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KONTAKTNÍ ÚDAJE 

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 

BONA, O.P.S., POD ČIMICKÝM HÁJEM 177/1, 181 00 PRAHA 8 – BOHNICE 

 

VZNIK 

SPOLEČNOST BYLA ZALOŽENA NADACÍ BONA A MUDR. ZDEŇKEM 

BAŠNÝM SE ZÁMĚREM POSKYTOVAT SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍ SLUŽBY 

OSOBÁM TRPÍCÍM DUŠEVNÍ PORUCHOU. BONA, O.P.S. ZAHÁJILA SVOU 

ČINNOST K 1. 6. 1999.  

 

POSLÁNÍ 

BONA, O.P.S. USILUJE O OPĚTOVNÉ ZAČLENĚNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍ 

PORUCHOU DO SPOLEČNOSTI A O ZKVALITNĚNÍ JEJICH ŽIVOTA PŘI 

ZAJIŠTĚNÍ DŮSTOJNÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA  

DOSPĚLÍ LIDÉ S DUŠEVNÍ PORUCHOU, KTERÁ VÝZNAMNĚ OVLIVNILA 

ZPŮSOB JEJICH ŽIVOTA A ODDĚLILA JE OD BĚŽNÉHO MÍSTNÍHO 

SPOLEČENSTVÍ.  

 

SPRÁVNÍ RADA  

ING. JOSEF LUKEŠ  

MUDR. VANDA VALENTOVÁ  

JUDR. DANA ENOCHOVÁ  
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DOZORČÍ RADA  

MGR. TOMÁŠ PETR  

DANIEL KULHAVÝ 

ANTONÍN KOKEŠ  

 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE (ŘEDITEL) 

MGR. ALEŠ LANG  
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ČINNOST ORGANIZACE  
 

HLAVNÍ (NEZISKOVÁ) ČINNOST  

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

V OBLASTI BYDLENÍ:  

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DLE § 51 ZÁKONA Č. 108/2006 SB.  

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DLE § 43 ZÁKONA Č. 108/2006 SB.  

 

V OBLASTI PRÁCE POSKYTUJEME SLUŽBU:  

SOCIÁLNÍ REHABILITACE DLE § 70 ZÁKONA Č. 108/2006 SB.  

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST  

 POLYFUNKČNÍ CENTRUM DVOJÍ SVĚT – OBCHOD A GALERIE  

 PROVOZ TRAFIKY V AREÁLU PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE BOHNICE  

 ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  
 

Vedoucí služby:      

Mgr. Magdaléna Štochlová, Dis. – do září 2015 

 Mgr. Jiřina Chalupská – jako vedoucí pro oblast práce od září 2015  

 

Kontaktní osoba pro zájemce:  
Petr Šípek – od 10/2014 do 6/2015 

 Mgr. Jiřina Chalupská – od září 2015 

 

Kontakt:  jirina.chalupska@bona-ops.cz 

   (+420) 739 320 509 
 

 

V současnosti je služba poskytována ve skupinové formě ve čtyřech samostatných 

komunitách:  

 
 Chráněné bydlení 163, U Drahaně 163, Praha 8  

 Chráněné bydlení 144, U Drahaně 144, Praha 8  

 Chráněné bydlení 180, Pod Čimickým hájem 180, Praha 8  

 Chráněné bydlení 200, Pod Čimickým hájem 200, Praha 8  

 

OBECNÝM CÍLEM SLUŽBY:  

je směřovat uživatele (osoby s duševním onemocněním) k soběstačnosti, kdy uživatel 

již nebude potřebovat podporu terapeutického týmu v míře a podobě, ve které je 

poskytována ve službě chráněného bydlení.  

 

Službu „Chráněné bydlení“ poskytuje BONA, o.p.s. od roku 1999.  

 

 

 

 

 

mailto:jirina.chalupska@bona-ops.cz


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 

BONA, O.P.S. 

 

7 
 

JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO 

BYDLENÍ  

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 163 – VILA JITKA  

Adresa:     U Drahaně 163, 181 00 Praha 8  

 

Vedoucí terapeut:   Mgr. Jiřina Chalupská – od ledna 2015 do září 2015 

Aneta Jungbauerová – od září 2015 

 

Asistentka terapeuta:   Soňa Valentová – od ledna do srpna 2015 

     Anna Celestýna Kadlecová – od září 2015 dosud 

 

Výstavba tohoto třípatrového objektu byla realizována Nadací BONA v roce 2006 – 

2007. Nacházejí se v něm jedno až dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním 

zázemím, případně balkónem, společné prostory (kuchyně, jídelna, obývací místnost, 

prádelna) a zázemí pro personál včetně sociálního zařízení. Do tohoto objektu je 

bezbariérový přístup. V suterénu objektu se nachází chráněné pracoviště Dílna 

sklářská. Kapacita střediska je 15 osob.  

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 144 – KOCOURKOV  

Adresa:      U Drahaně 144, 181 00 Praha 8  

 

Vedoucí terapeut:    Petr Vítek  

 

Asistentka terapeuta:    Lýdie Trnková – od ledna do dubna 2015 

      Lucie Kohoutková – od dubna do září 2015 

      Tereza Kulíková – od listopadu 2015 dosud 

 

 

Plně vybavený samostatný objekt vesnického charakteru se zahradou v  příjemném a 

klidném prostředí nedaleko Drahaňské rokle z dvacátých let minulého století, 

stavěný jako ubikace pro zaměstnance tehdejšího ústavu pro choromyslné. Dnes je 

upraven tak, že splňuje požadavky na standardní bydlení 1. kat. Pokoje klientů jsou 

plně vybavené, jednolůžkové (2×) a dvoulůžkové (5×) a k dispozici je cca 90 m2 

společných prostor – kuchyň, jídelna, společenská místnost, a sociální zařízení (2× 

mailto:jirina.chalupska@bona-ops.cz
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WC   koupelny). Zázemí pro personál představuje kancelář s příslušenstvím 16,4 m2. 

Celková kapacita čítá 14 lůžek.  

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 180  

Adresa:      Pod Čimickým hájem 180, 181 00 Praha 8  

 

Vedoucí terapeut:    Mgr. Eva Košnarová – od ledna do března 2015 

      Bc. Eva Kuhnová – od dubna dosud 

 

Asistentka terapeuta:    Jiřina Mázlová – od ledna do dubna 2015 

Vlastimil Dubský – od dubna do října 2015 

Karla Špičáková – od října 2015 dosud 

 

Toto středisko má k dispozici několik bytů, jež jsou určeny pro uživatele. V jednom z 

těchto bytů je situovaná kancelář pro personál a společenská místnost s kuchyní, kde 

probíhají nácviky vaření, úklidu atd. Do tohoto objektu není bezbariérový přístup. 

