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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.

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

3

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
BONA,O.P.S.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
OBECNÝM CÍLEM SLUŽBY: je směřovat uživatele (osoby s duševním onemocněním) k soběstačnosti,
kdy již nebudou 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. Iva Hejzlová – do července 2017
Bc. Petr Vítek – od srpna 2017 dosud

KONTAKTNÍ OSOBA PRO ZÁJEMCE:
Mgr. Iva Hejzlová – do června 2017 a následně od 15. září 2017 až dosud
Tel.: 739 320 509, E-mail: iva.hejzlova@bona-ops.cz
Bc. Petr Vítek – od července do 15. září 2017
Tel.: 734 166 938, E-mail: petr.vitek@bona-ops.cz

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 201, Pod Čimickým hájem 201, Praha 8
Chráněné bydlení 200, Pod Čimickým hájem 200, Praha 8
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JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 163 – VILA JITKA
Adresa: U Drahaně 163, 181 00 Praha 8
Vedoucí terapeut:
Bc. Aneta Jungbauerová – do září 2017
Mgr. Magdalena Maxová – od září 2017 dosud
Terapeut:
Tereza Hrdinová, DiS.
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:
Bc. Petr Vítek – do srpna 2017
Mgr. Simona Horáková – od srpna 2017 dosud
Terapeut:
Mgr. Tereza Kulíková – do ledna 2017
Mgr. Simona Horáková – od února do července 2017
Bc. Barbora Tupá – od září 2017 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, koupelny).
Zázemí pro personál představuje kancelář s příslušenstvím o velikosti 16,4 m2.
Celková kapacita čítá 14 lůžek.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 201
Adresa: Pod Čimickým hájem 201, 181 00 Praha 8
Vedoucí terapeut:
Bc. Markéta Zábojníková
Terapeut:
Mgr. Magdalena Maxová – do srpna 2017
Bc. Tereza Pauknerová – od září 2017 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:
Bc. Zdeňka Veselá
Terapeut:
Bc. Tereza Pauknerová – do srpna 2017
Mgr. Františka Slezáková – od září 2017 dosud
Činžovní dům ze dvacátých let minulého století, který byl stavěn jako ubytování pracovníků nynější
nemocnice Bohnice. V půdních prostorech byly rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2001–2002 původně
zřízeny prostory pro 8 klientů. Nyní nabízí bydlení v hlavní části dva dvoulůžkové pokoje a dva
třílůžkové pokoje se samostatným sociálním zázemím a k dispozici jsou i společné prostory (kuchyně
s jídelnou, společenská místnost). Vedle hlavní části chráněného bydlení se nachází ještě 2 samostatné
byty pro celkem 3 osoby. Oba přidružené byty mají vlastní sociální zařízení i kuchyni. Pro personál je
vytvořeno zázemí v kanceláři s vlastním sociálním zařízením. Celková kapacita je 13 lůžek.
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ROK 2017 NA CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ
PROVOZNÍ ZMĚNY
Během roku 2017 jsme připravovali změnu koncepce týmů na chráněných bydleních. Asistentům
terapeuta se navýšil úvazek na celý a přejmenovali se na terapeuty, což odpovídá jejich stávající náplni
práce. Na podzim roku 2017 jsme pilotně přijali nové kolegy na pozici terapeutů – pracovníků
v sociálních službách, kteří budou stabilními zaměstnanci na poloviční úvazek a do konce roku
postupně nahradili recepční služby, které pracovali na DPP a DPČ. Nová koncepce týmů na chráněných
bydlení by měla přinést větší provázanost, lepší předávání informací a posílení personální stability ve
službě.
RENOVACE
Za pomoci Nadace Bona byly na chráněném bydlení Kocourkov nově vymalovány společné prostory
kuchyně, jídelny a společenské místnosti a byly vybaveny novým moderním nábytkem, čímž se ještě
zvýšil komfort na jinak nejstarším středisku. Na chráněném bydlení 200 byly zrekonstruovány všechny
pokoje, klienti dostali nové postele a nábytek.
AKCE A AKTIVITY MIMO PROSTORY CHRÁNĚNÝCH BYDLENÍ
Několik klientů z chráněných bydlení se v říjnu zúčastnilo zájezdu do Chorvatska.
S klienty intenzivně spolupracoval peer konzultant Zdeněk Heřt, který sídlí v zimní zahradě chráněného
bydlení. S klienty vařil zdravé recepty, vedl některé z komunit a vyrážel za kulturou a na výlety.
S kolegyní peerkou z nemocnice Bohnice na podzim rozjeli terapeutické peerské skupiny zaměřené na
recovery (zotavení).
Několik klientů chráněného bydlení využívalo během roku i terapeutické skupiny vedené
M. Štochlovou.
ZAJÍMAVOSTI
Celkem jsme s našimi klienty strávili 6 692 hodin věnovaných jednotlivým úkonům, z toho více jak 2 400
hodin jsme řešili nácviky související s péčí o domácnost a přes 1 900 hodin podporovali klienty v oblasti
péče o jejich zdraví.
Dohromady jsme na všech bydleních uspořádali 858 komunit a společně na nich strávili 544 hodin.
Na podzim roku 2017 jsme v rámci Evropských strukturálních fondů podali žádost o zavedení
multidisciplinárního týmu do služby chráněné bydlení, abychom zefektivnili a zkvalitnili naši stávající
praxi.
Díky práci peer konzultanta se podařilo jednomu z klientů překonat strach z letadel a alespoň se
odhodlal podívat na letiště Václava Havla, v roce 2018 plánuje dokonce svůj úplně první let v životě.
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ
V roce 2017 došlo ve službě Chráněné bydlení k několika personálním změnám, některé z nich
souvisely i se změnou koncepce služby. Obrovskou stabilitu do týmu přinášel peer konzultant, který se
díky své zkušenosti mnohem více zapojoval do rehabilitace klientů chráněných bydlení. Podporoval je
v cestě zotavení, motivoval do volnočasových aktivit a zároveň dával cenné zpětné vazby na práci týmu
chráněného bydlení z pohledu peer konzultanta.
V první polovině roku jsme se v celé organizaci věnovali mapování stávajícího fungování metodiky pro
práci s lidmi s duální diagnózou, ve druhé polovině roku personální stabilizaci a vzdělávání týmu,
proběhly kurzy v individuálním plánování, recovery a mnohém dalším.
Vedoucí služby a následně i kontaktní osoba pro zájemce se věnovali komunikaci s lidmi, kteří měli
zájem do naší služby vstoupit, za rok 2017 strávili přes 31 hodin komunikací s nimi a jejich okolím, přes
44 hodin trvaly informační pohovory a 62 hodin vstupní pohovory se zájemci.

