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PROLOG ŘEDITELE 

Pocit bezpečí a důvěry, podpora samostatnosti, pomocná ruka v nejtěžších životních oka-

mžicích nebo jen pocit, že tady s Vámi někdo je, bez toho, aniž by se musela stát tragé-

die...to jsou slova klientů nebo jejich rodinných příslušníků, kteří se měli možnost setkat s 

některou ze služeb Sociálně-psychiatrického centra Fénix. Služby, která vzešla z potřeby 

zdejšího regionu na základě dlouholetého mapování sociálních a zdravotních služeb. A tak 

jako oni svými nově upevněnými postoji zprostředkovaně děkují nám, i my si nesmírně 

vážíme Vaší podpory – podpory partnerů z řad soukromého sektoru, podnikatelského, stát-

ní správy či samospráv. 

Díky své odbornosti jsme se stali prostředníky mezi Vámi, kteří máte potřebné zdroje a 

lidmi, kteří se bez podání pomocné ruky neobejdou. Mají svá jména, své rodiny a i když je 

přímo neznáte, jsou mnohdy součástí Vašich nejbližších společenství. Mít pochopení pro 

duševně nemocného bez osobní zkušenosti nemusí být jednoduché. Proto jsme tady ale 

my, abychom Vám zaručili, že s Vašimi prostředky, kterými podporujete služby Fénixu, je 

nakládáno tím nejlepším možným způsobem. 

Pomáháte lidem, které postihla nemoc, najít opětovně smysl života a pokud možno se za-

řadit do běžné společnosti. Nemusíte čekat, až se duševní nemoc objeví u Vás v rodině – 

mít pochopení je lidské a my Vám za to za naše klienty děkujeme. 

MUDr. Jaroslav Kliment - ředitel 
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PODPORUJÍ NÁS 

Za laskavou finanční a věcnou podporu děkujeme společnostem a jednotlivcům 

Město Kyjov 

Město Dubňany 

Jihomoravský kraj 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Nadace ČEZ 

Ing. Jarmila Ondroušková, Kyjov, IČ: 76 13 68 41 

AXIVA CZ s. r. o., Kyjov 

ARKO TECHNOLOGY, a. s. 

Therapy Kyjov s. r. o. 

Krka ČR, s. r. o. 

A studio group, spol. s r. o. 

Kyjov WIKY, spol. s r. o. 

VALOSUN, a. s. 

GARIJA TRADE s. r. o. 

MSO servis spol. s r. o. 

DACOM Pharma s. r. o. 

MUDr. Jaroslav Kliment 

Mgr. Miloš Havlík 

Mgr. Aneta Pilátová 

Mgr. Leona Šebestová 

 

Číslo účtu: Komerční banka, a. s. Kyjov  107-3045130267/0100 
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O ORGANIZACI A JEJÍ STRUKTUŘE 

SOCIÁLNĚ-PSYCHIATRICKÉ CENTRUM - FÉNIX, o. p. s. je registrovaná zdravotní a 

sociální instituce se sídlem v Kyjově. Pomáhá rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti 

dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co 

nejspokojeněji a nejsamostatněji.  

Instituce vznikla v roce 2012 po pečlivě provedených analýzách v rámci plánování regio-

nálních sociálních služeb pro široký region Kyjovska, Hodonínska a Veselska, a to na zá-

kladě zpracovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Při vzniku projektu 

byly využity zkušenosti Integrované psychiatrické ambulance Nemocnice Kyjov a odbor-

nost profesionálů, kteří mají letité zkušenosti s pomocí duševně nemocným. 

Fénix realizuje koordinaci péče od léčebně preventivní přes krizovou intervenci, rehabili-

taci až k sociální integraci, a to ve spolupráci se stávajícími subjekty poskytujícími péči 

cílové skupině (např. psychiatři, psychologové, praktičtí lékaři, sociální služby aj.) 

Poskytované služby jsou realizovány modulárně, přičemž součástí primárního modulu je 

Centrum duševního zdraví a Denní stacionář dle předloženého a již schváleného projektu. 

Centrum duševního zdraví poskytuje služby psychiatrické, psychologické, adiktologické, 

psychoterapeutickou péči a krizové intervence. Případný finanční zisk je refundován do 

financování sociálních služeb. 