Kapacita střediska je 14 osob.  

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 200  

Adresa:     Pod Čimickým hájem 200, 181 00 Praha 8  

 

Vedoucí terapeut:    Radka Švecová 

 

Asistentka terapeuta:    Radka Nešporová – do srpna 2015 

      Kateřina Vlachynská – od srpna do října 2015  

 

Činžovní dům ze dvacátých let minulého století, který byl stavěn pro ubytování 

pracovníků ústavu pro choromyslné. V půdních prostorech byly rozsáhlou 

rekonstrukcí v letech 2001–2002 zřízeny prostory pro 8 klientů. V roce 2003 jsme 

navýšili stav o dvě lůžka. Tři dvoulůžkové pokoje (buňky à 32 m) a dva třílůžkové 

pokoje mají samostatné sociální zázemí pod uzavřením a klienti mají k dispozici cca 

68 m2 společných prostor (kuchyně s jídelnou, společenská místnost). Pro personál 

(terapeut a pracovníci asistenční služby) je zřízeno samostatné zázemí (20 m2, 

obsahuje příslušenství). Celková Kapacita činila 10 lůžek. Aktuální kapacita je 13 

lůžek.  
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ROK 2015 NA CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ  

PROVOZNÍ ZMĚNY  

Během roku 2015 došlo ke změně organizační struktury, kdy se vytvořily pozice 

vedoucích jednotlivých služeb – vedoucí služby chráněného bydlení, vedoucí služby 

podpora samostatného bydlení a vedoucí služby sociální rehabilitace. Služba 

chráněné bydlení tak spadá od roku 2015 pod Mgr. Jiřinu Chalupskou.  
 

RENOVACE 

Za pomoci Nadace Bona bylo 1 chráněné bydlení nově vymalováno, jedno jsme 

přestěhovali do nově rekonstruovaných prostor. Na chráněném bydlení Vila Jitka 

jsme vyměnili staré matrace za nové. Byl Zveleben prostor pro setkávání klientů na 

čerstvém vzduchu – před vchod byla nainstalována stříška proti dešti a 

povětrnostním vlivům a lavičku. 

 

AKCE A AKTIVITY MIMO PROSTORY CHRÁNĚNÝCH 

BYDLENÍ  

 9 klientů z chráněných bydlení se v říjnu zúčastnilo zájezdu do Chorvatska.  

 S klienty už druhým rokem intenzivně spolupracuje peer konzultant, který 

sídlí na jednom z chráněných bydlení. Jednou ze skupinových aktivit jsou i 

výlety za kulturou. 

 Pro klienty se otevřely terapeutické skupiny vedené M. Štochlovou, kterých se 

z chráněných bydlení v roce 2015 zúčastnilo průběžně 15 klientů. 

 Pro klienti jsme díky dotaci Prahy 8 připravili lekce zdravého vaření.  

 

ZAJÍMAVOSTI 

 V roku 2015 proběhlo 21 exkurzí a 19 stáží do středisek BONA, o. p. s.  

 Celkem jsme s našimi klienty strávili 6 897 hodin věnovaných jednotlivým 

úkonům. 

 Za rok 2015 jsme snědli potraviny v celkové hodnotě 901 841 Kč. 

 Díky práci našich terapeutů byli 

o 4 klienti poprvé na bowlingu, 

o jedna z klientek navštívila po 20 letech centrum Prahy, 

o další klientka získala první pracovní smlouvu. 
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ: 

V roce 2015 došlo v organizaci BONA, o.p.s. ke změně organizační struktury, která 

měla za následek i několik z personálních změn na chráněných bydleních.  Velký 

přínos pro zaměstnance i klienty mělo zapojení peer konzultanta do práce s klienty 

chráněných bydlení. Peer konzultant byl aktivní mimo jiné i při volnočasových 

aktivitách pro klienty. 

Během roku se postupně přetvářela ucelená metodika práce s lidmi s duální 

diagnózou, kdy vedle duševního onemocnění z okruhu psychóz mají tito lidé 

přidruženou závislost na návykových látkách. Na chráněných bydleních jsme 

celkově v rámci roku 2015 podpořili 32 klientů v abstinenci nebo alespoň snižování 

návykových látek. Na konci roku jsme se snažili za pomoci výživové poradkyně 

upravit jídelníčky na chráněných bydleních, kdy na každém bydlení proběhly 3 lekce 

zdravého vaření, jichž se dohromady zúčastnilo 43 klientů. 

Službou prošlo za rok 2015 celkem 82 klientů, z čehož se 49 zapojilo do pracovního 

procesu, většina v chráněných podmínkách. Klienti si ze svého pohledu nejvíce cení 

svých pracovních úspěchů, nebo vzpomínají na hezké zážitky při společných akcích 

či volnočasových aktivitách. Devět klientů z chráněných bydlení vyrazilo s BONOU 

dokonce i na týden za hranice republiky. 
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PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

Vedoucí služby: 
Petr Šípek – od ledna do srpna 2015 
Soňa Valentová Dis. – od srpna 2015 dosud 

 

Kontakt: sona.valentova@bona-ops.cz  

 (+420) 605 984 004, (+420) 283 852 380; 
 

Terapeuti: 
     Mgr. Kateřina Rambová – od ledna do dubna  

  Soňa Valentová Dis. – od dubna do srpna 2015 

     Bc. Hana Novotná  
  Mgr. et Mgr. Vlastimil Dubský – od října 2015  

 

Sídlo služby: Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 – Bohnice 

 

OBECNÉ INFORMACE    

BONA, o.p.s. poskytuje sociální službu podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) 

na území hl. m. Prahy lidem s duševní poruchou za účelem zvyšování nebo udržení 

jejich schopností a dovedností potřebných k samostatnému bydlení v nechráněném 

prostředí.  Služba je poskytována od 1. 3. 2008. 

 

CÍLE SLUŽBY:  

 Podpora uživatelů při využívání jejich vlastního přirozeného místního 

společenství. 

 Posilování osobních schopností uživatele samostatně bydlet. 

 Znovunapojení uživatele na místní instituce a komunitu. 

 Usnadnění přechodu uživatele z chráněného prostředí (chráněný byt, 

psychiatrická nemocnice atd.) do prostředí samostatného bydlení. 
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PODPORA 

SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ:  

Služba je dostupná od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 na území hl. m. Prahy. 

Služba je poskytována v rozsahu min. 2  hodin měsíčně. 

