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PROLOG ŘEDITELE
Vážení přátelé a podporovatelé Fénixu,
koncem každého roku se nabízí možnost projít zpětně uplynulé měsíce a zamyslet se nad tím, zda jsme se v
našich činnostech posunuli o něco dál, zda jsou naše aktivity někomu užitečné, zda jsme nemarnili čas zbytečnostmi, či zda jsme své síly orientovali tím správným směrem.
Ve srovnání s rokem předchozím, který jsem definoval jako rok hledání a nacházení, rok pokusů a omylů,
rok zrání a oddělování zrn od plev, probíhal rok 2015 poněkud bouřlivěji, dalo by se říci jako řízené dokvašování a čištění vína.
Psychiatrická ambulance pracovala úspěšně ve stejném módu jako v loňském roce, i když stále ještě nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Adiktologické ambulanci se podařilo navázat smluvní vztah s
Revírní bratrskou pojišťovnou (213) a koncem roku i s Českou průmyslovou pojišťovnou (205). Rozloučili
jsme se s dlouholetou spolupracovnicí Psychologické ambulance, která si otevřela soukromou praxi.
Denní stacionář pod vedením Mgr. Radky Galanové se v průběhu roku dále stabilizoval. Došlo k pozitivním personálním změnám a rozvoji aktivit, čímž jsme si našli pevné místo v nabídce sociálních služeb
v regionu. V benchmarkingovém srovnání s podobnými institucemi v Jihomoravském kraji poskytujeme
kvalitní a nejefektivnější péči největšímu počtu klientů naší cílové skupiny.
V průběhu roku jsme se také intenzivně podíleli na plánování psychiatrické reformy, účastnili se různých
přednáškových akcí a navazovali kontakty s institucemi, které mají podobné nebo srovnatelné cíle. Proběhlo několik benefičních akcí (Den otevřených dveří, bleší trhy etc.).
Také intenzivní rozhovory s politiky jak z legislativní, tak exekutivní sféry, ve kterých jsme informovali o
podrobnostech a cílech sociální psychiatrie a získávali jejich podporu, patřily k naší každodenní činnosti.
Bohužel se nám nepodařilo realizovat zateplení budovy, která je stále v majetku Města Kyjova, a to i přes
příslib starosty o vypracování projektu a jeho předfinancování ze strany Kyjova. Další jednání povedeme
v roce 2016.
Rád bych touto cestou poděkoval všem spolupracovníkům za jejich obětavou a usilovnou práci ve ztížených podmínkách socialistického financování sociálních a zdravotních služeb, našim klientům a jejich příbuzným za dobrou spolupráci a dále všem věrným podporovatelům myšlenky Fénixu a její realizace.
Poděkování patří samozřejmě i všem uvedeným ve zvláštní příloze ať už za spolupráci, rady či finanční
podporu.
MUDr. Jaroslav Kliment - ředitel

4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

PODPORUJÍ NÁS
Za laskavou finanční a věcnou podporu děkujeme společnostem a jednotlivcům
Město Kyjov
Jihomoravský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace ČEZ
Město Dubňany
Obec Mutěnice
Obec Dolní Bojanovice
Ing. Jarmila Ondroušková
AXIVA CZ s. r. o., Kyjov
Kovocité a. s., Bílovice
GE Volunteers, o. s.
ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Therapy Kyjov s. r. o.
Krka ČR, s. r. o.

A studio group, spol. s. r. o.
Šroubárna Kyjov, spol. s. r. o.
Kyjov WIKY, spol. s. r. o.
VALOSUN, a. s.
GARIJA TRADE s. r. o.
DACOM Pharma s. r. o.
MUDr. Jaroslav Kliment
Mgr. Miloš Havlík
Mgr. Aneta Pilátová
Ing. Leona Šebestová, Vinné sklepy Skalák a další.
Karolina & Stephan Gut
Hubert Giger
Daniel Ruf
Mathias Kamm