Ve Fénixu kooperují úzce pod jednotným vedením služby jak zdravotní, tak sociální a 

podpůrné, čímž je zajištěna dosud chybějící návaznost péče o cílovou skupinu v regionu. 

To s sebou přináší zkvalitnění a zefektivnění péče, stejně jako zlepšení životní kvality a 

možnosti sociální integrace postižených. 

Realizace projektu Fénixu je a bude ale i určitým měřítkem společenské podpory pro inte-

grační kroky postižených, vedoucí z jejich dosavadní izolace a chronifikace do přiměřené-

ho společenského zapojení a zodpovědného sebeosamostatnění. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s. 

Sídlo: 696 63 Žeraviny 21 

Provozovna: Urbanova 625/8, 697 01 Kyjov 

Datová schránka: 4f35w8  

Obecně prospěšná společnost 

IČ: 29369266 / DIČ: CZ29369266 

Považujete naši práci za potřebnou? Podpořte nás! 

Číslo účtu: Komerční banka, a. s.  Kyjov 

107-3045130267/0100 

www.fenix-centrum.cz 

Facebook: Sociálně psychiatrické centrum Fénix, ops 

 

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: 

Mgr. Galanová Radka - vedoucí denního stacionáře ● Bc. Bohuslava Šibalová - vedoucí 

adiktologické ambulance ● Citterbergová Hana - pracovník v sociálních službách ● 

 



 

 

DENNÍ STACIONÁŘ 

"Pomáháme rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lide s duševním one-

mocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji a nejsamostatně-

ji".  

 

CÍLOVÁ SKUPINA:  Lidé s duševním onemocněním.  

 

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 part-

nerem 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 prv-

kem dlouhodobý vztah uživatele a pracovníka. 



 

 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY: 

 duševní onemocnění 

 spodní věková hranice 18 let 

 bydliště v regionu Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou 

 potřeba využívat službu 

 volná kapacita služby 

 formální náležitosti: uzavření smlouvy o poskytování služby, závazek dodržovat 

vnitřní pravidla, doporučení ošetřujícího lékaře – psychiatra 

 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: 

 Sociální pracovnice a vedoucí denního stacionáře 

 Adiktoložka a canisterapeutka 

 Pracovnice základní výchovné nepedagogické činnosti 

 Psychiatr 

 Psycholožka 

 

REFERENCE: 

Jsem spokojen s celkovou kvalitou služeb poskytovaných denním stacionářem. Přístup 

zaměstnanců je výborný, objektivní, přizpůsobují se mému aktuálnímu zdravotnímu stavu. 

Pravidelnou docházkou do DS se stabilizoval a zlepšil můj psychický stav. Pan L. ● 

Je to tu super. Milí, hodní lidi, je tu sranda a dobrá nálada. Paní M. ● 

Já jsem tady spokojený, uvítal bych vybavenou posilovnu, abychom mohli cvičit, protože 

je to pro nás důležité. Pan J. ● 

S poskytovanou službou jsem spokojený, přístup zaměstnanců a to, jak to vedete, mi vyho-

vuje. Pan P. ● 

Všechny pracovnice jsou velmi příjemné, vstřícné, lidské a profesionální. Cítím se tu dob-

ře. Pan M. ● 

Oceňujeme odborný, profesionální a lidský přístup. S péčí jsme spokojeni. Rodina M. ● 



 

 

Jednají tady se mnou jako s rovnocennou, podporují mou samostatnost. Když mluvím o 

svých problémech, potížích a obavách, naslouchají mi, mám pocit bezpečí a důvěry. Paní 

S. ● 

Denní stacionář je velice potřebný. Pro duševně nemocné se toho dělá málo. Nikoho neza-

jímáme, možná jenom tehdy, když se stane nějaká tragédie. Tady se mnou jednají jako se 

zdravou, normální, lidskou bytostí. Paní J. ● 

 

AKTIVITY DENNÍHO STACIONÁŘE: 

Naše zařízení je aktivně zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska, 

pracovní skupina Duševně nemocní, do Komunitního plánování sociálních služeb Ve-

selska, pracovní skupina Zdravotně postižení a do Komunitního plánování sociálních slu-

žeb Hodonínska. 

Den otevřených dveří – prezentovali a hodnotili jsme první rok naší činnosti.  