Zájemce je povinen předat doporučení ošetřujícího lékaře (psychiatra). 

Pro uživatele služby je stanoven klíčový pracovník. S tímto pracovníkem si uživatel 

domlouvá schůzky, na kterých spolupracují na individuálním plánu, který 

podporuje cíle samostatného bydlení a řeší osobní problémy uživatele. Pravidelně 

provádějí zhodnocení spolupráce. 

 

V roce 2015 do služby nově přišlo 5 klientů a 7 klientů odešlo. 

  

BYTY PRONAJÍMANÉ UŽIVATELŮM SLUŽBY PSB: 

Největší počet bytů je uživatelům pronajímán Nadací Bona v ulici Pod Čimickým 

hájem a Čimická, jedná se převážně o garsoniéry, 5 bytů bylo pronajímáno párům 

nebo sourozencům. 

  

Tyto byty jsou využívány zejména pro nově přijaté uživatele, výhodou je dostupnost 

terapeutů služby, dostupnost služby Komunitní Terénní centrum v PN Bohnice, 

které zajišťuje zdravotně – sociální služby pro lidi s duševním onemocněním z 

okruhu psychóz. Z těchto bytů by se uživatelé po úspěšné rehabilitaci měli 

přestěhovat do bytů v běžné zástavbě s podporou terapeutů PSB. Další byty 

pronajímá uživatelům služby Podpora samostatného bydlení Nadace Bona. Byty jsou 

vybaveny Nadací Bona, která zajišťuje také potřebné opravy. 

 

Do bytů v běžné zástavbě se v rámci služby PSB stěhují uživatelé, kteří již disponují, 

(nebo předešlým využíváním služby nabyli) dovedností samostatně bydlet. Služba je 

jim většinou poskytována formou nižší frekvence kontaktů s terapeutem, navazují se 

na zdroje v lokalitě. Po aklimatizaci klientů v těchto bytech a aktivní navázání na 

sociální služby v lokalitě, zejména na službu Komunitní Terénní Centrum v PN 

Bohnice, dochází k ukončení sociální služby PSB.  
            

SPOLUPRÁCE S UŽIVATELI PSB:  

Terapeuti spolupracovali s uživateli na pravidelných schůzkách, které probíhaly v 

bytech a v kanceláři PSB. Důraz je kladen na terénní práci – schůzky v bytech, 
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doprovody do různých institucí, obchodů, ale i v rámci trávení volného času 

uživatelů (kulturní akce, procházky). 

 

 

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:  

 

Jako reakce na počet uživatelů s "Duální diagnózou" jsme se v roce 2015 ve službě 

Podpora samostatného bydlení zaměřili také na kvalitní a odborný přístup 

k uživatelům s duální diagnózou. Terapeuti si začali osvojovat dovednosti potřebné 

ke spolupráci s těmito uživateli. Základem bylo absolvování kurzu Intergovaný 

přístup k léčbě lidí s duální diagnózou. Uživatelé služby mohou využívat skupinu 

Duálních diagnóz, která probíhá v prostorách CKI v PN Bohnice ve frekvenci 

1x týdně. 

 

AKCE S ÚČASTÍ KLIENTŮ PSB: 

 4x jsme se setkali s našimi klienty u opékání buřtů;  

 zajeli jsme si do Chorvatska, kam s námi jelo také 5 klientů služby Podpora 

samostatného bydlení; 

 společně jsme si udělali vánoční večírek, napekli pečení cukroví, udělali 

výzdobu. 

 Taky jsme se zapojili do Babí hry, kterou organizačně připravil Petr Šípek 

v září 2015. 
 

ZAJÍMAVOSTI:  

 V roce 2015 prošlo službou PSB 51 klientů. Z toho 3 klienti bydlí v sociálním 

bytě a 2 u rodiny. 

 Vystřídalo se zde 5 pracovníků v přímé péči. 

 Délka řetězu vyrobeného klientem na vánočním večírku – 10 metrů. 

 Nejdelší dojezdová vzdálenost k bytu – 1 hodina (Kurzova ulice – Stodůlky). 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE  

Vedoucí služby: Bc. Kateřina Karásková, DiS. 

  

Kontakt pro zájemce o službu:  
 katerina.karaskova@bona-ops.cz  

 
 

Poslání: 
BONA, o.p.s. poskytuje sociální službu Sociální rehabilitace na území hl. m. Prahy 

osobám s duševní poruchou. Jejím účelem je získání, zlepšení, obnovení nebo 

udržení pracovních a sociálních návyků a dovedností, umožňujících posun uživatele 

zejména směrem k vhodnému pracovnímu uplatnění. 
 

Cíl služby: 
 Zisk, zlepšení, obnovení nebo udržení návyků a dovedností souvisejících s: 

o péčí o vlastní osobu (úprava zevnějšku, plánování denního režimu, 

denní režim v závislosti na pracovních povinnostech, osobní hygiena, 

vhodný pracovní oděv, medikace a spolupráce s ošetřujícím lékařem, 

úklid ad.); 

o s udržováním kontaktu se společenským prostředím (vztahy a 

spolupráce v kolektivu a s vedoucím, chování v různých společenských 

situacích); 

o výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi (volnočasové 

aktivity a denní režim, zvyšovaní kvalifikace); 

o uplatňováním práv, oprávněných zájmů a obstaráváním osobních 

záležitostí (dojednávání podmínek s novým zaměstnavatelem, řešení 

dluhů, sociální zabezpečení); 

o pracovním uplatněním (pracovní návyky, kognitivní dovednosti, 

motorika). 

 Aktivizace uživatele, podpora při zisku a udržování jeho kontaktů se 

společností a využívání běžných zdrojů, včetně sociálních služeb. 
 

 

Rok 2015 v Sociální rehabilitaci: 
 První výzvou bylo obsazení uvolněné klíčové pozice vedoucí služby sociální 

rehabilitace.  

 Další nemenší výzvou pro nás byl „Rok jinak“. Ve spolupráci s Annou 

Schlindenbuch, která se na rok 2015 stala naší marketingovou manažerkou, 
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jsme revidovali sortiment výrobních chráněných pracovišť, přehodnotili jsme 

ceny některých našich výrobků, zvýšili jejich atraktivitu pro zákazníky, 

navázali a obnovili spolupráci s jinými organizacemi v rámci komisních 

prodejů a zúčastnili jsme se nových prodejních aktivit.  

 

V neposlední řadě jsme ve spolupráci s Annou Schlindenbuch a za podpory 

z Norských fondů a Ministerstva zdravotnictví, absolvovali kompletní rekonstrukci a 

rozvoj Polyfunkčního centra Dvojí svět.  
 
