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KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 

BONA, o.p.s., Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 – Bohnice 

 

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.  
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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  

 KOMUNITNÍ centrum JEDNA BEDNA – obchod a galerie  

 Provoz trafiky v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice  

 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením  
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  
 

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.  

 
VEDOUCÍ SLUŽBY:  Mgr. Jiřina Chalupská – do října 2016 

     Mgr. Iva Hejzlová – od října 2016  

   

KONTAKTNÍ OSOBA PRO ZÁJEMCE:  

Mgr. Jiřina Chalupská – do října 2016 

     Mgr. Iva Hejzlová – od října 2016 

 

KONTAKT:    iva.hejzlova@bona-ops.cz 

     (+420) 739 320 509 
 

 

V současnosti je služba poskytována ve skupinové formě ve čtyřech samostatných 

komunitách:  

 
 Chráněné bydlení 163 (Vila Jitka), U Drahaně 163, Praha 8  

 Chráněné bydlení 144 (Kocourkov), U Drahaně 144, Praha 8  

 Chráněné bydlení 200, Pod Čimickým hájem 200, Praha 8  

  Chráněné bydlení 201, Pod Čimickým hájem 180, Praha 8 (dříve CHB 180) 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/uzivatel/Downloads/iva.hejzlova@bona-ops.cz
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JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO 
BYDLENÍ  
 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 163 – VILA JITKA  

Adresa:     U Drahaně 163, 181 00 Praha 8  

 

Vedoucí terapeut:   Aneta Jungbauerová 

 

Asistentka terapeuta:   Anna Celestýna Kadlecová – do dubna 2016 

     Tereza Hrdinová – od května 2016  

 

 

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 Sklářská dílna. Kapacita 

střediska je 15 osob.  

 

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 144 – KOCOURKOV  

Adresa:     U Drahaně 144, 181 00 Praha 8  

 

Vedoucí terapeut:   Petr Vítek  

 

Asistentka terapeuta:   Tereza Kulíková  

      

 

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×WC, 

koupelny). Zázemí pro personál představuje kancelář s příslušenstvím 16,4 m2. 

Celková kapacita čítá 14 lůžek.  
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 200  

Adresa:     Pod Čimickým hájem 200, 181 00 Praha 8  

 

Vedoucí terapeut:    Radka Švecová do června 2016 

      Zdeňka Veselá – od července 2016 

 

Asistentka terapeuta:    Veronika Ilievová – od ledna do června 2016 

      Tereza Pauknerová – od července 2016 

 

 

Činžovní dům z 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. Klienti mají k dispozici také cca 68 m2 

společných prostor (kuchyně s jídelnou a společenská místnost). Pro personál 

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

vlastní sociální zařízení). Aktuální kapacita chráněného bydlení 200 je 13 lůžek.  

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 201 (DŘÍVE CHB 180)  

Adresa:      Pod Čimickým hájem 201, 181 00 Praha 8  

 

Vedoucí terapeut:    Bc. Eva Kuhnová – do srpna 2016 

      Markéta Zábojníková – od září 2016 

       

Asistentka terapeuta:    Karla Špičáková – do října 2016 

      Magdaléna Maxová – od listopadu 2016  

 

 

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.  
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ROK 2016 NA CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ  
 

RENOVACE 

Během léta 2016 se CHB 180 přestěhovalo na novou adresu Pod Čimickým hájem 201. 

Nové středisko se nachází v přízemí nově zrekonstruovaného levého křídla budovy 

Pod Čimickým hájem 201 (rekonstrukci realizovala Nadace Bona). Ze společné chodby 

se vstupuje do kanceláře pro personál, společenské místnosti a kuchyně – kde 

probíhají nácviky vaření, úklidů apod. K dispozici je zde šest samostatných bytů 

(dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením). Mimo společné prostory chráněného 

bydlení je dále situován jeden třílůžkový byt, který se skládá z jednoho 

dvoulůžkového a jednoho jednolůžkového pokoje (se sociálním zařízením 

a kuchyňkou). Do tohoto objektu není bezbariérový přístup. Kapacita střediska byla 

navýšena na 15 osob.  