Týden aktivit Klvaňova gymnázia, Kyjov – odpovídali jsme na otázky studentů, zajímají-

cích se o studium psychologie a medicíny. 

S uživateli jsme se zúčastnili Kubb Festu v Uherském Hradišti, kde naše smíšené družstvo 

obsadilo 3. místo. Kubb je stará, vikinská venkovní společenská hra, velmi oblíbená 

zejména v severských zemích. 

S uživateli jsme navštívili také: 

- kapli Jana Pavla II. v Bukovanech, prohlédli si Bukovanský mlýn a zahráli minigolf  

- tréninkovou kavárnu Café Práh, kde obsluhují lidé s duševním onemocněním a Vánoční 

trhy v Brně 

- tvořivou dílnu o. s. KROK, kde jsme malovali na trička 

Nadále spolupracujeme s občanským sdružením Roska Kyjov a  Centrem sociální rehabili-

tace Labyrint Uherské Hradiště-Jarošov. 

Navázali jsme spolupráci s: 

- Bc. Martinou Brtnickou, koordinátorkou Projektu Zdravý kraj 

- Mgr. Milošem Havlíkem, který nás metodicky podporuje 

- MUDr. Ladislavem Poláchem, psychiatrem některých našich uživatelů 



 

 

- Mgr. Martinou Salamonovou, která vede psychoterapeutickou skupinu 

Navštívili jsme Psychiatrickou kliniku v nemocnici Bohunice a Psychiatrickou nemocnici 

v Kroměříži a domluvili se na bližší a efektivnější spolupráci. 

Naši činnost jsme prezentovali na veřejném setkání v rámci projektu „Aktualizace Střed-

nědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou". 

Studenti středních škol se zaměřením na zdravotnictví a sociální služby i nadále využívají 

možnost dobrovolnických stáží. 

Dvakrát jsme se zúčastnili Blešího trhu, který pořádalo Vlastivědné muzeum Kyjov. Výtě-

žek z prodeje darovaných předmětů jsme použili na nákup pomůcek na tvoření a trénink 

kognitivních funkcí. 

 

SPOKOJENOST S PÉČÍ 

Na konci roku 2014 jsme zjišťovali, jak jsou uživatelé spokojeni s poskytovanou péčí. Po-

užili jsme anonymizovaný Dotazník spokojenosti s péčí, které vydalo Centrum pro rozvoj 

péče o duševní zdraví, Praha. 

Dotazník tvoří 28 otázek a je rozdělen do několika částí: Přístup ke klientům, Komunikace, 

Personál, Služba a Dostupnost. Z vyhodnocení vyplynulo, že uživatelé jsou se službou 

velmi spokojeni, na škále od 1 do 4 (maximum) se hodnocení pohybovalo od 3,55 do 4,0. 

S Dotazníkem budeme dál pracovat a výpovědi uživatelů pravidelně porovnávat.  

 

POČET UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ 

Celkem evidujeme 60 uživatelů služby. Z toho je 32 žen a 28 mužů, uživatelů s demencí 

27, s jinou psychiatrickou diagnózou 33, z regionu Kyjov 32, Hodonín 26 a Veselí nad 

Moravou 2 uživatelé. 

 

  

  

  

 



 

 

STATISTIKA KLIENTŮ 

 

 

 

Děkujeme městu Kyjov a všem dárcům za podporu. 
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PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE 

Rok 2014 byl pro ambulanci klinické psychologie přelomový. Konečně jsme získali první 

smlouvy s pojišťovnami, ale pouze pro vykazování jednorázové neodkladné péče, a to pro 

pojišťovnu 205 a 213. Neúspěšné bylo jednání o této péči s VZP. Další smluvní vztahy se 

zatím nepodařilo s pojišťovnami navázat. První půlrok jsme tedy byli nuceni brát klienty 

za přímou úhradu.  

Bylo provedeno: 

 • 12 krizových intervencí 

 • 6 psychologických vyšetření dítěte 

 • 2 psychologických vyšetření dospělých 

 • 3 poradenství 

 • 2 psychoterapie 

Celkově prošlo Ambulancí klinické psychologie za rok 2014 32, z toho 9 dětí, 7 mužů a 16 

žen.  

Celkový příjem pro ambulanci z poskytované péče byl 15 950 Kč od samoplátců plus 

úhrady od pojišťoven.  