I díky Vaší pomoci můžeme pomáhat.
Pomáháte s námi, děkujeme!
Číslo účtu:
Komerční banka, a. s. Kyjov
107-3045130267/0100
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STRUKTURA NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Statutární zástupce:
MUDr. Jaroslav Kliment - ředitel
Správní rada:
Předseda: Ing. Igor Rychlík
Místopředseda: Anna Čarková
Člen: Mgr. Tomáš Galan
Dozorčí rada:
Ing. Drahomíra Zapletalová
Bc. Michaela Zelinková
Mgr. Tomáš Just
Zakladatelé:
MUDr. Jaroslav Kliment
Jana Kulheimová
Mgr. Matěj Černý
Mgr. Martin Bušina
Mgr. Tomáš Galan
Bc. Michaela Zelinková
Mgr. Tomáš Just, Bohuslava Šibalová
Zaměstnanci v roce 2015:
Mgr. Galanová Radka - vedoucí denního stacionáře
Bc. Bohuslava Šibalová - adiktolog, pracovník v sociálních službách
Citterbergová Hana - pracovník v sociálních službách
Mgr. Kotíková Blanka - sociální pracovník
Olivová Hana - denní stacionář
Ing. Růžičková Iva - denní stacionář
Náhlíková Edita - SPC Fénix
Ing. Houserová Ester - fundraiser - projektový manažer
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KDO JSME
Jsme registrovanou zdravotní a sociální institucí, se sídlem v Kyjově, ale s přesahem působnosti široko v regionu. Naším posláním je usilovat o pozitivní změnu života duševně nemocných, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Často předcházíme jejich sociálnímu vyloučení a poskytujeme jim podporu a odbornou
pomoc, při řešení problémů v běžném životě.
Fénix jako takový propojuje služby jak zdravotní, tak sociální a podpůrné. Cílem takového nastavení je
zkvalitnit a zefektivnit péči, stejně jako zlepšit možnosti sociální integrace nemocných
NÁŠ PROGRAM:
•
•
•
•
•

Pravidelně seznamujeme širokou veřejnost s problematikou duševně nemocných.
Připravujeme další odborníky v oboru, dáváme možnost profesní praxe.
Spolupracujeme s organizacemi z oblasti školství a sociálního odvětví.
Pořádáme různé společenské akce s cílem propojit duševně nemocné, jejich příbuzné a širokou veřejnost.
Pořádáme benefiční setkání.

NAŠE DEVÍZA
O svěřené klienty pečujeme tak, jak bychom si přáli, aby bylo pečováno o nás a naše nejbližší.
Považujete naši práci za potřebnou?
Podpořte nás!
Komerční banka, a. s. Kyjov
107-3045130267/0100
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DENNÍ STACIONÁŘ
POSLÁNÍ:
«Pomáháme rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co možná nejspokojeněji a nejsamostatněji».
CÍLOVÁ SKUPINA:
Lidé s duševním onemocněním.
V denním stacionáři uživatele rozdělujeme do dvou skupin – skupina pro zapomnětlivé (uživatelé trpící Alzheimerovou chorobou) a skupina duševního zdraví (ostatní psychiatrické diagnózy).
CÍLE SLUŽBY:

Orientované na uživatele:
• posílit zdravou stránku a nabýt schopnosti žít s nemocí běžným způsobem života
• navázat sociální kontakty
• mít prostor k posouzení, ověření a zlepšení vlastních schopností a k získání větší důvěry v sebe sama
i okolí
• minimalizovat nutnost hospitalizací

Orientované na společnost:

• ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním
• spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb
ZÁSADY SLUŽBY:

Dobrovolnost:
služba je poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatele.
Individuální přístup:
podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele.
Respektování uživatele:
během služby s uživatelem pracujeme jako s rovnocenným partnerem s ohledem na jeho individuální potřeby.
Důraz na uživatelovy schopnosti:
snažíme se posílit uživatelovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti a již získané schopnosti.
Vztah pracovníka a uživatele:
při vzájemné spolupráci je základním terapeutickým prvkem dlouhodobý vztah uživatele a pracovníka.
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PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY:
•
•
•
•
•

duševní onemocnění
spodní věková hranice 18 let
potřeba využívat službu
volná kapacita služby
formální náležitosti: uzavření smlouvy o poskytování služby, závazek dodržovat vnitřní pravidla,
doporučení ošetřujícího lékaře – psychiatra

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:
•
•
•
•

vedoucí denního stacionáře (úvazek 0,2)
sociální pracovníci (úvazek 1,3)
pracovnice základní výchovné nepedagogické činnosti (úvazek 2,0)
psychiatr (mandátní smlouva)

AKTIVITY DENNÍHO STACIONÁŘE:
Orientované na společnost:

