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Vážení čtenáři,
jsem velice potěšena, že se probíráte již pátou výroční zprávou naší organizace VIDA a velmi doufám, že navzdory turbulentní době vám budeme
moci za rok nabídnout její šestý díl.
VIDA znamená ve španělštině život a já osobně
doufám, že svou činností dokážeme mnoha konkrétním lidem život obohatit a zlepšit. A to naplňováním naší vize, kterou jsme zformulovali již
před několika lety a stále je pro nás živá. Kvalitou
informací, jež poskytujeme osobám s duševní nemocí a jejich blízkým, profesionálům i zájemcům
o tuto problematiku z řad široké veřejnosti. Důvěrou, kterou budujeme mezi námi pracovníky (profesionály i lidmi se zkušeností s duševním onemocněním), důvěrou, kterou nabízíme každému
klientovi s přesvědčením, že my si zasloužíme tu
jeho. A v neposlední řadě profesionální podobou
asistence poskytované naším klientům, ať už jsou
jimi osoby či tzv. svépomocné organizace. Protože
VIDA, to je právě Vize, Informace, Důvěra, Asistence.
Stále a dnes více než jindy chceme aktivizovat a trvale udržet aktivní zapojení lidí s duševním
onemocněním do systému péče o psychiatrické
pacienty. Věříme, že jediným správným krokem je
přímé zapojení uživatelů psycho-sociálních služeb do procesu tvorby veškerých oficiálních dokumentů a metodik v oblasti péče o duševní zdraví,
do procesu hodnocení těchto služeb a jejich pře-
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tváření ve služby kvalitnější, široce dostupné, komunitně orientované s individuálním přístupem.
Výroční zpráva je formát, který nutí organizaci
k rekapitulaci (nejen) uplynulého roku. V rámci
každodenní činnosti, tu povznášející díky pozitivní
zpětné vazbě klientů, tu ubíjející pro boj s finančními či administrativními větrnými mlýny, na tyto
úvahy není mnoho místa. Ale když se teď ohlédnu
zpátky, musím si i trochu zavýsknout – VIDA, co
jsme všechno zase dokázali!
A proto děkuji všem zaměstnancům, spolupracovníkům, partnerům, sponzorům, dobrovolníkům a přátelům VIDA za podporu, pomoc a porozumění a všem nám přeji mnoho zdaru, štěstí
a zdraví i hmatatelných úspěchů.
Ani letos si závěrem neodpustím zopakovat svůj
obdiv, který cítím k našim pracovníkům, protože
ti přes své (mnohdy velmi těžké) onemocnění jsou
schopni pomáhat dalším lidem, jež se často vinou
nemoci ocitli na samém dně. Jsou schopni se dále
učit a své zkušenosti a vědomosti předávat dál.
Moc jim za to děkuji. I mně svým bez nadsázky obdivuhodnými výkony pomáhají těšit se z každého
dobrého dne.
Tak ať jich máme v roce alespoň 365.



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 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.
VIDA o. s. je uživatelská organizace (tzn. organizace lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí),
která smysluplně využívá osobní příběh v pomoci
stejně handicapovaným lidem, jejich rodičům
a příbuzným i široké veřejnosti.

Mgr. Jitka Styblíková
Ředitelka VIDA

MOTTO: „KOMU JE RADY, TOMU JE POMOCI“
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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.

• ASP (Asociace sociálního poradenství) – zde je
zároveň spoluzakladatelem
• Potravinová banka Praha

Poslání

Mgr. Jitka Styblíková (ředitelka VIDA) se stala:
• Členkou Výboru sdružení ASP
• Členkou Pacientské rady jako poradního orgánu ministra zdravotnictví České republiky

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.

Cíle
• Cílem VIDA je vytvoření menu – plánu příležitostí pro aktivní účast uživatelů
• Připravit uživatele, aby byli schopnými partnery
pro profesionály
• Provozovat a strukturálně rozvíjet síť VIDA center v ČR

VIDA je členem:
• AKS (Asociace komunitních služeb oblasti péče
o duševní zdraví)
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VIDA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb

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.ivida.cz, www.vidacentrum.cz

Orgány sdružení
V roce 2008 mělo sdružení 40 řádných členů (více než 50 % bylo lidí s duševním onemocněním), z toho
38 fyzických osob a 2 právnické osoby.
Správní rada

Předsedkyně
Místopředsedkyně
Členové

Kontrolní komise
(do 8. 7. 2008)
Management
sdružení

Předseda
Členové
Ředitelka
Rozvojový pracovník
a koordinátor projektů

Koordinátor
projektu

Mgr. Mirka Podgornych
Jana Piškytelová
Mgr. Jitka Styblíková • Jana Podhajská, DiS. •
Vlastimil Pitner
Karel Dušek
Naděžda Petrovová • Petr Hlavatý
Mgr. Jitka Styblíková
Mgr. Mirka Podgornych
Petra Hackerová, DiS. • Mgr. Mariana Kleinová
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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 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

Od roku 2007 je VIDA registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.
VIDA centrum je informačně poradenské centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci.
VIDA centra jsou vedená uživateli psychiatrických služeb s podporou profesionála.

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
i široká veřejnost vůbec
Uživatelé psychiatrických služeb poskytují bezprostřední podporu a cílené informace na základě
zpracovaných adresářů daného regionu a na základě vlastních zkušeností a prožitků.
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Název služby
VIDA centrum Brno
VIDA centrum 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

Identifikátor
3550580
5284821
1282034
3793761
5456738
2163172
1187634
9944994

VIDA centra byla po celý rok k dispozici uživatelům péče, stejně jako veřejnosti v daném regionu. Dalším naším cílem bylo poskytnout kontakt
klientům, kteří „vypadnou“ z péče, přeruší léčbu
a obtížně komunikují s profesionály. Součástí naší
práce byla komunikace s dalšími odborníky v každém ze zastoupených regionu.
Některá VIDA centra pokračovala ve spolupráci
na komunitním plánování sociálních služeb v daném regionu, pomáhala s mapováním potřeb jednotlivých uživatelů, problémových oblastí, chybějících služeb v regionu.

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

V roce 2008:
• Počet klientů: 753
• Počet dotazů: 1 026
• Počet kontaktů: 2 193

V roce 2003:
• Počet klientů: 257
• Počet dotazů: 309

Vyhodnocení statistiky údajů VIDA center a VIDA
viz příloha č. 2
V roce 2007:
• Počet klientů: 731
• Počet dotazů: 971
• Počet kontaktů: 1 225

V roce 2005:
• Počet klientů: 390
• Počet dotazů: 483
V roce 2004:
• Počet klientů: 346
• Počet dotazů: 438