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
VEDOUCÍ SLUŽBY:
Soňa Valentová – do září 2017
Aneta Jungbauerová – od září 2017
Tel.: 605 984 004, E-mail: aneta.jungbauerova@bona-ops.cz

TERAPEUTI:
Hana Novotná – do srpna 2017
Jakub Ducháč – od srpna 2017
Vlastimil Dubský – do září 2017
Barbora Čermáková – od září 2017
Petr Horyna – od října 2017
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PEER KONZULTANT:
Vladimír Rejlek – od prosince 2017

SÍDLO SLUŽBY:
Pod Čimickýcm hájem 180, Praha 8, Bohnice

OBECNÉ INFORMACE:
BONA, o,p.s. poskytuje sociální službu Podpora samostatného bydlení na území hl. m. Prahy lidem
s duševní poruchou za účelem zvyšování schopností a dovedností potřebných k samostatnému bydlení
v nechráněném prostředí. Smlouvy se uzavírají vždy na dobu určitou, nově od ledna 2018 však
maximálně po dobu 3 let.

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.

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ:
Služba je dostupná od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 na území hl. m. Prahy.
Služba je poskytována v rozsahu min. 2 hodin měsíčně. Zájemce je povinen předat doporučení
ošetřujících lékařů (psychiatra i praktického doktora). 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.