V druhé polovině roku klinicko-psychologickou péči již mohla realizovat Mgr. Kulheimo-

vá přes svou soukromou praxi Therapy Kyjov s.r.o. s tím, že Fénixu bylo za toto zpro-

středkování péče hrazeno nájemné. Neodkladnou péči začala pro Fénix hradit pojišťovna 

205 a 213, proplacena tedy byla péče prvním čtyřem klientům.  

Od března jsme relaxační skupinu přestali neúspěšně vykazovat přes zdravotní pojištění a 

začali jsme skupinu vést jako kurz otevřený i široké veřejnosti, zavedli jsme možnost kou-

pě tří variant kartiček, ve kterých si klient předplatí počet relaxací. Toto rozhodnutí se uká-

zalo jako velmi úspěšné, celkově prošlo za rok 2014 relaxacemi 75 lidí, prodali jsme kar-

tičky za 23 000 Kč.  

Další úspěšnou aktivitou byla opět spolupráce s SOU Havlíčkova, kam Mgr. Kulheimová 

docházela pravidelně čtvrtky dopoledne provádět pohovory s žáky, rodiči i učiteli. Učitel-

ský sbor byl jako každý rok srozuměn s tím, co se událo za rok předešlý, provedli jsme pro 

celý učitelský sbor a mistry školení Prevence syndromu vyhoření, což se setkalo s dobrým 

ohlasem.  



 

 

Za rok 2014 proběhlo 93 individuálních kontaktů se studenty, zejména krizových interven-

cí, poradenských pohovorů, ale i 9 studentů docházelo k pravidelným podpůrným pohovo-

rům.  

Dále se uskutečnilo 11 kontaktů s rodiči studentů, kde jsme společně řešili zejména pro-

blémy s adaptací na školní prostředí, objevilo se ale i podezření na probíhající domácí nási-

lí, rozvoj těžké duševní poruchy, abuzus návykových látek. Výborná byla spolupráce s 

učiteli, po každém dni proběhlo řešení návazné péče o studenty s Mgr. Mňačkovou, někdy 

také s Mgr. Malou a ředitelem, či zástupcem. Vždy probíhaly konzultace o problémových 

žácích s třídními učiteli, celkově 22 pohovorů s učiteli.  

V rámci letošní spolupráce SOU a Sociálně-psychiatrického centra – Fénix, o.p.s. se nám 

také lépe dařilo zajišťovat návaznou péči o studenty v oblasti: psychiatrické péče (4 žáci 

byli vyšetření ambulantním psychiatrem, 3žáci prodělali hospitalizace v Psychiatrické lé-

čebně, s níž jsme dále komunikovali o dalším postupu); v oblasti adiktologické péče – stu-

denti s problémy s návykovým chováním byli odesílání do péče adiktologa Bc. Šibalové; 

oblast sociální podpory adaptace (2 klienti začali docházet do Denního stacionáře pro du-

ševně nemocné).  

Dále jsme v rámci problémových žáků navázali kontakt s OSPOD Bučovice, Mgr. Mňač-

ková pak předávala pravidelně informace z OSPOD Hodonín, Veselí nad Moravou a Ky-

jova v případě řešení docházky a nebo jiného problému u nezletilých studentů. 

Proběhl jeden skupinový nácvik relaxace se studenty.  

Podařilo se nám zefektivnit přístup ke studentům záškolákům, u nichž se ve většině přípa-

dů podařilo problém napravit. Bohužel u dvou studentek se přes veškerou snahu jejich mo-

tivaci k nápravě chování nepodařilo posílit.  

Celkově bych zhodnotila práci v rámci SOU za ustálenou a fungující, podařilo se nám opět 

zvýšit komplianci ze strany učitelů, rodičů a zejména zavést návaznou péči o problémové 

studenty.  

Pro další rok by bylo vhodné se zaměřit na prevenci abuzu návykových látek u mnoha stu-

dentů, posílit spolupráci SOU s adiktologem. Předběžně se domlouváme na spolupráci v 

rámci centra Fénix s Bc. Šibalovou.  

Skupinová psychoterapie – ve spolupráci s ambulancí Therapy Kyjov s.r.o. proběhl další 

psychoedukační kurz pro klienty trpící úzkostnými poruchami.  