V roce 2002:
• Počet klientů: 170
VIDA centra
Brno, Jeseník, Kolín, Pardubice, Plzeň, Praha,
Rakovník, Ústí nad Labem
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1. 1. 2008 z finančních a personálních důvodů
ukončilo svojí činnost VIDA centrum Jihlava.
Děkujeme za pracovní nasazení a aktivní účast na
projektu všem pracovníkům VIDA centra Jihlava
zejména Vlastimilovi Čermákovi, Myře Procházkové a Boženě Gleichové.
Koordinátoři jednotlivých týmů
VIDA centrum Brno: Jana Wildová, Petra
Hackerová
VIDA centrum Naděje Jeseník: Lenka Turková
VIDA centrum Kolín: Mirka Podgornych, Mariana Kleinová
VIDA centrum Pardubice: Lenka Mikolášková
VIDA centrum Praha: Petra Hackerová
VIDA centrum Plzeň: Martina Hanzlíčková, Petra Hackerová
VIDA centrum Rakovník: Mirka Podgornych,
Mariana Kleinová
VIDA centrum Ústí nad Labem: Pavla Radová
Odborný poradce
VIDA centrum Brno: nebyl vybrán
VIDA centrum Naděje Jeseník: Karel Dušek
VIDA centrum Kolín: Jana Kosová
VIDA centrum Pardubice: Jiří Klepač
VIDA centrum Praha: Jiří Chrástek,
Jitka Smolíková-Vedralová
VIDA centrum Rakovník: nebyl vybrán
VIDA centrum Ústí nad Labem: Květoslava
Votrubcová
Na projektu VIDA center spolupracují
s VIDou organizace:
• BONA, o. p. s. Praha
• Ledovec
• Péče o duševní zdraví region Pardubice
• Sdružení Práh Brno
• Zahrada 2000 Jeseník
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Činnost
Ve VIDA centru nabízíme:
• Poskytování informací a rad na základě vlastních 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 informací na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání 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 duševně nemocné
33 o svépomocných aktivitách (uživatelské a rodičovské)
33 o možnostech trávení volného času.
• Pomoc při snížení stigmatizace duševně nemocných
• Poradenství formou „občan občanovi“
Nabídka v psychiatrickém zařízení:
Povzbuzení, posílení, podpora, poradci naslouchají pacientovi jeho životnímu příběhu
Poradenství v otázkách o:
• režimu oddělení – program oddělení (zejména
kdy a jak probíhá komunita), čas stravování, telefonování, možnost vaření a zalévání kávy, režim návštěv, vycházek, apod.,
• kompetencí a rolí 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 funguje, apod.,
• povinnostech pacienta – jedná se zejména o povinnost dodržovat provozní řád a režim zařízení, lékařem stanovený léčebný režim, nepožívat v průběhu hospitalizace alkoholické nápoje
a jiné návykové látky, při příjmu odevzdat jakoukoliv zbraň,
• následných službách – jakých služeb může pacient využít po odchodu ze zařízení,
• základních pojmech týkajících se právní problematiky hospitalizovaných pacientů – poradci
jsou schopni vysvětlit pojmy dobrovolná/ nedobrovolná hospitalizace, souhlas s léčbou, revers, 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 hodiny/týdně (dle standardů min. 2 hod./týdně)
• Výjezd mobilního týmu do psychiatrických léčeben, na psychiatrická oddělení všeobecnýchnemocnic, 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
a vzdělávání
• 18. 3. PK Ke Karlovu, Praha: přednáška o Afektivních poruchách
• Duben Měsíc bláznovství, Brno
• Duben NON-HANDICAP 2008, Praha
• 31. 5.–1. 6. Mezi ploty, Praha
• Červen Průzkum cen doplatků za léky
• 2. 6. Konference Kolín (o. s. PROSTOR) – poskytovatelé sociálních služeb v regionu
• 12. 6. Konference „Odborné sociální poradenství – efektivní pomoc Pražanům“ v Praze
• 17. 6. Seminář Přechod duševně nemocného
pacienta ze zdravotnického zařízení do zařízení následné péče, krajský úřad Středočeského
kraje
• Září Veletrh sociálních služeb, Ústí nad Labem
• 3. 9. Propagace VIDA centra na dobročinném
koncertě skupiny Kryštof pro Kociánku – rozdávání letáků, Brno
• 13. 9. Babí léto v PL Bohnice
• 20. 9. Jde to s tebou do kopce, Praha
• 24. 9. Týden duševního zdraví v Pardubicích
• 25. 9.–26. 9. Konference svépomocných skupin
v oblasti duševního zdraví, Ústí n. Labem
• 25. 9. Den otevřených dveří ve VIDA centru
v Pardubicích
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• 29. 9.–3. 10. Týdnů pro duševní zdraví v Plzni
• Září Den otevřených dveří VIDA centra Ústí nad
Labem
• Říjen Dny duševního zdraví Ústí nad Labem
• 4. 10. Účast na dni otevřených dveří v PL Sadská
• 10. 10. Hapenning na Mariánském náměstí,
Praha
• 3. 11. Den zdraví v Pardubicích
• 20. 11.–22. 11. XXX. Konference sociální psychiatrie v Beskydech
• Prosinec Představení organizací poskytující
praxe studentům sociální práce na ZČU v Plzni
• 11. 12. Den sociálních služeb Středočeského
kraje – infostánek
• Exkurze a propagace VIDA centra ve Fokusu
Ústí nad Labem
• Exkurze: SOS Centrum, Kaleidoskop, Praha
• Focus group projektu Cesty z labyrintu duševní
nemoci, ČAPZ
• Focus group – letáky s informacemi o sociálních
službách
• Odeslali jsme údaje o službách VIDA centra pro
uveřejnění v časopisu Program Brněnsko
• Přípravný výbor plesu NNO, který se bude konat v roce 2009, Jeseník
• Účast na schůzkách komunitního plánování Jeseník, Kolín, Lysá nad Labem, Milovice, Pardubice, Ústí nad Labem
• Účast na Spolkové radě Kolín
• Účast na základním a nástavbovém kurzu JPD3,
obhajoba seminárních prací – VIDA centrum
Kolín a Praha
• Volební komise pro volbu Osobnosti roku Kolín
• Vzdělávání (průběžné) pracovníků, především
v oblasti práce s PC, internetem
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Podpora a rozvoj
• 1 × měsíčně pracovní setkání koordinátora, odborného poradce a pracovníků VIDA center
v jednotlivých regionech
• 1 × měsíčně intervizní setkání mobilního týmu
VIDA centra s koordinátorem
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.
• 2 × ročně celorepublikové setkání
33 15. 5. výměna zkušeností, exkurze na psychiatrickém oddělení v Hradci Králové, představení práce pobočky PDZ PCE v Hradci, Hradec Králové
33 22. 11. výměna zkušeností, účast na konferenci v Beskydech – Ostravice
• 2 × ročně setkání koordinátorů, odborných poradců a VIDA
33 5. 3. Informace k administrativní a organizační práci koordinátora, Informace ke vzdělávacímu systému pracovníků VIDA center, připomenutí nového systému hodnocení
pracovníků od ledna 2008, plán činnosti na
rok 2008
33 7. 7. Aktualizace adresáře na webu, plánování
činnosti na rok 2009, propagace a kontaktování KÚ, měst a ostatních organizací a další
informace
• Na každém navštěvovaném pavilonu PL Bohnice, v PL Kosmonosy a LS Sadská, PL Bílá Voda,
v PL Brno Černovice, ve FN Hradec Králové, ve
FN Lochotín Plzeň, v ÚVN Střešovice Praha,
v Denním stacionáři Pardubice, v Masarykově
nemocnici Ústí nad Labem byla uskutečněna
schůzka pracovníků mobilního týmu, koordinátora a kontaktní osoby, tedy zástupce perso-

•
•
•
•

nálu oddělení. Tyto schůzky posloužily k oboustrannému vyjasnění představ o působení VIDA
centra Praha v daném zařízení další spolupráci,
v neposlední řadě pak k velmi cennému a následně oběma stranami pozitivně hodnocenému vzájemnému předání zpětné vazby – tedy
pracovníkům VIDA centra od personálu a naopak personálu od pracovníků VIDA centra. 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

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: Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl.
města Prahy

A proč vlastně vznikl tento projekt a VIDA
se stala partnerem?
Poradenství se 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. O rozsahu této potřeby –
zvyšující se poptávce po poradenských službách –
svědčí výrazný rozvoj forem a počtu poradenských
institucí v posledních desetiletích.
Členové Asociace sociálního poradenství (VIDA je
spoluzakladatelem této asociace) se rozhodli na
tomto poli postupovat společně. Realizují vzdělávací projekt, který si klade za cíl sjednotit vzdělávání poradců pro všechny členské organizace.
Realizace projektu začala nejprve na pražských
pobočkách těchto organizací.
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 pra-
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covníkům poraden zjednoduší možnost získávání
dalších specializací absolvováním následných specializovaných kurzů. Tato nabídka dalšího vzdělávání může účinně zabránit určitému odlivu již vyškolených pracovníku z poradenství.
V roce 2007 a 2008 byl realizátory projektu (tedy
i VIDou) vytvořen a ověřen systém vzdělávání školitelů a poradců, byli vyškoleni školitelé, které
bude VIDA využívat pro další školení svých pracovníků. Projekt začal zjišťováním vzdělávacích
potřeb poradců, pokračoval prací na definici a pojmosloví poradenství, mapoval kritéria hodnocení
kvality poskytovaných služeb jednotlivých organizací, partneři vytvořili vzdělávací systém pracovníků v poradenství. Velkou částí projektu se stalo
vytvoření již zmíněného systému vzdělávání školitelů, jejich vyškolení a poupravení osnov kurzů
(pro následná školení poradců).
V konečné podobě se vzdělávací systém sestává ze
základního kurzu, který je stejný pro všechny partnerské organizace: AOP (Asociace občanských poraden), AMRP (Asociace manželských a rodinných
poradců), APZP (Asociace poraden pro zdravotně
postižené), VIDA, a z nástavbových kurzů, jež jsou
specializované na jednotlivé druhy poradenství,
respektive odráží jejich specifika.
V roce 2008 jsme jednotlivé kurzy realizovali.
Kurzů se účastnili poradci VIDA center Praha a Kolín.
Základní a nástavbový kurz jsou akreditovány
MPSV ČR.
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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 – jak je u VIDy obvyklé – lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, koordinátorem je pak profesionál. Mediální skupina v roce 2008 k naší lítosti stagnovala,
a to zejména z finančních důvodů. Přesto skupina
jednak pokračovala v základním sběru tzv. people
story a ze všech sil se podílela na všech relevantních projektech VIDy:
• Sběr příběhů lidí s vlastní zkušeností s duševní
nemocí
Tyto příběhy přibližují úskalí, strasti i pozitiva
životní pouti člověka s duševním onemocněním, a to právě z pohledu toho, který podobnými zkušenostmi sám prošel. Někdy se zaměřují zejména na etapu nemoci, jindy se dotýkají
sociálních aspektů těchto onemocnění, které se
většiny pacientů/uživatelů týkají (např. bydlení,
zaměstnání, vztahy…).
• Skupina spolupracovala na informačních akcích, na nichž VIDA participovala, jako např.
NONHANDICAP 2008, Den Zdraví, TDZ, festivalu Mezi ploty, a to zejména přípravou informačních a P. R. materiálů. Dále spolupracovala
s Programem Prevence VIDy na materiálech
a aktivitách, jež se snaží přiblížit veřejnosti život osob s duševním onemocněním. V neposlední řadě se skupina starala o propagaci cenných informačních materiálů spolupracujících
organizací, jako jsou například brožurky „Právní
rádce“ a „Léčíme se s psychózou“.

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 ve spolupráci
s VIDA centry
• Pořádání akcí se zaměřením na širokou veřejnost po celé České republice.
Členové skupiny Program Prevence jsou opět lidé
s vlastní zkušeností s duševní nemocí a koordinátorem je profesionál. Během roku 2008 se do
činnosti v rámci skupiny zapojilo celkem 11 lidí
s vlastní zkušeností s duševní poruchou z celé
České republiky (Praha, Jeseník, Poděbrady, Kolín,
Ostrá,…).
Skupina Program prevence přispívá svojí činností mimo jiné k destigmatizaci duševní nemoci
a k informovanosti veřejnosti o dané problematice.
Sekundárně má pozitivní vliv na samotné členy
skupiny, resp. uživatele. Jejich působení v Programu Prevence přispívá k posílení jejich sebevědomí, díky smysluplné práci ve skupině získávají/
obnovují si pocit užitečnosti a necítí se tak vyřazeni ze společnosti. Někteří členové uvádějí, že
jim jejich činnost zde pomáhá vyrovnat se s nemocí, dává jim možnost perspektivy a integrace,
ba díky této práci dokážou lépe a otevřeněji hovořit o vlastní nemoci a jejích aspektech.
Za celý rok 2008 proběhlo 9 pracovních setkání
všech členů skupiny. Z každého setkání je veden
zápis.
Náplní těchto setkání byla především zpětná
vazba k přednáškám/besedám, jež členové sku-