• Naše zařízení je aktivně zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska - pracovní
skupina Duševně nemocní, do Komunitního plánování sociálních služeb Veselská - pracovní skupina Zdravotně postižení a do Komunitního plánování sociálních služeb Hodonínska.
• Den otevřených dveří – prezentovali jsme naši činnost a hodnotili dva roky naší čin-nosti.
• Týden aktivit Klvaňova gymnázia, Kyjov – odpovídali jsme na otázky studentů, zajímajících se o
studium psychologie a medicíny. Dva uživatelé prezentovali svůj životní příběh – Co mi nemoc dala
a vzala.
• Studenti vysokých a středních škol se zaměřením na zdravotnictví a sociální služby u nás vykonávali odbornou praxi a dobrovolnické stáže.
• Veletrh sociálních služeb v Hodoníně – prezentovali jsme naši činnost
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Orientované na uživatele:
• Zabezpečujeme svoz uživatelů, kteří nemají možnost dopravit se do denního stacionáře samostatně.
• S uživateli jsme se opět zúčastnili Kubb Festu v Uherském Hradišti. Kubb je stará, vikingská venkovní společenská hra, velmi oblíbená zejména v severských zemích.
• Absolvovali jsme cyklovýlet do Dubňan, dvoudenní rekondiční pobyt na Pálavě, navštívili jsme Mikulov, Lednice a Brno, také jsme navštívili vídeňské vánoční trhy, filmový festival v Uherském Hradišti, hudební festival Colours of Ostrava, výstavu Hračky ze staré půdy ve Vlastivědném muzeu v
Kyjově a několik uživatelů nás pozvalo na návštěvu.
• V rámci zahradní terapie jsme nabídli našim uživatelům pobyt na čerstvém vzduchu, možnost zahradničení a prostor pro využití vlastní fantazie.
Spolupracujeme s:
•
•
•
•
•

Mgr. Milošem Havlíkem, který nás metodicky podporuje
MUDr. Ladislavem Poláchem, psychiatrem některých našich uživatelů
Mgr. Martinou Salamonovou, která vedla psychoterapeutickou skupinu
našimi dobrovolníky
rodinami uživatelů

POČET UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ:
V roce 2015 jsme evidovali 77 uživatelů služby. Z toho bylo 43 žen a 34 mužů, uživatelů s demencí 35, s jinou
psychiatrickou diagnózou 42, z regionu Kyjov 44, Hodonín 31, Veselí nad Moravou 1 a anonymní 1.
Děkujeme městu Kyjov, Jihomoravskému kraji a všem dárcům za podporu.

Pracovní listy pro uživatele denního stacionáře, které jsme získali od účastníků psycho edukačního kurzu pro pečovatele a blízké o lidi s demencí.
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STATISTIKA KLIENTŮ
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PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE (PA)
Psychiatrická ambulance vytváří základ Centra duševního zdraví Sociálně-psychiatrického centra – Fénix.
V součinnosti s ostatními ambulancemi a sociálními službami poskytuje své služby nejen klientům Kyjovska, Hodonínska a Veselska, ale z nedostatku kvalitní péče i klientům okresů Břeclav a Uherské Hradiště.
Základní zadání PA je poskytování komplexní a návazné odborné psychiatrické péče, tzn. diagnostika, léčba, ošetřování, rehabilitace, preventivní a osvětová činnost lidem s duševními nemocemi a poruchami a jejich příbuzným a pečovatelům, a to ve spolupráci s jinými zdravotnickými a sociálními institucemi regionu.
Vzhledem ke skutečnosti, že se nám stále nepodařilo navázat smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami,
pracovala PA ve stejném módu jako v roce 2014.
V roce 2015 jsme evidovali a léčili celkem 399 klientů, to je o 176 více než v roce předchozím.
Přehled statistických údajů dle diagnóz, věku, pohlaví a pojišťoven, viz. příloha Statistika PA za rok 2015.
Provedeno bylo 355 komplexních, 990 kontrolních a cílených vyšetření. Psychoterapeutická péče byla poskytnuta 130 pacientům.
Kromě této základní činnosti poskytovala PA odborný dohled a podporu činnosti Dennímu stacionáři a
Adiktologické ambulanci.
Jako každoročně jsme organizovali edukační seminář pro příbuzné a pečovatele klientů trpících demencemi. Poskytovali jsme také poradenství příbuzným našich klientů.
Velmi intenzivně jsme se účastnili plánování psychiatrické reformy a nadále se účastníme pravidelných
schůzek pracovních a koordinačních skupin Sociálně komunitního plánování v Kyjově, Hodoníně a Veselí nad Moravou.
V rámci osvětové činnosti jsme realizovali společně s vedoucí DS přednášku pro Rádio Proglas Brno na
téma problematiky duševních poruch v průběhu těhotenství a laktace. V nemocnici Hodonín proběhla
přednáška o depresích v rámci vzdělávání pracovníků Nemocnice Hodonín.
V Nemocnici Hodonín jsme poskytovali i pravidelnou konziliární službu dle potřeb jednotlivých oddělení.