 

 

V rámci poskytování služeb Dennímu stacionáři pro duševně nemocné Fénix o.p.s. se po-

stupně ukázalo, že časové možnosti Mgr. Kulheimové  pro zajištění veškeré potřebné péče 

nedostačují. Od října tedy hledáme dalšího psychologa, který by se s Mgr. Kulheimovou na 

poskytování potřebné péče účastnil.  

Přesto za rok 2014 proběhlo desítky individuálních pohovorů s klienty a pohovorů s pří-

buznými klientů, provedli jsme psychologická vyšetření pro klienty DS. Dále jsme aktuali-

zovali individuální plán pro každého aktivního klienta stacionáře v rámci příprav na kon-

trolu z JmK. Společně s psychiatrem se psycholog účastnil  Edukačního semináře pro pe-

čovatele o klienty trpící demencí.  

Ve spolupráci s Centrem vzdělávání se podařilo akreditovat dva semináře akreditací 

MPSV.  

V rámci terapie klientů ambulance klinické psychologie se uskutečnily v tomto roce tři 

výstavy uměleckých prací klientů v procesu psychoterapie, na jejich přání bez slavnostní 

vernisáže. Tyto výstavy jsou přístupné veřejnosti. 

 

 

 

 



 

 

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE (PA) 

Psychiatrická ambulance je součást Sociálně-psychiatrického centra - Fénix, o. p. s a od 

listopadu 2014 vytváří základ Duševního centra zdraví.  

Základní zadání PA je poskytování komplexní a návazné odborné psychiatrické péče, tj. 

diagnostika, léčba, ošetřování, rehabilitace a preventivní a osvětová činnost, lidem s du-

ševními nemocemi a poruchami a jejich příbuzným a pečovatelům a to v součinnosti s 

ostatními složkami Sociálně-psychiatrického centra a jinými zdravotnickými a sociálními 

institucemi v regionu Kyjovska a okolí. 

I přes úspěšnou akreditaci a výsledek výběrového řízení odmítají i nadále zdravotní pojiš-

ťovny uzavřít s PA smluvní vztahy a to s odůvodněním, že psychiatrická péče v regionu je 

zabezpečena. I přes tato účelová odůvodnění narůstal v průběhu roku kontinuálně počet 

klientů, kteří se zřejmě v rozporu s míněním pojišťoven domnívají, že psychiatrická péče v 

regionu není dostatečně jak kvantitativně, tak kvalitativně zabezpečena, a to tak, že kon-

cem roku 2014 jsme evidovali 223 aktivních pacientů, tzn. skoro 100% navýšení oproti 

roku 2013. 

 

PŘEHLED DLE DIAGNÓZ A VĚKU ZA ROK 2014 

 



 

 

Podle provedených výkonů bylo v roce 2014 realizováno celkem 88 komplexních psychi-

atrických vyšetření, 701 kontrolních a cílených psychiatrických vyšetření, 31 pohovorů s 

rodinami a 74 psychoterapeutických a krizově intervenčních sezení. 

Kromě této základní činnosti se psychiatrická ambulance podílela na činnosti Denního 

stacionáře, organizovala celkem 2psychoedukační semináře pro klienty s psychózami a 

demencemi a jejich příbuzné a pečovatele. Společně s psychologem organizovala skupiny 

pro pacienty trpícími afektivními poruchami a nácviky relaxačních metod. 

Vedoucí PA se účastní pravidelných pracovních schůzek koordinační a pracovní skupiny 

Sociálně komunitního plánování v Kyjově, Hodoníně a Veselí nad Moravou. V rámci 

osvětové činnosti byly realizovány přednášky pro laickou i odbornou veřejnost na různá 

témata. 

 

 

 

 



 

 

ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE 

Adiktologická ambulance dál v roce poskytovala odborné konzultace a přijímala nové kli-

enty.  Bc. Bohuslava Šibalová si doplnila kurzy potřebné k navázání smluvních vztahů s 

pojišťovnami a pokračovala ve společném jednání. Koncem roku jednání přináší pozitivní 

odezvu ve formě první smlouvy s Revírní bratrskou pokladnou (213). Jednání s ostatními 

pojišťovnami pokračují dále.  