 

 

AKCE A AKTIVITY PRO KLIENTY NA CHRÁNĚNÝCH 

BYDLENÍCH 

S klienty již třetím rokem spolupracuje náš 

peer konzultant. Peer konzultant strávil 

s klienty v roce 2016 mnoho hodin u 

společného vaření a zaváděl nový pohled na 

zdravý životní styl. Klienti s ním tak mohli 

pracovat na novém stylu vaření a zažívat 

jinou atmosféru. Peer konzultant zároveň 

pravidelně vedl společné komunity na 

jednotlivých chráněných bydleních.  

V červenci proběhlo neformální společné 

setkání klientů, rodin klientů a opatrovníků 

na chráněném bydlení Vila Jitka.  

Na všech chráněných bydleních proběhla Mikulášská nadílka organizovaná klienty 

chráněného bydlení Kocourkova a recepčními službami. Dále proběhly vánoční 

besídky spojené s předáváním dárků a oslavy narozenin klientů. Na chráněném 

bydlení 201 proběhla předvánoční besídka s kouzelnickým představením jednoho 

z klientů. Dále se uskutečnily rozlučky s odcházejícími pracovníky a klienty.  
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AKCE A AKTIVITY PRO KLIENTY MIMO PROSTORY 

CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ  

 V září 2016 BONA, o.p.s. organizovala týdenní zájezd do Chorvatska, kterého 

se účastnili i klienti z chráněných bydlení.  

 Někteří klienti v roce 2016 docházeli na pravidelné terapeutické skupiny pro 

klienty vedené intervizorkou M. Štochlovou.  

 Někteří klienti BONA, o.p.s. v roce 2016 zápasilo s užíváním návykových látek. 

Aby zvýšili své šance na úspěšné ukončení závislosti, někteří z nich se zapojili 

do pravidelné docházkové terapeutické skupiny pro lidi s duální diagnózou. 

 Nabídli jsme možnost účastnit se pravidelných kulturních aktivit s peer 

konzultantem, jako např. návštěvy galerií, muzeí a vernisáží.  

 Probíhaly volnočasové aktivity KluBO(v)NY Na Průhonu financovanou Nadací 

BONA. 

 Klienti dále využili možnosti exkurze do VODAFONU, drogerie ROSSMANN 

a MSD. 

 V neposlední řadě se klienti účastnili akcí, které pořádal tým podpory 

samostatného bydlení.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 

Kreativní chvilky na chráněném bydlení 
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PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 
VEDOUCÍ SLUŽBY:  Soňa Valentová Dis.  
 

KONTAKT:    sona.valentova@bona-ops.cz 

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

TERAPEUTI:   Bc. Hana Novotná  

      Mgr. et Mgr. Vlastimil Dubský   

 

SÍDLO SLUŽBY:  Pod Čimickým hájem 180, 181 00 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. Kapacita služby: 46 uživatelů. 

 

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. 

 

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. Výhodou těchto bytů je dostupnost 

terapeutů služby, dostupnost služby Centrum duševního zdraví Praha 8, které 

zajišťuje zdravotně – sociální služby. Z těchto bytů by se uživatelé po úspěšné 

rehabilitaci měli přestěhovat do bytů v běžné zástavbě s podporou terapeutů PSB nebo 

jiné návazné služby. 

Další byty pronajímá Nadace Bona uživatelům PSB v běžné zástavbě, do kterých se 

v rámci služby Podpora samostatného bydlení stěhují uživatelé, kteří již disponují, 

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

jim většinou poskytována formou nižší frekvence kontaktů s terapeutem, než jaká je 

poskytována v rámci služby Chráněné bydlení. 
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ZMĚNA ZÁZEMÍ (KANCELÁŘÍ) TERAPEUTŮ PSB 

V roce 2016 proběhla rekonstrukce budoucích kancelářských prostor služby Podpora 

samostatného bydlení, na adrese Pod Čimickým hájem 180 a postupné zařizování 

těchto prostor. Finální stěhování proběhlo na začátku roku 2017. Stavební rekonstrukci 

prováděla Nadace Bona, vybavení financoval Grant MČ Praha 4 a dar od Vodafone 

ČR. 
 

