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Vážení přátelé,
právě držíte v ruce 4. výroční zprávu občanského
sdružení VIDA, a to za rok 2007.
V úvodu 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, ať již
finančně, materiálně, nebo „jen“ morálně
V roce 2007 byl hlavním projektem sdružení pro‑
jekt VIDA center (informačně poradenská centra
v oblasti duševního zdraví a nemoci vedená lidmi
s duševním onemocněním s podporou profesio‑
nála), která fungovala na 9 místech v ČR.
Od poloviny roku 2001 do konce roku 2007 pra‑
covalo ve VIDA centrech celkem 132 lidí s vlastní
zkušeností s duševním onemocněním.
V roce 2007 naše úsilí směrovalo k registraci so‑
ciálních služeb podle zákona 108/2006 Sb.
3. 10. 2007 jsme se stali registrovaným poskyto‑
vatelem sociálních služeb, a to 9 VIDA center – od‑
borné sociální poradenství.
V tomto roce se práce Programu Prevence zkva‑
litňovala. Program Zpětné vazby a Plánovací sku‑
pina musely svoji činnost z finančních důvodů mi‑
nimalizovat a také Mediální skupina svoji práci
umenšila.
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Obavy v nás stále vyvolává zejména pokračující
nejistota financování našich služeb pro příští roky
související se zaváděním zákona o sociálních služ‑
bách. Snažíme se o stabilizaci organizace a pláno‑
vání dalších činností, a to zejména takových, které
by nám přinesly nové finanční zdroje, a zároveň se
neodchýlily od poslání organizace. Je to ovšem pro
nás cesta nelehká a stojí nás nejen značné úsilí, ale
také čas.
I přes nejednoduchou finanční situaci a každo‑
denní nejistotu jsme dokázali poskytovat kvalitní
služby, a na to jsme patřičně hrdi.
Ještě jednou děkuji spolupracovníkům, partne‑
rům, 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 jejich
(mnohdy velmi těžké) onemocnění jsou schopni
se dále učit a pomáhat dalším lidem, kteří se často
vinou nemoci ocitli na samém dně.



Mgr. Jitka Styblíková
Ředitelka VIDA

MOTTO:
„KOMU JE RADY, TOMU JE POMOCI“

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 Podgornych k zajištění
projektu Informačních center, který vytvořilo Cen‑
trum pro rozvoj péče o duševní zdraví.
VIDA o. s. je uživatelská organizace (tzn. organi‑
zace lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí),
která smysluplně využívá osobní příběh v pomoci
stejně handicapovaným lidem, jejich rodičům
a příbuzným i široké veřejnosti.
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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 je aktivizovat a udržovat aktivní za‑
pojení 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
• Cílem VIDA je vytvoření menu – plánu příleži‑
tostí pro aktivní účast uživatelů
• Připravit uživatele, aby byli schopnými partnery
pro profesionály
• Provozovat a strukturálně rozvíjet síť VIDA cen‑
ter v ČR

VIDA je členem:
• ČAPZ (Česká asociace pro psychické zdraví)
• AKS (Asociace komunitních služeb oblasti péče
o duševní zdraví)
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• ASP (Asociace sociálního poradenství) – zde je
zároveň spoluzakladatelem
VIDA je registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb
Mgr. Jitka Styblíková (ředitelka VIDA) se stala:
• Členkou Rady ČAPZ
• Členkou Výboru sdružení ASP
• Členkou Pacientské rady jako poradního or‑
gánu ministra zdravotnictví České republiky

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
Členové

Odborná rada
Management
sdružení

Ředitelka
Rozvojový pracovník
a koordinátor projektů

Mgr. Mirka Podgornych
Jana Piškytelová
Mgr. Jitka Styblíková • Jana Podhajská, DiS. •
Vlastimil Pitner
Karel Dušek
Naděžda Petrovová • Petr Hlavatý
Mgr. Marie Suková • MUDr. Zdeněk Bašný •
Ondřej Plecháček
Mgr. Jitka Styblíková
Mgr. Mirka Podgornych
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VIDA = španělsky život
Vize • Informace • Důvěra • Asistence
Vida, co dokážeme
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 člo‑
věka.
• Podat uživatelům péče potřebné zasvěcené in‑
formace 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 sou‑
časně 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

V roce 2007 se VIDA stala registrovaným poskyto‑
vatelem sociálních služeb.
VIDA centrum je informačně poradenské cent‑
rum pro problematiku duševního zdraví a nemoci.
VIDA centra jsou vedená uživateli psychiatric‑
kých služeb s podporou profesionála.

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
• Lidé s duševním onemocněním
• Rodiče, příbuzní a blízcí duševně nemocných
• Odborníci nebo profesionálové pracující v ob‑
lasti péče o duševní zdraví
• Ostatní lidé zajímající se o tuto problematiku
nebo široká veřejnost
Uživatelé psychiatrických služeb poskytují bez‑
prostřední podporu a cílené informace na základě
zpracovaných adresářů daného regionu a na zá‑
kladě vlastních zkušeností a prožitků.
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Název služby
VIDA centrum Brno
VIDA centrum Jihlava
VIDA centrum Naděje Jeseník
VIDA centrum Kolín
VIDA centrum Pardubice
VIDA centrum Plzeň
VIDA centrum Praha
VIDA centrum Rakovník
VIDA centrum Ústí nad Labem

Typ služby
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství

Identifikátor
3550580
2193726
5284821
1282034
3793761
5456738
2163172
1187634
9944994

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 profe‑
sionály. Součástí práce byla komunikace s dalšími
odborníky v regionu.
Některá VIDA centra pokračovala ve spolupráci
na komunitním plánování sociálních služeb v da‑
ném regionu, pomáhala s mapováním potřeb jed‑
notlivých uživatelů, problémových oblastí, chybě‑
jících služeb v regionu.

Vyhodnocení statistiky údajů VIDA center a VIDA
viz příloha č. 2

Rok 2007 se stal pro činnost VIDA
center rokem velkých změn
• Začala fungovat nová organizační struktura
a systém fungování VIDA center.
• Od července 2007 patřila již všechna VIDA cen‑
tra pod občanské sdružení VIDA.
• VIDA zaregistrovala 9 sociálních služeb a to
9 VIDA center – odborné sociální poradenství

V roce 2004:
• Počet klientů: 346
• Počet dotazů: 438

V roce 2007:
• 79 pracovníků (69 uživatelů a 10 profesionálů)
• Počet klientů: 731
• Počet dotazů: 971
• Počet kontaktů: 1 225
• nové VIDA centrum Rakovník

V roce 2006:
• Počet klientů: 492
• Počet dotazů: 670
• Počet kontaktů: kolem 1 000
V roce 2005:
• Počet klientů: 390
• Počet dotazů: 483

V roce 2003:
• Počet klientů: 257
• Počet dotazů: 309
V roce 2002:
• Počet klientů: 170
Koordinátoři jednotlivých týmů
VIDA centrum Brno: Anna Pilátová, Jana Wildová
VIDA centrum Naděje Jeseník: Stanislav Turek,
Lenka Turková
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VIDA centrum Jihlava: Petra Hackerová
VIDA centrum Kolín: Mirka Podgornych
VIDA centrum Pardubice: Lenka Mikolášková
VIDA centrum Praha: Petra Hackerová
VIDA centrum Plzeň: Martina Hanzlíčková
VIDA centrum Rakovník: Václav Vašek, Mirka
Podgornych
VIDA centrum Ústí nad Labem: Jiří Laudát, Pavla
Radová
Odborný poradce
VIDA centrum Brno: Jiří Veselý
VIDA centrum Naděje Jeseník: Karel Dušek
VIDA centrum Jihlava: Vlastimil Čermák
VIDA centrum Kolín: Jana Kosová
VIDA centrum Pardubice: Veronika Víšková
VIDA centrum Praha: Jiří Chrástek
VIDA centrum Rakovník: nebyl vybrán
VIDA centrum Ústí nad Labem: nebyl vybrán
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
Ve VIDA centru nabízíme:
• Poskytování informací a rad na základě vlast‑
ních zkušeností a prožitků – Možnost rozhovoru
s lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním
onemocněním.
• Pomoc orientovat se v náročné životní situaci.
• Orientaci prostřednictvím podpory, rad a infor‑
mací na samostatné, aktivní a efektivní vyrov‑
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nání se s konkrétní tíživou situací.
• Podporu a posílení pacientů psychiatrických
zařízení.
• Usnadnění v orientaci v systému péče o duševní
zdraví a v síti zdravotně sociálních služeb
• Materiály, informace a rady
33 kde hledat pomoc v krizi,
33 o zdravotních a sociálních službách pro du‑
ševně nemocné
33 o svépomocných aktivitách (uživatelské a ro‑
dičovské)
33 o možnostech trávení volného času.
• Pomoc při snížení stigmatizace duševně ne‑
mocných
• Poradenství formou „občan občanovi“
Nabídka v psychiatrickém zařízení:
Povzbuzení, posílení, podpora – poradci naslou‑
chají pacientovi, jeho životnímu příběhu
Poradenství v otázkách:
• režimu oddělení – program oddělení (zejména
kdy a jak probíhá komunita), čas stravování, te‑
lefonování, možnost vaření a zalévání kávy, re‑
žim návštěv, vycházek, apod.,
• kompetencích a rolích personálu v PL – na koho
se může pacient obrátit s daným problémem,
• službách v zařízení – je‑li např. v prostorách
léčebny k dispozici telefonní budka, dopisní
schránka, trafika, obchod, možnost trávení vol‑
ného času, popřípadě odkdy dokdy trafika fun‑
guje, apod.,
• povinnostech pacienta – jedná se zejména o po‑
vinnost dodržovat provozní řád a režim zaří‑
zení, lékařem stanovený léčebný režim, nepoží‑
vat v průběhu hospitalizace alkoholické nápoje
a jiné návykové látky, při příjmu odevzdat ja‑
koukoliv zbraň,
• následných službách – jakých služeb může pa‑
cient využít po odchodu ze zařízení,

• základních pojmech týkajících se právní pro‑
blematiky hospitalizovaných pacientů – poradci
jsou schopni vysvětlit pojmy dobrovolná/ ne‑
dobrovolná hospitalizace, souhlas s léčbou, re‑
vers, nahlížení do dokumentace.
Ve VIDA centrech neposkytujeme:
• Psychoterapii
• Právní poradenství
• Ubytování
• Finanční půjčky
Služby VIDA center jsou anonymní a bezplatné

