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ÚVODNÍ SLOVO

2

BONA, o.p.s. na prahu výročí 20 let
 
Zamýšlím-li se nad rokem 2018, vidím velké plány... 
 
Dnes je BONA, o.p.s. velká organizace se 120 zaměstnanci (včetně 70 OZP), s  ročním obratem okolo 30 milionů korun.
Zastáváme významnou roli v  komunitní péči v  oblasti duševního zdraví v  Praze. Jsme součástí a spolutvůrci pražské
koncepce péče o duševní zdraví včetně rozvojových strategických plánů Hlavního města Praha. Hrajeme důležitou roli
v reformě psychiatrické péče v Praze a přebíráme spoluzodpovědnost na tomto procesu.
 
V kontextu toho jsme si pro rok 2019 připravili velké změny a rozšiřování služeb. Již nyní vzniká multidisciplinární tým ve
službě Chráněné bydlení, další terénní tým bude nově fungovat na Praze 4, v rámci podpory zaměstnávání přijmeme IPS
pracovníky. Náš současný tým rozšíříme o dalších 14 spolupracovníků. Tím vším se chceme zapojit do procesu Reformy
psychiatrické péče a pomoci s přechodem desítek pacientů z Psychiatrické nemocnice Bohnice do komunitní péče.
 
K  reformě se hlásíme a podporujeme ji, protože chceme, aby v  Praze vznikla plnohodnotná síť komunitních sociálně
zdravotních služeb. Umožní to mimo jiné, aby lidé hospitalizováni v PN Bohnice, často ze sociálních důvodů, byli schopni
přejít zpět do svých vlastních bydlení.
 
V roce 2019 naše organizace oslaví dvacetileté výročí svého fungování. My toto výročí oslavíme velkými změnami, které
nám přinesou nejen nové možnosti, ale také nové výzvy, nové nastavení procesů v organizaci.
 
Jsem si jist, že to všechno zvládneme, neboť BONA, o.p.s. má úžasný tým zaměstnanců, kteří svou práci dělají ze srdce a
velmi zodpovědně. Děkuji Vám. 

Aleš Lang, ředitel BONA, o.p.s.



POSLÁNÍ

Již téměř dvacet let poskytujeme odbornou pomoc lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým a s
úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život. 
 
Našim klientům a klientkám vedle odborného poradenství pomáháme zajistit to nejzákladnější: důstojné
bydlení a práci. 
 
 
 
 
 
Obecně prospěšná společnost BONA, o.p.s. byla založena Nadací BONA a MUDr. Zdeňkem Bašným za účelem zajištění
provozu sociorehabilitačních služeb pro lidi s duševním onemocněním v rámci realizace projektu Psychosociální síť
Nadace BONA. 
 
Od 29. ledna 1999 je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského obchodního soudu v Praze - oddíl O,
vložka 91.
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Lidem  ve věku 18-64 let, kterým duševní nemoc výrazně ovlivnila jejich dosavadní život. Jde o onemocnění z okruhu
psychóz (např. schizofrenie) nebo poruch nálad s psychotickými příznaky. 
 

Chráněné bydlení

Podpora samostatného bydlení

Sociální rehabilitace (oblast práce)
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Služba poskytuje lidem s duševním onemocněním dočasný bezpečný prostor k znovunalezení sebe sama jako důstojného
člověka. Jejím smyslem je podpora v nastartování individuálního procesu zotavení a provázení při opětovném návratu do
společnosti.

Chráněná bydlení máme celkem 4 a jsou skupinová. V každém z nich společně bydlí a podílí se na jejich chodu  13 - 15 lidí.
Výhodou společného bydlení je možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost, vzájemně se  od sebe učit a
pomáhat si na cestě k zotavení. Je to také dobrý trénink sociálních dovedností.  