SPOLUPRÁCE S UŽIVATELI PSB:
Terapeuti spolupracují s uživateli na pravidelných schůzkách. Schůzky probíhají jak v bytech uživatelů,
tak v kancelářích PSB, ale i v terénu při řešení úředních záležitostí, při nákupech, procházkách,
kulturních akcích apod.
Pro uživatele připravují terapeuti PSB různé akce jako společné vaření, vánoční pečení či vánoční
večírek, bazárek oblečení, opékání buřtů. Dále mohou uživatelé v rámci Bony o.p.s. vyjet na dovolenou
do Chorvatska či na Moravu.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
VEDOUCÍ SLUŽBY A KONTAKTNÍ OSOBA:
Bc. Kateřina Karásková, DiS.
Tel.: 606 033 422, E-mail: 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.

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.

CÍLE:


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



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.)
s udržováním kontaktu se společenským prostředím (vztahy a spolupráce v kolektivu
a s vedoucím, chování v různých společenských situacích)
výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi (volnočasové aktivity a denní režim,
zvyšovaní kvalifikace)
uplatňováním práv, oprávněných zájmů a obstaráváním osobních záležitostí (dojednávání
podmínek s novým zaměstnavatelem, řešení dluhů, sociální zabezpečení
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.

S každým uživatelem je vypracován individuální plán obsahující cíle, kterých chce prostřednictvím
služby dosáhnout. Tyto cíle by se měli být z velké části v souladu s cíli služby. Chráněné pracoviště se
stává bezpečným a zároveň adekvátním prostorem, kde může uživatel poznávat své silné stránky,
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naučit se s nimi pracovat a dále je rozvíjet. Může získat zkušenost v různých sociálních situacích
a vyzkoušet si více činností, aby pro sebe do budoucna mohl zvolit vhodné pracovní uplatnění. Míra
podpory i kompetencí je individuální, reaguje na dovednosti uživatele a vychází z jeho potřeb. Udržení
nebo zvyšování soběstačnosti tedy plynule navazuje na získání potřebné sebedůvěry. Smysluplná
činnost dodává životní energii, motivaci a chuť se dále zdokonalovat. Život je nepřetržitá výzva
k seberealizaci a růstu.
„Člověk je tím, co vyrábí.“ Tomáš Garrigue Masaryk

SHRNUTÍ ROKU 2017:
Rok 2017 byl ve službě sociální rehabilitace oproti předchozím letům spíše stabilizační. Vzhledem
k personálním změnám v rámci terapeutického týmu i celé organizace jsme se tentokrát více soustředili
na interní potřeby. Naší snahou bylo zkvalitnění spolupráce a větší propojenost služeb v rámci
organizace. Na úrovni vedení byla tématem péče o zaměstnance (systém porad, odměňování,
vzdělávání apod.). Ke konci roku tým svým příchodem obohatila kolegyně Ivana Jirsová na nové pozici
peer konzultant. V roce 2017 jsme zaznamenali nárůst počtu zájemců o službu. 85% zájemců, kteří
splnili potřebná kritéria, tento rok také zároveň do služby nastoupilo. Celkově bylo ve službě sociální
rehabilitace podpořeno 64 uživatelů.

NOVINKY A PODROBNĚJŠÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH CHRÁNĚNÝCH
PRACOVIŠŤ:

TEXTILNÍ DÍLNA – Žitná 23/610, 110 00 Praha 1
Vedoucí terapeutka: Bc. Barbora Fílová
Email: jednabedna@bona-ops.cz
Telefon: 222 231 018
Mobil: 730 578 296
Terapeutka: Bc. Bibiana Takáčová
Email: bibiana.takacova@bona-ops.cz

Celkem poskytla dílna v roce 2017 službu sociální rehabilitace 11 lidem. Během roku odešel na
otevřený pracovní trh 1 uživatel.
Aktivita v rámci chráněného pracoviště:
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.
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Zajímavé zakázky v roce 2017:





Celý rok jsme průběžně šili potravinové sáčky
pro neziskovou organizaci Bezobalu, která
v rámci své činnosti provozuje obchody
s potravinami v znovupoužitelných obalech.
Ušili jsme 35 panenek pro Dům zahraničních
služeb.
Navázali jsme spolupráci s Vnitroblokem,
multifunkčním útočištěm pro všechny kreativní
duše, kde můžete nově zakoupit i výrobky
z naší dílny.