Druhy kontaktu klientů
Osobní
• Návštěvní hodiny 2–4 hod./týdně (dle stan‑
dardů min. 2 hod./týdně)
• Výjezd mobilního týmu do psychiatrických lé‑
čeben, na psychiatrická oddělení všeobecných
nemocnic, stacionáře pro lidi s duševním one‑
mocněním apod.
Email
• Každé VIDA centrum má svoji emailovou ad‑
resu
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
a vzdělávání
• NON‑HANDICAP 2007 – informační stánek
na Výstavišti v Holešovicích, Praha
• Veletrh Neziskových organizací v Tyršově domě
Praha – informační stánek
• Informační akce – Den otevřených dveří v LS
Sadská
• festival Babí léto a Mezi Ploty v PL Bohnice – in‑
formační stánek
• Akce „Jde to s tebou do kopce“
• Zapojení do Týdnů pro duševní zdraví na regio‑
nální úrovni
• Aktivní účast na komunitním plánování v Ko‑
líně, Lysé nad Labem a Milovicích
• Účast na zasedáních Spolkové rady Kolína
• Účast na setkáních Koalice pro zdraví
• Spolupráce na projektu ČAPZ „Cesta z labyrintu
duševního onemocnění“
• Spolupráce na různých dotazníkových šetře‑
ních např. „Vytvoření evropsky platného ná‑
stroje k hodnocení péče o nemocné s chro‑
nickým duševním onemocněním umístěné
dlouhodobě v psychiatrickém zařízení” – dotaz‑
ník DELPHI“
• Malý průzkum doplatků cen léků ve vybraných
lékárnách – červen 2007 viz příloha č. 4
• Pracovníci VIDA centra Kolín a Praha vstoupili
do vzdělávacích kurzů odborného sociálního
poradenství – základní a nástavbový pro práci
ve VIDA centru, který se sestává celkem ze 120
výukových hodin.
• VIDA centrum Praha navštívil Daniel Cochavy
ze Světové asociace pro psychosociální rehabili‑
taci z Izraele
• Spolupořadatelství a účast na konferenci Jáchy‑
mov VIII. v Klatovech
• Seminář „Co je krize a jak ji zvládnout“
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• Dva semináře z oblasti mediální – mediální tré‑
nink pořádaný Koalicí pro zdraví
• Seminář pořádající organizací Šela s psychiat‑
rem z Kolína
• Další semináře a konference na téma duševního
zdraví a nemoci
• Semináře o stabilitě organizace: týmová práce,
poslání, cíle apod.
• Tematická pracovní setkání: např. invalidní dů‑
chod, ZTP, atd.
• Individuální zaškolování podle potřeb jednotli‑
vých VIDA center
• Prezentace v regionálním tisku a rozhlase.

Podpora a rozvoj
• 1 × měsíčně pracovní setkání koordinátora, od‑
borného poradce a pracovníků VIDA center
v jednotlivých regionech
• 1 × měsíčně intervizní setkání mobilního týmu
VIDA centra s koordinátorem
• Tato setkání jsou věnována provozním záleži‑
tostem, reflexi činnosti pracovníků mobilního
týmu a jejich intervizi, zároveň je zde prostor
pro nové nápady a podněty pro činnost mobil‑
ního týmu.
• 1 × ročně celorepublikové setkání
33 27. 6. Výměna zkušeností, exkurze v tré‑
ninkové kavárně Café Práh, ve VIDA cen‑
tru Brno, informace k registraci služeb VIDA
centra
• 2 × ročně setkání koordinátorů, odborných po‑
radců a VIDA
33 3. 5. Organizační záležitosti, financování
VIDA center, plán činnosti na rok 2007 + in‑
formace k registraci služeb VIDA centra
33 6. 12. Organizační záležitosti, novinky
do roku 2008 a další plány
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• Na každém navštěvovaném pavilonu PL Boh‑
nice, v PL Kosmonosy a LS Sadská, PL Bílá Voda
byla uskutečněna schůzka pracovníků mobil‑
ního týmu, koordinátora a kontaktní osoby,
tedy zástupce personálu oddělení. Tyto schůzky
posloužily k vzájemnému vyjasnění před‑
stav o působení VIDA centra v daném zařízení,
o spolupráci a k předání zpětné vazby jak pro
pracovníky VIDA centra, tak i od nich pro per‑
sonál. Ta byla oboustranně pozitivní. Podobné
schůzky bychom rádi organizovali pravidelně,
minimálně jednou za rok.
• Pracovníci VIDA center se zapojili do Programu
Prevence a Mediální skupiny
• Individuální podpora v místě VIDA center
• Možnost zapojení do jiných projektů např.
VIDA a ČAPZ
• Během roku jsme informovali o VIDA centrech
praktické lékaře a nemocniční zařízení
Zapojení do projektu „Cesty z labyrintu
duševní nemoci“, ČAPZ
VIDA v roce 2007 spolupracovala na projektu
„Cesty z labyrintu duševní nemoci“.
Cílem projektu je na základě sledování pro‑
pojení právního systému ČR a klíčových situací
v rámci procesu, jímž lidé s duševním onemocně‑
ním procházejí, pokročit dále v otázkách vztahují‑
cích se k zákonu o duševním zdraví.
Cílem je také zlepšit kvalitu života lidí s dušev‑
ním onemocněním, snížit diskriminaci a minima‑
lizovat diskriminační situace v rámci péče a služeb
pro lidi s duševním onemocněním, zvýšit pově‑
domí veřejnosti o problematice duševního one‑
mocnění.

B Společný a specializovaný
systém profesního vzdělávání
pracovníků a školitelů
v poradenských službách
v sociální oblasti pro NNO na území
hl. města Prahy
VIDA je od srpna 2006 partnerem projektu: Spo‑
lečný a specializovaný systém profesního vzdělá‑
vání pracovníků a školitelů v poradenských služ‑
bách v sociální oblasti pro NNO na území hl.
města Prahy

A proč vlastně vznikl tento projekt a VIDA
se stala partnerem?

níkům poraden zjednoduší možnost získávání dal‑
ších specializací absolvováním specializovaných
kurzů. To následně zabrání jistému odlivu již vy‑
školených pracovníku z poradenství.
V roce 2007 byl vytvořen systém vzdělávání školi‑
telů, byli vyškoleni školitelé, které bude VIDA vy‑
užívat pro školení svých pracovníků. Projekt začal
zjišťováním vzdělávacích potřeb poradců, pokra‑
čoval prací na definici a pojmosloví poradenství,
mapoval kritéria hodnocení kvality poskytovaných
služeb jednotlivých organizací, partneři vytvořili
vzdělávací systém pracovníků v poradenství. Vel‑
kou částí projektu se stalo vytvoření již zmíně‑
ného systému vzdělávání školitelů, jejich vyškolení
a poupravení osnov kurzů.

Poradenství se stalo významnou sociální službou
poskytující pomoc potřebným lidem. Ti často ne‑
jsou schopni uspokojivě řešit závažné problémy,
ve kterých se ocitají, pouze na základě vlastních
poznatků a zkušeností. O rozsahu této potřeby –
zvyšující se poptávce po poradenských službách –
svědčí výrazný rozvoj forem a počtu poradenských
institucí v posledních desetiletích.

V konečné podobě se vzdělávací systém sestává ze
základního kurzu, který je stejný pro všechny part‑
nerské organizace: AOP (Asociace občanských po‑
raden), AMRP (Asociace manželských a rodinných
poradců), APZP (Asociace poraden pro zdravotně
postižené), VIDA a z nástavbových kurzů, které
jsou specializované na jednotlivé druhy poraden‑
ství – odráží jejich specifika.

Členové Asociace sociálního poradenství (VIDA
je spoluzakladatelem této asociace) se rozhodli
na tomto poli postupovat společně. Realizují vzdě‑
lávací projekt, který by měl sjednotit vzdělávání
poradců pro všechny členské organizace. Tento
projekt se zatím rozběhl na pražských pobočkách
těchto organizací.

V roce 2007 jsme začali jednotlivé kurzy realizo‑
vat, proběhl kurz základní a začal kurz nástavbový.
Kurzů se účastnili poradci VIDA centra Praha a Ko‑
lín.
Základní a nástavbový kurz jsou akreditovány
MPSV ČR.

Jeho hlavním úkolem je vytvořit jednotné moduly
vzdělávání pracovníků a odborníků v poradenství
pro sociální oblast. Kromě sjednocení vzdělávání
na základní – společné úrovni poradenských pra‑
covníku v různých typech poradenství se pracov‑
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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 zkuše‑
ností s duševním onemocněním, koordinátorem
je profesionál. Během roku 2007 se do činnosti
v rámci skupiny zapojilo celkem 7 lidí s vlastní
zkušeností převážně z kraje Hl. m. Praha, Pardu‑
bického kraje, Ústeckého kraje a kraje Středočes‑
kého (Praha, Pardubice, Poděbrady, Milovice, Ra‑
kovník, Ústí nad Labem).
• 3 pracovní 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 psychickým onemocněním očima
uživatele, nebo se zaměřují na některé z témat
(např. bydlení, práce atd.), které se pacientů/
uživatelů hodně dotýká.
• Hospitalizace
Připravený komiksový příběh Hospitalizace
jsme použili jako materiál pro plakát. Také jsme
využili obrázky situací z tohoto příběhu do in‑
formační brožurky, která obsahuje příběhy
k těmto situacím – záporným i kladným. Publi‑
kace se ještě nedočkala konečné podoby, stále
příběhy sbíráme a dáváme dohromady.
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Fronta na léky v psychiatrické léčebně
• Skupina spolupracovala na informačních ak‑
cích např. NON‑HANDICAP 2007, Den Zdraví,
TDZ, Babím létě, festivalu Mezi ploty atd. a to
zejména přípravou informačních a P.R. mate‑
riálů. Dále spolupracovala s Programem Pre‑
vence na přiblížení veřejnosti života lidí s du‑
ševním onemocněním. Seznamovala veřejnost
s brožurkami „Právní rádce“, „Léčíme se s psy‑
chózou“.
Hlavním tématem roku 2007 byly obrázky z pro‑
jektu „Malujeme svoje prostředí“, kde pacienti PL,
personál a veřejnost výtvarně zachycovala svoji
ideální léčebnu, nebo jedno její oddělení a vydaná
stejnojmenná publikace.