 
Události z chráněných pracovišť v roce 2015: 
 

Textilní dílna 
Sídlo: Žitná 23/610, 110 00 Praha 1  

Vedoucí terapeutka: Bc. Lenka Vlachová, DiS. 

Email: jednabedna@bona-ops.cz 

Telefon: 222 231 018 

 

Terapeutka: Bc. Bibiana Takáčová 

 

Co v textilní dílně děláme? 

Stříhání látek, plnění výrobků, ruční šití a šití na šicím stroji, výroba 

dekorativních i užitných doplňků z textilu (např. chňapky, tašky, obaly na knihy, 

kapsáře, zástěry), textilních hraček a dekorací, vyšívání, drobné úpravy a šití oděvů.  

 

Kromě vlastní kreativní tvorby, pracuje textilní dílna i na zakázkové výrobě. 

V roce 2015 jsme úspěšně zrealizovali několik zakázek, mimo jiné i sadu vánočních 

ozdob pro nemocnici Sokolov a Ostrov (150 balíčků po 3 kusech ozdob) a byla 

navázána dlouhodobější spolupráce v podobě našívání doplňků na textilní pokrývky 

hlavy.  

Vytvořili jsme obrazový katalog nabízených výrobků a rozšířili jsme portfolio 

výrobků. Dekorativní předměty – hračky prošly také další úpravou. Většina výrobků 

je nově také opatřena všitou textilní cedulkou s logem Jedna bedna. Za podpory 

z Norských fondů se rozšířilo také vybavení chráněného pracoviště – koupili jsme 

overlock, coverlock a další důležité pomůcky. Díky podpoře z Norských fondů jsme 

také rozšířili provoz chráněného pracoviště a kromě dopolední směny se otevřela i 

směna odpolední. Posílili jsme též terapeutický tým o kolegyni Bibianu Takáčovou.  

Celkem dílna v roce 2015 poskytla 10 lidem službu sociální rehabilitace.  
 
 
 

mailto:jednabedna@bona-ops.cz
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Dílna sklářská 
Sídlo: U Drahaně 163, 181 00 Praha 8  

Vedoucí terapeutka: Bc. Lucie Kohoutková 

E-mail: lucie.kohoutkova@bona-ops.cz 

Telefon: 283 850 400 

 

Co děláme ve sklářské dílně?  

Zpracovávání skla pomocí Tiffany techniky vitráží, spékání a ohýbání skla ve 

sklářské peci, mozaika a recyklace skla. Vytváříme dekorativní předměty (šperky, 

závěsné dekorace na stěnu nebo do oken, mozaikové obrazy apod.) i výrobky určené 

pro praktické využití (ozdobné lžičky ze skla, lampičky, ozdobná zrcadla, truhličky 

na šperky apod.). Dále pořádáme kurzy tvorby Tiffany vitráží pro veřejnost a 

předvádíme řemeslo při různých trhových a jiných kulturních akcích. 

 

Kromě vlastní kreativní tvorby pracuje sklářská dílna i na zakázkové výrobě. V roce 

2015 jsme úspěšně zrealizovali několik zakázek, mimo jiné i: 170 kusů medailí na 

Babí hru, 180 kusů andělů pro Vodafone a 130 kusů hvězd pro kadeřnické studio.  

Novinky ve výrobě: V rámci Roku jinak se přecenilo zboží a celkově se zmenšilo 

portfolio výrobků - neprodejné výrobky se vyřadily a ty, které se mají u zákazníků 

úspěch, se následně dále „vymazlily“, aby snadněji našli svého nového majitele. V 

listopadu proběhlo školení Fusingu - spékání skla v peci. Školení ve Skalici na severu 

Čech se zúčastnila nová terapeutka a stávající mistrová.  

 

Personální změny: V říjnu proběhla změna terapeutů. Katka Karásková nastoupila, 

jako vedoucí služby sociální rehabilitace a místo ní přišla Lucka Kohoutková.  

Celkem dílna v roce 2015 poskytla 12 lidem službu sociální rehabilitace. Odešli 3 

uživatelé služby (2 z toho úspěšně pracují, 1 odešel na jiné chráněné pracoviště 

v rámci BONA, o.p.s., které více odpovídalo jeho představám a silným stránkám). Za 

odchozí nově do služby nastoupili 3 uživatelé.  

 

Číselné zajímavosti roku 2015: 

Na jaře připlavaly do dílny dvě nové rybičky - Pájka a Střípek. Pájka dále brouzdá 

vody zdejšího akvária, avšak Střípek na podzim opustil naše řady.  

V rámci chráněného pracoviště bylo roztaveno 20 kg cínu. 

Z dílny odletělo minimálně 500 ks skleněných andělů. 

Za účelem perfektního vyleštění výrobků padlo nevyčíslitelné množství toaletního 

papíru.  

Absolvovali jsme 27 trhů a prodejních akcí. 

 

mailto:lucie.kohoutkova@bona-ops.cz
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Dílna Technické služby 
Sídlo: U Drahaně 143/b, 181 00 Praha 8   

 

Vedoucí terapeut: Tomáš Nicolae Kloubek, DiS. 

Telefon: 731 448 449, 283 853 090  

E-mail: tomas.kloubek@bona-ops.cz 

  

Terapeut: Jan Kret 

Terapeut: Bc. Alena Měkotová 

 

A co děláme v Technických službách?  

Zahradnické a úklidové práce, úklid nebytových prostor, odklízení sněhu a posypy 

chodníků, drobné řemeslnické práce, malování a lakování, praní prádla a žehlení 

v prádelně, knihovnické práce v knihovně, asistence při prodeji potravin a tiskovin.  

 

Kromě běžných prací nás hodně bavily zakázky jako instalace laviček v parku Pod 

Čimickým hájem, natírání plotů v ulicích Pod čimickým hájem a v oblasti parku 

PČH. Další realizovanou zakázkou byla instalace košů v oblasti ulice Pod Čimickým 

hájem a v oblasti U Drahaně. Od srpna roku 2015 jsme získali novou zakázku-úklid 4 

domů – Bytové družstvo Chotovická. 

 

Naším pracovištěm v Technických službách je také Prádelna. V říjnu 2015 jsme 

uvedli do provozu novou profesionální pračku s kapacitou 10 Kg. Provoz prádelny 

jsme rozšířili a navýšili také kapacitu dílny o jednoho člověka.  

 

V roce 2015 jsme zakoupili funkční pracovní oděvy, což přispělo k jednotnějšímu 

vzhledu a tím k lepší propagaci a profesionalizaci služeb.  