AKCE S ÚČASTÍ KLIENTŮ PSB 

V roce 2016 proběhly následovné akce opět s větším počtem účastníků: 

 dvakrát setkání terapeutů a klientů u opékání buřtů; 

 zájezd do Chorvatska, kterého se účastnili 2 klienti PSB; 

 příprava na vánoční večírek – pečení cukroví, výzdoba; 

 vánoční večírek; 

 setkání s opatrovníky a rodinnými příslušníky klientů služby CHB a PSB; 

 setkání s pracovníky Centra pro duševní zdraví Praha 8. 

 Již tradiční součástí akcí pro klienty služby Podpora samostatného bydlení se 

stal bazar oblečení.  

   

AKCE POŘÁDANÉ KLIENTY PSB 

Vernisáž a výstava básní klienty PSB 

Vernisáž a výstava obrazů klientky PSB  

Upoutávka na divadelní kroužek vedený klientem PSB 

 

Bazar oblečení a vánoční dárky: 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE  
VEDOUCÍ SLUŽBY: Bc. Kateřina Karásková, DiS. 

  
KONTAKT PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU:        

katerina.karaskova@bona-ops.cz 

     (+420) 606 033 422  
  
 

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. 

 
OBECNÝ CÍL: 

Uživatel dosáhne vyšší úrovně soběstačnosti v pracovních a sociálních návycích 

a dovednostech než při vstupu do služby nebo si úroveň své soběstačnosti udrží. 

 

 
 

UDÁLOSTI Z CHRÁNĚNÝCH PRACOVIŠŤ V ROCE 2016: 
 

TEXTILNÍ DÍLNA 

Sídlo: Žitná 23/610, 110 00 Praha 1  

Vedoucí terapeutka: Bc. Lenka Vlachová, DiS. 

Email: jednabedna@bona-ops.cz 

Telefon: (+420) 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.  

 

Rok 2016 v textilní dílně 

mailto:katerina.karaskova@bona-ops.cz
mailto:jednabedna@bona-ops.cz
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Kromě vlastní kreativní tvorby, pracuje textilní dílna i na zakázkové výrobě. V roce 

2016 jsme úspěšně zrealizovali několik zakázek, mimo jiné také stříhání vzorků rolet 

pro dánskou firmu UNIGGARDIN.  

Novinkou ve výrobě v roce 2016 jsou filcová psaníčka, která zaznamenala v prodeji 

významný úspěch. 

Díky projektu Norských fondů a ministerstva zdravotnictví jsme mohli v provozu 

udržet dopolední i odpolední směnu. Celkem poskytla dílna v roce 2016 službu 

sociální rehabilitace 13 lidem. Ženský kolektiv byl ke konci roku obohacen o mužskou 

posilu. Během roku odešly na otevřený pracovní trh 3 uživatelky, z jejíchž úspěšného 

osobního pokroku se upřímně těšíme.  

 

DÍLNA SKLÁŘSKÁ 

Sídlo: U Drahaně 163, 181 00 Praha 8  

Vedoucí terapeutka: Bc. Lucie Kohoutková 

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

Telefon: (+420) 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. 

 

Rok 2016 ve sklářské dílně 

V roce 2016 jsme vyřídili několik zakázek. Mezi nejzajímavější z nich patří tradiční 

výroba medailí, o které soutěžili děti v rámci Babí hry v areálu Psychiatrické 

nemocnice Bohnice.  