D

program prevence

V rámci činnosti VIDA vznikla v lednu 2005 sku‑
pina Program Prevence.

Hlavní činnost
• Pořádání besed a přednášek na školách
• Informační stánky na veletrzích ve spolupráci
s VIDA centry
• Pořádání akcí se zaměřením na širokou veřej‑
nost po celé České republice.
Členové skupiny Program Prevence jsou lidé
s vlastní zkušeností s duševní nemocí, koordiná‑
torem je profesionál. Během roku 2007 se do čin‑
nosti v rámci skupiny zapojilo celkem 11 lidí
s vlastní zkušeností s duševní poruchou z celé
České republiky (Praha, Jeseník, Poděbrady, Kolín,
Jihlava, Brno, Ostrá, Mnichovo Hradiště).
Skupina Program Prevence přispívá svojí čin‑
ností mimo jiné k destigmatizaci duševní nemoci
a k informovanosti veřejnosti o dané problema‑
tice.
Sekundárně má pozitivní vliv na členy skupiny,
kteří jsou lidmi s duševní nemocí. Jejich působení
v Programu Prevence přispívá k jejich posílení se‑
bevědomí, mají pocit užitečnosti a necítí se vyřa‑
zení ze společnosti. Někteří členové sami uvádějí,
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 2007 proběhlo 10 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‑
pravovali na přednášky a snažili se zdokonalit své

příspěvky např. prostřednictvím používáním po‑
můcek, zpracováním přednášky v power pointu
apod. Každý z pracovníků má zpracovaný svůj
osobní příběh (zkušenost s nemocí) v písemné po‑
době s osnovou. Vzájemné poznání a spolupráce
pracovníků slouží mimo jiné jako motivace k dal‑
ším aktivitám.
Byl kladen důraz na to, aby přednášející během
svých přednášek prezentovali svou vlastní zkuše‑
nost s duševní nemocí a se službami pro lidi s du‑
ševní nemocí.
Někteří z pracovníků se v rámci vzdělávání
účastnili přednášek souvisejících s jejich čin‑
ností a zkoušeli se zapojit do osvětové činnosti,
která by mohla být v rámci prevence, jednalo se
hlavně o program Živá knihovna organizace OPIM.
V Živé knihovně s podtitulem NESUĎ KNIHU
PODLE OBALU jsou namísto knih půjčováni lidé,
kteří ve svém každodenním životě čelí předsud‑
kům a stereotypům. Živá knihovna je místo přátel‑
ského rozhovoru, kde se otevřeně hovoří o před‑
sudcích, o pocitu a zkušenostech být označován
jiným a tím často podvědomě hodnocen jako mé‑
něcenným.
Za rok 2007 proběhlo celkem 5 přednášek.
Na základě zpětné vazby z roku 2006 a požadavků
studentů byla témata zaměřena na vlastní zku‑
šenost s duševní poruchou a na prezentaci Pro‑
gramu prevence. Přednášející během tohoto roku
začali používat během svých přednášek pomůcky,
i když zatím v omezené míře (psaní na tabuli, pre‑
zentace 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 ob‑
drží krátký dotazník, v němž se mohou vyjádřit
k obsahu i formě přednášky.
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V průběhu roku 2007 se uskutečnilo 5 přednášek či
besed a 4 prezentace obrázků projektu „Malujeme
svoje prostředí“ v rámci TDZ a uspořádání 1 vý‑
stavy na konferenci v Klatovech
Únor 2007
Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou
Nikdy jsem si nemyslela, že duševně nemocný člověk může být na tom tak špatně
Pomohla mi lépe pochopit duševně nemocné lidi
Změnila mou představu z přehnaných filmů z USA
Úplně jiný pohled na duševně nemocné lidi a dozvěděla jsem se, jaké mají pocity a co se s nimi
děje
Březen 2007
FFUK, katedra psychologie, Praha
Spousta podnětů k dalšímu přemýšlení
Určitě více pochopení vůči chování a způsobu vnímání světa
Velmi podrobný pohled na nemoc a terapii z jiné
perspektivy. To jakou důležitost přednášející přikládají psychoterapii, je pro mě velmi inspirativní a povzbudivé. Konkrétní poznámky k terapii a režimu v léčebnách jsou velmi užitečné.
Moc se mi líbí osvěta duševních poruch pro veřejnost – je to podle mého názoru cesta pryč od stigmatizace dušev. poruch.
Jsem překvapená, nevěděla jsem, že se s nimi
úžasně komunikuje a jsou velmi inteligentní
a ví, co říct a co chtějí.
Oceňuji otevřenost přednášejících a ochotu předat,
co nejvíce svých zkušeností a pocitů.
Nikdy jsem nezažila duševně nemocné tak aktivní.
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Červen 2007
SŠ zdravotní, Nymburk
Myslím si, že to nemají lehké, jak jsem si myslela.
Bylo to super, vůbec že našli odvahu o tom mluvit.
Změnila mi pohled na duš. nem. lidi.
Větší pochopení světa těchto lidí.
Zjistil jsem, že na tom nejsem zas tak špatně.
Září 2007
Fokus Mladá Boleslav, přednáška pro uživatele
Pomohla mi, jak jednat v obtížných situacích.
Říjen 2007
Střední odborná škola služeb, Praha
Změnila můj pohled na duševně nemocného.
Pocit, že mají všichni šanci.
Během roku 2007
Prezentace a výstava obrázků – Malujeme svoje
prostředí na Dnech zdraví v Pardubicích, v Ústí
nad Labem, Praze, Brně a na konferenci v Klato‑
vech

E  zpětná vazba

F  Plánovací skupina

VIDA v roce 2007 spolupracovala zejména na pro‑
jektu Cesta z labyrintu duševní nemoci (nositelem
je ČAPZ) a na ad hoc projektech, dotaznících zjiš‑
ťující kvalitu služeb apod.
Cílem projektu „Cesta z labyrintu duševní ne‑
moci“ je na základě sledování propojení právního
systému ČR a klíčových situací v rámci procesu,
jímž lidé s duševním onemocněním procházejí,
pokročit dále v otázkách vztahujících se k zákonu
o duševním zdraví, zlepšit kvalitu života lidí s du‑
ševním onemocněním, snížit diskriminaci a mi‑
nimalizovat diskriminační situace v rámci péče
a služeb pro lidi s duševním onemocněním, zvý‑
šit povědomí veřejnosti o problematice duševního
onemocnění.
V průběhu projektu probíhal po dobu tří měsíců
sběr rozhovorů s lidmi se zkušeností s duševní ne‑
mocí (celkem 125 rozhovorů) ve všech krajích ČR.
Vedle toho byla zorganizována skupinová diskusní
setkání rodičů lidí s duševní nemocí a lidí s du‑
ševní nemocí samotných. Smyslem tohoto sledo‑
vání mělo být zmapování klíčových situací v životě
této cílové skupiny.
Ze závěrů vyplynulo, že mezi klíčové oblasti,
které by bylo užitečné ošetřit legislativně, spa‑
dají otázky kolem vstupu do procesu psychiatrické
péče, tedy na počátku onemocnění či při zapo‑
četí ataky, otázky kolem hrazení zdravotní i so‑
ciální péče, problematika zaměstnání s důrazem
na propracování pracovních podmínek, částeč‑
ných úvazků, atp.

V roce 2005 vznikla tzv. Plánovací skupina.
V roce 2007 byla činnost pozastavena z finančních
důvodů.
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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
V roce 2007 se jednalo zejména o spolupráci se
sdružením Self Help a Kolumbus. Proběhla také
setkání a asistence při rozvoji svépomocných akti‑
vit v Karlových Varech, v Přerově, v Kouřimi a v Os‑
travě. Jednalo se o skupiny, se kterými jsme již
spolupracovaly. Setkání se z finančních důvodů
konala zejména v Praze.
Obsahem této služby byly klíčové situace v ži‑
votě duševně nemocného, seznámení se s feno‑
ménem svépomoci, se systémem péče o duševně
nemocné a pomoci při rozhodování a sestavování
pravidel pro svépomocné skupiny. Tyto skupiny
již nějakou dobu pracují, nicméně kvůli nestabilitě
týmu a neustálé obměně členů, jsou vlastně na za‑
čátku a je nutné jim poskytnout podporu. Jedná se
zejména o nastavení pravidel fungování, pomoci
jim sestavit jejich plán činnosti. Jedná se také ze‑
jména o možnost setkání, konzultace k různým
problematickým situacím.
Setkání uživatelských organizací
a svépomocných skupin
V roce 2007 bylo zrealizováno 2 pracovní setkání
v Praze a v Klatovech, pětidenní výjezd do Velké
Úpy.
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Setkání se zúčastnili zástupci:
o. s. Kolumbus, VIDA centra Kolín, VIDA centra
Pardubice, VIDA centra Praha, VIDA centra Ra‑
kovník, VIDA centra Plzeň, VIDA centra Jeseník,
o. s. Self Help, svépomocné skupiny Mosty a sdru‑
žení VIDA.
• První setkání
Protože jsme se výsledky dotačního řízení do‑
zvěděli až během června, oslovili jsme potenci‑
onální zájemce o výcvik dopředu a na prvním
setkání jsme se již sešli jen s vážnými zájemci
o výcvik a další spolupráci. Tématem setkání
bylo vyjasnění si očekávání, možnosti spolu‑
práce a organizačních věci kolem výcviku. Té‑
matem výcviku se stalo nejen projektové řízení
a plánování, ale také práce s týmem. Zároveň
jsme se dohodli, že témata projektů se budou
týkat aktivní účasti na konferenci Jáchymov VIII
v Klatovech.
• Druhé setkání
Na druhém setkání byl zhodnocen výcvik, před‑
neseny předběžné výsledky projektů a domlou‑
val se další plán spolupráce v roce 2008.
• Obě setkání byla facilitována
Pracovalo se hodně metodou workshopu. Pro‑
ces plánování a nekompromisní vyžadování do‑
držování naplánovaných úkolů a termínů se
ukázal jako nezbytnou součástí této spolupráce.
Ukázalo se, že je nutné každoročně opakovat tato
setkání a profesionálně je facilitovat. Nabídnout
prostor, kde v obdobné struktuře budou probírána
důležitá témata (určena především uživateli, ale
také profesionály).