Novinky ve výrobě: vánoční andílci
Pokračuje výroba tašek, medvídků, náušnic, kosmetických taštiček, pastelkovníků, obalů na knihy…
Personální změny v týmu terapeutů:
Od září dílna navýšila úvazky terapeutů z jednoho a půl na dva celé a ke konci roku nastoupila do dílny
na zástup nová vedoucí terapeutka.
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SKLÁŘSKÁ DÍLNA, U Drahaně 163, 181 00 Praha 8
Vedoucí terapeutka: Bc. Lucie Kohoutková
E-mail: lucie.kohoutkova@bona-ops.cz
Telefon: 283 850 400
V roce 2017 poskytla sklářská dílna službu sociální
rehabilitace celkem 10 lidem. Ze služby odešli 2 uživatelé
a oba pracují na chráněných pracovních místech. Za
odchozí uživatele přišel stejný počet nově příchozích.
Aktivita v rámci chráněného pracoviště:
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.
Zajímavé zakázky v roce 2017:




Tento rok jsme nespolupracovali na žádné větší zakázce, stejně jako rok loňský. Díky tomu se nám
podařilo dobře zásobit náš obchod JEDNA BEDNA a trhy, na které jezdíme v průběhu roku.
V roce 2017 jsme opět vyráběli medaile na Babí hru. Tento rok se počet zvedl ze 170 na 200 kusů.
Větší počet medailí se podařil vyrobit díky Nadaci Bona, která letos medaile financovala.
Na co jsme pyšní? Vydražení našeho výrobku, konkrétně kočky v kruhu zhotovené tiffany
technikou. Za dražbu se utržilo 300,- a vybrané peníze šli na kočičí útulek a depozita Kočičí naděje,
o.p.s.

Novinky ve výrobě:
V roce 2017 jsme se výrobou zaměřili na naše
nejoblíbenější výrobky. Byl však poskytnut i prostor
pro nové nápady a jejich realizaci. Jak výrobky
uspějí, nakonec vždy rozhodují naši zákazníci. Jak
tomu bývá – risk je zisk. Díky kreativitě lidí v dílně se
náš sortiment obohatil o krásné výrobky a jdeme
s hlavou vztyčenou vstříc dalším výzvám. Začali jsme
experimentovat
se
spékanými recyklovanými
šperky z lahví. Ty slavily úspěch zejména na Design
Marketu a v našem obchodě. Nově pracujeme také s pilou na sklo, kterou jsme loni získali jako
sponzorský dar od firmy IMMUNIA. Letos slavily úspěch zejména šperky. Vyrobili jsme jich sice méně,
zato si troufáme říci, že kvalitnější a mnohdy i vtipnější. Na šperkovou výrobu se více zaměříme v dalším
roce.
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DÍLNA TECHNICKÉ SLUŽBY, U Drahaně 143/b, 181 00 Praha 8
Vedoucí terapeut: Jan Kret
Telefon: 605 984 003, 283 853 090
E-mail: jan.kret@bona-ops.cz
Terapeut: Jitka Trojášková
Telefon: 605 984 005, 283 853 090
E-mail: alena.mekotova@bona-ops.cz
V roce 2017 Dílna Technických služeb poskytla službu sociální
rehabilitace 42 osobám. 10 osob dílnu opustilo, 8 jich službu začalo
využívat.
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.
Nové zakázky:
V uplynulém roce jsme zrealizovali několik nových zakázek- Firma Geco-Ke stávající zakázce údržby
zeleně v oblasti sídla firmy, jsme začali realizovat také shodnou práci v okolí nového objektu firmy.
Další novou zakázkou byla realizace nátěrů a opravy plotů a laviček v ulici Pod Čimických hájem,
zadavatel Nadace Bona.
Práce v rámci organizace:
V roce 2017 jsme v rámci organizace provedli mnoho činností – pomoc při dokončování nových
kanceláří (vrtání, malování, úklidy). Také jsme se aktivně podíleli na stěhování věcného daru – nábytku
IKEA. Prováděli jsme asistence při stěhování klientů BONY. Dále jsme realizovali více drobných
výkopových prací (drenáže pro odtok vody, svody pro kanalizaci).
Prádelna:
V uplynulém roce jsme zmodernizovali vybavení prádelny a to zakoupením dvou nových sušiček
a jedné pračky. Nadále je provoz prádelny organizován ve dvou směnách.
I nadále jsme plnili již tradiční zakázky:
Úklidy domů bytového družstva Notečská.
Údržba zeleně-Servis AZ
Údržba zeleně-Bytové družstvo Okořská
Údržba zeleně-GECO tabák, a.s.
Údržba domů CHB a PSB-Pod čimickým hájem a U Draháně.
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Novinky v dílně a provozu:
Za finanční podpory Nadace BONA jsme zakoupili profesionální drtič větví. Rovněž zakoupen druhý
křovinořez a nová motorová pila.
Personální změny:
Od listopadu na pozici vedoucího dílny nastoupil Jan Kret. V loňském roce náš tým rovněž posílila Peer
konzultantka pro oblast práce.
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KOMUNITNÍ CENTRUM JEDNA BEDNA,