 

Novinky ve výrobě 

Chceme pro naše zákazníky jen to nejlepší, proto i rok 2016 se nesl v duchu vymazlování 

výrobků – dali jsme průchod naší kreativitě s drátkovými aplikacemi na výrobky. Tato 

technika se výborně uplatnila zejména u andílků – co andílek, to originál. Začali jsme 

také více využívat fusingovou pec na spékání skla. Povedlo se nám tak vytvořit krásné 

nové výrobky – spékaný anděl a zvířátka z vyřazených okenních tabulí nebo skleněné 

peckové náušnice. V listopadu jsme díky daru od centra IMMUNIA, spol. s.r.o. 

zakoupili pilu na ploché sklo a s radostí jsme se pustili do zaučování se na tomto 

mailto:lucie.kohoutkova@bona-ops.cz
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novém přístroji. Taktéž jsme zakoupili gravírovací pero, a tak jsme nyní schopni 

kromě spékání skla a Tiffany vitráží vyrývat do skla nejrůznější nápisy či kresby.  

 

Personální změny ve sklářské dílně:  

Celkem dílna v roce 2016 poskytla službu sociální rehabilitace 13 lidem. Odešlo 

5 uživatelů služby – 2 z nich úspěšně pracují na chráněných pracovních místech. Za 

odchozí uživatele přišel stejný počet nově příchozích.  

 

Zajímavosti z roku 2016: 

 V rámci chráněného pracoviště bylo roztaveno přes 20 kg cínu. 

 Na ošetření drobných oděrek bylo spotřebováno přes 30 metrů náplasti.  

 Společně s textilní dílnou jsme absolvovali 29 trhů a prodejních akcí. 

 Na trzích se celkem strávilo přes 326 hodin.  

 Na vánoční besídce se spořádalo přes 4 kg bramborového salátu. 

 
 

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 – do ledna 2016 

Terapeut: Jitka Trojášková – od února 2016  

 

Aktivita v rámci chráněného pracoviště dle zařazení: 

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.  

 

Mezi zajímavé zakázky v roce 2016 nesporně patří:  

 renovace sušáků na prádlo v oblasti Pod Čimickým hájem ve spolupráci 

s Nadací BONA,  

 výroba a instalace kontejnerů na biologický odpad,  

 renovace dřevěných laviček.  

mailto:tomas.kloubek@bona-ops.cz
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 Získali jsme několik nových zakázek také pro prádelnu a zavedli nový systém 

evidence tržeb.  

 Pro zahrádkáře v areálu Parku pod Čimickým hájem jsme začali se svozem 

biologického odpadu.  

 Rozšířili jsme spolupráci v rámci zakázky pro správní firmu Austis, nově pro 

ně sekáme trávníky a svážíme bioodpad. 

 

Personální změny: V srpnu do dílny nastoupila nová posila terapeutického týmu: 

Jitka Trojášková.  

 

Celkem dílna v roce 2016 poskytla 39 lidem, odešli 3 uživatelé služby. 
 
SHRNUTÍ ROKU 2016 VE SLUŽBĚ SOCIÁLNÍ 

REHABILITACE 

 

V roce 2016 bylo ve službě sociální rehabilitace podpořeno 65 uživatelů. Terapeutický 

tým byl obohacen o novou kolegyni Jitku Trojáškovou. Společně jsme pracovali na 

aktualizaci standardů kvality služby a našim cílem bylo také navázat intenzivnější 

spolupráci s návaznými sociálními službami a celkově zvýšit povědomí o námi 

poskytovaných službách. Ve své snaze jsme byli úspěšní. Výrazně se také zvýšila 

poptávka po našich výrobcích a účasti na různých trhových a kulturních akcích.  
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DALŠÍ AKTIVITY BONA, O.P.S. 
 

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 2016 probíhaly v rámci klubu zdarma psychoterapeutické skupiny pro 

uživatele služeb BONA, o.p.s., jejich blízké a rodinné příslušníky, setkání PEER 

konzultantů z různých Pražských organizací, intervize mistrů chráněných pracovišť 

nebo recepčních služeb chráněného bydlení. Rozšířila se nabídka internetu zdarma 

a realizovali jsme také filmový klub.  