Výcvik 10 lidí z uživatelských organizací
a svépomocných skupin na téma „Příprava
a řízení projektu a projektového týmu“
Výcvik probíhal 5 dní v hotelu LION ve Velké Úpě
v termínu 14. 8.–18. 8. 2007. Obsah výcviku byl za‑
měřen zejména na problematiku přípravy pro‑
jektu, jak si plánovat svoji činnost a také jak si se‑
stavit fungující tým pro realizaci projektu. Dalším
bodem byla práce s týmem a spolupráce jednot‑
livých lidí. Nedílnou součástí byly informace, jak
projekt vyúčtovat a napsat závěrečnou zprávu. Vý‑
cvik se hojně zaměřoval na potřeby a poznatky
z praxe, např. systém fungování dotací a grantů,
apod. Během výcviku vznikly dva projektové týmy,
které již na tomto setkání své projekty sepisovaly.
Byl kladen důraz na to, aby v každé z obou skupin
byli zastoupeni uživatelé různých zúčastněných
organizací a neformálních svépomocných sku‑
pin, a aby tak žádná z nich nebyla složena pouze
z členů jediné organizace.
• Realizace malých projektů
Součástí výcviku bylo vymýšlení, sepsání a po‑
dání projektu jednotlivých organizací a skupin
na organizaci VIDA. Projekt bylo nutné realizo‑
vat v období srpen–prosinec 2007. Vyhodnocení
projektů proběhlo 6. 12. 2007 na konferenci
v Klatovech.
V rámci výcviku byly vytvořeny 2 projekty.
• Nastavení další spolupráce
Na 2. setkání 6. 12. 2007 byl sestaven plán spo‑
lupráce uživatelských organizací a skupin
na další rok 2008.
1. „jak překonat propast mezi námi“
Cíl projektu: Vzájemná výměna názorů a postojů
na danou situaci a spoluvytvoření různých řešení
této situace.

Cílová skupina: Odborná veřejnost, uživatelé, ro‑
diče, příbuzní.
Stručný obsah projektu: Uživatelé na základě
vlastní zkušenosti definovali, že prostor pro vý‑
měnu názorů a postojů mezi uživatelem a odbor‑
níkem není dostatečný. Tuto současnou situaci
projekt řeší prostřednictvím workshopu na od‑
borné psych. konferenci konané 5. 12. 2007 až
7. 12. 2007 v Klatovech.
Konečný stav:
• Seznam situací pro workshop
• Osnova workshopu zhruba na 1,5 hod.
• Realizovaný workshop na konferenci Jáchymov
VIII. 6. 12. 2007 v Klatovech
• Závěrečná zpráva
Organizace spolupracující na projektu: Mosty (Fo‑
kus Praha), VIDA centrum Kolín, Kolumbus Ústí
nad Labem
2. Klíčové situace v životě duševně
nemocných z pohledu uživatele
Cíl projektu: Cílem projektu bylo seznámit profe‑
sionály pracující v oblasti péče o duševní zdraví
s klíčovými situacemi v životě duševně nemocných
z pohledu uživatelů psychiatrické péče tak, aby
mohli zlepšit svou práci s duševně nemocnými.
Cílová skupina: Profesionálové pracující v oblasti
péče o duševní zdraví
Stručný obsah projektu: Projekt reaguje na situaci,
kterou popisují lidé s vlastní zkušeností s duševní
nemocí. Jedná se o nedostatečnou informovanost
profesionálů pracujících v oblasti péče o duševní
zdraví o situacích, které vnímají sami uživatelé
jako klíčové a zlomové.
Tuto situaci bude projekt řešit sestavením se‑
znamu klíčových situací z pohledu duševně ne‑
mocného a prezentací zásadních situací prostřed‑
nictvím přednášky na konferenci Jáchymov VIII.
v Klatovech 5. 12. 2007.
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Cílem je zlepšit výše uvedenou informovanost
profesionálů pracujících v oblasti péče o duševní
zdraví, tak aby to přineslo užitek duševně nemoc‑
ným při řešení jejich klíčových situací, kterým čelí
v životě s nemocí.
Konečný stav
• Seznam klíčových situací z pohledu uživatelů
psychiatrické péče
• Připravená přednáška v elektronické podobě
na zhruba 20 minut
• Realizovaná přednáška na konferenci Jáchymov
VIII. 5. 12. 2007 v Klatovech
• Závěrečná zpráva
Organizace spolupracující na projektu: o. s. Self
help, o. s. Kolumbus, VIDA centrum Praha a VIDA
centrum Pardubice

H  PARTICIPACE NA SYSTÉMOVÝCH
ZMĚNÁCH
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.
V této oblasti spolupracujeme zejména s ČAPZ
(Českou asociací pro psychické zdraví), Koalicí
pro zdraví o.p.s., AKS (Asociací komunitních slu‑
žeb) a komunitními službami pro lidi s duševním
onemocněním zejména v regionech, kde fungují
VIDA centra. Prostřednictvím přímé účasti ředi‑
telky VIDA v Pacientské radě jako poradního or‑
gánu Ministerstva zdravotnictví České republiky
se snažíme udržet kontakt s připravovanými sys‑
témovými změnami, připomínkovat je a ovlivnit
ve prospěch osob s duševním onemocněním.
V září 2006 jsme se stali spoluzakladateli ASP (Aso‑
ciace sociálního poradenství), jejímž cílem je pů‑
sobit ve prospěch svých členských organizací,
podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj
organizací sociálního poradenství.
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I

VNITŘNÍ ROZVOJ VIDA

Vnitřním rozvojem VIDA myslíme práci zejména
na stabilizaci:
• lidských zdrojů,
• ekonomických zdrojů,
• technických zdrojů,
• a prohlubování spolupráce s ostatními organi‑
zacemi.
VIDA prochází profesionalizací v souladu s promě‑
nou krajiny českého neziskového sektoru.
Průběžně pracujeme na propracování funkčnější
vnitřní struktury – tj. zejména práce centrály VIDA
směrem k VIDA centrům a naopak.

J

Průběžná činnost

• Konzultace odborného garanta a koordinátora
s pracovníky v místě jednotlivých VIDA center
a jejich podpora
• Aktualizace webové stránky – www.vidacent‑
rum.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 dušev‑
ním 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 letáků v rámci propagace
• Prezentace v regionálním tisku a rozhlase
• Komunikace se zájemci o vznik VIDA centra
a jejich příprava na činnost
• Práce na registraci sociální služby – odborné so‑
ciální poradenství
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K  Informační akce

L  propagace

• Účast na veletrhu NON‑HANDICAP 2007
• Účast na veletrhu Neziskových organizací v Tyr‑
šově domě Praha
• Účast na Dni otevřených dveří v LS Sadská
• Festival Mezi Ploty v PL Bohnice – informační
stánek
• Festival Babí léto
• Účast na akci „Jde to s tebou do kopce“
• Aktivní účast na komunitním plánování v Ko‑
líně, Lysé nad Labem a Milovicích
• Účast na zasedáních Spolkové rady Kolína
• Tematická pracovní setkání: např. ID, ZTP, atd.
• Účast na setkáních Koalice pro zdraví
• Spolupráce na projektu ČAPZ „Cesta z labyrintu
duševního onemocnění“
• Spolupráce na různých dotazníkových šetřeních
např. „Vytvoření evropsky platného nástroje
k hodnocení péče o nemocné s chronickým du‑
ševním onemocněním umístěné dlouhodobě
v psychiatrickém zařízení“ – dotazník DELPHI
• VIDA centrum Praha navštívil Daniel Cochavy
ze Světové asociace pro psychosociální rehabili‑
taci z Izraele
• Spolupořadatelství a účast na konferenci Jáchy‑
mov VIII. v Klatovech

Propagace VIDA směřovala v roce 2007 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

Cíl
Informovat veřejnost o typech sociálně zdravot‑
ních služeb v oblasti psychiatrie.
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M  Spolupráce
Česká asociace pro psychické zdraví
(dále jen ČAPZ)
• V roce 2007 jsme opět intenzivně spolupraco‑
vali s o. s. ČAPZ
• Zapojení do projektu „Cesta z labyrintu duševní
nemoci“.
• Spolupořadatelství konference Jáchymov VIII.
v Klatovech 5.–7. 12. 2007
• Expertní a poradenská činnost z oblasti dušev‑
ního zdraví a nemoci zejména z pohledu uživa‑
telů služeb

Asociace komunitních služeb oblasti
péče o duševní zdraví (dále jen AKS)
• V roce 2007 jsme měli možnost účastnit se pra‑
covních skupin pořádaných AKS.
• Využili jsme možnost zejména skupiny ředitelů
a vedoucích organizací, které jsou členy AKS
a poskytují komunitních služby.