piny pořádají (viz dále), a dále plánování akcí dalších. Na těchto setkáních se pracovníci společně
na přednášky připravovali, své příspěvky zdokonalovali – např. prostřednictvím používání 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 totiž mimo jiné jako motivace k dalším aktivitám; osobní příběh je krok první a základní, na kterém Program Prevence dále staví.
V loňském roce jsme kladli důraz na to, aby přednášející během svých přednášek prezentovali
právě a zejména svou vlastní zkušenost s duševní
nemocí a se službami pro lidi s duševní nemocí.
V rámci zlepšení prezentátorských dovedností
členů skupiny proběhl také workshop s kamerou.
Pracovníci se vzájemně natáčeli při prezentaci
a díky následné zpětné vazbě mohou dále zlepšovat své schopnosti vystupovat před publikem.
Pracovníci programu Prevence se také zúčastnili doprovodné akce XIV. World Congress of Psychiatry, kde představovali tzv. Živou knihovnu.
V tomto projektu jsou namísto knih „půjčováni“
lidé, kteří ve svém každodenním životě čelí předsudkům a stereotypům. Živá knihovna je místo
přátelského rozhovoru, kde se otevřeně hovoří
o předsudcích, o pocitu a zkušenostech být označován „jiným“ a tím často podvědomě hodnocen
jako méněcenným. Dále se zde mohli návštěvníci
seznámit se situacemi, se kterými se lidé s duševním onemocněním setkávají (hospitalizace, počátky nemoci atp.), a to formou literární, výtvarnou i hudební.
Za rok 2008 proběhlo celkem 5 přednášek. Na
základě zpětné vazby z roku 2007 a požadavků studentů byla témata zaměřena na vlastní zkušenost
s duševní poruchou a na prezentaci Programu prevence. Přednášející během loňského roku začali
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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 také na zdokonalení získání zpětné
vazby od posluchačů. Ti na každé přednášce obdrží krátký dotazník, v němž se mohou vyjádřit
k obsahu i formě přednášky. Nově se jedné přednášky zúčastnil i odborník, resp. psychiatr – a to na
požádání školy.
Přehled uskutečněných přednášek a ukázky získané zpětné vazby posluchačů:
Březen 2008
SZŠ Mladá Boleslav
• zasvětila mě do problémů, o kterých jsem neměla ani zdání
• obdivují vás, že dokážete mluvit o svých problémech
• myslím, že by to měl slyšet každý, lidé o tom nechtějí mluvit
Duben 2008
SZŠ Klatovy
• přednáška byla zajímavá. Bohužel jsem chvílemi nevěděla, co si myslet. Duševní choroby asi
můžou postihnout každého,
• přednáška mi přinesla určitě nové poznání toho,
jak svět kolem a své onemocnění vnímají sami
nemocní. Ještě by to ale chtělo víc informací o samotném onemocnění a léčbě,
• přednáška byla zajímavá. Klienti řekli své pocity, jak k nemoci, tak i ze svých přátel nebo rodiny. Klienti mají svou pravdu,
• docela to na mě zapůsobilo, byly řečeny i zajímavé příběhy a jejich zážitky. Ale na druhou
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stranu jsem to trochu nepobrala. Ale docela jim
fandím.
Květen 2008
FF UK, psychologie, Praha
• utvrdila mé přesvědčení o křehkosti a nezřetelnosti hranice mezi normalitou a (tzv.) patologií,
• přednáška mi představila lidi s psychotickou poruchou jako ne pacienty, ale LIDI,
• velice si cením otevřenosti a srozumitelnosti, se
kterou jste dokázali mluvit o psychospirituálních krizích,
• bylo to přínosné a obohacující, obdivuji odvahu
těch, co sdělili své zážitky,
• takováto setkání jsou nesrovnatelně přínosnější
než celé série teoretických přednášek.
Červen 2008
Škola pro knihkupce, Praha
• děkuji za dnešní přednášku, byla zajímavá
a podle mě jsme se mohli ale aspoň trochu vcítit
do pocitů psychicky nemocných lidí,
• pokračujte v těchto snahách i nadále,
• obdivuji a gratuluji pacientovi, který o tom
mluví, aby mohl dál pomáhat.
SZŠ, České Budějovice
• přednáška byla srozumitelná a poučná,
• přála bych si více přednášek,
• bylo to moc fajn a zajímavé,
• bylo to poutavé.

E  zpětná vazba

F  Plánovací skupina

VIDA v roce 2008 spolupracovala zejména na ad
hoc projektech, dotaznících zjišťující kvalitu služeb apod.

V roce 2005 vznikla tzv. Plánovací skupina.
V roce 2007 i 2008 byla k naší velké lítosti činnost
pozastavena z finančních důvodů.

Zapojení do projektu „Cesty z labyrintu
duševní nemoci“, ČAPZ
VIDA v roce 2008 spolupracovala na projektu
„Cesty z labyrintu duševní nemoci“.
Cílem projektu bylo 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.
Cílem bylo také zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním, snížit diskriminaci a minimalizovat diskriminační situace v rámci péče
a služeb pro lidi s duševním onemocněním, zvýšit povědomí veřejnosti o problematice duševního
onemocnění.
VIDA zde pro projekt ČAPZ zajišťovala kromě
vícečetných uživatelských workshopů ad mapování psychiatrické kariéry pacienta, pojmenování
bílých míst v psycho-sociálních službách i české
legislativě, též odborné konzultace. Na projektu se
tak podíleli pracovníci-uživatelé i pracovníci-profesionálové.
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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 2008 se jednalo zejména o spolupráci se
sdružením Self Help a Kolumbus. Proběhla také
setkání a asistence při rozvoji svépomocných aktivit v Karlových Varech, Přerově, Kouřimi a v Ostravě a Olomouci. Jednalo se o skupiny, se kterými
jsme již spolupracovali. Setkání se z finančních důvodů konala zejména v Praze (tzn. zájemci o bezplatné konzultace si většinou museli hradit cestu).
Obsahem této služby byly klíčové situace v životě duševně nemocného, seznámení se s fenoménem 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 stále
na začátku a je nutné jim poskytnout podporu.
Jedná se zejména o nastavení pravidel fungování,
pomoci jim sestavit jejich plán činnosti. Velmi důležitou formou pomoci je také možnost vzájemného setkání skupin a konzultace k různým problematickým situacím.
Podpora spolupráce uživatelských
organizací a svépomocných skupin
V roce 2008 byla zrealizována 2 pracovní setkání
v Praze a v Ostravici, 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 Rakovník, VIDA centra
Plzeň, VIDA centra Jeseník, o. s. Self Help, svépomocné skupiny Mosty a sdružení VIDA.
Přestože jsme se výsledky dotačního řízení dozvěděli až během června, prvního setkání se zúčastnili jen vážní zájemci o výcvik a další spolupráci; potenciální zájemce jsme totiž oslovili ještě
před zveřejněnými výsledky dotací, byť s rizikem
pozdější blamáže. Motivem setkání bylo vyjasnění
si očekávání, možnosti spolupráce a organizačních
věci kolem výcviku.
Nosnou částí výcviku se stalo nejen projektové
řízení a plánování, ale také nový zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. Zároveň jsme se dohodli, že jedno z dále zpracovávaných témat se
bude týkat aktivní účasti uživatelů na konferenci
Sekce sociální psychiatrie v Ostravici v Beskydech,
dalším pak bude příprava a realizace přednášek
pro školy o vlastní zkušenosti s nemocí (vizte výše).
Na druhém setkání byl zhodnocen výcvik, předneseny předběžné výsledky obou připravovaných
projektů a nedílnou součástí setkání byla i tvorba
plánu další spolupráce v roce 2009.
Obě setkání byla facilitována.
Pracovalo se hodně metodou workshopu. Důraz na proces plánování a nekompromisní vyžadování dodržování naplánovaných úkolů i termínů
se ukázal jako nezbytnou součástí této aktivity již
v minulých ročnících a loni se opět potvrdil.
Jedním z jasných závěrů těchto dvou setkání je
poznání, že takováta setkání je cenné i nutné opakovat každoročně. Setkání je nutno vždy profesionálně facilitovat. A v neposlední řadě je potřeba
vždy nabídnout prostor, kde budou jasně strukturována probírána důležitá témata, důležitá zejména pro uživatele, kteří si je předem určí, ale
i pro profesionály.

Výcvik 12 lidí z uživatelských organizací
a svépomocných skupin na téma „Příprava
a řízení projektu a projektového týmu a nový
zákon o sociálních službách 108/2006 Sb.“
Výcvik probíhal 5 dní v hotelu LION ve Velké Úpě
v termínu 20. 8.–24. 8. 2008. Výcvik byl zaměřen
na nabytí a posílení schopnosti připravit realizovatelný projekt (včetně praktického návodu jak
projekt vyúčtovat a sestavit závěrečnou zprávu)
a plánovat svoji činnost, neméně důležitou části
výcviku byla prezentace změn, jež s sebou nese
zákon 108/2006 Sb.Seznámení se s novým systémem sociálních služeb se ukázal jako velmi potřebný a bude potřeba se k němu ještě vrátit (na
tom se účastníci výcviku shodli). Do třetice byla
cennou součástí výcviku výměna příkladů dobré
praxe – zkušenosti s dotacemi a granty aj. Nabyté teoretické znalosti o přípravě a administrativním zpracování projektu museli již během výcviku
účastníci uvádět v praxi: ve skupinách (záměrně
sestavených napříč zastoupenými organizacemi)
si vybrali své téma a projekt již na místě začali
zpracovávat. Cílené promíchání zástupců organizací nedovoluje skupině ihned upadnout v každodenní stereotyp pracovních návyků, dobrých či
špatných. Nadto, také záměrně, nutí blízce spolupracovat uživatele různých formálních uskupení.
Realizace malých projektů
Na výcviku rozpracovaná témata musela každá
ze skupin dopracovat a jako cvičnou grantovou
žádost odevzdat k posouzení organizaci VIDA.
Schválený projekt bylo nutné realizovat v období
srpen–prosinec 2008. Vyhodnocení realizace projektů proběhlo 21. 11. 2008 na setkání v rámci konference Sociální sekce v Ostravici v Beskydech.
V rámci výcviku byly vytvořeny již avizované
2 projekty.