 

 

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 

 

V roce 2016 probíhal druhý rok realizace projektu dotovaného Norskými fondy 

a Ministerstvím zdravotnictví s názvem „Rozvoj komunitního centra Dvojí svět“. 

„Dvojí svět“ byl původním názvem centra, který jsme již v roce 2015 změnili na „Jedna 

bedna“. 

 

Obchod 

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

neziskových organizacích nebo psychiatrických nemocnic.  

 

Otevírací doba je od 10.00 do 19.00 a o víkendu od 10.00 do 16.00.   

mailto:jan.kret@bona-ops.cz
mailto:jednabedna@bona-ops.cz
http://www.fler.cz/jedna-bedna
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V průběhu rehabilitace si uživatelé v rámci obchodu osvojují jednání se 

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

se zákazníky a péče o prostory obchodu v oblasti úklidu. Náplní činnosti 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). 

 

 

Galerie 

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 za rok 2016 celkem 8 výstav (kresby, malba, básně apod.). 

Tradičně zde promítáme také filmy, které jsou uváděny v rámci festivalu Jeden svět 

(program „promítej i Ty!“). Během roku proběhlo 10 promítání.  

 

Poradna 

Druhým rokem poskytly prostory komunitního centra zázemí také prezenční poradně 

BONsay. K dispozici je jednou týdně (úterý od 15:00 do 19:00) nejen pro lidi 

s duševním onemocněním, ale také pro širokou 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.  

 

 

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 

BONA, o.p.s. V rámci této provozovny máme čtyři chráněná pracovní místa pro osoby 

se zdravotním postižením.  
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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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BONSAY A BONS@Y 

Rok 2016 v poradně BONsay se nesl v duchu stabilizace po stránce personální 

(rozloučili jsme se s konzultantkami Jiřinou Chalupskou a Radkou Švecovou a provoz 

poradny převzaly Soňa Valentová a Aneta Jungbauerová) a zvětšování portfolia 

klientů, kteří její služby využili: v prezenční poradně jsme zaznamenali nárůst počtů 

klientů o 342 % oproti předešlému roku. 

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

klientům. 

 

V červenci 2016 byla otevřena také e-mailová poradna BONs@y. Emailová poradna 

BONs@y odpovídá klientům v náročné životní situaci, kterou aktuálně nemohou řešit 

vlastními silami. Zaměřuje se na bezplatnou, anonymní službu lidem, kteří se potýkají 

s otázkami ohledně duševního zdraví (lidé trpící duševním onemocněním, lidé v 

osobní krizi, rodinní příslušníci a široká veřejnost). Vznikla na základě zkušenosti se 

zájmem o poradenství v psycho-sociální poradně BONsay (v Žitné ulici). Rozšířením 

o službu e-mailového poradenství se základní sociální a odborné sociální poradenství 

zpřístupnilo i lidem mimo spádovou oblast, nebo lidem pro které je osobní kontakt při 

vyhledání služby prozatím překážkou. Provoz poradny je zajištěn externími 

sociálními pracovníky. 

Od svého vzniku do konce roku 2016 poradna odpověděla celkem na 24 dotazů. Nižší 

počet tázajících se je zapříčiněn startem poradny, v průběhu měsíců díky zacíleným 

PR aktivitám se nám povedlo zvýšit počet dotazů, který stále narůstá.   
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PSYCHOTERAPIE V BONA, O.P.S. 
PSYCHOTERAPEUTICKÁ SETKÁVÁNÍ 

Díky podpoře MHMP jsme mohli druhým rokem realizovat projekt s názvem 

„Edukační a psychoterapeutické skupiny pro uživatele a rodinné příslušníky“. 

Osobou odpovědnou za realizaci projektu byla Mgr. Magdalena Štochlová.  

Celkem probíhaly 3 skupiny: skupina pro rodiny a osoby blízké lidem 

s duševním onemocněním, Modrá skupina a Zelená skupina (Zelená a Modrá skupina 

jsou skupiny pro uživatele služeb BONA, o.p.s).  