Kocourkov
Kapacita:  14 osob
Adresa:  U Drahaně 144, 181 00  Praha 8

Vila Jitka
Kapacita:  15 osob
Adresa:  U Drahaně 163, 181 00  Praha 8

Chráněné bydlení 200
Kapacita:  13 osob
Adresa:  Pod Čimickým hájem 200, 181 00  Praha 8

Chráněné bydlení 201
Kapacita:  14 osob
Adresa:  Pod Čimickým hájem 201, 181 00  Praha 8

Sídlo služby
Adresa: Pod Čimickým hájem 178/3, 181 00  Praha 8

Vedoucí služby
Mgr. Petr Vítek
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Práce s klientem

Mnoho lidí obracející se na službu Chráněné bydlení zažilo delší
hospitalizaci v  psychiatrické nemocnici a pro návrat do běžného života
potřebují bezpečné prostředí, kde by si mohli obnovit dříve osvojené
dovednosti, naučit se nové a hlavně získat potřebnou naději a sebedůvěru,
že to v  životě navzdory náročnému onemocnění zvládnou. Tým kolegů na
chráněném bydlení je schopen poskytnout těmto lidem zázemí a podporu
při naplňování jejich přání a potřeb.

Výhodou chráněného bydlení je možnost každodenního kontaktu s  lidmi
využívajícími službu, díky čemuž mohou čerpat velmi intenzivní podporu.
Společně sestaví individuální plán a následně hledají dílčí krůčky směřující
k jeho naplnění. Jednotlivé cíle se mohou týkat podpory v domácnosti, s péčí
o vlastní osobu, hospodařením s  financemi, volnočasovými aktivitami,
vztahy, zdravím, případně úředními záležitostmi.

Na každém skupinovém bydlení probíhají od pondělí do pátku společná
setkání spolubydlících a kolegů z  týmu, kde je prostor na sdílení zážitků
z  předchozích dní, plánů na ty následující a případných sporů nebo
provozních záležitostí. 
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Rok 2018 

Vize služby – během roku 2018 jsme promýšleli další směřování služby Chráněného bydlení s  ohledem na zahraniční
trendy a zejména reformu psychiatrické péče v ČR, výsledkem bylo mimo jiné naplánované rozšíření služby o individuální
chráněné bydlení.
 
 
Práce s  lidmi s  duální diagnózou  – v  rámci roku 2018 jsme využívali získané znalosti pro zkvalitnění metodiky práce
s lidmi s duální diagnózou na chráněných bydleních.
 
 
Multidisciplinární přístup  – během roku jsme čerpali inspiraci z Center duševního zdraví a připravovali se na posílení
týmu o kolegy se zdravotnickým, adiktologickým a psychologickým přesahem.
 
 
Recovery přístup – díky zkušenému peer konzultantovi ve službě a školení celého týmu v recovery přístupu jsme se ještě
více zaměřili na zplnomocňování klientů, a to i v zapojení do provozních procesů na skupinových bydleních.

Cíle služby

Kapacita služby:  57 Počet klientů:  82 Muži:  52         Ženy:  30
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Profesní spolupráce

Dlouhodobě spolupracujeme s oddělením 4 Psychiatrické nemocnice Bohnice na podpoře hospitalizovaných pacientů
zařazených mezi zájemce o službu Chráněné bydlení. Společně se scházíme, mapujeme změny a organizujeme společné
schůzky se zájemcem, jeho ošetřujícím lékařem na oddělení a případně dalšími spolupracujícími subjekty (case manager,
opatrovník, rodina atd.). Díky tomu se podařilo zefektivnit a zkrátit hospitalizace u některých našich stávajících klientů.

U některých klientů jsme začali spolupracovat s  adiktologickými organizacemi, společně jsme se snažili o podporu
v abstinenci. Velmi dobrou zkušenost máme se spoluprací s Centrem duševního zdraví pro Prahu 8, kde jsme byli součástí
Open dialogů s klientem a jeho rodinou. Novinkou bylo navazování kontaktů s nově vzniklým týmem Centra duševního
zdraví pro Prahu 9.

Doplňkové aktivity 

Jako již tradičně od jara do podzimu
probíhalo mnoho grilování. Před Vánoci
klienti společně se zaměstnanci a lidmi z
řad veřejnosti chodili Mikuláše a konalo
se také tradiční vánoční setkání, na které
jsou zváni i bývalí kolegové a klienti. 