1. „Prezentace svépomocných skupin
a organizací na konferenci sociální psychiatrie“
Cíl projektu: Zvýšení informovanosti účastníků
konference sociální psychiatrie o svépomocných
skupinách a organizacích zabývajících se oblastí
duševního zdraví.
Cílová skupina: Odborníci z oblasti duševního
zdraví, uživatelé psychiatrické péče, rodinní příslušníci.
Stručný obsah projektu: Projekt reagoval na zjištění, že odborníci, uživatelé a rodinní příslušníci
neznají svépomocné skupiny a uživatelské organizace v oblasti duševního onemocnění.
Tuto situaci projekt řešil prostřednictvím sběru
informací a základních údajů o těchto skupinách
a organizacích a jejich prezentování na 30. Konferenci sociální psychiatrie s názvem „Ohlédnutí do
minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii“ v hotelu Sepetná u Ostravice 20.–22. 11. 2008.
Projekt zprostředkoval přístup všem účastníkům na konferenci k informacím prostřednictvím
informačního posteru a rozdáváním informačních
materiálů. Zároveň zde byl prostor pro dotazy, kdy
se návštěvníci mohli na informace o těchto organizacích či skupin podrobněji dotázat a dostat další
materiály, které nám organizace a skupiny daly
k dispozici. Předností projektu bylo zapojení samotných uživatelů psychiatrické péče a členů uživatelských organizací.
Konečný stav
• Poster
• Seznam organizací a skupin
• Seznam informací k zjištění činnosti organizací
a skupin
• Realizovaná prezentace organizací a skupin na
konferenci v Ostravici
• Závěrečná zpráva
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Organizace a lidé spolupracující na projektu: o. s.
Kolumbus, VIDA centrum Jeseník, VIDA centrum
Kolín, VIDA centrum Praha, Mgr. Jitka Styblíková,
Mgr. Mirka Podgornych.
2. „Chcete vědět, jak se žije s duševní
nemocÍi? Zeptejte se nás …“
Projekt zaměřený na realizaci přednášek pro školy
začal s přípravnou fází dříve, a to již na jaře 2008
sestavením seznamu relevantních škol a jejich
oslovením. Pokračoval přípravou, domlouváním
termínů a podoby přednášek, kdy realizace probíhala do letních prázdnin… Účastníci tohoto projektu byli uživatelé, z nichž mnozí se již výcviku
zúčastnili v minulých. V další fázi projektu, tj. na
podzim, se realizátoři na svých setkáních zaměřili
na vyhodnocení zpětné vazby k proběhlým akcím
a přípravu změn pro příští přednáškový cyklus.
V rámci vyhodnocení přednášek došli k závěru, že
vlastní příběh uživatele je opravdu nosné téma pro
tento typ besed – studenty velice zajímá (vizte jejich reakce výše), nicméně je potřeba rozvíjet tyto
vlastní příběhy dále a obohacovat je o další témata.
Cíl projektu: Prostřednictvím přednášek a besed
na školách se studenty zvýšit informovanost o této
problematice a dát jim možnost setkat se osobně
s uživatelem a diskutovat s ním o jeho zkušenosti
s nemocí, o tom jak nemoc ovlivňuje jeho každodenní život.
Cílová skupina Studenti středních odborných škol
a vysokých škol se zaměřením na oblast duševního
zdraví a nemoci, např. sociální práce, psychologie,
zdravotní sestra.
Stručný obsah projektu Projekt reagoval na zjištění, že studenti středních škol a vysokých škol
zaměřených na problematiku duševního zdraví
a nemoci nemají přehled o této oblasti. Prostřednictvím přednášek a besed na školách dával stu-
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dentům příležitost poznat aspekty psychického
onemocnění v reálném pojetí – tzn. nikoli z knih,
ale prostřednictvím prezentace osobních příběhů
uživatelů a díky osobnímu setkání a návazné diskusi s tímto uživatelem.
Konečný stav
• 9 pracovních setkání
• Realizovaných 5 přednášek
• Závěrečná zpráva
Organizace a lidé spolupracující na projektu: Kolumbus, VIDA centrum Kolín, VIDA centrum
Praha, VIDA centrum Jeseník, Už Už, Jiří Bryan,
Mgr. Jitka Styblíková, Mgr. Mirka Podgornych,
Bc. Mariana Kleinová
Setkání druhé: Nastavení další spolupráce
Na 2. setkání 21. 11. 2008 byl sestaven plán spolupráce uživatelských organizací a skupin na další
rok 2009.

H  PARTICIPACE NA SYSTÉMOVÝCH
ZMĚNÁCH
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.
V této oblasti spolupracujeme zejména s ČAPZ
(Českou asociací pro psychické zdraví), Koalicí
pro zdraví o. p. s., AKS (Asociací komunitních služeb) a komunitními službami pro lidi s duševním
onemocněním zejména v regionech, kde fungují
VIDA centra. Prostřednictvím přímé účasti ředitelky VIDA v Pacientské radě jako poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví České republiky
se snažíme udržet kontakt s připravovanými systémovými změnami, připomínkovat je a ovlivnit ve
prospěch osob s duševním onemocněním.

I

VNITŘNÍ ROZVOJ VIDA

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

V září 2006 jsme se stali spoluzakladateli ASP (Asociace sociálního poradenství), jejímž cílem je působit ve prospěch svých členských organizací,
podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj
organizací sociálního poradenství.
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J

Průběžná činnost

• Konzultace odborného garanta a koordinátora
s pracovníky v místě jednotlivých VIDA center
a jejich podpora
• Aktualizace webové stránky – www.ivida.cz,
www.vidacentrum.cz
• Informační databáze zdravotních a sociálních
služeb v péči o duševně nemocné
• Informační materiály pro potřeby lidí s duševním onemocněním
• Během roku jsme informovali o VIDA centrech
praktické lékaře a nemocniční zařízení
• Průběžná roznáška letáků v rámci propagace –
např. psychiatrické ambulance, lékárny, ambulance praktického lékaře, psychiatrická oddělení nemocnic, městská informační centra,
odbory sociálních věcí při městských úřadech
apod.
• Prezentace v regionálním tisku a rozhlase

K  Informační akce
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Duben Měsíc bláznovství, Brno
Duben NON-HANDICAP 2008, Praha
31. 5.–1. 6. Mezi ploty, Praha
12. 6. Konference „Odborné sociální poradenství – efektivní pomoc Pražanům“ v Praze
Září Veletrh sociálních služeb, Ústí nad Labem
3. 9. Propagace VIDA centra na dobročinném
koncertě skupiny Kryštof pro Kociánku – rozdávání letáků, Brno
13. 9. Babí léto v PL Bohnice
20. 9. Jde to s tebou do kopce, Praha
24. 9. Týden duševního zdraví v Pardubicích
25. 9.–26. 9. Konference svépomocných skupin
v oblasti duševního zdraví, Ústí n. Labem
25. 9. Den otevřených dveří ve VIDA centru
v Pardubicích
29. 9.–3. 10. Týdnů pro duševní zdraví v Plzni
Září Den otevřených dveří VIDA centra Ústí nad
Labem
Říjen Dny duševního zdraví Ústí nad Labem
4. 10. Účast na dni otevřených dveří v PL Sadská
10. 10. Hapenning na Mariánském náměstí,
Praha
3. 11. Den zdraví v Pardubicích
20. 11.–22. 11. XXX. Konference sociální psychiatrie v Beskydech
Prosinec Představení organizací poskytující
praxe studentům sociální práce na ZU v Plzni
11. 12. Den sociálních služeb Středočeského
kraje – infostánek
Exkurze a propagace VIDA centra ve Fokusu
Ústí nad Labem
Účast na schůzkách komunitního plánování Jeseník, Kolín, Lysá nad Labem, Milovice, Pardubice, Ústí nad Labem
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

L  propagace
Aktivity v této oblasti VIDA směřovala v roce 2008
hlavně na propagaci svého největšího programu –
VIDA center.
• Informování o VIDA centrech praktických lékařů a nemocničních zařízení
• Průběžná roznáška letáků VIDA center a VIDA
• Prezentace v regionálním tisku a rozhlase
• Setkání pacientských organizací v Kongresovém
paláci, pořádané Koalicí pro zdraví o. p. s.
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M  Spolupráce
Asociace sociálního poradenství (dále jen ASP)
• V roce 2008 jsme se aktivně zapojili do spolupráce v rámci ASP.
Česká asociace pro psychické
zdraví (dále jen ČAPZ)
• Zapojení do projektu „Cesta z labyrintu duševní
nemoci“.
Asociace občanských poraden (dále jen aop)
• AOP byla v roce 2008 hlavním partnerem a konzultantem při vytváření systému řízení kvality
a poradcem při zpracování projektu na dluhové
poradenství pro naši oblast.
Koalice pro zdraví
• V roce 2008 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 2008 jsme spolupracovali s o. s. Kolumbus, o. s. Self Help, Mosty, Anabell, o. s. Krystal,
Česká společnost pro duševní zdraví – pobočka
Mladá Boleslav.
Asociace komunitních služeb oblasti
péče o duševní zdraví (dále jen AKS)
• V roce 2008 jsme měli možnost účastnit se pracovních skupin pořádaných AKS.
• Využili jsme možnost zejména skupiny ředitelů
a vedoucích organizací, které jsou členy AKS
a poskytují komunitních služby.
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Mirandella a. s.
Informační portál – Partner pro zdraví
• Vznik nových webových stránek: www.vida.
partnerprozdravi.cz – nyní www.ivida.cz
• VIDA se stala partnerem portálu Partner pro
zdraví
• Vytvořila ve spolupráci s portálem webové
stránky pro všechny, kteří se o tuto oblast zajímají. Tyto stránky se snaží vidět věci z pohledu
uživatele a pomoci zorientovat se.
• Přináší informace o činnosti VIDA – celonárodní uživatelské organizaci, stránky, kde je
možné najít rozličné informace z oblasti duševního zdraví a nemoci a různorodou tvorbu uživatelů a lidí, kteří píší o zkušenostech s duševním onemocněním.
• Snažíme se o to, aby nám s obsahem pomáhali
sami lidé s duševním onemocněním nebo lidé,
kteří s ní mají zkušenost zprostředkovaně, např.
v rodině nebo partnerství.

Přehled celkových nákladů a výnosů jednotlivých projektů
Název

Zdroj

Činnost Vida center v ČR

MPSV ČR

Náklady
2 460 000,00

Středočeský kraj

80 000,00

Vorlická § Štainbruch, v. o. s.