 

Personální změny: V září roku 2015 odešel vedoucí terapeut Jan Brabenec. V říjnu na 

jeho pozici nastoupila Jarmila Jandová, která skončila ve zkušební době. Do dílny byl 

v listopadu přijat třetí terapeut Tomáš Kloubek.  

 

 

 

 

 

  

mailto:tomas.kloubek@bona-ops.cz
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DALŠÍ AKTIVITY: 
 

Socioterapeutické centrum U Kocoura  
Adresa: U Drahaně 143/b, 181 00 Praha 8  

 

Kontaktní osoba: Jan Kret  

Tel.: 605 984 003, 283 853 090  

E-mail: jan.kret@bona-ops.cz 

 

Hlavní činností centra je pořádání kulturně vzdělávacích aktivit pro uživatele služeb 

BONA, o.p.s., ale také pro zájemce z řad veřejnosti. V rámci knihovny a klubu je 

možné si zdarma zapůjčit knihy a časopisy, využívat klidu čítárny, informační 

knihovnické služby, internetu nebo se účastnit aktuálně nabízené aktivity. V roce 

2015 se ve spolupráci s dobrovolníky podařilo pro uživatele zajistit např. JOB klub 

nebo PC kurz, dále proběhlo hraní společenských her a promítání filmu v rámci 

filmového klubu.  

 

 

Komunitní centrum Jedna bedna 
Adresa: Žitná 23/610, 110 00 Praha 1 

 

Vedoucí komunitního centra: Bc. Lenka Vlachová, Dis. 

E-mail: jednabedna@bona-ops.cz 

Telefon: 222 231 018 

Web: www.jednabedna.cz, www.fler.cz/jedna-bedna 

 

Pro komunitní centrum (dříve polyfunkční centrum Dvojí svět) byl rok 2015 plný 

změn. V rámci „Roku jinak“ probíhala od února spolupráce s marketingovou 

manažerkou Annou Schlindenbuch. Od května se pak za podpory z Norských fondů 

a Ministerstva zdravotnictví začal realizovat projekt „Rozvoj komunitního centra 

Dvojí svět“. Prostor obchodu a galerie prošel celkovou rekonstrukcí. 

Obchod: Obchod nabízí prodej výrobků chráněných pracovišť BONA, o.p.s., ale i 

jiných neziskových organizacích nebo psychiatrických nemocnic. Největší změnou 

v roce 2015 byla rozsáhlá rekonstrukce a s ní související změna názvu z Dvojího světa 

na Jednu bednu. Ke stávajícím dvěma prodavačům přibyli další dva. Otevírací doba 

se prodloužila do 19:00 (dříve do 17:00 nebo do 18:00) a také se otevřelo i o víkendu 

(10:00–16:00). Vliv rekonstrukce byl poznat okamžitě zvýšení návštěvnosti i tržeb. 

V průběhu rehabilitace si uživatelé v rámci obchodu osvojují jednání se 

zákazníky a další činnosti související s prodejem. Náplní dopolední směny je kontakt 

mailto:jan.kret@bona-ops.cz
mailto:jednabedna@bona-ops.cz
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se zákazníky a péče o prostory obchodu v oblasti úklidu. Uživatel v dopoledním 

provozu má od do terapeuta více podpory a na rozdíl od odpolední směny nepracuje 

s penězi. Odpolední směna je vhodná pro uživatele s větší mírou samostatnosti. Při 

obsluze zákazníků pracují i s penězi a účetním systémem Cézar. Náplní činnosti 

obou prodavačů je také pomoc s pořádáním výstav, oceňování zboží, jejich 

označování a instalace v obchodě.  

Výrobky našich chráněných pracovišť je možné zakoupit i v dalších 5 

obchodech po celé Praze (obchůdek Borůvka, Eliášův obchod, hotel Adria, prodejna 

U Džoudyho, knihkupectví Brána). 

Prostory galerie jsou určené pro prezentaci umělecké tvorby osob s duševním 

onemocněním, ale slouží také jako místo pro setkávání a komunikaci odborníků i 

veřejnosti, pořádání besed, literárních čtení nebo přednáškových činností. Dále jsou 

zde pořádány kurzy Tiffany vitráží pro širokou veřejnost. V galerii proběhlo 

z důvodu rekonstrukce méně výstav, než obvykle. Zato po rekonstrukci se začal 

prostor daleko více využívat také na různá setkání (AKS, Platforma, pracovní 

porady, workshopy,...). 

Poradna: Nově probíhá v prostorách komunitního centra jednou týdně (úterý od 

15:00 do 19:00) poradna BONsay pro veřejnost. Poradna si klade za cíl pomáhat 

lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám, při řešení obtížných životních 

situací a zároveň nabízet široké veřejnosti informace o tematice duševního zdraví.  

 

BONsay  
V červenci 2015 byla otevřena poradna BONsay, zaměřená na péči o duševní zdraví – 

poradna je určena veřejnosti, klientům či rodinným příslušníkům 

Poradna sídlí v rámci obchodu Jedna bedna, je otevřena 3 hodiny týdně, každé úterý 

(od 15:00 do 18:00) 

 

Jako poradci v roce 2015 pracovali Jiřina Chalupská a Radka Švecová. 

Přes léto došlo z důvodu rekonstrukce k několikatýdennímu přerušení provozu 

Do konce roku 2015 bylo poskytnuto 16 konzultací, celkem 909 minut přímé podpory 

klientům. 

 

Trafika v areálu PL Bohnice  
Adresa: Ústavní 91, Praha 8  

Telefon: 284 016 118 

 

V hlavní budově Psychiatrické nemocnice Bohnice provozuje BONA, o.p.s. 

trafiku. Vedle prodeje běžného sortimentu trafiky nabízíme prodej drogistického 

zboží, malého občerstvení a výrobků, které vznikají v rámci chráněných pracovišť 
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BONA, o.p.s. V rámci této provozovny máme čtyři chráněná pracovní místa pro 

osoby se zdravotním postižením.  

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM  
V rámci našich jednotlivých provozů vytváříme chráněná pracovní místa většinou na 

pracovní úvazek 0,5. Zájemci o toto zaměstnání musí splňovat jasně stanovené 

podmínky (např. pracovní a řemeslné dovednosti). Většinou se jedná o uživatele, 

kteří úspěšně prošli službou sociální rehabilitace. Na těchto pozicích mohou 

zaměstnanci bezplatně využít služeb terapeutů Sociální rehabilitace. Jedná se o 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Přiznaný invalidní důchod je 

podmínkou pro přijetí.  