10



11



PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba poskytující lidem s duševním onemocněním z okruhu psychóz
podporu ve zvládání nároků běžného života. Smyslem této služby je podpora v nastartování individuálního procesu
zotavení s důrazem na rozvoj dovedností a podporu v samostatnosti.

Sídlo služby
Adresa:  Pod Čimickým hájem 180/7, 181 00  Praha 8 

Práce s klientem

Vzájemný vztah klienta a pracovníka je založen na partnerství. Společně pracují na cílech, které si klient ideálně sám nebo
s naší motivací určí. Klienti se často na začátku spolupráce učí pečovat o byt, ve kterém žijí. Naše spolupráce a podpora
často spočívá v motivaci k sociálním kontaktům, k dodržování denního režimu, nástupu do práce, finanční gramotnost
atd. Šíře podpory, jakou můžeme klientům poskytnout, je veliká. Řídíme se vždy hlavně individualitou klienta.

Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně a podle intenzity, kterou si klient určí nebo na které se spolu s pracovníkem
dohodnou. Kromě osobního kontaktu, který je pro nás důležitý, jsme s klienty v kontaktu i telefonicky či mailově.

Vedoucí služby
Mgr. Aneta Jungbauerová
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Rok 2018 

Kapacita služby:  46 Muži:  31         Ženy:  22

Cíle služby

Počet klientů:  53

Vize služby – během roku 2018 se služba Podpora samostatného bydlení připravovala na rozšíření své působnosti. Od
prosince 2018 vzniká nový Terénní tým pro Prahu 4 a postupně navazuje spolupráci s klienty, kteří zde žijí. Služba probíhá
formou case managementu. V tomto roce došlo také ke stanovení maximální doby využívání služby do terénních bytů na
Praze 8, a to na 3 roky. Cílem je podporovat klienta v hledání a udržení vlastního bydlení. 
 
 
Multidisciplinární přístup  – směřujeme k tomu, aby služba byla poskytována komplexně, tedy součástí týmu budou
kromě sociálních pracovníků a peer konzultanta také pracovníci se zaměřením na psychoterapii, zdravotní služby,
adiktologii a podporu v zaměstnávání.
 
 
Vzdělávání - všichni pracovníci služby absolvovali kurz Case management, jehož principy v současnosti promítají do své
práce s klientem. K procesu zotavení se přistupuje komplexně a zároveň individuálně.
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Profesní spolupráce

Spolupráce s dalšími subjekty je nezbytná. Často spolupracujeme s psychiatry klientů, case managery z Center duševního
zdraví či rodinnými příslušníky. Vnímáme tuto spolupráci jako přínosnou hlavně kvůli klientovi, který má díky tomu větší
pocit jistoty a stability. Síťování a koordinace další podpory okolo klienta je pro nás samozřejmostí. 

Doplňkové aktivity 

Pravidelně pořádáme bazárek oblečení nebo skupinový a individuální
nácvik vaření. Během letních měsíců také společné grilování.
 
Novinkou je Klub bydlení, kde se klienti schází a sdílí společně to, jak a
kde hledají bydlení, jaké mají zkušenosti. Také zde klientům
poskytujeme edukaci v tom, kde všude mohou bydlení hledat, s čím vším
při stěhování nebo před ním počítat, apod. 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE (oblast práce)

Posláním služby Sociální rehabilitace je podpořit klienta, který do služby dochází, aby zde mohl získat, zlepšit, obnovit
nebo si udržel své pracovní a sociální návyky a dovednosti, které mu následně umožní posun k vhodnému pracovnímu
uplatnění. Ruku v ruce s tím by se měla zvýšit nebo udržet i jeho soběstačnost v této oblasti.

Vedoucí služby
Bc. Kateřina Korejsová, DiS.