43 500,00

Ostatní zdroje
Celkem

236 242,50
2 819 742,50

Název

Zdroj

Podpora a rozvoj Vida center
a svépomocných aktivit v ČR

NVF JPD3

227 865,71

Ostatní zdroje

138 614,75

Celkem

Název

Zdroj

Podpora spolupráce uživatelských org.
a svépomocných skupin v ČR

Eli Lilly

MZ ČR – PVP
Ostatní zdroje
Celkem

Náklady

366 480,46

Náklady
100 000,00
36 200,00
26 361,50
162 561,50

Položkou Vlastní zdroje jsou myšleny příjmy z vlastních činností a finanční dary.
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Přehled výnosů v roce 2008 podle zdrojů
Kč
2 460 000,00
80 000,00
100 000,00
227 865,71
43 500,00
36 200,00
114 953,87
3 062 519,58

MPSV ČR
Středočeský kraj
MZ ČR
NVF – projekt JPD3
Vorlická § Štainbruch v. o. s.
Eli Lilly
Vlastní / Ostatní
Výnosy celkem

Přehled nákladů v roce 2008
Mzdové náklady – hrubá mzda
Mzdové náklady – OON
Odvody
Materiálové náklady
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Ostatní náklady
Náklady celkem
Účetní hospodářský výsledek
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Kč
939 804,00
618 036,00
427 003,63
73 678,14
111 369,53
13 400,00
103 349,00
1 006 881,07
59 612,54
3 353 133,91
-290 614,33

%
80,33
2,61
3,27
7,44
1,42
1,18
3,75
100,00

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2008.

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

Náklady

Procenta

Náklady na správu organizace

671

20

Náklady na plnění služeb

2 682

80

Celkem

3 353

100
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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).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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 VODĚRKOVÁ (dříve
TOUŠKOVÁ)
MGR. MIRKA PODGORNYCH
MICROSOFT, s. r. o.
MIRANDELLA a. s.
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)
• 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
• FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ
• Green doors o. s. (kavárna V. Kolona)
• IC Kontakt Praha
• KOALICE PRO ZDRAVÍ, o. p. s.
• Kolumbus
• LS Sadská
• MOSTY
• 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
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•
•
•
•
•
•
•

SDRUŽENÍ PRÁH Brno
Self Help
Studio Designiq
Vojenská nemocnice Střešovice Praha
VOR Jihlava
ZAHRADA 2000 Jeseník
Západočeský Paprsek
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č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5

Seznam VIDA center v ČR
Vyhodnocení statistiky údajů VIDA center a VIDA za rok 2008
Statistika návštěvnosti stránky www.vidacentrum.cz
Malý průzkum doplatků cen léků ve vybraných lékárnách – červen 2008
Účetní závěrka
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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
2 × měsíčně výjezd do léčebny Černovice
služba na telefonu 605 322 477
pondělí–pátek 10.00–17.00
VIDA centrum JESENÍK
Poradna pro rodinu, Dukelská 356, 790 01 Jeseník
tel.: 775 585 355
e-mail: jesenik@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny úterý 9.00–11.00
Obchod Second help, Lipovská 98, 790 01 Jeseník
návštěvní hodiny úterý 15.00–17.00
1 × měsíčně výjezd do léčebny Bílá Voda
služba na telefonu 775 585 355
pondělí–pátek 10.00–14.00
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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 PLZEŇ
Tylova 1, 301 00 Plzeň
tel.: 775 585 359
e-mail: plzen@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny čtvrtek 15.00–17.00
2 × měsíčně výjezd do FN Lochotín
výjezdy do léčebny v Dobřanech
služba na telefonu 775 585 359
pondělí–pátek 10.00–17.00

VIDA centrum RAKOVNÍK
Budova Jednoty Rakovník, Tyršova 213
269 45 Rakovník
tel.: 775 585 362
e-mail: rakovník@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny středa 14.00–16.00
výjezdy do psychiatrické ambulance Rakovník
služba na telefonu 775 585 362
pondělí–pátek 9.00–18.00

VIDA centrum PARDUBICE
Třída Míru 109, 530 02 Pardubice
tel.: 608 425 306
e-mail: pardubice@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny středa 16.00–18.00
Konzultace v Denním stacionáři Pardubice
1 × měsíčně výjezd do FN Hradec Králové
služba na telefonu 608 425 306
pondělí–pátek 9.00–17.00

VIDA centrum PRAHA
Nuselská 41, 140 00 Praha 4
tel.: 775 585 353
e-mail: praha@vidacentrum.cz
návštěvní hodiny středa 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

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
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2. Vyhodnocení statistiky údajů z VIDA center a VIDA za rok 2008

Statistické třídění dotazů za rok 2008
Následující graf zobrazuje, s jakými dotazy se lidé na VIDU a VIDA centra v roce 2008 obraceli.

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 a 8 VIDA center (Brno, Jeseník,
Kolín, Pardubice, Plzeň, Praha, Rakovník, Ústí nad
Labem)
Počet klientů: 753
Počet dotazů: 1 026
Počet kontaktů: 2 193
Druh klientů: 66 % žen, 34 % mužů
83 % uživatelů péče, 6 % rodičů, 4 % příbuzných
a známých, 3 % odborníků v dané oblasti, 7 % veřejnosti
Podle četnosti dotazů: převládaly dotazy na zdravotní péči (17 %), poté ostatní (16 %), volnočasové
aktivity (15 %), zaměstnání – chráněné (9 %), rodinu a partnerské vztahy (9 %), zaměstnání – regulérní (8 %). Celkové rozdělení dotazů je uvedeno
v následující tabulce:

Klasifikace dotazů:
Bydlení – chráněné
Bydlení – řeší sociální situaci
Zaměstnávání – chráněné
Zaměstnávání – regulérní práce
Rodina, partnerské vztahy
Právní otázky (dělba majetku
při rozvodu, dědictví…)
Sociální dávky
Volnočasové aktivity
Zdravotní péče
Lidská práva
Ostatní
Celkem

Počet dotazů / %
66 / 6
57 / 6
89 / 9
84 / 8
88 / 9
71 / 7
42 / 4
152 / 15
176 / 17
33 / 3
168 / 16
1 026 / 100

Bydlení – chráněné 6 %

Ostatní

Lidská práva

16 %

Bydlení – řeší sociální situaci

6%

Zaměstnávání – chráněné

3%

9%

Zaměstnávání –
regulérní práce 8 %

Zdravotní péče 17 %

Rodina, partnerské vztahy

Volnočasové aktivity 15 %

Právní otázky

9%

7%

Sociální dávky 4 %
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Statistické třídění klientů za rok 2008

Druh kontaktu za rok 2008

Následující graf zobrazuje, jaký druh klientů se na VIDU a VIDA centra v roce 2008 obraceli. 83 % uživatelů péče, 6 % rodičů, 4 % příbuzných a známých, 3 % odborníků v dané oblasti, 7 % veřejnosti.

85 % klientů využilo osobního kontaktu, v 13 % telefonovali, 2 % klientů se na VIDU a VIDA centrum obrátilo pomocí elektronické pošty, 0 % dopisem, 0 % díky schránce na dotazy.

Uživatel péče

83 %

Telefonický

Osobní

85 %

Emailem
Dopisem

13 %

2%
0%

Schránkou na dotazy 0 %
Rodič

Veřejnost

7%

6%

Příbuzný, známý 4 %
Odborník 3 %
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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
2 007

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

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

rok
2 008

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

počet návštěv
1 826
1 915
1 849
1 813
1 768
1 581
1 557
1 498
1 357
1 737
1 672
1 743
20 316
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4. MALÝ PRŮZKUM DOPLATKŮ CEN LÉKŮ
VE VYBRANÝCH LÉKÁRNÁCH – ČERVEN 2008

název kraje
Středočeský kraj
Kraj Hl.m. Praha
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Brněnský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Celkem

40

počet
lékáren
26
90
12
19
63
29
8
6
253

relevantní
lékárny
20
74
11
18
54
26
2
6
211

Zyprexa 10 mg, Velotab. Zyprexa 10 mg, 28 tbl.

lékárny
odmítly
3
16
0
0
9
3
6
0
37

vyplněny
nejasné ceny
2

nejasná
adresa
1

1
1

4

1

Zyprexa 5mg, 28 tbl.

Rivotril 0,5 mg, 50 tbl.

Rivotril 2 mg, 30 tbl.

Středočeský kraj Ve 12 z 20 lékáren
lék nemají, doplatky
jsou 142 Kč, 180 Kč,
231 Kč, 267,50 Kč,
365,50 Kč,365,80 Kč,
367,50 Kč, v 1 lékárně
uvedli cenu za jiné balení (5 mg) 266 Kč.

V 11 z 20 lékáren lék nemají. V jedné je bez doplatku, doplatky jsou
123 Kč, 215,50 Kč,
231 Kč, 294,50 Kč,
334 Kč, 365 Kč, 366 Kč
a 478,90 Kč.

Ve 14 z 20 lékáren lék
nemají, doplatky jsou
190, 157, 162, 214, 114,
215 Kč.

V 1 lékárně z 20 lék nemají. V 1 je doplatek
5 Kč, v ostatních je bez
doplatku.

V 1 lékárně je doplatek
6 Kč, v ostatních je bez
doplatku.

Kraj hl. m. Praha Ve 46 ze 74 lékáren lék
nemají, v 5 je lék bez
doplatku, doplatky jsou
20 Kč, 59,80 Kč, 90 Kč,
150 Kč, 199 Kč, 200 Kč,
203 Kč, 297,46 Kč,
310 Kč, 365 až 366 Kč,
391 Kč, 392 Kč,
455,41 Kč, 504 Kč.

V 37 ze 74 lékáren lék
nemají, v 5 je lék bez
doplatku, doplatky
jsou 20 Kč, 59,80Kč,
90 Kč, 99 Kč. 100 až
110 Kč, 150 Kč, 161 Kč,
200 až 211 Kč, 310,9 Kč,
329,4 Kč, 365 až
366 Kč, 391 Kč 445 Kč.
455,41 Kč, 478 Kč,
504 Kč.

V 35 lékárnách lék nemají, ve 4 je bez doplatku, doplatky jsou
30 Kč, 39 Kč, 50 Kč,
58,5 Kč, 99 až 102 Kč,
131,5 Kč, 150 Kč,
164,90 Kč, 175 Kč,
180 Kč, 182,4 Kč,
200 Kč, 214-215 Kč,
240 Kč, 261,89 Kč,
271–272 Kč, 278 Kč,
297,46 Kč, 310 Kč.