 

Pracovní pozice nabízíme v několika různých oblastech:  

Skleněný kocour (sklářská dílna) – výroba vitráží, spékání skla, účast na trhových a 

prodejních akcích. 

Technické služby BONA, o.p.s. – údržba zeleně, úklidy společných prostor domů, 

pomocné práce na statku. 

Prádelna – jednání se zákazníky, praní, sušení a žehlení prádla. 

Trafika – asistence při prodeji, doplňování zboží. 

Knihovna – knihovnická administrativa, úklid prostor knihovny, obsluha 

návštěvníků. 

Komunitní centrum Jedna bedna – jednání se zákazníky, péče o vzhled obchodu, 

pomoc při pořádání výstav. 

Textilní dílna – výroba textilního zboží, účast na trhových a prodejních akcích.
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PSYCHOTERAPIE V BONA, O.P.S. 

Psychoterapeutická setkávání 
V druhé polovině roku 2015 se nám v BONA, o.p.s. podařilo zahájit pravidelná 

psychoterapeutická setkávání. Otevřeli jsme dvě skupiny pro klienty a jednu 

skupinu pro jejich rodiče a blízké osoby.  

Psychoterapie v naší organizaci dlouhodobě chyběla, a ačkoli jsme ji našim 

klientům doporučovali a snažili se zprostředkovat, mnohdy jsme naráželi na různá 

úskalí (nedostupnost, finanční náročnost, časové potíže, specifika cílové skupiny 

apod.)  

Proto jsme velmi rádi, klienti na skupiny docházejí, vidí v nich smysl, učí se 

být otevření a mají chuť na sobě pracovat.  

Skupiny poskytujeme uživatelům našich služeb zcela zdarma, v prostorách 

naší organizace – tedy v pro ně známém prostředí, s bonusem v podobě občerstvení. 

Postupně rozbíháme i skupinová setkávání pro rodiče a blízké osoby našich 

klientů. Jedinečností našich skupin je přítomnost peer konzultanta na setkáních.  

 

Návštěvnost skupin: 

Název 

aktivity/skupiny 
Počet aktivit/hodin Počet účastníků/osob 

Rodiny a blízcí 4/8 7/5 

Modrá skupina 

(1x3 týdny) 

7/10,5 27/10 

Zelená skupina 

(1x týdně) 

19/28,5 80/15 

 

Nová metodika 
V minulém roce jsme vypracovali metodiku k integrovanému přístupu v léčbě 

lidí s duální problematikou. Praxe ověřila, že zavádění metodiky do denní činnosti 

organizace sebou nese mnohá úskalí a těm je třeba se individuálně věnovat. Proto 

jsme nezůstali pouze u sestavení metodického textu, ale učinili jsme z něj jakýsi „živý 

formát“, jehož obsah pravidelně, na základě zkušeností z praxe, ověřujeme, 

upravujeme a diskutujeme. Pro takovou spolupráci jsme zavedli pracovní skupiny, 

kterých se účastní zaměstnanci v přímé péči a oni jsou hlavními hybateli celého 

procesu začleňování integrovaného přístupu do stávající metodiky a postupů v naší 

organizaci.  Cílem celého snažení je, že klienti trpící duální problematikou mají 

v našich službách dveře otevřené a učíme se s nimi pracovat, místo toho abychom se 

jen vymezili na svou původní cílovou skupinu a tyto lidi do služeb odmítali 

přijmout. 
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Peer konzultant 
Rok 2015 byl přelomový z hlediska navýšení odborné podpory uživatelům 

služeb. Nejen že jsme zavedli skupinové psychoterapie pro klienty a setkávání pro 

jejich rodiny, ale zkvalitnili a zakotvili jsme také spolupráci s peer konzultantem.  

 

O své práci píše: „Zprvu jsem vysedával v kanceláři a čekal, až za mnou 

klienti přijdou, ale brzy mi došlo, že to takto nepůjde, nehledě na to, že se mi v 

kanceláři nesedělo do pohody, vinou dřívějších schémat psychické nemoci, která se 

mi naplno projevila při práci v kanceláři. Záhy jsem ocenil svobodu kreativity pozice 

peer konzultanta.  

Kromě klasických konzultací, které postupem času naplnily můj úvazek, jsem 

se zabýval vedením ranních komunit a cvičení 5ti Tibeťanů s přesvědčenými 

„dobrovolníky“. Navštěvoval jsem zahradní oslavy jednotlivých bydlení. Klienti mě 

většinou dobře přijali. O konzultace si začali říkat i sami. Především se snažím 

naslouchat klientovi, nabízím útržky ze života pro inspiraci, motivuji klienty prací na 

sobě k rozhodnutí, že se mohou uzdravit. Souzním s klienty v nemoci, když je to 

třeba a dodávám porci porozumění, důvěry a naděje. 

V průběhu léta vznikla aktivita S peerem do galerie, která se ujala mezi klienty 

200 a snažíme se přizpůsobit termín, aby se mohlo zúčastnit maximální množství 

lidí.  

Současně vznikl firemní časopis, ve kterém vytěžuji své básnické střevo, v 

rubrice b(l)áseň měsíce a výhercem prvního vydání a balíčku tabáku se stal pan A. Z. 

Od května 2015 do února 2016 jsem provedl 102 konzultací s 13 klienty o 

celkové době 127,5 hod. Velice mě těší, že jsem našel své místo, kde se mohu rozvíjet 

a jsem platným členem týmu. Poprvé se mi v práci stává, že jsem chválen a jsem za to 

vděčný.“ 
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PROJEKTY V ROCE 2015 

Norské fondy 
 

V roce 2015 jsme začali s realizací projektu Norských fondů s názvem Rozvoj 

Komunitního centra Dvojí svět. Cílem projektu bylo rozvoj stávajících a zprovoznění 

nových aktivit komunitní péče o psychiatricky nemocné pacienty za účelem jejich 

udržení v komunitě a jako prevence relapsu onemocnění. Aktivity projektu směřují 

k rozvoji komunitního centra, které poskytuje chráněné zaměstnání lidem 

s duševním onemocněním, prodejem výrobků přímo podporuje jejich pracovní a 

sociální rehabilitaci a nabízí prostor k setkávání a komunikaci odborníků i veřejnosti. 

Všechny přímo či nepřímo kopírují hlavní principy deinstitucionalizace.  