Asociace občanských poraden (dále jen AOP)
• AOP byla v roce 2007 hlavním partnerem a kon‑
zultantem při vytváření systému řízení kva‑
lity a poradcem při zavádění standardů kvality
ve VIDA centrech
Koalice pro zdraví
• V roce 2007 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 2007 jsme spolupracovali s o. s. Kolum‑
bus, o. s. Self Help, Zrcadlo, Mosty, Anabell, o. s.
Krystal, Česká společnost pro duševní zdraví –
pobočka Mladá Boleslav.
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Přehled celkových nákladů a výnosů jednotlivých projektů
Název
Činnost Vida center v ČR

Zdroj
MPSV ČR
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Nadace Česká spořitelna
Nadace Charty 77
Celkem

Název
Podpora a rozvoj Vida center
a svépomocných aktivit v ČR

Zdroj
MZ ČR – VÚA
Vorlická § Štainbruch, v.o. s.
NVF JPD3
Nadace Česká spořitelna
Eli Lilly
Ostatní zdroje
Celkem

Náklady
250 000,00
14 270,18
324 872,82
36 685,00
50 000,00
27 269,00
703 097,00

Název
Podpora spolupráce uživatelských org.
a svépomocných skupin v ČR

Zdroj
MZ ČR – PVP
Vorlická § Štainbruch, v. o.  s.
Nadace Česká spořitelna
Ostatní zdroje
Celkem

Náklady
100 000,00
7 727,00
11 177,00
41 410,00
160 314,00

Položkou Vlastní zdroje jsou myšleny příjmy z vlastních činností, věcné a finanční dary.
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Náklady
2 730 000,00
50 000,00
85 000,00
45 000,00
152 138,00
16 100,00
3 078 238,00

Přehled výnosů v roce 2007 podle zdrojů
Kč
2 730 000,00
85 000,00
50 000,00
45 000,00
350 000,00
200 000,00
327 242,82
22 000,00
16 100,00
50 000,00
51 275,00
139 307,03
4 065 924,85

MPSV ČR
Středočeský kraj
Kraj Hlavní město Praha
Jihomoravský kraj
MZ ČR
Nadace České Spořitelny
NVF – projekt JPD3
Vorlická § Štainbruch v.o. s.
Nadace Charty 77
Eli Lilly
Dary – věcné
Vlastní/ Ostatní
Výnosy celkem

Přehled nákladů v roce 2007
Mzdové náklady – hrubá mzda
Mzdové náklady – OON
Odvody
Materiálové náklady
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Ostatní náklady
Náklady celkem
Účetní hospodářský výsledek

Kč
885 220,00
793 266,00
409 638,00
374 824,08
97 211,14
12 185,00
157 478,50
1 238 588,13
28 296,41
3 996 707,26
69 217,59

%
67,14
2,09
1,23
1,11
8,61
4,92
8,05
0,54
0,40
1,23
1,26
3,43
100,00

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
799
3 198
3 997

Procenta
20
80
100

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 fi‑
nancování projektů.
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Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2007.
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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 dů‑
věru 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
BC. ANDREA STUDIHRADOVÁ
MGR. JAN KUNTSCHER
MGR. MARCELA TOUŠKOVÁ (nyní
VODĚRKOVÁ)
MGR. MIRKA 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.
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• 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)
• ASP (Asociace sociálního poradenství)
• BONA, o. p. s. Praha
• CRPDZ (Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví)
• ČAPZ (Česká asociace pro psychické zdraví)
• Denní Stacionář Pardubice
• FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ LOCHOTÍN
• Green doors o. s. (kavárna V. Kolona)
• IC Kontakt Praha
• KOALICE PRO ZDRAVÍ, o. p. s.
• Kolumbus
• LS Sadská
• NVF, o. p. s. (Národní vzdělávací fond) CEKAS
• PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Pardubice
• PL BRNO – ČERNOVICE
• PL Bílá Voda
• PL Bohnice Praha
• PL Havlíčkův Brod
• PL Kosmonosy
• PO MASARYKOVY NEMOCNICE ÚSTÍ NAD
LABEM
• SDRUŽENÍ PRÁH Brno
• Self Help

•
•
•
•
•
•

Studio designiq
Vojenská nemocnice Střešovice Praha
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 2007
Statistika návštěvnosti stránky www.vidacentrum.cz
Malý průzkum doplatků cen léků ve vybraných lékárnách – červen 2007
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 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 9.00–11.00
Zahrada 2000 o. s., Dětřichov 32, 790 01 Jeseník
návštěvní hodiny úterý 13.00–14.00
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
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VIDA centrum PLZEŇ
Poděbradova 12, 301 00 Plzeň
tel.: 775 585 359 (po–pá 10.00–17.00 hod.)
e-mail: plzen@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny pondělí 11.00–13.00,
čtvrtek 15.00–17.00
2 × měsíčně výjezd do FN Lochotín
služba na telefonu 775 585 359
pondělí–pátek 10.00–17.00
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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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
Psychiatrická ambulance: Husovo nám. 2347
pondělí 13.00–14.00, středa 13.00–14.00
služba na telefonu 775 585 362
pondělí–pátek 9.00–18.00
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 středa 15.00–17.00
1 × měsíčně konzultace v Masarykově nemocnici
služba na telefonu 775 585 354
pondělí–pátek 10.00–18.00

2. Vyhodnocení statistiky údajů z VIDA center a VIDA za rok 2007

Základním údajem pro VIDU a VIDA centra je po‑
čet 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 a 9 VIDA center (Brno, Jeseník,
Jihlava, Kolín, Pardubice, Plzeň, Praha, Rakovník,
Ústí nad Labem)
Počet klientů: 731
Počet dotazů: 971
Počet kontaktů: 1 225

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 / %
64 / 7
60 / 6
78 / 8
91 / 9
82 / 9
48 / 5
32 / 3
159 / 16
165 / 17
45 / 5
148 / 15
971 / 100

Druh klientů: 61 % žen, 39 % mužů
85 % uživatelů péče, 6 % rodičů a příbuzných,
2 % odborníků v dané oblasti,7 % veřejnosti,
0 % organizací
Podle četnosti dotazů: převládaly dotazy na zdra‑
votní péči (17 %), poté volnočasové aktivity (16 %),
ostatní (15 %), zaměstnání – regulérní (9 %), ro‑
dinu a partnerské vztahy (9 %), zaměstnání – chrá‑
něné (8 %). Celkové rozdělení dotazů je uvedeno
v následující tabulce:
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Statistické třídění dotazů za rok 2007
Následující graf zobrazuje, s jakými dotazy se lidé na VIDU a VIDA centra v roce 2007 obraceli.

Bydlení – chráněné

Ostatní 15 %

Lidská práva

7%

Bydlení – řeší sociální situaci 6 %

Zaměstnávání – chráněné

5%

8%

Zaměstnávání – regulérní práce 9 %

Zdravotní péče 17 %

Rodina, partnerské vztahy 9 %

Volnočasové aktivity 16 %

Majetkoprávní vztahy (dělba majetku
při rozvodu, dědictví…) 5 %
Sociální dávky 3 %
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Statistické třídění klientů za rok 2007
Následující graf zobrazuje, jaký druh klientů se na VIDU a VIDA centra v roce 2007 obraceli. 85 % uživa‑
telů péče, 6 % rodičů a příbuzných, 2 % odborníků v dané oblasti, 7 % veřejnosti, 0 % organizací

Uživatel péče 85 %

Rodič, příbuzný, známý 6 %

Organizace

Odborník 2 %

0%
Veřejnost

7%
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Druh kontaktu za rok 2007
Osobního kontaktu využilo 82 % klientů, v 17 % telefonovali, 1 % klientů se na VIDU a VIDA centrum ob‑
rátilo pomocí elektronické pošty, 0 % dopisem, 0 % díky schránce na dotazy.

Telefon

Osobní 82 %

17 %

E-mail 5 %
Dopis 0 %
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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rok
2 007

38

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

počet Návštěv
1 639
1 604
1 733
1 661
1 857
2 725
2 152
1 763
1 389
1 486
1 498
1 560
21 067

4. Malý průzkum doplatků cen léků
ve vybraných lékárnách – červen 2007

Dotazníkový formulář
Název a adresa lékárny:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Město:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dobrý den, rádi bychom vás poprosili o spolupráci
při malém průzkumu doplatků cen léků ve vybra‑
ných lékárnách. Výběr lékáren byl nahodilý, prů‑
zkum 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 úhra‑
dám léků, jsme se rozhodli udělat si malý průzkum
doplatků cen některých léků. Výsledky průzkumu
budou zpracovány do statistických tabulek a bu‑
dou 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 ze‑
jména ve VIDA centrech (informačně poradenská
centra pro problematiku duševního zdraví a ne‑
moci), kam se na nás obrací lidé s různými pro‑
blémy včetně dotazů na léky.

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

tbl.
30 tbl.
150 tbl.

Za spolupráci děkuje VIDA 2007 ©
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Celkové shrnutí
název kraje
Kraj Vysočina
Středočeský kraj
Kraj Hl.m. Praha
Pardubický kraj
Olomoucký kraj (Jeseník a okolí)
Ústecký kraj
Jihomoravský kraj (Brno)
Celkem

počet
lékáren
10
28
9
20
3
20
28
118

relevantní
lékárny
10
27
7
16
3
16
16
95

lékárny
odmítly
0
1
2
4
0
4
12
23

dovolená/
zrušena
0
0
0
0
0
0
0
0

vyplněny
ceny léků
0
0
0
0
0
0
0
0

nejasná
adresa
0
0
0
0
0
0
1
1

Zyprexa 10 mg, Velotab.

Zyprexa 10 mg, 28 tbl.

Zyprexa 5mg, 28 tbl.

Risperdal 1mg, 20 tbl.

Rivotril 0,5 mg, 50 tbl.

V 6 z 10 lékáren lék nemají. Doplatky jsou
49,50 a 50, 194, 200 Kč.

V 6 Z 10 lékáren lék nemají. Doplatky jsou
49,50 a 50 a 200 Kč.

8 z 10 lékáren lék nemají. Ve zbylých 2 lékárnách jsou doplatky 30
a 150 Kč.

Ve 4 lékárnách z 10 lék
nemají. V ostatních je
lék bez doplatku.

V 8 lékárnách z 10 je lék
bez doplatku. Ve 2 lék
nemají.

Středočeský kraj Ve 18 z 27 lékáren lék
nemají, v 1 je lék bez doplatku. Zjištěné doplatky
byly: 90, 131, 149, 154,
180, 250, 267 a 11,22 Kč.

V 15 z 27 lékáren lék
nemají. Zjištěné doplatky: 90 Kč, 97,20 Kč,
109,92 Kč, 131 Kč, 149Kč,
154,9 Kč, 169,72 Kč,
179 Kč, 215,50 Kč, 250 Kč,
299 Kč, 491,30 Kč.

17 z 27 lékáren lék nemá.
V jedné je bez doplatku.
Zjištěné doplatky: 75,
76, 88, 107,3 Kč, 109,
114,96 Kč, 115, 162, 190 Kč.

V 7 z 27 lékáren lék nemají. V jedné lékárně
je doplatek 17 Kč, v 1 lékárně 20 Kč. Ostatní lékárny mají lék bez doplatku.

Ve 2 z 27 lékáren lék nemají, v ostatních je bez
doplatku.