Sídlo služby
Adresa:  Žitná 610/23, 110 00  Praha 1 

Textilní dílna
Kapacita:  11 osob
Adresa:   Žitná 610/23, 181 00  Praha 8

Sklářská dílna
Kapacita: 9 osob
Adresa:  U Drahaně 163, 181 00  Praha 8

Dílna Technické služby
Kapacita:  40 osob
Adresa:  Čimická 223, 181 00  Praha 8
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Práce s klientem

S každým klientem je vypracován individuální plán obsahující cíle, kterých chce prostřednictvím služby dosáhnout.
Chráněné pracoviště se stává bezpečným a zároveň adekvátním prostorem, kde může klient poznávat své silné stránky,
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 klienta a vychází z  jeho potřeb. Udržení nebo zvyšování soběstačnosti tedy plynule navazuje na
získání potřebné sebedůvěry. 
 
 
Náš přístup je partnerský a podpůrný, zároveň dává prostor pro další růst a posilování přirozeného potenciálu každého
člověka. Spolupracujeme krok po kroku, od menších po vzdálenější cíle. Smysluplná činnost dodává životní energii,
motivaci a chuť se dále zdokonalovat. Život je nepřetržitá výzva k seberealizaci a růstu.

17

Doplňkové aktivity 

Soustředili jsme se mimo jiné i na pořádání skupinových aktivit zaměřených na rozvoj sociálních a pracovních dovedností
(exkurze k zaměstnavatelům, trénink asertivity, koníčky a aktivní odpočinek, zdravé sezení v zaměstnání, job klub apod.).
Celý rok byla klientům k dispozici i naše peer konzultantka.



Rok 2018 

Kapacita služby:  60 Počet klientů:  77 Muži:  45         Ženy:  32

Vize služby – v roce 2018 jsme se v  rámci služby Sociální rehabilitace zaměřili na přípravu implementace metody IPS
(Individual Placement and Support), obdoby podporovaného zaměstnávání. Zaměstnanci se účastnili stáží ve spřátelených
organizacích, prošli vzděláváním a následně začali vytvářet základy pro implementaci (metodika, náplň práce, vstupní
formulář pro uživatele apod.).
 
 
Vzdělávání - vedoucí služby a jednotlivých pracovišť absolvovali kurz IPS - podporované zaměstnávání lidí s duševním
onemocněním v rámci přípravy na zavádění této metody do služby. 
 
 
Profesionální zázemí  – pozitivní posun jsme zaznamenali v  oblasti vybavenosti našich středisek. Nácvik pracovních
dovedností by měl probíhat v  adekvátním prostředím, které odpovídá běžným podmínkám a uživatele dále
neznevýhodňuje. Naši uživatelé mohou díky nákupu profesionálního vybavení získat potřebné zkušenosti a dovednosti,
které výrazně zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
 
 
 

Cíle služby
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Textilní dílna

Celkem poskytla dílna v  roce 2018 službu Sociální rehabilitace 12 lidem. Během roku odešli na otevřený pracovní trh
3 klienti.
 
 
Aktivita v rámci 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.
 
 
Zajímavé zakázky
    
Celý rok jsme průběžně šili potravinové sáčky pro neziskovou organizaci Bezobalu, která v rámci své činnosti provozuje
obchody s potravinami v znovupoužitelných obalech.
 
Nově jsme navázali spolupráci s firmou „Potěšpsa.cz“, které dodáváme ručně vyráběné hračky pro psy.
 
Dále jsme se účastnili exkurze v  neziskové organizaci Lemniskáta, kde jsme vymysleli společný projekt výroby
recyklovaných notesů (z džínů, sloního trusu, kelímků od kávy), kterým naše dílna šije gumičky na uchycení a propisku
z nevyužitých šlí („kšand“).
 
Vyrobili jsme ceny do soutěže Jupí sirup.
 
A nově jsme začali spolupracovat s e-shopem Yourstar, kam šijeme pastelkovníky a autíčkovníky.
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Sklářská dílna

V roce 2018 poskytla sklářská dílna službu Sociální rehabilitace celkem 10 lidem. 1 klient odešel na otevřený pracovní trh a
1 na trh chráněný.
 