V 6 ze 74 lékáren lék
nemají, v 66 je bez doplatku, doplatky jsou
5,08 Kč a 76 Kč.

V 5 ze 76 lékáren lék
nemají, v 66 lékárnách
je bez doplatku, zjištěné
doplatky jsou 5,96 Kč,
8 Kč, a 97 Kč.

Liberecký kraj

V 5 z 11 lékáren lék nemají, doplatky jsou
120 Kč, 154 Kč, 200 Kč,
360 Kč, 365,72 Kč
a 368,80 Kč.

V 6 z 11 lékáren lék nemají, doplatky jsou
120 Kč, 200 Kč, 360 Kč,
365,80 Kč a 365,92 Kč.

V 6 z 11 lékáren lék nemají, doplatky jsou
100 Kč, 183 Kč, 214,6 až
220 Kč.

Ve všech 11 lékárnách je
lék bez doplatku.

V 1 z 11 lékáren lék nemají, v ostatních je bez
doplatku.

Ústecký kraj

V 11 z 18 lékáren lék nemají. Doplatky jsou
65 Kč, 90 Kč, 140 Kč,
200 Kč. 365 Kč
a 365,50 Kč

V 6 z 18 lékáren lék nemají, doplatky jsou
55 Kč, 90 Kč, 140 Kč,
200 Kč, 250 Kč, 365
až 366 Kč, 391,42 Kč
a 478 Kč.

V 9 z 18 lékáren lék ne- Ve všech 18 lékárnách
mají, roplatky jsou
je lék bez doplatku.
50 Kč, 70 Kč, 214 až
215 Kč, 271, 50 a 272 Kč.

V 17 z 18 lékáren je lék
bez doplatku, v 1 je z doplatkem 30 Kč.

Brněnský kraj

Ve 49 z 54 lékáren lék
nemají, v 1 je bez doplatku, doplatky jsou
60 Kč, 90 Kč, 100 Kč,
105 K4, 109,72 Kč,
199 Kč, 214,50 Kč,
299,50 Kč a 467,29 Kč.

Ve 34 z 54 lékáren lék
nemají, ve 2 je bez doplatku, doplatky jsou
50 Kč, 60 Kč, 64 Kč,
70 Kč, 90 Kč, 98 Kč,
100 Kč, 105 Kč, 199 Kč,
200 Kč, 214, 50 Kč,
259,72 Kč, 264 Kč,
365 až 366 Kč, 470 Kč
a 478 Kč.

Ve 29 ze 54 lékáren lék
nemají, ve 2 je bez doplatku, doplatky jsou
40 Kč, 50 Kč, 70 Kč,
73 Kč, 82 Kč, 99 Kč,
110 Kč, 120 Kč, 124 Kč,
132,36 Kč, 149,36 Kč,
182,50 Kč, 199, 50 Kč,
200 Kč, 214 Kč a 214,
85 Kč.

Ve 2 z 54 lékáren lék
nemáme, v ostatních je
bez doplatku.

Ve 2 z 54 lékáren lék
nemáme, v ostatních je
bez doplatku.

Pardubický kraj

V 16 z 26 lékáren lék
nemají, v 1 je bez doplatku, doplatky jsou
170 Kč, 200 Kč, 321 Kč,
338 Kč, 342 Kč, 350 Kč,
365,62 Kč, 491,12 Kč.

V 16 z 26 lékáren lék nemají, v 1 je bez doplatku,
doplatky jsou 170 Kč,
200 Kč, 210 Kč, 340 Kč,
341 Kč, 365,83 Kč
400 Kč, 491,12 Kč.

V 17 z 26 lékáren lék nemají, v 1 je bez doplatku,
doplatky jsou 90 Kč,
116 Kč, 135 K4, 150 Kč,
155 Kč, 214 Kč, 277,
36 Kč, 314, 66 Kč.

Ve 2 z 26 lékáren lék
nemají, ve 2 je doplatek
5 Kč, v jedné 0,50 Kč,
v ostaních lékárnách je
lék bez doplatku.

Ve 2 z 26 lékáren lék
nemají, ve 2 je doplatek
6 Kč, v 1 lékárně 0,50 Kč,
v ostatních je bez doplatku.

Plzeňský kraj

V 1 lékárně lék nemají,
v 1 je bez doplatku.

V 1 lékárně lék nemají,
v 1 je bez doplatku.

V 1 lékárně lék nemají,
v 1 je bez doplatku.

V obou lékárnách je lék
bez doplatku.

V obou lékárnách je lék
bez doplatku.

Olomoucký kraj

V 5 ze 6 lékáren lék nemají, v 1 je doplatek
95 Kč.

V 5 ze 6 lékáren lék nemají, v 1 je doplatek
95 Kč.

V žádné ze 6 lékáren lék Ve 2 ze 6 lékáren lék
nemají.
nemají, v ostatních je
bez doplatku.

Ve 3 ze 6 lékáren lék
nemají, v e 3 je bez doplatku.
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Ludiomol 25 mg

Trittico 75 mg

Fevarin 50 mg

Fevarin 100 mg

Středočeský kraj V 11 z 20 lékáren lék nemají, v 1 je doplatek
12 Kč, v 7 lékárnách je
lék bez doplatku. V 1
lékárně uvedli cenu
za jiné balení (50 tbl)
23,43 Kč.

Sulpirol 50 mg, 100 tbl.

Ve 12 z 20 lékáren lék
nemají. V 1 je doplatek
24 Kč, v ostatních se pohybuje v rozmezí 17,50
až 18 Kč.

Ve 4 z 20 lékáren lék
nemají. V 1 je doplatek
60 Kč, v ostatních 63 až
63,50 Kč.

V 10 z 20 lékáren lék nemají. V 1 je bez doplatku.
Doplatky jsou v 7 lékárnách 40 až 41 Kč a 56
a 80 Kč.

V 13 z 20 lékáren lék nemají. V 1 je bez doplatku.
Doplatky jsou 79,50 až
80 Kč.

Kraj hl. m. Praha V 55 ze 76 lékáren
lék nemají, v 15 je bez
doplatku, doplatky
jsou 10 Kč, 11 Kč, 12 Kč
a156,93 Kč.

V 19 ze 74 lékáren lék
nemáme, v 1 je bez doplatku, doplatky jsou
12–15,30 Kč, 17 až 19 Kč,
21,60 až 28,60 Kč,
200 Kč.

Ve 12 ze 74 lékáren lék
nemají, doplatky jsou
30 Kč, 34 Kč, 42 Kč,
50 Kč, 53,9 až 56 Kč,
61 až 63,50 Kč, 74 Kč,
74,05 Kč, 89 Kč, 94 Kč,
1693 Kč.

Ve 30 ze 74 lékáren lék
nemají, doplatky jsou
2,50 Kč, 24 Kč, 29 Kč,
34,8 Kč a 40 až 45 Kč

Ve 41 ze 74 lékáren lék
nemají, ve 2 je bez doplatku, doplatky jsou
7 Kč, 48 Kč, 59 Kč,
68 Kč, 70,30 Kč, 79 až
82 Kč.

V 7 z 11 lékáren lék nemají, ve 3 je bez doplatku, v 1 je doplatek
2,20 Kč.

Ve 3 lékárnách z 11 lék
nemají, doplatky jsou
15 Kč, 17,50 až 19,50 Kč
a 24 Kč.

Ve 2 z 11 lékáren lék
nemají, doplatky jsou
53 Kč, 60 Kč, 63 až
63,50 Kč.

Ve 3 z 11 lékáren lék nemají, doplatky jsou 40
až 41 Kč.

V 6 z 11 lékáren lék nemají, doplatky jsou
79,50 až 80 Kč.

Ústecký kraj

Ve 12 z 18 lékáren lék
nemají, v ostatních je
lék bez doplatku.

V 9 z 18 lékáren lék nemají, Doplatky jsou
17,80 až 18 Kč, 22 Kč
a 53,50 Kč.

V 8 z 18 lékáren lék nemají, dolatky jsou 63 až
63,50 Kč.

Ve 12 z 18 lékáren lék
nemají, doplatky jsou
40 sž 41 Kč

V 15 z 18 lékáren lék
nemají, doplatky jsou
79,50 a 79,60 Kč.

Brněnský kraj

Ve 39 z 54 lékáren
lék nemají, v 7 lékárnách je lék bez doplatku, doplatky jsou
5,50 Kč, 10 Kč, 18 Kč,
23 Kč,23,55 Kč, 31 Kč.

V 31 z 54 lékáren lék
nemají, v 1 je bez doplatku, doplatky jsou 15
až 22 Kč, 24 Kč, 25 Kč
28,57 Kč a 34,50 Kč.

Ve 28 z 54 lékáren lék
nemají, jedna lékárna
cenu neuvedla, doplatky
jsou v rozmezích 45 až
51,35 Kč, 54 Kč, 57,50
až 60 Kč, 63 až 65 Kč
74 a 75 Kč.

Ve 26 z 54 lékáren lék
nemají, v 1 je lék bez doplatku, doplatky jsou
23 Kč, 29 Kč, 30 Kč, 40
až 43 Kč, 48 Kč, 50 Kč
58 Kč, 220 Kč.

Ve 32 lékárnach z 54
lék nemají, doplatky
jsou 1 Kč, 46 Kč, 49 Kč,
50 Kč, 57 Kč, 70 Kč,
71 Kč, 79 až 80,20 Kč,
90 Kč, 103,50 Kč.

Pardubický kraj

Ve 20 z 26 lékáren lék
nemají, v ostatních je
bez doplatku.

Ve 13 z 26 lékáren lék
nemají, doplatky jsou
v rpzmezí 16,50 až
18,20 Kč, 22 Kč a 104 Kč.

Ve 12 z 26 lékáren
lék nemají, doplatky
jsou v dozmezí 61 až
64,65 Kč a 74 Kč.

Ve 22 z 26 lékáren
lék nemají, doplatky
jsou 40 Kč, 44,95 Kč
a 58,05 Kč.

Plzeňský kraj

V obou lékárnách lék
nemají.

Doplatky jsou 17
a 17,50 Kč.

V obou lékárnách lék
nemají.