12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

PŘEHLED DLE DIAGNÓZ A VĚKU ZA ROK 2015

ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE
Adiktologická ambulance pokračovala dál ve své započaté činnosti v rámci Centra duševního zdraví i v
roce 2015.
Do ambulantní péče se hlásili klienti po ukončené ústavní protialkoholní léčbě do následné ambulantní
protialkoholní léčby. Přicházeli i klienti přímo od regionálních odborných lékařů psychiatrů. Někteří klienti navázali na péči z roku 2014 a konzultací využilo i několik rodinných příslušníků závislých osob.
Pokračovala skupinová práce s pacienty v následné ambulantní protialkoholní péči, stejně jako poradenství
a preventivní činnost.
Dále probíhala jednání se zdravotními pojišťovnami. Do konce roku měla adiktologická ambulance stále
jen jednu smlouvu a to s RBP (Revírní bratrskou pokladnou), které děkujeme za spolupráci. Jednání s pojišťovnami budou dál pokračovat.
Odbornou ambulantní adiktologickou péči využilo 58 klientů. Celkem bylo provedeno 270 kontaktů.

13

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
Jednou z oblastí, které se obecně prospěšná společnost Fénix věnuje, je realizace vzdělávacích programů pro
profesionály v pomáhajících profesích – pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, zdravotníky, management a také programů pro pedagogické pracovníky.
V dubnu 2015 proběhl jednodenní akreditovaný kurz Krizové intervence. Tento seminář byl uzavřený. Objednavatelem byla ZŠ Ratiškovice, kurz lektorovala Mgr. Jana Kulheimová.
V říjnu 2015 proběhl otevřený akreditovaný kurz Koučink - nástroj rozvoje manažerských dovedností vedoucích pracovníků v sociálních službách, kurz lektorovala PaedDr. Miluše Těthalová. Kromě pracovníků
a spolupracovníků Sociálně psychiatrického centra - Fénix se semináře zúčastnili také tři zaměstnankyně
sociálního zařízení Naděje ze Zlína.
V prosinci 2015 se uskutečnil jednodenní akreditovaný kurz MŠMT Vedení třídy a klima třídy s úsměvem.
Objednavatelem byla ZŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem, kurz lektoroval Mgr. Martin Bušina..
PaedDr. Miluše Těthalová – centrum vzdělávání
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
Paní Marie přesně věděla, co by jejímu synovi pomohlo, aby se začlenil do běžného života. Honza se potýká se sociální fobií, úzkostnými stavy a schizofrenií. I když pravidelně bere léky, jeho zdravotní stav mu nedovoluje cestovat hromadnou dopravou. Naše centrum je v regionu jediným místem, kde se může setkávat
pravidelně při sociální terapii s novými přáteli a kde dostává odbornou pomoc. Aby mohl zařízení pravidelně navštěvovat, potřebuje do denního stacionáře dopravit. Klientům ze vzdálenějších míst regionu, jako
je právě Honza, Fénix může nabídnout pomoc formou služby Sociální taxi.
Nápad svážet klienty vzešel z potřeby pomoci zájemcům o sociální služby Fénixu bez možnosti dopravy.
Jedná se totiž často o osoby neschopné samostatně cestovat, případně jsou je-jich nejbližší omezeni časově
a nemohou tak dopravovat v pravidelných intervalech své blízké do stacionáře.
Projekt sociální taxi podpořila i Nadace ČEZ stotisícovou částkou a pomohla tím odstranit bariéru dostupnosti této služby. Její podporou v jihomoravském regionu můžeme zabránit sociální izolaci klientů a vyloučení ze společnosti. Jejich pravidelné setkávání umožní smysluplné využití volného času. Sociální terapie navíc pomůže k znovuobnovení pracovních návyků, k posílení sociálních vztahů, udržení kognitivních
funkcí a prohloubení schopnosti sebe-péče, která často u takto nemocných osob není na nejlepší úrovni.
Protože projekt pomáhá především klientům s duševním onemocněním či poruchami, a to jak ve fázi akutní, tak i chronické či invalidizované formě, naplňuje poslání Střednědobého komunitního plánování v regionu, kde až do nedávna byly v péči o tento typ osob velké mezery. Fénix tak pomáhá rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělých, kteří by se jinak jen velmi těžce začleňovali bez pomoci do běžného života.
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
V tomto roce jsme využili dotace z Úřadu práce. Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Jejich cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci.
V rámci projektu byly podpořeny 3 pracovní místa na VPP ve výši 97 808,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 75 %, tj. 73 356,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 25 %, tj.
24 452,- Kč.