 

Návštěvnost skupin: 

Název 

aktivity/skupiny 

Počet 

aktivit/hodin 

Počet účastníků/počet 

osob/nově příchozí 

v r. 2016 

Omluvy 

Rodiny a blízcí 8/16 19/8/5 - 

Modrá skupina 

(1x3 týdny) 

17/25,5 83/4/8 86 

Zelená skupina 

(1x týdně) 

40/60 188/19/6 223 

Vysvětlivky: Počet účastí je počet lidí, které kdy na skupinu přišli. Počet osob - každý počítán 

jednou. 

 

V roce 2016 došlo k ustálení skupin, tzn., uživatelé služeb si zvykli, že se skupinové 

terapie v BONA, o.p.s. konají pravidelně a mnozí tuto aktivitu zařadili do svého 

rehabilitačního plánu, jako pravidelnou aktivitu, kterou využívají, což považujeme za 

úspěch. 

 

 

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.   
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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. 

 
Socioterapeutické pracoviště: 
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PROJEKT „ROZVOJ KOMUNITNÍHO CENTRA DVOJÍ SVĚT“ 
V roce 2016 jsme pokračovali v realizaci projektu „Rozvoj komunitního centra Dvojí 

svět“, který byl spolufinancován Norskými fondy a Ministerstvím zdravotnictví. 

 

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 směřovaly 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.  

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 prezenční poradny 

BONsay zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví a emailové poradny 

BONs@y.    
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PŮLROK S HESTIA, VODAFONE CZECH REPUBLIC, a.s. 
A NADACÍ VODAFONE 

 

Rok 2016 byl výjimečný také v oblasti dobrovolnictví. Navázali jsme spolupráci 

s organizací HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, která nám zprostředkovala 

nabídku odborné dobrovolnické podpory od zaměstnanců Vodafone Česká 

republika.  Spolupráce probíhala od ledna do června 2016 a během ní se uskutečnila 

řada podnětných setkání. 

 

Zaměstnanci BONA, o.p.s. si určili okruhy, ve kterých bychom potřebovali jako 

nezisková organizace pomoc profesionálů: Komunikační strategie, interní a externí 

komunikace; Kampaně a marketingová strategie pro Jednu Bednu a Nábor nových 

zaměstnanců. Celkem 10 profesionálů ze společnosti Vodafone a Nadace Vodafone 

pro nás připravilo tři workshopy na vybrané témata. Každý workshop nám přinesl 

kromě nových znalostí a dovedností také řadu úkolů, včetně jasného harmonogramu 

plnění a odpovědných osob. Návazným krokem byl workshop pro naše klienty/ky, 

zaměřený na přípravu na pracovní pohovor. Vedly jej dvě dámy z personálního 

oddělení Vodafone.  

 

Nejen pro nás, ale i pro ně byla tato spolupráce přínosnou – třeba se nám povedlo 

ukázat, jak obtížné je pro lidi s postižením žádat o zaměstnání a jaké specifické 

kompetence by měli naopak lidé z personálního oddělení mít, aby se tyto dva světy 

mohly potkat. A aby nezůstalo jen u teorie, umožnili jsme zaměstnancům Vodafone 

zažít den v jedné z našich chráněných dílen – Technické služby. Zaměstnanci 

společnosti Vodafone u nás absolvovali exkurzi a také se zapojili do dobrovolnických 

dnů v rámci rekonstrukce komunitního centra Jedna bedna. 