V obou lékárnách lék
nemají.

Olomoucký kraj

V žádné ze 6 lékáren lék V žádné ze 6 lékáren lék V 5 ze 6 lékáren lék nenemají.
nemají.
mají, v 1 je doplatek
63,50 Kč.

Liberecký kraj
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Zoloft 100 mg

Zoleptil 25 mg, 30 tbl.

Středočeský kraj Ve 2 lékárnách je lék
bez doplatku. V 1 je doplatek 8 Kč. V ostatních
jsou doplatky v rozmezí
2 až 2,50 Kč.

Ve 2 lékárnách lék neV 1 lékárně je doplatek
mají. 1 lékárna uvedla
17 Kč. V 19 lékárnách je
nejasné informace, v lé- lék bez doplatku.
kárně je doplatek 56
Kš, v ostatních 50,99 až
51,20 Kč.

Ve 2 lékárnách lék nemají. Ve 14 lékárnách je
lék bez doplatku, doplateky jsou 5,90 Kč, 17,50
a 17,95 Kč.

V 15 z 20 lékáren lék nemají. Ve 3 je bez doplatku, doplatky jsou 14
a 17 Kč.

Kraj hl. m. Praha Ve 2 ze 74 lékáren lék
nemají, v 8 lékíárnách je
bez doplatku, doplatky
jsou 2 až 3 Kč, 7 až
7,60 Kč, 36 Kč a 88 Kč.

Ve 4 ze 74 lékáren lék
nemají, v 1 je bez doplatku, doplatky jsou
24 Kč, 33 Kč, 39,50 až
44 Kč, 50 až 52 Kč,
56 Kč, 66 Kč, 655,99 Kč.

V 7 ze 74 lékáren lék
nemají, v 63 je bez doplatku, doplatky jsou
15,44 Kč, 16 Kč, 17 Kč,
296 Kč.

V 8 ze 74 lékáren lék
namají, v 61 lékárnách
je bez doplatku, doplatky jsou 578 Kč a 17
až 17,30 Kč.

Ve 45 ze 74 lékáren lék
nemají, ve 26 je bez doplatku, doplatky jsou
8,63 Kč, 14 Kč a 20 Kč.

Liberecký kraj

V 11 z 11 lékáren lék nemají,, ve 2 je bez doplatku, doplatky jsou 2
až 2,50 Kč a 31 Kč.

V 1 z 11 lékáren je lék bet V 1 z 11 lékáren lék nedoplatku, v ostatních
mají, v ostatních je bez
jsou doplatky 33 Kč,
doplatku.
50 Kč, 51,20 Kč a 64 Kč.

V 1 z 11 lékáren lék nemají, v ostatních je bez
doplatku.

V 6 z 11 lékáren lék nemají, v ostatních je bez
doplatku.

Ústecký kraj

V 1 z 18 lékáren je lék
bez doplatku, v ostatních jsou doplatky v dozmezí 2 až 2,50 Kč, v 1
je doplatek 25 Kč.

V 1 z 18 lékáren lék neVe 2 z 18 lékáren lék nemají, 1 lékárna uvedla
mají, v ostatních je bez
nejasný údaj, dodoplatku.
platky jsou 24 Kč s 51 sž
51,50 Kč.

Ve 4 z 18 lékáren lék
nemají, v 1 je doplatek
81,50, v ostatních je bez
doplatku.

V 7 z18 lékáren lék nemají, v 1 je doplatek
7 Kč, v ostatních je bez
doplatku.

Brněnský kraj

V 8 z 54 lékáren je lék
bez doplatku, doplatky
jsou 2 až 3,50 Kč, 5 Kč,
5,50 Kč, 8 Kč, 8,50 Kč,
10 Kč, 1 lékárna cenu neuvedla.

Ve 2 z 54 lékáren lék
nemají, 2 lékárny doplatek neuvedly, doplatky
jsou 24 Kč, 50 až 52 Kč,
56 Kč, 66 Kč.

V 5 z 54 lékáren lék nemají, ve 2 je doplatek
16 Kč, v ostatních je bez
doplatku.

V 11 z 54 lékáren lék nemají, ve většině lékáren je bez doplatku,
doplatky jsou 15 až
17,94 Kč, 80 Kč a 120 Kč.

Ve 38 lékárnách z 54
lék nemají, v 1 je doplatek 15 Kč a v 1 19,50 Kč,
v ostatních je lék bez
doplatku.

Pardubický kraj

V 19 z 26 lékáren lék
nemají, doplatky jsou
46,70 Kč, 74 Kč, 75 Kč,
79 až 82,10 Kč a 103 Kč.

ve 3 lékárnách z 22 je
lék bez doplatku, doplatky jsou 2 až 3 Kč,
7,60 Kč a 31 Kč.

Doplatky jsou 2,50 Kč,
21 sž 25 Kč, 36 Kč, 50
až 52,15 Kč, 56 Kč, 60Kč
a 66 Kč.

V 8 z 26 lékáren lék nemají, v 16 lékárnách je
bez doplatku, v 1 lékárně
je doplatek 15,50, v 1 je
20,14 Kč.

Ve 12 z 26 lékáren lék
nemají, ve 13 je bez
doplatku, 1 lékárna
uvídí doplatek 17,90 –
63,50 Kč.

Ve 22 z 26 lékáren lék
nemají, v ostatních je
bez doplatku.

Plzeňský kraj

V obou lékárnách lék
nemají.

Doplatky jsou 2
a 2,40 Kč

Doplatky jsou 51
a 51,20 Kč.

V obou lékárnách je lék
bez doplatku.

V obou lékárnách je lék
bez doplatku.

V 1 lékárně lék nemají,
v 1 je bez doplatku.

Olomoucký kraj

V 1 ze 6 lékáren lék nemají, v 1 je bez doplatku,
doplatky jsou 2,40 Kč
a 5 Kč.

Ve 2 ze 6 lékáren
lék nemají, doplatky
jsou 26 Kč a 51,15 Kč
a 51,85 Kč.

V 5 ze 6 lékáren lék ne- V 5 ze 6 lékáren lék nemají, v 1 je bez doplatku. mají, v 1 je doplatek
17,88 Kč.

V žádné ze 6 lékáren lék V 5 ze 6 lékáren lék nenemají.
mají, v 1 je doplatek
79,60.

Neurol 1 mg, 30 tbl.

Neurol 0,5 mg, 30 tbl.

Zoloft 50 mg

V žádné ze 6 lékáren lék
nemají.
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Zoleptil 50 mg, 30 tbl.

Leponex 25 mg

Solian 200 mg, 30 tbl.

Solian 200 mg, 150 tbl.

Středočeský kraj Ve 13 z 20 lékáren lék nemají,
v 6 je bez doplatku, v je doplatek 23 Kč.

V 17 z 20 lékáren lék nemají, v 1 Ve 14 z 20 lékáren lék nemají.
je bez doplatku, doplatky jsou V ostatních jsou doplatky 57
15 a 15,50 Kč.
a 57,50 Kč.

V 15 z 20 lékáren lék nemají Ve
dvou je bez doplatku, doplatky
jsou 14 a 14 50 Kč.

Kraj hl. m. Praha Ve 38 lékárnách lék nemají,
ve 29 je bez doplatku, doplatky jsou 6,85 Kč, 15 Kč a 20
až 25 Kč.

Ve 38 lékárnách ze 74 lék nemají, v 5 je bez doplatku, doplatky jsou 10 Kč, 13 Kč, 15 až
16 Kč, 22,69 až 23 Kč, 35 Kč,
36 Kč, 42,50 Kč až 42,70 Kč
230,26 Kč.

Ve 38 ze 74 lékáren lék nemají, v 7 je bez doplatku, doplatky jsou 0,50 Kč, 14,50 Kč,
14,60 Kč, 30,38 Kč, 39 Kč,
40 Kč, 43,6 Kč, 48,90 Kč 57 až
57,51 Kč, 174 Kč, 1109 Kč.

Ve 49 ze 74 lékáren lék nemají, ve 12 lékárnách je lék
bez doplatku, doplatky jsou
12,60 až 15 Kč, 22 Kč, 40 Kč,
41 Kč, 57,5 Kč.

Liberecký kraj

V 5 z 11 lékáren lék nemají,
v ostatních je bez doplatku.

V 6 z 11 lékáren lék nemají,
doplatky jsou 15 až 15,70 Kč
a 42,50 Kč.

V 5 z 11 lékáren lék nemají, v 1
je bez doplatku, doplatky jsou
50 s 57,50 Kč.

V 5 z 11 lékáren lék nemají, ve
4 je bez doplatku, doplatky
jsou 14,70 a 14,80 Kč.

Ústecký kraj

V 6 z 18 lékáren lék nemají,
v ostatních je bez doplatku.

Ve 12 z 18 lékáren lék nemají,
v 1 je bez doplatku, v ostatních jsou doplatky 15,50 až
15,70 Kč.

V 11 z 18 lékáren lék nemají, v 1
je bez doplatku, doplatky jsou
55 až 57,50 Kč.

V 11 z 18 lékáren lék nemají, ve
2 je bez doplatku, doplatky
jsou 14,50 až 15 Kč.

Brněnský kraj

Ve 36 z 54 lékáren lék nemají,
v 15 lékárnách je bez doplatku,
doplatky jsou 22 Kč, 22,70 Kč
a 30 Kč.

Ve 38 z 54 lékáren lék nemají,
v 7 je lék bez doplatku, doplaky jsou 10 Kč, 15 až 15,70 Kč
a 55 Kč.

Ve 34 z 54 lékáren lék nemají,
ve 12 lékárnách je lék bez doplatku, doplatky jsou 3,50 Kč,
10 Kč, 29,50 Kč, 34 Kč, 57 až
59,90 Kč a 83,10 Kč.

Ve 38 z 54 lékáren lék nemají,
ve 12 je bez doplatku, doplatky
jspu 14 Kč, 15 Kč a 50 Kč.

Pardubický kraj

Ve 21 z 26 lékáren lék nemají,
ve 3 je bez doplatku, soplatky
jsou 37 a 37,50 Kč.

