostní příjem
Hotovostní výdej
Interní doklady

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 standardy
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 pořizovací 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 daňovým.
Sdružení nepořídilo v účetním období žádný
dlouhodobý nehmotný majetek.
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b) Dlouhodobý hmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykazován v pořizovacích cenách. Hmotný majetek, 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 (účtování zásob způsobem B).
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.
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. 2006 byla provedena řádná inventura
DDHM, DDNM, drobného hmotného majetku
a drobného nehmotného majetku a nebyly shledány žádné rozdíly oproti účetní evidenci.
Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací
cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením 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.
Kontokorentní účet
Sdružení využívá kontokorentní účet, který je zajištěn blankosměnkou. Blankosměnka byla vysta-
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vena 23. 1. 2006 s avalem za Českou spořitelnou,
který poskytla Mgr. Jitka Styblíková do výše celé
směnečné sumy.
Pohledávky a závazky
Pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitou
hodnotou.
Opravné položky
V roce 2006 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 přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem České
národní banky platným v den transakce.
Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích
měnách byla přepočtena devizovým kursem zveřejněným 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, označování
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 za odběrateli k 31. 12. 2006 jsou ve
lhůtě splatnosti. Sdružení vykazuje k datu účetní
závěrky pohledávky z titulu poskytnutých záloh
a kaucí. Pohledávka z titulu poskytnuté finanční
výpomoci v částce 23 000 Kč navýšená o úrok
1 000 Kč je k 31. 12. 2006 po splatnosti.
Závazky k 31. 12. 2006 jsou ve lhůtě splatnosti.
Přehled splatných závazků pojistného
a evidované daňové nedoplatky:
Sdružení neeviduje k 31. prosinci 2006 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 2006
žádný daňový nedoplatek.
K 31. 12. 2006 má sdružení závazky vůči instituci
VZP ČR celkem 2 532 Kč
K 31. 12. 2006 má sdružení závazky vůči Finančnímu úřadu z mezd 12/2006 celkem 306 Kč p srážková daň
Tyto závazky byly zaplaceny v průběhu ledna
a března 2007.
K 31.12.2006 má sdružení pohledávku vůči Finančnímu úřadu z mezd 9/2005, 5 331 Kč a 12/2006,
758 Kč p celkem 6 089 Kč p srážková daň byla zaplacena dvakrát.
Výsledek hospodaření:
Z hlavní činnosti −291 386,03 Kč
Způsob zjištění základu daně
Ve sledovaném období bylo na základě porovnání
výnosů a nákladů dosaženo celkového záporného
výsledku hospodaření ve výši −291 386,03 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 3 001 807,54 Kč a odpočitatelné
položky 2 615 941,51 Kč. Základ daně byl tak stanoven ve výši 94 480 Kč. Občanské sdružení jako poplatník, který není založen za účelem podnikání,
snížil v souladu se ZDP tento základ o 94 480 Kč.
Daň z příjmů za sledované období vypočtená ze
základu daně a sazby daně platné pro dané období
ve výši 24% dosáhla tak nulové hodnoty.
Výnosy
Zdroj
MPSV
MZ
Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Hlavní město Praha
Pardubický kraj
Nadace České spořitelny
NVF – projekt JPD3
Členské příspěvky
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Věcné dary
Finanční dary
Jiné ostatní výnosy
Celkem

výše v Kč
975 000,00
780 000,00
350 000,00
45 000,00
97 000,00
50 000,00
150 000,00
99 989,18
1 680,00
94 480,00
2 180,33
18 294,00
30 000,00
16 798,00
2 710 421,51

Přehled o přijatých darech
V roce 2006 sdružení přijalo jeden finanční dar
v hodnotě 30 000 Kč, jinak nepřijalo významné finanční nebo věcné dary, všechny ostatní přijaté
dary byly do maximální hodnoty 20 000 Kč. V roce
2006 neposkytlo sdružení žádný finanční nebo
věcný dar.
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Způsob vypořádání výsledku hospodaření
za minulá účetní období
Účetní
období
2003

výsledek
hospodaření
2 010,76 Kč

2004

140,09 Kč

2005

5 087,08 Kč

způsob vypořádání
převeden na účet 932
Nerozdělený zisk minulých let
převeden na účet 932
Nerozdělený zisk minulých let
převeden na účet 932
Nerozdělený zisk minulých let

Všechny výsledky hospodaření byly převedeny
1. 1. 2006 na účet 911 – Fondy (rezervní fond – zisk
minulých let)
Vlastní zdroje:
V roce 2006 sdružení získalo konzultacemi, přednášením a poradenstvím v oblasti své činnosti
a z úroků sumu 72 160,33 Kč, kterou použilo na
svoji činnost.
Osobní náklady
Mzdové náklady: 980 994,00 Kč
Zákonné pojištění: 268 628,50 Kč
Přepočtený počet zaměstnanců: 7,29.
Uzavřené smluvní vztahy se členy orgánů
sdružení případně jejich rodinnými příslušníky
funkce v orgánu
sdružení
Předsedkyně
sdružení
Členka rady
Členky rady
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rodinný
příslušník
—
—
—

smluvní vztah
DPČ – koordinátor a manažer
projektů
DPČ – ředitelka sdružení
DPČ, DPP – pracovníci VIDA
center

Odměny a funkční požitky
členům orgánů sdružení
Sdružení nevyplácelo v roce 2006 členům statutárních, revizních orgánů určených stanovami odměny ani funkční požitky.
Výše záloh a úvěru poskytnutých
členům orgánů sdružení
V roce 2006 poskytlo členu statutárního orgánu
půjčku v hodnotě 150 000 Kč s dohodnutou odměnou 1 000 Kč. Půjčka včetně odměny byla k 31. 12.
2006 uhrazena.
IV. Události po datu účetní závěrky
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2006.
V Praze dne: 21. 3. 2007

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2006 (v celých tisících Kč)
AKTIVA

B.
II.
III.
IV.

Číslo řádku
a
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

PASIVA

A.
I.
II.
B.
III.
IV.

b
6
8
9
10
11
Číslo řádku

a
Vlastní zdroje
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

b
12
13
14
15
18
19
20

Stav k prvnímu dni
účetního období
1
88
69
0
19
88

Stav k poslednímu dni
účetního období
2
152
101
19
32
152

Stav k prvnímu dni
účetního období
3
7
2
5
81
74
7
88

Stav k poslednímu dni
účetního období
4
-284
7
-291
436
238
198
152

Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2006 (v celých tisících Kč)
Označení

Název ukazatele

A.
I.
II.
III.
V.
VII.

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

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

Číslo řádku
1
2
3
4
6
8
10
11
12
15
17
19
20
21

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

340
976
1 250
16
419
3 001
70
37
2 579
2 686
-315
-315

Celkem

340
976
1 250
16
419
3 001
24

24
24
24

94
37
2 579
2 710
-291
-291
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