ŽITNÁ 23/610, 110 00 PRAHA 1

Vedoucí komunitního centra: Bc. Barbora Fílová
Email: jednabedna@bona-ops.cz
Telefon: 222 231 018
www.jednabedna.cz,
www.fler.cz/jedna-bedna,
www.facebook.com/Jednabedna.cz

Obchod:
Obchod nabízí prodej výrobků chráněných
pracovišť BONA, o.p.s., a jiných
neziskových
organizacích
nebo
psychiatrických nemocnic. Návštěvnost
obchodu po rekonstrukci, která proběhla
v předchozích letech, stále stoupá a máme
více a více zákazníků, kteří se k nám rádi
vracejí.
Otevírací doba:
Pondělí – pátek 10:00 - 19:00
Sobota – neděle 10:00- 16:00
V průběhu služby sociální rehabilitace, které je poskytována i v rámci ochodu si uživatelé osvojují
jednání se zákazníky a další činnosti související s prodejem, např. péče o prostory obchodu v oblasti
úklidu, práce v účetním systému Cézar, obsluha platebního terminálu, pomoc s oceňováním zboží
a jeho instalací v obchodě nebo pomoc s pořádáním výstav v rámci galerijní části.
Novinky v provozu:
Během roku jsme navázali novou spolupráci s obecně prospěšnou společností Dobromysl a občanským
sdružením Fokus Praha a Fokus Mladá Boleslav, díky kterým máme v našich bedničkách krásná mýdla,
dárkové tašky či medvídky.
Další novinkou jsou také pastelky a pera s logem Jedné Bedny, jejímž nákupem přispějete na chod
obchodu.
Výrobky našich chráněných pracovišť je možné zakoupit i v dalších obchodech po celé Praze (obchůdek
Borůvka, Eliášův obchod, hotel Adria, prodejna U Džoudyho).
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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,
promítání filmů nebo přednáškových činností. Dále jsou zde
pořádány kurzy Tiffany vitráží pro širokou veřejnost nebo workshopy
na výrobu textilních náušnic.
V galerii se v roce 2017 konalo celkem 9 výstav (kresby, malba,
fotky…).

PORADNA BONsay
Poradna pro veřejnost stále probíhá v prostorách komunitního centra jednou týdně (úterý od 15h do
19h). 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.

SOCIOTERAPEUTICKÉ CENTRUM U KOCOURA
U DRAHANĚ 143/B, 181 00 PRAHA 8
Kontaktní osoba: Jan Kret
E-mail: jan.kret@bona-ops.cz
Telefon: 605 984 003/ 283 853 090
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.
Prostor je možné využívat také na různá setkávání, porady, výběrová řízení nebo individuální schůzky.
Setkává se zde např. peersky vedená skupina zaměřená na Cesty k zotavení.

TRAFIKA,

ÚSTAVNÍ 91, PRAHA 8

Email: trafikbona@seznam.cz
Telefon: 284 016 118
V hlavní budově Psychiatrické nemocnice Bohnice provozujeme obchůdek, kde si můžete zakoupit
tiskoviny, drogistické zboží, občerstvení a výrobky, 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 BONA, o.p.s. je možné za určitých podmínek získat zkrácený pracovní úvazek na více než 60
chráněných pracovních místech. Zájemci musí splňovat stanovená kritéria pro danou pozici
(např. pracovní a řemeslné dovednosti), podmínkou je také uznaná invalidita. Většinou se jedná o
uživatele, kteří úspěšně prošli službou sociální rehabilitace.