Díky projektu jsme mohli realizovat následující aktivity: 

a) aktivity zaměřené na pracovní uplatnění duševně nemocných. Stálé 

zaměstnání a pravidelný režim je jednou ze základních podmínek úspěšné 

rehabilitace a je předpokladem pro úspěšné fungování v běžném životě a 

předcházení hospitalizaci;  

b) aktivity věnující se seberealizaci lidí s duševním onemocněním (možnost 

prezentace jejich vlastní umělecké tvorby);  

c) navazující destigmatizační aktivity zaměřené na širokou veřejnost i 

odborníky (realizace tematických a odborných setkávání a besed, kulturních 

osvětových akcí jako koncerty, výstavy, literární čtení); 

 d) zprovoznění poradny poskytující informace ve věcech problematiky péče o 

duševní zdraví (dostupnost sociálních služeb, psychiatrická péče, chráněné 

zaměstnání apod.)  

Všechny uvedené aktivity budou probíht v prostorách komunitního centra 

JEDNA BEDNA. Výstupem projektu je 8 nových chráněných pracovních míst pro lidi 

s duševním onemocněním, vytvoření pracovního místa vedoucího centra Dvojí svět, 

re-design obchodu Dvojí svět, nové vybavení textilní dílny a zprovoznění poradny 

zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví.    

Dne 29. 9. jsme slavnostně otevřeli nové prostory komunitního centra Jedna 

bedna, dříve Dvojí svět. Po stručné úvodní řeči pana ředitele Aleše Langa a 

marketingové manažerky Anny Schlindenbuch o průběhu celé rekonstrukce a 

nových funkcích centra jsme si vyslechli také krátkou přednášku paní doktorky 

Votrubové, zaměřenou na schizofrenii a její projevy. Pak nás čekalo už jen slavnostní 

přestřižení pásky a přípitek nealkoholickým šampaňským.  

Dvojí svět, který kromě svého vzhledu změnil také název. Od října už 

nenajdete v Žitné ulici Dvojí svět, ale Jednu bednu.  

Název vznikl z myšlenky, že ačkoliv jsme lidé různí – někteří jsme bedny, jiní 

máme tu naši bednu trošičku rozcuchanou – všichni se nějakou tou bednou 
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upevněnou na krku pyšníme. Mít bednu, to je přece to, co nás spojuje. Byli bychom 

proto rádi, aby i komunitní centrum bylo místem, které lidi spojuje, kde se všichni 

dobře cítí a kam se rádi vrací.  

 

Abychom byli důslední, nezůstalo jenom při názvu. Bedničkový vzhled dostal 

i interiér. Díky agentuře Wellen jsme využili recyklovaných materiálů – bedniček 

z ovoce a na instalovaná prkna je připevnili pomocí kovových profilů. O tom, že 

nový prostor funguje perfektně, se můžete přesvědčit sami, když nás navštívíte. Pro 

všechny, kteří se k nám chystají, nabízíme alespoň malou ochutnávku toho, co na 

Vás čeká v podobě fotografií z otevření.  
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FINANČNÍ VÝKAZY 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 – 

náklady 
(v celých tisících Kč) 

 

 NÁKLADY 

 

             Stav k 31.12.2015 

  

 číslo 

ř. 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

čin. 

Celkem 

A.I. Spotřebované nákupy celkem 1 711 5 599 6 310 

  A.I.1. Spotřeba materiálu 2 458 42 500 

  A.I.2. Spotřeba energie 3 253 24 277 

  A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných 

položek 

4 0 0 0 

  A.I.4. Prodané zboží 5 0 5 533 5 533 

A.II. Služby celkem 6 1 755 332 2 087 

  A.II.5. Opravy a udržování 7 143 0 143 

  A.II.6. Cestovné 8 49 0 49 

  A.II.7. Náklady na reprezentaci 9 21 0 21 

  A.II.8. Ostaní služby 10 1 542 332 1 874 

A.III. Osobní náklady celkem 11 12 429 306 12 735 

  A.III.9. Mzdové náklady 12 9 531 232 9 763 

  A.III.10. Zákonné sociální pojištění 13 2 831 72 2 903 

  A.III.11. Ostatní sociální pojištění 14 0 0 0 

  A.III.12. Zákonné sociální náklady 15 0 0 0 

  A.III.13. Ostatní sociální náklady 16 67 2 69 

A.IV. Daně a poplatky celkem 17 4 0 4 

  A.IV.14. Daň silniční 18 2 0 2 

  A.IV.15. Daň z nemovitosti 19 0 0 0 

  A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 20 2 0 2 

A.V. Ostatní náklady celkem 21 149 1 150 

  A.V.17. Smluvní pokuty a penále 22 0 0 0 

  A.V.18. Ostatní pokuty a penále 23 4 0 4 

  A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky 24 0 0 0 

  A.V.20. Úroky 25 0 0 0 

  A.V.21. Kursové ztráty 26 0 0 0 

  A.V.22. Dary 27 0 0 0 

  A.V.23. Manka a škody 28 64 1 65 

  A.V.24. Jiné ostatní náklady 29 81 0 81 

A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. 

pol. celkem 

30 14 0 14 

  A.VI.25. Odpisy dlouhodobého majetku 31 14 0 14 
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  A.VI.26. Zůstatková cena prodaného dlouhod. hm 

a nehm. majetku 

32 0 0 0 

  A.VI.27. Prodané cenné papíry a podíly 33 0 0 0 

  A.VI.28. Prodaný materiál 34 0 0 0 

  A.VI.29. Tvorba rezerv 35 0 0 0 

  A.VI.30. Tvorba opravných položek 36 0 0 0 

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 37 0 0 0 

  A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtovné mezi 

organizacemi 

38 0 0 0 

  A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky 39 0 0 0 

  A.VIII. Daň z příjmu celkem 40 0 0 0 

  A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmu 41 0 0 0 

NÁKLADY CELKEM 42 15 062 6 238 21 300 

 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 – 

výnosy 
(v celých tisících Kč) 

 VÝNOSY   

 

 Stav k 31. 12. 2015      

 číslo 

ř. 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

čin. 

Celkem 

B.I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43 2 079 6 661 8 740 

  B.I.1. Tržby za vlastní výrobky 44  0 0  0  

  B.I.2. Tržby z prodeje služeb 45 2 079 32 2 111 

  B.I.3. Tržby za prodané zboží 46  0 6 629 6 629 

B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47 0 0 0 

  B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 48 0 0 0 

  B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů 49 0 0 0 

  B.II.6. Změna stavu zásob výrobků 50 0 0 0 

  B.II.7. Změna stavu zvířat 51 0 0 0 

B.III. Aktivace celkem 52 245 0 245 

  B.III.8. Aktivace materiálu a zboží 53 245 0  245 

  B.III.9. Aktivace vnitropodnikových služeb 54 0 0 0 

  B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehm.majetku 55 0 0 0 

  B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 56 0 0 0 

B.IV. Ostatní výnosy celkem 57 128 3 131 

  B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 0 0 0 

  B.IV.13. Ostatní pokuty 59 0 0 0 

  B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky 60 0 0 0 

  B.IV.15. Úroky 61 0 0 0 

  B.IV.16. Kurzové zisky 62 0 0 0 

  B.IV.17. Zúčtování fondů 63 6 0 6 

  B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 64 122 3 125 

B.V. Tržby z prodeje maj. zúčt. rezerv a opr. polož. 65 0 0 0 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 

BONA, O.P.S. 