Kraj hl. m. Praha 2 ze 7 lékáren lék nemají. 1 lékárna lék objedná. Zjištěné doplatky
byly 200, 491,50, 120 Kč

2 ze 7 lékáren lék nemají. 1 lékárna lék objedná. Zjištěné doplatky
byly 200, 491,50, 150 Kč

2 ze 7 lékáren lék nemají. 1 lékárna lék objedná. Zjištěné doplatky
byly 100, 277, 30, 120 Kč

1 lékárna lék nemá, 1
lékárna lék objedná,
v ostatních 5 lékárnách
je doplatek 0 Kč

Ve všech 7 lékárnách doplatek za lék 0 Kč

Pardubický kraj

12 z 16 lékáren lék nemá.
V1 je lék bez doplatku.
Další zjištěné doplatky:
196 Kč, 399 Kč, 491,12 Kč.

12 z 16 lékáren lék nemá.
Ve 2 je lék bez doplatku.
Další zjištěné doplatky:
250 Kč, 491,12 Kč.

12 z 16 lékáren lék nemá. 8 z 16 lékáren lék nemá.
V 1 je lék bez doplatku.
Ve 2 je doplanek 0
Další zjištěné doplatky:
ve dvou 20 Kč.
100 Kč, 140 Kč, 277,36 Kč.

Ve všech 16 lékárnách je
lék bez doplatku.

Olomoucký kraj
(Jeseník a okolí)

2 ze 3 lékáren lék nemají. V 1 byl doplatek
95 Kč.

2 ze 3 lékáren lék nemají. V 1 byl doplatek
95 Kč.

2 ze 3 lékáren lék nemají. V 1 byl doplatek
50 Kč.

2 ze 3 lékáren je lék bez
doplatku. V 1 lék nemají.

Ve všech 3 lékárnách je
doplatek 0 Kč.

Ústecký kraj

V 6 z 9 lékáren lék nemají. Doplatky jsou 67,
72 a 140 Kč.

V 6 z 9 lékáren lék nemají. Doplatky jsou 100
a 140 Kč.

V žádné z 9 lékáren lék
nemají.

V 6 z 9 lékáren lék nemají, v 1 je doplatek
O Kč, ve 2 lékárnách je
diplatek okolo 20,50Kč.

Ve všech 9 lékárnách je
doplatek 0 Kč.

Jihomoravský
kraj (Brno)

V 11 ze 16 lékáren lék nemají. V 1 je lék bez doplatku. Zjištěné doplatky: 20, 60, 491
a 164,70Kč.

V 10 ze 16 lékáren lék
nemají. Ve 2 je doplatek 0 Kč, ostatní zjištěné
doplatky: 20, 50, 491
a 164,70Kč.

V 9 ze 16 lékáren lék
nemají. V 1 je doplatek
0 Kč, zjištěné doplatky:
20, 49,50, 169, 277
a 82,40Kč.

Ve 12 ze 16 lékáren lék
nemají. V ostaníchje doplatek 0 Kč.

V 1 ze 16 lékáren lék nemají. V ostatních je doplatek 0 Kč.

Kraj Vysočina
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Rivotril 2 mg, 30 tbl.

Sulpirol 50 mg, 100 tbl.

Ludiomol 25 mg

Trittico 75 mg

Trittico 150 mg 20 tbl.

V 6 ze 10 lékáren je lék
bez doplatku, v 1 je doplatek 4 Kč. Ve 3 lékárnách lék nemají.

V 1 z 10 lékáren je lék
bez doplatku. V 8 lékárnách lék nemají.

Ve 4 lékárnách z 9 lék
nemají. Doplatky jsou
17,50–18,20 Kč a 20 Kč.

Ve 3 z 10 lékáren lék nemají. Doplatky se pohybují v rozmezí 60–61 Kč
a 64–64,60 Kč.

V 5 z 10 lékáren lékpravděpodobně nemají.
Doplatky jsou v 1 lékárně 70 Kč, v ostatních
73–74 Kč.

17 z 27 lékáren lék nemá,
v 1 je doplatek 14,80 Kč,
ostatmí lékárnymají lék
bez doplatku.

9 z 27 lékáren lék
nemá. 1 lékárna má
lék bez doplatku. Zjištěné doplatky: 15 Kč,
24Kč, 20,30 Kč ostatní
doplatky v rozmezí
17,50–18,20 Kč.

6 z 27 lékáren lék nemají. Zjištěné doplatky:
ve většině lékáren se
pohybují v rozmezí 64–
65 Kč. Ostatní doplatky
jsou 64,70 Kč, 64,65 Kč
a 49,90 Kč.

Ve 4 z 27 lékáren lék nemají. Ve většině lékáren není jasné, zda lék
mají (existují 2 různá balení). Většina zjištěných
doplatků je v rozmezí
73–74 Kč, další doplatky:
60,20 Kč a 85 Kč.

Kraj hl. m. Praha Ve všech 7 lékárnách do- Ve 3 ze 7 lékáren lék neplatek za lék 0 Kč
mají, jedna lékárna lék
objedná. Ve 3 lékárnách
je doplatek 0 Kč.

V 1 lékárně lék nemají.
1 lékárna lék objednává.
V ostatních 5 lékárnách
je lék za 18 až 18,50 Kč.

Ve všech 7 lékárnách se Ve 2 ze 7 lékáren byl
doplatek za lék pohybuje zjištěn doplatek 74 Kč,
od 64,50 do 65 Kč
v jedné lékárně 73,80 Kč.

Pardubický kraj

V 1 ze 16 lékáren je doplatek 4 Kč, v ostatních
0 Kč.

Ve 13 ze 16 lékáren lék
nemají, ve 3 je doplatek 0Kč.

Ve 13 ze 16 lékáren lék
nemají, v ostatních jsou
doplatky 18 Kč, 18,20 Kč
a 22,30 Kč.

Ve 6 z 16 lékáren lék nemají, v 1 lékárně je lék
bez doplatku, zjištěné
doplatky jsou 57 Kč,
61,17 Kč a 64 až 64 Kč.

Ve většině lékáren není
jasné, zda lék mají (existují 2 různá balení).
Ve třech lék pravděpodobně nemají. Ve 4 lékárnách, kde lék měly,
byly doplatky v rozmezí
od 73,50 do 73,80 Kč.
Ostatní zjištěné doplatky
(nejisté) jsou 67 Kč,
39,50 Kč 39 Kč, 65 Kč,
73 Kč.

Olomoucký kraj
(Jeseník a okolí)

Ve všech 3 lékárnách je
doplatek 0 Kč.

Ve všech 3 lékárnách lék
nemají.

V 1 ze 3 lékáren lék nemají, zjištěné byly doplatky 17 a 18,20 Kč.

2 ze 3 lékáren lék nemají. V 1 byl doplatek
64,65 Kč.

2 ze 3 lékáren lék nemají. V 1 byl doplatek
73,80 Kč.

Ústecký kraj

V 8 z 9 lékáren je doplatek O Kč, v 1 je 4 Kč.

V žádné z 9 lékáren lék
nemají.

Ve 4 z 9 lékáren lék nemají, v jedné je doplatek 22,60, v ostatních
18,20–18,26.

V 6 z 9 lékáren lék nemají. Doplatky jsou:
62 Kč a 64,65 Kč.

V některých lékárnách
není jasné, zda lék mají
(existují 2 různá balení).
V 5 lékárnách jej pravděpodobně nemají. V 1 lékárně byl zjištěn doplatek 73,80Kč.

Jihomoravský
kraj (Brno)

V 1 ze 16 lékáren lék nemají. V ostatních je doplatek 0 Kč.

V 15 ze 16 lékáren lék
nemají. V 1 je doplatek
37 Kč.

V 11 z 16 lékááren lék nemají. V ostatních zjištěny doplatky 22, 30
a 18–18,50 Kč.

V 11 z 16 lékáren lék nemají. V ostatních zjištěny
doplatky 50, 59 a 64,5064,70 Kč.

V některých lékárnách
není jasné, zda lék mají
(existují 2 různá balení). V 8 lékárnách jej
pravděpodobně nemají.
V ostatních zjištěny doplatky 54, 66 a 73,80
až 74 Kč.

Kraj Vysočina

Středočeský kraj Ve 2 z 27 lékáren lék nemají, v 1 je doplatek 1 Kč,
v ostatních je bez doplatku.
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Trittico 150 mg 60 tbl

Fevarin 50 mg

Fevarin 100 mg

Neurol 1 mg, 30
tbl.

Neurol 0,5 mg,
30 tbl.

Zoloft 50 mg

Ve 3 lékárnách z 9 nebyl
doplatek zjišťován. Doplatky jsou 60 Kč, 42 Kč
a 95–95,70 Kč.

V 5 z 10 lékáren
lék nemají. Doplatky jsou 28, 44
a 44,50 Kč.

V 5 z 10 lékáren lék
nemají. Doplatky
jsou 52,62, 82
a 90 Kč.

V 1 lékárně z 10
lék nemají. V 1 je
doplatek 27,60.
V ostatník 3 Kč.

Doplatky jsou 40,
52 a 62,20 Kč.

Ve 2 z 10 lékáren
lék nemají. Doplatky jsou 18, 20
a 20,10 Kč.

Středočeský kraj Ve 2 z 27 lékáren lék nemají. Ve většině lékáren
není jasné, zda lék mají
(existují 2 různá balení).
Většina zjištěných doplatků je v rozmezí 95–
95,80 Kč, další doplatky:
45, 50, 85 Kč.

Ve 12 z 27 lékáren
lék nemají. V 1 je
lék bez doplatku.
Zjištěné doplatky:
v 1 lékárně 39 Kč,
ostatní doplatky
jsou v rozmezí
42,50–45 Kč.

V 11 z 27 lékáren
lék nemají. Zjištěné doplatky:
43,60 Kč 85,40 Kč
a u většiny lékáren
80–82,10 Kč.

2 z 27 lékáren lék
nemají, ve 33 je
lék bez doplatku,
ostatní doplatky
jsou v rozmezí
2,50–3 Kč.

V 1 lékárně z 27 lék
nemají, v 1 je doplatek 26,20 Kč,
ostatní doplatky se
pohybují v rozmezí
50–52,10 Kč.

Ve 2 z 27 lékáren lék nemají,
ve 2 je lék bez doplatku, v 1 je doplatek 41 Kč,
ostatní doplatky
jsou v rozmezí
19,40–20,20 Kč.