 
Aktivita v rámci 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
 
Nově jsme navázali spolupráci s  organizací SEVEN CUP GOLF TOUR, která
pořádá golfové turnaje. Část výtěžku z turnajů dávají na Karolínku a Rozárku
– dvojčátka, která neměla při vstupu do života tolik štěstí. Sklářská dílna
dodávala trofeje ke každému turnaji a vyrobila i poháry pro nejlepší hráče.
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Dílna Technické služby

V roce 2018 dílna Technické služby poskytla službu Sociální rehabilitace celkem 36 osobám. 2 klienti získali chráněné
pracovní místo.
 
 
Aktivity v rámci 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.
 
 

Zajímavé zakázky
 
Nově realizované zakázky v roce 2018 se povětšinou týkaly recyklace dřeva v naší
vznikající dílně Hobline a jeho využití pro výrobu ptačích budek, čmelínů,
hmyzích hotelů apod. 
 
Pro firmu Nautis jsme zhotovili vyvýšené dřevěné záhony, pro NADACI Bona ptačí
budky a krmítka.
 
Ve spolupráci s NADACÍ Bona jsme revitalizovali zahradní prostor Pod Čimickým
hájem 178/3.
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PŘÍBĚH TAMARY

Jmenuju se Tamara a chtěla bych Vám říct svůj příběh. Když mi bylo 11 let, zemřeli mi rodiče a já i mých 5 sourozenců jsme
osiřeli. Já a druhá nejmladší ségra jsme se ocitli v dětském domově, z kterého si mě vzala do péče v mých 15 letech starší
ségra. Chvilku to fungovalo, ale pak se množily neshody s  jejím přítelem, a proto jsem se v  17 letech odstěhovala ke
kamarádce. Kamarádka mi zemřela při autonehodě a její bratr mě chvilku poté vyhodil z bytu. 
 
V 19 letech jsem tak skončila na ulici, kde jsem začala brát pervitin a kouřit marihuanu. Spávala jsem v šachtě od výtahu a
na různých ubytovnách. V říjnu 2013 na mě přišla toxická psychóza a tím se rozjela moje schizofrenie. Vedoucí ubytovny,
na které jsem v té době bydlela, na mě zavolal sanitku. Do ní jsem odmítla nastoupit a nechala se odvézt až třetí sanitkou,
do níž jsem vlezla pouze za doprovodu policisty. Záchranář mi řekl, že jedem do Krče, ale já se ocitla v  Bohnicích na
pavilonu 27. 
 
Při první atace jsem měla pocit, že mám kamery ve vočích, bála jsem se jezdit autobusem, tak jsem chodila z Libuše na
Budějovickou pěšky. Měla jsem záporný hlasy, které mi říkaly, že jsem neschopná, úplně k ničemu a že mě stejně zabijou.
Po 14 dnech na pavilonu 27 jsem podepsala revers, přijela na ubytovnu a schíza přišla znova. Na ubytovně jsem přivrtávala
okno, aby mi tam nikdo nevlezl, seděla jsem celou noc pod stolem na recepci a vedoucí ubytovny nevěděl, co se mnou.
Myslela jsem, že mám všude odposlechy, a proto jsem rozšlapala telefon. Po 14 dnech venku jsem si sama došla na příjem
Psychiatrické nemocnice Bohnice. 
 
Byla jsem chvilku na pavilonu 8, pak mě dali na pavilon 2 a během léčby trvající něco přes rok jsem prošla dalšími pěti
pavilony v Bohnicích. Tam mi stanovili diagnózu paranoidní schizofrenie a požádali o invalidní důchod. Navzdory lékům
hlasy přetrvávaly a trvají až dodnes. Když jsem byla v Psychiatrickém centru Praha, tak jsem se sociálním pracovníkem
řešila, kde budu bydlet. Uvědomila jsem si, že nemám kam jít, protože sestry již měly své rodiny a já si nedokázala
představit, že bych tam s nima mohla žít. 
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Sociální pracovník se mnou mluvil o možnosti chráněného bydlení a na další schůzce mě rovnou vzal na pohovor
k  pracovnici BONY. 2 měsíce na to mi volal pracovník z  bydlení, že bych mohla nastoupit. Měla jsem zvláštní pocit,
nevěděla jsem, zda tam jít, jestli to pro mě bude dobré. Teď jsem ráda, že jsem do BONY šla.
 