Ve 20 z 26 lékáren lék neV 18 z 26 lékáren lék nemají,
mají, doplatky jsou 15 až 15,70, doplatky jsou 57 a 57,50 Kč,
20,17 Kč a 253 Kč.
v 5 lékárních je lék bez doplatku.

Ve 23 z 26 lékáren lék nemají,
v 1 lékárně je doplatek 14,80,
ve 2 je bez doplatku.

Plzeňský kraj

V 1 lékárně lék nemají, v 1 je
bez doplatku.

V obou lékárnách lék nemají.

V 1 lékárně lék nemají, v 1 je
bez doplatku.

V 1 lékárně lék nemají, v 1 je
bez doplatku.

Olomoucký kraj

V žádné ze 6 lékáren lék nemají.

V žádné ze 6 lékáren lék nemají.

V 5 ze 6 lékáren lék nemají, v 1
je doplatek 20 Kč.

V 5 ze 6 lékáren lék nemají, v 1
je doplatek 14,70 Kč.
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Seznam lékáren, které odmítly spolupráci
na tomto průzkumu
Na kolonádě, Nám T.G.M. 796, Poděbrady
Lékárna U Výstaviště, Masarykova 11 Lysá n. L
U Zlatého lva, Dukelských hrdinů 583, Kolín
Lékárna Květ s.r.o., Erbenova 7, Praha 5
Lékárna Na Maninách, Dělnická 54, Praha 7
Lékárna VINICE, Vinohradská 167, Praha 2
Lékárna, Topolová 2915, Praha 10
Lékárna. Dukelských hrdinů 29, Praha 7
Lékárna U Zlatého kalicha, Komunardů 16, Praha 7
Lékárna Tusarova 24, Praha 7
Lékárna, Karlovo nám. 10, Praha 2
Lékárna U Slávie, Vršovická 671, Praha 10
Lékárna V Průběžné, Praha 10
Lékárna nemocnice Na Františku, Palackého 5,
Praha 1
Lékárna, Trousilova 2, Praha 8
Lékárna, Nerudova 31, Praha 1
Lékárna, Ruminská 16, Praha 2
Lékárna., Senovážné nám 28, Praha 1
Lékárna Na staré poště, Dukelských hrdinů
691/33, Praha 7

Lékárna Aesculap, Dornych 4, Brno
Lékárna U Zlaté husy, Neo PLUS s.r.o., Hálkova 2,
Brno
Eurolékárna, Kozí 8, Brno
Lékárna, Orlí 8/10, Brno
Lékárna Medea, Ečerova 29, Brno
Lékárna Devětsil,Francouzská třída 2079/2, Plzeň
Lékárna U Svaté trojice, Palackého 37, Brno
Lékárna FN Brno, Jihlavská 20, Brno
Lékárna U lázní, Zábrdovická 20, Brno
Lékárna, Koliště 47, Brno
Lékárna Na Kateřině, Havlíčkova 162 Chrudim
Lékárna U Černého orla, 17.Listopadu 278, Pce
Lékárna U Kosmy a Damiána, Smilova 405, Pce
Lékárna Harmonie, Žlutická 1839/9, Plzeň
Lékárna Eliška, E.Krásnohorské 33, Plzeň
Nová Lékárna,Gerská 9, Plzeň
Lékárna U Zlatého hada III., Kaznějovská ul.Plzeň
Lékárna U sv.Mikuláše, Mikulášské nám.16, Plzeň
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5. Účetní závěrka

Příloha k účetním výkazům 31. 12. 2008
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 2008 a končící dnem 31. prosince 2008.
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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Zásadní změny organizační struktury během účetního období: V průběhu roku nedošlo k významné
změně organizační struktury.
Zakladatelé: Dobrovolné sdružení občanů, založené v souladu se zákonem č. 83/1990 o sdružování občanů v platném znění. – zakladatelé: Mgr.
Jitka Styblíková, Mgr. Mirka Styblíková, Mgr. Marie Suková
• 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

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

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 Styblíková
Kontrolní orgán: kontrolní komise ve složení Karel
Dušek (do 8. 7. 2008), Naděžda Petrovová (do 8. 7.
2008), Petr Hlavatý (do 8. 7. 2008)
Valná hromada 8. 7. 2008 schválila zrušení Kontrolní komise s tím, že bude každoročně proveden
audit účetní závěrky.
Popis organizační struktury: Sdružení není členěno na střediska ani jiné útvary s vlastní právní
subjektivitou.

Účetní období
1. 1. 2008–31. 12. 2008
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		

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

2xHV		
2xIN		

Hotovostní výdej
Interní doklady

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.
Úschova účetních záznamů
Účetní záznamy jsou archivovány v archívu účetní
jednotky po dobu stanovenou právními předpisy.
Používané obecné účetní zásady
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 504/2002 Sb. a českými účetními 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. 2008 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 využívalo kontokorentní účet, který byl
zajištěn blankosměnkou. Blankosměnka byla vy-
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stavena 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 vzhledem 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 2008 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. 2008 nejsou
žádné. Sdružení vykazuje k datu účetní závěrky
pohledávky z titulu poskytnutých záloh a kaucí.
Závazek k Brněnskému kulturnímu centru je
k 31. 12. 2008 po splatnosti. Platba byla zaslána na
Magistrát Brno. Závazek byl zaplacen v roce 2009.
Přehled splatných závazků pojistného
a evidované daňové nedoplatky:
Sdružení neeviduje k 31. prosinci 2008 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
2008 žádný daňový nedoplatek.
K 31.12.2008 má sdružení závazky vůči instituci
PSSZ z mezd 12/ 2008 celkem 33 192 Kč
K 31.12.2008 má sdružení závazky vůči instituci
ZPMV ČR z mezd 12/2008 celkem 11 920 Kč
K 31.12.2008 má sdružení závazky vůči instituci
ZP Metal-Aliance z mezd 12/2008 celkem 206 Kč
K 31.12.2008 má sdružení závazky vůči instituci
VZP ČR z mezd 12/2008 celkem 879 Kč
K 31.12.2008 má sdružení závazky vůči instituci
VoZP ČR z mezd 12/2008 celkem 179 Kč
K 31.12.2008 má sdružení závazky vůči Finančnímu úřadu z mezd 12/2008 celkem 13 666 Kč p
zálohová a srážková daň
Tyto závazky byly zaplaceny v průběhu ledna
2009.
K 31. 12. 2008 má sdružení pohledávku vůči Finančnímu úřadu z mezd 2/2007 – 1 704 Kč, 12/07 –
1 200 Kč a celkový přeplatek srážkové daně z příjmu 139 Kč p celkem 3 043 Kč.

Výsledek hospodaření:
Z hlavní činnosti: −400 984,33 Kč
Způsob zjištění základu daně
Ve sledovaném období bylo na základě porovnání
výnosů a nákladů dosaženo celkového záporného
výsledku hospodaření ve výši – 290 614,33 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 3 353 133,91 Kč a odpočitatelné položky 2 950 049,58 Kč. Základ daně byl
tak stanoven ve výši 112 470 Kč. Občanské sdružení jako poplatník, který není založen za účelem
podnikání, snížil v souladu se ZDP tento základ
o 112 470 Kč. Daň z příjmů za sledované období
vypočtená ze základu daně a sazby daně platné
pro dané období ve výši 21% dosáhla tak nulové
hodnoty.
Výnosy
Zdroj
MPSV
MZ
Středočeský kraj
NVF – projekt JPD3
Eli Lilly
Členské příspěvky
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Finanční dary
Celkem:

výše v Kč
2 460 000,00
100 000,00
80 000,00
227 865,71
36 200,00
2 310,00
112 470,00
173,87
43 500,00
3 062 519,58

Přehled o přijatých darech
V roce 2008 sdružení přijalo jeden finanční dar
v hodnotě 43 500 Kč, jinak nepřijalo významné finanční nebo věcné dary, všechny ostatní přijaté dary
byly do maximální hodnoty 20 000 Kč. V roce 2008
neposkytlo sdružení žádný finanční nebo věcný dar.
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Způsob vypořádání výsledku hospodaření
za minulá účetní období

Uzavřené smluvní vztahy se členy orgánů
sdružení případně jejich rodinnými příslušníky

účetní
období

funkce v orgánu
sdružení
Předsedkyně
sdružení
Členka rady

rodinný
příslušník
–

Členky a člen
rady

–

2003

výsledek
hospodaření
v Kč
2 010,76

způsob vypořádání

převeden na účet 932
Nerozdělený zisk minulých let
2004
140,09
převeden na účet 932
Nerozdělený zisk minulých let
2005
5 087,08 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)
2006
-291 386,03
převeden na účet 932
Nerozdělená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření 2006 byl převeden 1. 1. 2007 na účet
901 – Vlastní jmění
2007
69 217,59
převeden na účet 932
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření 2007 byl převeden 1. 1. 2008 na účet
901 – Vlastní jmění

Vlastní zdroje:
V roce 2008 sdružení získalo vyplňováním dotazníků, přednášením a z úroků sumu 2 273,87 Kč,
kterou použilo na svoji činnost.
Osobní náklady
Mzdové náklady: 1 557 840 Kč
Zákonné pojištění: 427 003,63 Kč
Přepočtený počet zaměstnanců: 6,42.

–

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

Odměny a funkční požitky
členům orgánů sdružení
Sdružení nevyplácelo v roce 2008 členům statutárních, revizních orgánů určených stanovami odměny ani funkční požitky.
Výše záloh a úvěru poskytnutých
členům orgánů sdružení
Sdružení v roce 2008 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 2008.
V Praze dne: 30. 3. 2009


ředitelka

občanské sdružení VIDA

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)
AKTIVA

B.
II.
III.
IV.

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

PASIVA

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

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

Stav k prvnímu dni
účetního období
1
208
102
55
51
208
Stav k prvnímu dni
účetního období
3
-215
-284
69
423
0
356
67
208

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

Stav k poslednímu dni
účetního období
2
334
98
177
59
334
Stav k poslednímu dni
účetního období
4
-506
-215
-291
840
355
465
20
334

Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2008 (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.

50

Číslo řádku

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

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

185
1 123
1 985
49
11
3 353
2
0
2 950
2 952
-401
-401

Celkem

185
1 123
1 985
49
11
3 353
110

110
110
110

112
0
2 950
3 062
-291
-291

51
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