Kraj hl. m. Praha Ve 2 ze 7 lékáren je doplatek 96 Kč, ve 3 lékárnách je doplatek 95,70.
Ve 2 lékárnách doplatek
nebyl zjišťován.

V 6 ze 7 lékárnách
se doplatek pohybuje okolo 45 Kč.
V 1 lékárně lék objednají

V 5 ze 7 lékáren
byl zjištěn doplatek okolo 82 Kč.
V jedné lékáně by
zjištěn doplatek
85,1 Kč. V jedné lékárně lék objednají

V 6 ze 7 lékáren
Ve všech 7 lékárbyl zjištěn doplanách je doplatek
tek 3 Kč. V jedné lé- v rozmezí 52–53 Kč
kárně je lék bez doplatku

Ve 2 ze 7 lékárnách je lék bez doplatku. V 5 lékárnách je doplatek
20–20,14 Kč

Pardubický kraj

Ve většině lékáren není
jasné, zda lék mají (existují 2 různá balení). Zjištěné doplatky 84,90 Kč
a 95,20 až 95,70Kč.

Ve 13 z 16 lékáren
lék nemají. Zjištěné
doplatky: 30 Kč,
33,45 Kč, 44,95 Kč.

Ve 14 z 16 lékáren
lék namají. Zjištěné
doplatky: 64,60,
a 82,10 Kč.

Ve třech z 16 lékáren je lék bez doplatku. 1 lékárna
uvádí doplatek
72 Kč. V ostatních
je doplatek 2,50 až
3,02.

Lék mají ve včech
16 lékárnách. Zjištěné doplatky: 10,
26, 49 a ve většině
lékáren cca 52 Kč.

3 z 16 lékáren lék
nemají. Ve 3 je doilatek 0 Kč. Další
doplatky jsou 15
a ve většině lékáren připližně 20 Kč.

Olomoucký kraj
(Jeseník a okolí)

2 ze 3 lékáren lék nemají. Ve všech 3 lékárV 1 byl doplatek 95,70 Kč. nách lék nemají.

Ve 2 lékárnách ze
Zjištěné doplatky:
3 lék nemají. V 1 byl ve 2 lékárnách
doplatek 82 Kč.
3 Kč, v jedné 72,90.

Zjištěné doplatky:
ve 2 lékárnách
3 Kč, v 1 lékárně
52 Kč.

2 ze 3 lékáren lék
nemají. V 1 byl doplatek 20 Kč.

Ústecký kraj

V některých lékárnách
není jasné, zda lék mají
(existují 2 různá balení).
Zjištěné doplatky jsou
v rozmezí 95–95,71 Kč
a 44,95 Kč.

V žádné z 9 lékáren lék nemají.

V 8 z 9 lékáren nemají. V 1 lékárně
zjištěn doplatek
82 Kč.

V 1 z 9 lékáren je
lék bez doplatku.
Ostatní lékárny
uvádí doplatky
3–3,06 Kč.

Ve všech 9 lékárV 1 z 9 lékáren
nách byl zjištšn do- lék nemají, v 1 byl
platek okolo 52 Kč. doplatek 41 Kč,
v ostatních se doplatky pohybovaly
okolo 20 Kč.

Jihomoravský
kraj (Brno)

V některých lékárnách
není jasné, zda lék mají
(existují 2 různá balení).
V 8 lékárnách lék pravděpodobně nemají. Zjištěné doplatky: 46,20 Kč,
50 Kč a 94–96Kč.

V 7 ze 16 lékáren
lék nemají. Zjištěné doplatky
jsou 23,31,33
a 43–45 Kč.

V 6 ze 16 lékáren lék nemají. Doplatky jsou 33Kč,
42,10 Kč, 44 Kč,
66 Kč a 82–83 Kč.

V 1 ze 16 lékáren
ůék nemají. Ve 4
jsou doplatky 0 Kč,
v ostatních byl doplatek 3 Kč.

V 1 ze 16 lékáren
lék nemají. V 1 byl
zjištěn doplatek
49,50, ostatní doplatky byly v rozmezí 52–52,20 Kč.

Kraj Vysočina

V 1 ze 16 lékáren
lék nemají. Ve 3 je
doplatek 0 Kč, v 1
byl doplatek 41 Kč,
v ostatních v rozmezí 19–20,19Kč.

Trittico 150 mg existuje v balení po 20 tbl. a 60 tbl. – v tabulce však počet tbl. nebyl upřesněn – z někte‑
rých dotazníků není jasné, o jaké šlo balení.
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Leponex 25 mg

Solian 200 mg,
30 tbl.

Solian 200 mg,
150 tbl.

V 8 z 10 lékáren
lék nemají. V jedné
je doplatek 10 Kč,
v jedné 21 Kč.

V 8 z 10 lékáren lék
nemají. V jedné je
bez doplatku. V 1 je
doplatek 30 Kč.

V 8 z 10 lékáren lék
nemají. V e dvou lékárnách je lék bez
doplatku.

Středočeský kraj V 5 z 27 lékáren lék Ve 20 z 27 lékáren
Ve 17 z 27 lékáren
nemají. Ve 2 je bez
lék namají, v ostatlék nemají, v 1 je
doplatku. V 11 lékár- ních je bez doplatku. doplatek 33,05 Kč,
nách je doplatk mezi
ostatní lékárnymají
18,50 a 19,08 Kč.
lék bez doplatku.
Ostatní zjištěné doplatky jsou 61,80 Kč,
81,50 Kč a 124,
38 Kč.

V 23 z 27 lékáren
lék nemají. Zjištěné
doplatky jsou 10, Kč,
20 Kč, 20,50 Kč.

V 11 z 27 lékáren
lék nemají, ve 4 je
lék bez doplatku.
V ostatních jsou
doplatky 21, 25,
28,50 Kč a 60 až
60,20 Kč.

V 19 z 27 lékáren lék
nemají. Ve 3 je bez
doplatku, zjištěné
doplatky jsou v 1 lékárně 60 Kč, ve 3 lékárnách jsou v rozmezí 20, 21,50 Kč.

Kraj hl. m. Praha 4 z 27 lékáren lék
nemá. Ve 21 lékárnách je doplatek
mezi 83–83,90 Kč.
Dále byly zjištěny
doplatky 80 a 81 Kč.

Ve 4 ze 7 lékáren
je lék bez doplatku,
ve 2 lékárnách lék
nemají, v 1 je lék
na objednávku

V 5 ze 7 lékáren je
lék bez doplatku.
Ve 2 lékárnách lék
nemají

Ve 2 ze 7 lékáren
lék nemají, v jedné
je lék na objednávku. V jedné lékárně je doplatek
2,30 Kč. Ostatní doplatky jsou v rozmezí 20,71–21 Kč.

Ve 2 ze 7 lékáren
lék nemají. V 1 je
lék na objednávku.
Ve 2 lékárnách je
doplatek 0 Kč. Další
doplatky jsou 30
a 60 Kč.

Ve 2 ze 7 lékáren
lék nemají. V 1 lékárně jej objednají.
Ve 4 lékárnách je
doplatek 0 Kč.

Pardubický kraj

V 9 z 16 lékáren lék
nemají. Ve 2 je doplatek 0 Kč. Zjištěné
doplatky: 19,08 Kč,
20 Kč, 21 Kč, 82 Kč.

Ve 12 z 16 lékáren
lék nemají. Ve 3 je
doplatek 0 kč, v 1 je
doplatek 33,30.

Ve 13 z 16 lékáren
lék nemají, ve 3 je
doplatek 0 Kč.

15 ze 16 lékáren lék
nemají. V 1 je doplatek 20,17 Kč.

Ve 14 z 16 lékáren
lék nemají, ve 2 je
bez doplatku.

Ve 13 z 16 lékáren
lék nemají, ve 3 je
bez doplatku.

Olomoucký kraj
(Jeseník a okolí)

Ve 2 ze 4 lékáren
lék nemají. Ve 2 lékárnách je doplatek
19,90 Kč.

Ve všech 3 lékárnách lék nemají.

Ve všech 3 lékárnách lék nemají.

Ve všech 3 lékárnách lék nemají.

2 ze 3 lékáren lék
nemají. V 1 byl doplatek 30 Kč.

Ve všech 3 lékárnách lék nemají.

Ústecký kraj

Ve 2 z9 lékáren lék
nemají. Zjištěšné
doplatky byly v rozmezí 19–20 Kč.

Ve 4 z 9 lékáren lék
nemají. V ostatních
je doplatek 0 Kč.

Ve 3 z 9 lékáren lék
nemají. V ostatních
je doplatek 0 Kč.

V žádné z 9 lékáren
lék nemají.

V 5 z 9 lékáren lék
nemají, v 1 je bez
doplatku. Ve 3 lékárnách jsou doplatky v rozmezí
60–60,25 Kč.

V 6 z 9 lékáren lék
nemají, v 1 je bez doplatku. Ve 2 zjištěn
doplatek 21,90 Kč.

Jihomoravský
kraj (Brno)

V 6 ze 16 lékáren
lék nemají, zjištěné
doplatky jsou: 10
a 19–20 Kč.

V 10 ze 16 lékáren
lék nemají. V ostatních je doplatek
0Kč.

Ve 12 ze 16 lékáren
lék nemají, v ostatních je doplatek
0Kč.

Ve 12 ze 16 lékáren
lék nemají, zjištěné
doplatky jsou 10 Kč
a 20,10–21 Kč.

V 10 ze 16 lékáren
lék nemají, ve 2 je
bez doplatku, zjištěné doplatky jsou
30 Kč, 14,50 Kč,
60 Kč a 60,20 Kč.

Vve 12 ze 16 lékáren
lék nemají, ve 2 je
doplatek 0 Kč, zjištěné doplatky jsou
přibližně 22 Kč.

Kraj Vysočina

Zoloft 100 mg

Zoleptil 25 mg,
30 tbl.

Zoleptil 50 mg,
30 tbl.

6 z 10 lékáren lék
nemají. V 1 lékárně
je doplatek 81,50,
v dalších 2 je doplatek kolem 19 Kč.