 

Spolupráce s profesionály ze společnosti Vodafone a Nadace Vodafone pro nás byla 

přínosná, inovativní a osvěžující. Za tuto zkušenost patří díky zejména Adrianě 

Dergam, ředitelce korporátní komunikace Vodafone CZ a místopředsedkyni Nadace 

Vodafone a Báře Novosadové z organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hest.cz/cs-CZ/
https://www.vodafone.cz/
https://www.vodafone.cz/
https://www.vodafone.cz/
http://www.nadacevodafone.cz/
http://www.nadacevodafone.cz/
http://www.hest.cz/cs-CZ/
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FINANČNÍ VÝKAZY  
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2016 – NÁKLADY 

(v celých tisících Kč) 

 

 NÁKLADY 

 

 
            Stav k 31. 12. 2016 

   
číslo 

ř. 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

čin. 

Celkem 

A.I. Spotřebované nákupy celkem 1 2 769 6 995 9 764 

  A.I.1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních 

dodávek 

2 918 89 1 007 

  A.I.4. Prodané zboží 5 0 6 563 6 563 

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

  A.II.5. Opravy a udržování 7 67 0 6 

  A.II.6. Cestovné 8 21 0 21 

  A.II.7. Náklady na reprezentaci 9 5 0 5 

  A.II.8. Ostaní služby 10 1 758 343 2 101 

A.III. Osobní náklady celkem 11 13 145 352 13 497 

  A.III.9. Mzdové náklady 12 10 090 273 10 363 

  A.III.10. Zákonné sociální pojištění 13 2 970 79 3 049 

  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 85 0 85 

A.IV. Daně a poplatky celkem 17 0 2 2 

A.V. Ostatní náklady celkem 21 106 0 106 

  A.V.17. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

ostatní pokuty a penále 

22 2 0 2 

  A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky 24 4 0 4 

  A.V.24. Jiné ostatní náklady 29 100 0 100 

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 

  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 16 034 7 071 23 105 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2016 – VÝNOSY 

(v celých tisících Kč) 

 VÝNOSY   

 

 
Stav k 31. 12. 2016      

 
číslo 

ř. 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

čin. 

Celkem 

B.I. Provozní dotace 43 8 943 0 8 943 

B.II. Přijaté příspěvky 47 4 168 0 4 168 

B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží 52 2 479 7 938 10 417 

B.IV. Ostatní výnosy  57 10 0 10 

VÝNOSY CELKEM 79 15 600 7 938 23 538 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 80 -434 867 433 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 82 -434 867 433 
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VÝROK AUDITORA  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 

BONA, O.P.S. 

 

 

2
8

 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 

BONA, O.P.S. 

 

 

2
9

 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 

BONA, O.P.S. 

 

 

3
0

 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 

BONA, O.P.S. 

 

 

3
1

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 

BONA, O.P.S. 

 

 

3
2

 

PODĚKOVÁNÍ 
V ROCE 2016 NÁM POMÁHALI NÁSLEDUJÍCÍ FIREMNÍ 

DÁRCI A DOBRODINCI: 

IMMUNIA, spol., s.r.o. 

Jitka Trojášková 

KPMG 

Loox Com s.r.o. 

Nadace BONA 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Nadace Charty 77 

Nadace umění pro zdraví 

 

DĚKUJEME VEŘEJNÝM INSTITUCÍM A NADACÍM ZA 

GRANTOVÉ FINANCOVÁNÍ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví 

Hlavní město Praha 

Městská číst Praha 1 

Městská číst Praha 4 

Městská číst Praha 8 

Úřad práce Praha 8 

Norway grant 

Nadace Vodafone 

Srdcerváči 

Nadace umění pro zdraví 

 

NAŠI PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY 

Nadace Vodafone 

Vodafone Czech Republic, a.s. 

Nadace BONA 

Hestia 

Esethelp 

Fokus Praha 

Green Doors 

PN Bohnice 

Vida  
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KONTAKTNÍ INFORMACE 
 

BONA, O.P.S. 

 

Pod Čimickým hájem 177/1 

181 00 Praha 8 – Bohnice   

 

Telefon: 283 853 163 

Web: www.bona-ops.cz 

E-mail: info@bona-ops.cz 

IČ: 25732587 

 

Bankovní spojení: KB 27-601530267/0100 
 
 
 

mailto:info@bona-ops.cz