V listopadu 2014 jsem tak nastoupila do chráněného bydlení a tehdy nebyla schopná vyjít sama ven, měla jsem pocity, že
mě někdo pronásleduje a že mi chce ublížit. Ve stejný den nastoupila na bydlení ještě další slečna, se kterou jsem se hned
skamarádila. Zpočátku mě všude doprovázela a pomohla mi se naučit chodit sama ven. Vařit a uklízet jsem už tak nějak
uměla, ale chyběly mi mezilidský vztahy. Velmi rychle jsem se začlenila do komunity a naučila se pravidelně brát léky. 
 
S  pracovníky bydlení jsme na začátku řešili dávky hmotné nouze, protože jsem neměla nárok na výplatu invalidního
důchodu. Společně jsme vytvářeli měsíční finanční plány a řešili exekuce, kterých jsem měla za zhruba 300 000,- Kč.
S pracovníky bydlení se podařilo vyřídit výplatu invalidního důchodu, ale byla mi přiznána pouze ve výši 3 200,- Kč.
 
Po nějaké době mě začalo štvát být závislá na dávkách hmotné nouze, a tak jsem s  pomocí terapeuta v  létě roku 2015
nastoupila na chráněné pracovní místo od BONY. Do té doby jsem měla zkušenost s  prací v  baru a masně, ale nic na
pracovní smlouvu. Ze začátku jsem práci nezvládala, měla jsem hlasy, divné pocity, nevěděla jsem, kam co dát. Po 4
měsících jsem se ale zapracovala a vydělávala kolem 4 500,- Kč za poloviční úvazek. Práce mi pomáhala zahánět hlasy,
měla jsem ze sebe dobrý pocit a zvýšilo se mi sebevědomí. Získala jsem svou první pracovní smlouvu v životě, kterou jsem
byla schopná udržet. Nyní již pracuji na stejném místě přes 3 roky a dosáhla jsem na smlouvu na dobu neurčitou, což je
skvělý.
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Společně s přiznaným důchodem jsem tak měla rozpočet kolem 7 700,- Kč. Po 2 měsících mi na výplatu a invalidní důchod
skočili exekutoři a měsíčně mi strhávali zhruba 600,- Kč. Kdybych nepracovala a zůstala na dávkách v hmotné nouzi, měla
bych 6 800,- Kč, tedy pouze o 300,- Kč méně. Při první exekuční srážce jsem dostala obrovskou úzkost, že budu bez peněz
a přijdu o střechu nad hlavou a zvažovala jsem, že v  práci skončím, protože to nemá smysl. Rozhodla jsem se tomu
vzdorovat a hledala si přivýdělek, abych mohla vyžít.
 
Původně jsem myslela, že budu muset na chráněném bydlení zůstat 5 let, protože jsem se necítila na to jít bydlet sama. Po
necelých třech letech jsem ale dostala nabídku tréninkového bytu od BONY. Nejprve jsem měla smíšené pocity, že to
nezvládnu, že nebudu mít nad sebou takovou ochranu, ale pracovníci na bydlení mi dodali odvahu a já jsem se do bytu
přestěhovala. Teď vím, že jsem udělala dobrý krok, bydlím s dvěma spolubydlícíma, sedli jsme si, nakupujeme a vaříme si
společně a snažíme se spolu trávit i volný čas. S pracovníky Podpory samostatného bydlení řešíme exekuce a trénujeme
vaření. Už se mi povedlo splatit tři exekuce.
 