V 9 z 10 lékáren lék
V 8 z 10 lékáren lék
nemají. V 1 je lék bez nemají. V jedné je
doplatku.
bez doplatku. V 1 je
doplatek 60 Kč.
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Seznam lékáren, které odmítly spolupráci na tomto průzkumu
Lékárna, Masarykovo nám. 692, Mnichovo Hradiště,
Lékárna Na Staré osadě, Stará osada 3984/15, Brno
Lékárna Starostrašnická, Starostrašnická 3241/53, Praha
Lékárna, Kounicova 67A, Brno
Vilémova lékárna, Jugoslávská1/9, Praha 2
Lékárna U kapucínů č. 2, Kapucínské nám. 2, Brno
Lékárna – Poliklinika, Masrykovo nám. 2667, Pardubice, 530 02
Lékárna U RONDA, Nové sady 42, Brno
Lékárna, 17. listopadu, Pardubice
Lékárna Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno
Lékárna U Raka, Palackého třída 436, Pardubice,
Lékárna Dr. Max, Bubeníčkova 1, Brno
Lékárna U Kosmy a Damiana, Smilova 405, Pardubice
Lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno
Lékárna Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
Lékárna Proti Sv. Anně, Pekařká 58, Brno
Lékárna, Mendlovo nám. 14, Brno
Lékárna, Zahradníkova 2/87, Brno
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5. Účetní závěrka

Příloha k účetním výkazům 31. 12. 2007
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 2007 a končící dnem 31. pro‑
since 2007.
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
Nejvyšší orgán: Valná hromada – tvořena všemi
členy sdružení
Výkonný orgán: Správní Rada ve složení:
Mgr. Mirka Podgornych, Mgr. Jitka Styblíková,
Vlastimil Pitner, Jana Piškytelová; Jana Podhajská,
DiS.
Statutární zástupce: Ředitelka: Mgr. Jitka Styblí‑
ková
Kontrolní orgán: Kontrolní komise ve složení: Ka‑
rel Dušek, Naděžda Petrovová, Petr Hlavatý
Popis organizační struktury: Sdružení není čle‑
něno na střediska ani jiné útvary s vlastní právní
subjektivitou.
Zásadní změny organizační struktury během účet‑
ního období: V průběhu roku nedošlo k významné
změně organizační struktury.
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Zakladatelé: Dobrovolné sdružení občanů, za‑
ložené v souladu se zákonem č. 83/1990 o sdru‑
žování občanů v platném znění. – zakladatelé:
Mgr. Jitka Styblíková, Mgr. Mirka Styblíková,
Mgr. Marie Suková

V denících jsou účetní zápisy uspořádány chrono‑
logicky a prokazují zaúčtování všech účetních pří‑
padů v účetním období. Hlavní kniha zahrnuje ob‑
raty 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. 2007–31. 12. 2007
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
2xHP		
2xHV		
2xIN		
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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, vy‑
hláškou 504/2002 Sb. a českými účetními stan‑
dardy pro účetní jednotky, které účtují podle vy‑
hlášky č. 504/2002 Sb.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Nakoupený nehmotný majetek je vykazován v po‑
řizovacích cenách. Dlouhodobý nehmotný maje‑
tek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok
a pořizovací cena nepřevyšuje 60 000 Kč, je účto‑
ván přímo do nákladů.
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací
ceně převyšující 60 000 Kč, je odpisován po dobu
užívání sjednanou v kupní smlouvě. Není
‑li smlouva sjednána na dobu určitou, dlouho‑
dobý nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně
po dobu stanovenou v souladu se zákonem o da‑
ních z příjmů. Účetní odpisy se rovnají odpisům
daňovým.
Sdružení nepořídilo v účetním období žádný
dlouhodobý nehmotný majetek.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vyka‑
zován v pořizovacích cenách. Hmotný majetek, je‑
hož doba použitelnosti je delší než jeden rok a po‑

řizovací cena nepřevyšuje 40 000 Kč za položku, je
považován za zásoby a účtován do nákladů (účto‑
vání zásob způsobem B).
Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován
po dobu stanovenou v souladu se zákonem o da‑
ních z příjmů. Odpisy dlouhodobého hmotného
majetku jsou vypočteny sazbami stanovenými zá‑
konem o daních z příjmů pro daňové odpisy dlou‑
hodobého 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. 2007 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 ce‑
nou sníženou o opravnou položku. Pořizovací
cena zahrnuje veškeré náklady související s po‑
řízením 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 za‑
jištěn blankosměnkou. Blankosměnka byla vysta‑
vena 22. 1. 2007 s avalem za Českou spořitelnou,
který poskytla Mgr. Jitka Styblíková do výše celé
směnečné sumy.
21. 1. 2008 skončila smlouva o kontokorentním
účtu. Banka nový na rok 2008 neuzavřela vzhle‑

dem ke ztrátě roku 2006. Finanční prostředky byly
zajištěné úvěrem a půjčkou.
Pohledávky a závazky
Pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitou
hodnotou.
Opravné položky
V roce 2007 nebyly vytvořeny žádné opravné po‑
ložky.
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.
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 po‑
stupech 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 po‑
hledávka, která není uvedena v rozvaze.
Pohledávky za odběrateli k 31. 12. 2007 jsou
ve lhůtě splatnosti. Sdružení vykazuje k datu
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účetní závěrky pohledávky z titulu poskytnutých
záloh a kaucí. Závazek k Jesenickému týdeníku je
k 31. 12. 2007 po splatnosti. Faktura dorazila poš‑
tou až 15. 1. 2008. Závazek byl zaplacen v roce
2008.
Přehled splatných závazků pojistného
a evidované daňové nedoplatky:
Sdružení neeviduje k 31. prosinci 2007 závazky
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, zá‑
vazky pojistného na sociálním zabezpečení a pří‑
spěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jsou
po splatnosti. Společnost neeviduje k 31. prosinci
2007 žádný daňový nedoplatek.
K 31. 12. 2007 má sdružení pohledávku vůči
Finančnímu úřadu z mezd 2/2007 – 1 704 Kč,
12/2007– 1 200 Kč a celkový přeplatek srážkové
daně z příjmu 139 Kč p celkem 3 043 Kč.
K 31. 12. 2007 má sdružení pohledávku vůči
ZPMV ČR 47 Kč.
Výsledek hospodaření:
Z hlavní činnosti: – 38 782,41 Kč
Způsob zjištění základu daně
Ve sledovaném období bylo na základě porovnání
výnosů a nákladů dosaženo celkového kladného
výsledku hospodaření ve výši 69 217,59 Kč.  Dle §
18,19 a 23 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z pří‑
jmů (dále jen ZDP) připočitatelné položky k da‑
nému výsledku hospodaření pro účely stanovení
výše daně činily 3 996 707,26 Kč a odpočitatelné
položky 3 926 824,85 Kč. Základ daně byl tak stano‑
ven ve výši 139 100 Kč. Občanské sdružení jako po‑
platník, který není založen za účelem podnikání,
snížil v souladu se ZDP tento základ o 139 100 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.
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Výnosy
Zdroj
MPSV
MZ
Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Hlavní město Praha
Nadace České spořitelny
Nadace Charty 77
NVF – projekt JPD3
Eli Lilly
Členské příspěvky
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Věcné dary
Finanční dary
Celkem

výše v Kč
2 730 000,00
350 000,00
85 000,00
45 000,00
50 000,00
200 000,00
16 100,00
324 872,82
50 000,00
2 240,00
139 100,00
337,03
51 275,00
22 000,00
4 065 924,85

Přehled o přijatých darech
V roce 2007 sdružení přijalo jeden finanční dar
v hodnotě 22 000 Kč, jinak nepřijalo významné fi‑
nanční nebo věcné dary, všechny ostatní přijaté
dary byly do maximální hodnoty 20 000 Kč. V roce
2007 neposkytlo sdružení žádný finanční nebo
věcný dar.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření
za minulá účetní období
Účetní
období
2003

výsledek
hospodaření
Kč 2 010,76

2004

Kč 140,09

2005

Kč 5 087,08

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. ’06 na účet 911 – Fondy (rezervní fond – zisk
minulých let)
Účetní
období
2006

výsledek
hospodaření
291 386,03 Kč

způsob vypořádání
převeden na účet 932
Nerozdělená ztráta minulých let

Výsledek hospodaření 2006 byl převeden 1. 1. ’07
na účet 901 – Vlastní jmění
Vlastní zdroje:
V roce 2007 sdružení získalo konzultacemi, před‑
nášením, poradenstvím v oblasti své činnosti
a spolupořadatelstvím konference Jáchymov
VIII a z úroků sumu 31 437,03 Kč, kterou použilo
na svoji činnost.

Odměny a funkční požitky
členům orgánů sdružení
Sdružení nevyplácelo v roce 2007 členům statu‑
tárních, revizních orgánů určených stanovami od‑
měny ani funkční požitky.
Výše záloh a úvěru poskytnutých
členům orgánů sdružení
Sdružení v roce 2007 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 2007.
V Praze dne: 21. 3. 2008

Osobní náklady
Mzdové náklady: 1 655 336 Kč
Zákonné pojištění: 405 018 Kč
Přepočtený počet zaměstnanců: 7,64.


ředitelka

občanské sdružení VIDA

Uzavřené smluvní vztahy se členy orgánů
sdružení případně jejich rodinnými příslušníky
funkce v orgánu
sdružení
Předsedkyně
sdružení
Členka rady

rodinný
příslušník
—

Členky a člen
rady

—

—

smluvní vztah
PP a DPČ – rozvojový
pracovník a konzultant
PP a DPČ – ředitelka
a vedoucí projektu
DPP – pracovníci VIDA
center a pracovních skupin
a koordinátor projektu
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2007 (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.

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

Stav k prvnímu dni
účetního období
1
152
101
19
32
152
Stav k prvnímu dni
účetního období
3
‑284
7
‑291
436
238
198
152

b
6
8
9
10
11
Číslo řádku
b
12
13
14
15
18
19
20

Stav k poslednímu dni
účetního období
2
208
102
55
51
208
Stav k poslednímu dni
účetního období
4
‑215
‑284
69
423
356
67
208

Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2007 (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.
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Číslo řádku
1
2
3
4
6
8
10
11
12
15
17
19
20
21

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

469
1 410
2 060
13
45
3 997
31
68
3 859
3 958
‑39
‑39

Celkem

469
1 410
2 060
13
45
3 997
108

108
108
108

139
68
3 859
4 066
69
69
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