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 veřejné 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

PSYCHOTERAPIE V BONA, O.P.S.
PSYCHOTERAPEUTICKÁ SETKÁVÁNÍ
Díky podpoře MHMP jsme mohli třetím rokem realizovat projekt s názvem „Edukační a
psychoterapeutické skupiny pro uživatele služeb BONA, o.p.s.“. Osobou odpovědnou za realizaci
projektu byla Mgr. Magdalena Štochlová. Celkem probíhaly 2 skupiny: Modrá skupina a Zelená skupina.
Návštěvnost skupin:
Název aktivity
2017

Počet aktivit/hodin

Počet účastí / počet
osob / nově 2017

Omluvy

Modrá skupina (1x3týdny)

15/22,5

53/14/4

82

Zelená skupina (1xtýdně)

35/52,5

142/12/3

183

Vysvětlivky: Počet účastí je počet lidí, které kdy na skupinu přišli. Počet osob - každý počítán jednou.
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V roce 2017 došlo k dočasnému ukončení skupin pro rodinné příslušníky z důvodu nezájmu. V roce
2018 plánujeme otevřít skupiny pro klienty s duální diagnózou, RECOVERY (peersky vedená skupina)
a svépomocné skupiny

PROJEKT
„ROZVOJ
CENTRA DVOJÍ SVĚT“

KOMUNITNÍHO

V roce 2017 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.
Projekt jsme úspěšně ukončili v dubnu 2017.
Výstupem projektu je 8 nových chráněných pracovních míst pro lidi s duševním onemocněním,
redesign obchodu JEDNA BEDNA, nové vybavení textilní dílny a zprovoznění prezenční poradny BONsay
zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví. Zároveň úspěšně funguje e-mailová poradna
BONs@y.

E-MAILOVÁ PORADNA BONS@Y










myšlenka (vzrůstající zájem o on-line služby, linky důvěry uvádějí vzrůstající trendy v počtu klientů
využívajících online služby)
metodika (vycházející ze zkušenosti na lince důvěry, z etického kodexu linek důvěry)
postupná propagace (tvorba propagačních materiálů, tiskové zprávy, osobní distribuce po
ambulancích, informačních střediscích, knihovnách, kostelech, e-mailová distribuce zástupcům
služeb pro lidi s duševním onemocněním, psychiatrům apod.), propagace probíhala ve fázích
s čekáním na poptávku
trefa do černého: PSYCHOPORTAL od uveřejnění na psychoportálu skokové navýšení dotazů (min.
14 za měsíc), v roce 2017 průměrný počet kontaktů za měsíc 28,1
za rok 2017 jsme zpracovali 337 kontaktů,
128 kontaktů přímo s tématem duševního zdraví (duševní onemocnění přímo zmíněno v textu)
ženy píší častěji než muži, 230 žen, 83 mužů, 3 neurčeno, 1 – manželé
věk klienti většinou neuvádějí
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FINANČNÍ VÝKAZY
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
(v celých tisících Kč)
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Rozvaha k 31. 12. 2017
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Přehled dotací a grantů k 31. 12. 2017
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VÝROK AUDITORA

23

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
BONA, O.P.S.

24

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
BONA, O.P.S.

25

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
BONA, O.P.S.

PODĚKOVÁNÍ
V ROCE 2017 NÁM POMÁHALY NÁSLEDUJÍCÍ FIREMNÍ
DÁRCI A DOBRODINCI:
Nadace BONA
IMMUNIA, spol., s.r.o.
Magdaléna, o.p.s.
Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
Jan Kret

DĚKUJEME VEŘEJNÝM INSTITUCÍM
GRANTOVÉ FINANCOVÁNÍ

A

NADACÍM

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát Hlavního města Prahy
Městská část Praha 1
Městská část Praha 4
Městská část Praha 5
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 13
Úřad práce Praha 8
Norway grants

NAŠI PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
Nadace BONA
Fokus Praha
Hestia
Esethelp
Green Doors
PN Bohnice
VIDA ČR
Baobab
Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví, z. s.
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví, z. s.
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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
FB: www.facebook.com/bonaops
IČ: 25732587
Datová schránka: 6t6c7s
Bankovní spojení: KB 27-601530267/0100
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