Jedno pracovní místo je zaměřeno na úklid a údržbu centra, který má dále neodmyslitelný hygienicko-epidemiologický význam z hlediska prevence výskytu nemocí. Další pracovní místa jsou zaměřena na pomocné práce v denním stacionáři. Tito pracovníci provádí po-mocné práce při vytváření pracovních návyků uživatelů a rozvíjení manuální zručnosti. Dále pomáhají při prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků. Napomáhají při provádění volnočasových aktivit, které jsou zaměřeny
na rozvíjení osobnosti uživatelů, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy. Pomáhají též při zájmové a kulturní činnosti a provádí pomocné práce při osobní asistenci.
Tento projekt pokračuje i v roce 2016.
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DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
I v tomto roce jsme nacházeli podporu u občanů Kyjovska, kteří nám pomáhali, bez nároku na jakoukoli
odměnu. V Denním stacionáři pro duševně nemocné nám vypomáhalo 5 dobrovolníků. Pravidelně probíhaly společné sedánky a supervizní pohovory o jejich práci s klienty. V dalším roce bychom chtěli zajistit
dobrovolníkům lepší zázemí.
Možnosti uplatnění dobrovolníků u nás jsou různorodé:
• volnočasové aktivity
• pomoc s přípravou projektových žádostí
• psaní článků, reportáží, podpora PR
• administrativní výpomoc
• pořádání workshopů
• marketing
• správa IT
• fundraising - mapování vhodných dárců
• grafické návrhy apod.
Také touto cestou bychom chtěli všem našim dobrovolníkům moc poděkovat za jejich ochotu, trpělivost a
čas, který vynakládají na tak záslužnou činnost. Děkujeme Vám! Bez Vás by to nešlo!
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FUNDRAISING
Od srpna 2015 je součástí organizace fundraiser, který má za úkol posílit financování a další možnosti našeho centra. Chceme přesvědčit širokou veřejnost, že naše aktivity mají smysl.
Začali jsme využívat dárcovský portál Darujme.cz, přes který můžete snadno, rychle a pohodlně přispět a
podpořit myšlenku Fénixu.
Pro naše příznivce a podporovatele jsme založili Klub přátel duševně nemocných. Sdružuje všechny, kteří chtějí efektivně pomáhat. Členem klubu se může stát každý, kdo nás může pravidelně podporovat. Vaše
dary budou použity pouze na potřeby centra. Momentálně usilujeme o nákup polohovacích relaxačních
křesel pro uživatele stacionáře. Přihlášku do klubu naleznete na našich webových stránkách nebo si o ni
napište na email: info@fenix-centrum.cz.
Ovšem zvlášť zásadní oslovení široké veřejnosti za účelem podporování našich aktivit se nám doposud zcela nepodařilo. S tím úzce souvisí propagace a reklama naší činnosti, kde máme velké mezery. Proto plánujeme přestavbu našich webových stránek s využitím sociálních sítí.
Těch, kteří už s námi v současné době pomáhají, si velmi vážíme, ať jsou to dárci z řad jedinců či firem.
Podařilo se nám získat od firmy Kovocité, a. s. z Bílovic šest venkovních laviček do zahrady, aby mohli naši
uživatelé za pěkného počasí trávit čas i venku. Od firmy Šroubárna Kyjov, spol. s r. o. jsme získali peněžitý dar 20.000,- Kč na nákup potřebného vybavení našeho centra. Pořídili jsme si tolik potřebnou kartotéku,
vysavač a barevné multifunkční zařízení. Od občanského sdružení GE Volunteers, o. s. jsme získali použité PC s LCD monitorem, které využíváme v denním stacionáři a od paní Leony Šebestové z Vinných sklepů Skalák dostáváme zdarma občerstvení při pořádání našich akcí.
DĚKUJEME!
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2015
Tržby za vlastní výkony a zboží

324 721 Kč Spotřebované nákupy

Přijaté příspěvky

253 395 Kč Služby

Provozní dotace

VÝNOSY CELKEM

65 883 Kč
709 378 Kč

1 191 800 Kč Osobní náklady

935 898 Kč

Danĕ a poplatky

9 850 Kč

Ostatní náklady

4 977 Kč

1 839 916 Kč NÁKLADY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2015

1 725 985 Kč
– 113 930 Kč

ROZVAHA K 31. 12. 2015
AKTIVA

PASIVA

Krátkodobý majetek

Vlastní zdroje

Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

8 830 Kč Vlastní jmění

16 000 Kč

124 137 Kč Účet výsledku hospodaření

113 930 Kč

Neuhrazená ztráta min. let

– 967 765 Kč

Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

1 147 Kč Výnosy příštích období
89 215 Kč Výdaje příštích období
223 329 Kč PASIVA CELKEM

996 329 Kč
60 620 Kč
4 215 Kč
223 329 Kč
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