Během poskytování odborné adiktologické péče prošlo ambulancí 29 klientů, z nichž ně-

kteří setrvali v ambulantní péči. Celkem bylo provedeno 174 kontaktů. 

Adiktologická ambulance ve spolupráci s psychiatrickou ambulancí Fénixu, o.p.s. pořádala 

i v roce 2014 pravidelné podpůrné terapeutické skupiny pro klienty s Dg. Závislosti v 

anamnéze. 

 

 

 

 



 

 

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ 

Jednou z oblastí, které se obecně prospěšná společnost Fénix věnuje, je realizace vzděláva-

cích programů pro profesionály v pomáhajících profesích – pracovníky v sociálních služ-

bách, sociální pracovníky, zdravotníky, management a také programů pro pedagogické 

pracovníky.  

V druhé polovině roku 2014 byly akreditovány vzdělávací programy Ministerstvem práce 

a sociálních věcí. Konkrétně se jedná o tyto vzdělávací semináře: 

 Koučink - nástroj rozvoje manažerských dovedností vedoucích pracovníků v soci-

álních službách 

 Krizová intervence pro praxi 

 Prevence syndromu vyhoření u pracovníků v sociálních službách - koučink a sebe-

koučink 

 Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních služ-

bách 

 Rozvoj a motivace pracovníků v sociálních službách 

 Rozvoj asertivních dovedností při práci s klientem v sociálních službách 

 Závislosti v prostředí sociální služby 

Dále je možné, v případě zájmu udělit kredity také zdravotníkům, v rozsahu 4 kreditních 

bodů. 

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. nabízí také vzdělávací programy pro oblast 

školství. Ty jsou všechny akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. 

Nabízíme tyto semináře: 

 Konfliktní a krizové situace 

 Učitel v pohodě a nad věcí 

 Vedení třídy a klima třídy s úsměvem 

Všichni lektoři vzdělávacích programů jsou odborníky ve svém oboru s mnohaletou zku-

šeností, kteří v současné době působí v přímé práci s klienty a mají tak každodenní kontakt 

s praxí. 



 

 

Všechny potenciální zájemce o vzdělávací programy považujeme za odborníky ve svém 

oboru a našim cílem je předat jim znalosti a dovednosti, které vycházejí z naší odbornosti a 

především z reálné praktické zkušenosti. 

Vzdělávání tedy vnímáme jako setkání, které staví na odbornosti příjemce a současně se ji 

snaží obohatit o nový rozměr, jako setkání odborníka s odborníky. 

Více než polovina sumy z platby za kurzy je investována do zajištění provozu Sociálně 

psychiatrického centra Fénix o.p.s. a vrací se tedy tímto způsobem zpět k potřebným.  

 

PaedDr. Miluše Těthalová – centrum vzdělávání 

 

 

 

 



 

 

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 

I v  tomto roce jsme nacházeli podporu u občanů Kyjovska, kteří nám pomáhali, bez náro-

ku 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. I v dalším roce bychom chtěli zajistit dobrovolníkům lepší zázemí a vzdělávání 

akreditované MPSV v našem zařízení zdarma. 

 



 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014  

 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA ROK 2014 

 

 

 

 

ROZVAHA K 31. 12. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Tržby za vlastní výkony a zboží 355 000 Kč Spotřebované nákupy 245 000 Kč

Přijaté příspěvky 62 000 Kč Služby 564 000 Kč

Provozní dotace 916 000 Kč Osobní náklady 721 000 Kč

Daně a poplatky 1 000 Kč

Ostatní náklady 4 000 Kč

VÝNOSY CELKEM                               1 133 000 KČ NÁKLADY CELKEM                          1 535 000 KČ

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2014                                                                                                 - 202 000 KČ

Pohledávky 2 000 Kč           Vlastní jmění 16 000 Kč         

Krátkodobý finanční majetek 4 000 Kč-           Účet výsledku hospodaření 202 000 Kč-      

Neuhrazená ztráta min. let 763 000 Kč-      

Krátkodobé závazky 945 000 Kč      

Náklady příštích období 1 000 Kč           Výdaje příštích období 2 000 Kč           

PASIVA CELKEM                                        - 1 000 Kč AKTIVA CELKEM                                        - 1 000 Kč

Cizí zdroje

AKTIVA PASIVA

Krátkodobý majetek Vlastní zdroje



 

 

 

 