 

 27 

cel. 

  B.V.19. Tržby z prodeje dlouhod. nehm. a hmot. 

majetku 

66 0 0 0 

  B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 67 0 0 0 

  B.V.21. Tržby z prodeje materiálu 68 0 0 0 

  B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 69 0 0 0 

  B.V.23. Zúčtování rezerv 70 0 0 0 

  B.V.24. Výnosy z dlouhodobého majetku 71 0 0 0 

  B.V.25. Zúčtování opravných položek 72 0 0 0 

B.VI.Přijaté příspěvky celekm 73 4 066 0 4 066 

  B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčtováné mezi 

org.složkami 

74 0 0  0 

  B.VI.27. Přijaté příspěvky  (dary) 75 4 066 0 4 066 

  B.VI.28. Přijaté členské příspěvky 76  0 0   

B.VII. Provozní dotace celkem 77 8 277 0 8 277 

  B.VII.29 Provozní dotace 78 8 277  0 8 277 

B.VIII. Výnosy celkem 79 14 795 6 664 21 459 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80 -267 426 159 

  C.I.34 Daň z příjmu 81 0 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 82 -267 426 156 

 

 

Členění příjmů 
                       Zdroj financování Objem  [Kč] % z celkového Meziroční  

    objemu změna [Kč] * 

Dotace HMP (dříve MPSV) 6 479 000 30,2% + 726 000 

Granty hlavního města Prahy 1 095 700 5,1% + 380 700 

Příspěvky Úřadu práce hl. m. Prahy 3 096 922 14,4% + 186 069 

Grant Nadace Bona 702 345 3,3% - 392 706 

Příspěvky MČ Praha 8 80 000 0,4% + 4 849 

Vlastní činnost 99 000 0,5% + 99 000 

Příspěvky klientů 1 685 216 7,9% - 29 460 

Vedlejší činnost 546 723 2,5% - 86 081 

Dary 6 628 458 30,9% + 1 895 749 

Ostatní výnosy 870 546 4,1% + 806 984 

Celkem 175 083 0,8% + 35 733 

* v porovnání s rokem 2014 
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Struktura nákladů 
           Nákladová položka Objem [Kč] podíl na celk. 

objemnu 

Meziroční 

změna [Kč]* 

materiál 499 717 2,3% + 165 888 

energie 276 834 1,5% -12 289 

prodané zboží 5 532 917 25,3% + 1 572 935 

opravy a udržování majetku 142 670 0,4% + 77 324 

cestovné 48 974 0,2% + 1 828 

náklady na reprezentaci 21 146 0,1% - 27 341 

ostatní služby 1 874 249 8,8% - 159 551 

osobní náklady 12 735 421 59,8% + 1 148 188 

odpisy 14 023 0,1% 6 918 

ostatní náklady 153 901 0,7% + 48 246 

celkem 21 299 852 100,0% 2 822 146 

* v porovnání s rokem 2014 

 

Členění nákladů dle základních činností 
Druh činnosti Celk.nákl. [Kč] podíl z celk. nákl. 

sociální služby 11 615 989 54,5% 

správa společnosti 3 445 906 16,2% 

vedlejší činnost 6 237 957 29,3% 

celkem 18 477 705 100,0% 

 

Rozvaha k 31. 12. 2015 (hodnoty v Kč) – 

aktiva 
AKTIVA číslo 

ř. 

Stav k 

1.1.2015 

Stav k 

31.12.2015 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 7 000 56 000 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 

2 336 000 336 000 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 2 295 000 2 231 000 

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 4 0 0 
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celkem 

A.IV.Oprávky k dlouhodobému majetku 

celkem 

5 -2 624 000 -2 511 000 

B. Krátkodobý majetek celkem 6 3 792 000 2 857 000 

B.I. Zásoby celkem 7 176 000 262 000 

B.II. Pohledávky celkem 8 1 071 000 1 076 000 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 2 522 000 1 466 000 

B.IV. Jiná aktiva celkem 10 23 000 53 000 

AKTIVA CELKEM 11 3 799 000 2 913 000 

 
 

 

Rozvaha k 31. 12. 2015 (hodnoty v Kč) – 

pasiva 
PASIVA číslo 

ř. 

Stav k 

1.1.2015 

Stav k 

31.12.2015 

A. Vlastní zdroje celkem 12 2 048 000 2 235 000 

A.I. Jmění celkem  13 164 000 215 000 

A.II.Výsledek hospodaření celkem 14 1 884 000 2 020 000 

B. Cizí zdroje celkem 15 1 751 000 678 000 

B.I. Rezervy celkem 16 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky celkem  17 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky celkem 18 1 659 000 511 000 

Jiná pasiva celkem 19 92 000 167 000 

PASIVA CELKEM 20 3 799 000 2 913 000 
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VÝROK AUDITORA 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

V roce 2015 velice děkujeme za podporu: 

Firemním dárcům Fyzickým osobám 

Nadace Vodafone ČR JUDr. Dana Enochová  

Nadace BONA  Šárka Doležalová  

IMMUNIA spol. s r.o. Huňáček 

Anaon, v.p.s. Petr Šípek Kristýna Tvrdá 

NADACE ŽIVOT UMĚLCE Kristýna Tvrdá 

Green Doors z.ú.  

Forum 2000 Foundation  

Nadační fond AVAST  

Ammi Communication  

 

Děkujeme veřejným institucím za grantové 

financování 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví 

Hlavní město Praha 

Městská číst Praha 8 

Úřad práce Praha 8 

Norway grant 

 

Naši partneři a spolupracující subjekty 
Nadace BONA 

Baobab, o.s. 

Esethelp, o.s. 

Fokus Praha, o.s. 

Green Doors, o.s. 

PN Bohnice 

Vida, o.s. 
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KONTAKTNÍ INFORMACE 
 

BONA, o.p.s. 
 

Pod Čimickým hájem 177/1, 

Praha 8, 181 00 

Telefon 283 853 163 

info@bona-ops.cz 

IČ: 25732587 

 

Bankovní spojení: KB 27- 4601530267/0100 
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