BONA mi pomohla udělat velký životní krok. Bydlím v tréninkovém bytě a pracuji na chráněném místě na tři čtvrtě úvazku,
kde bych si, nebýt exekučních srážek, vydělávala 8 600,- Kč čistého. K tomu si ještě pravidelně přivydělávám jako lektorka
volnočasových aktivit a dohromady s důchodem je tak můj měsíční rozpočet 13 000,- Kč. To je fajn, když to srovnám se
situací před 4 lety, kdy jsem neměla ani korunu a byla odkázaná na dávky v hmotné nouzi.
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DALŠÍ SLUŽBY A AKTIVITY

Zaměstnávání OZP

Poradenství

Komunitní centrum JEDNA BEDNA

Další projekty

Destigmatizace
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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 klienty, kteří úspěšně prošli službou Sociální rehabilitace.
 
Přibližně 32 zaměstnanců využívalo v roce 2018 zároveň službu sociální rehabilitace, jako při zvládání pracovních nároků.
 
 
Pracovní pozice nabízíme v několika různých oblastech:
 
Technické služby BONA, o.p.s. – 34 pracovních míst - údržba veřejné zeleně, úklidy společných prostor domů, pomocné
práce na statku
 
Prádelna – 3 pracovní místa - jednání se zákazníky, praní, sušení a žehlení prádla
 
Trafika – 4 pracovní místa - asistence při prodeji, doplňování zboží
 
Hobline (truhlářská dílna) - 2 pracovní místa -  práce se dřevem - výrobky vhodné do zahrad (čmelíny, ptačí budky,
vyvýšené záhony), zahradní nábytek
 
Textilní dílna – 9 pracovních míst - výroba textilního zboží, účast na trhových a prodejních akcích
 
Skleněný kocour (sklářská dílna) – 9 pracovních míst - výroba vitráží, spékání skla, účast na trhových a prodejních akcích
 
Komunitní centrum JEDNA BEDNA - 4 pracovní místa - jednání se zákazníky, péče o vzhled obchodu, pomoc při pořádání
výstav
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Technické služby BONA, o.p.s.

Adresa:  Čimická 223/104, 181 00 Praha 8
E-mail:  TS@bona-ops.cz
Tel.:  605 984 003
 
Dílna Technické služby pracuje také zakázkově v rámci Prahy 8. Nabízíme sezónní práce venku (úklid ploch, hrabání listí,
sekání a odnos trávy, odklízení sněhu, drobné řemeslnické práce). V rámci úklidových prací pak nabízíme  úklidy
společných prostor obytných domů (zametání a vytírání chodeb, schodů a povrchů, umývání oken apod.). Po domluvě je
možné nasmlouvat také další práce a to dle našich možností a technického vybavení dílny.

Prádelna BONA

Adresa:  Čimická 223/104, 181 00 Praha 8
Email:  TS@bona-ops.cz
Tel.:  605 984 005
 
Veřejnosti nabízíme naše prádelenské služby - praní, sušení a
žehlení. Prádelnu lze využít také k praní objemnějšího prádla a to
vše za dobrou cenu a s dobrým pocitem.
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Hobline

Adresa:  Čimická 223/104, 181 00 Praha 8
E-mail:  hobline@bona-ops.cz
Tel.:  605 984 003
FB:  @hobline
Instagram:  hobline_wood
 
Hobline je příběh sociálního podniku, který se zamiloval do
dřeva. Naše výroba je tedy spjata se vším, co souvisí se
dřevem, přírodou a vším inspirativním. Mezi náš základní
sortiment patří: ptačí budky, čmelíny, hmyzí hotely nebo
vyvýšené záhony. Vyrábíme také na zakázku. 

Trafika

Adresa:  Ústavní 91, 181 00 Praha 8
E-mail:  trafikbona@seznam.cz
Tel.:  284 016 118
 
V  hlavní/administrativní 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.
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Skleněný kocour

Textilní dílna

Adresa:  Žitná 610/23, 110 00 Praha 1
E-mail:  jednabedna@bona-ops.cz
Tel.:  222 231 018  /  730 578 296
 
Mezi základní sortiment dílny patří dekorativní předměty z textilu (medvídci, panenky, náušnice) a výrobky určené pro
praktické využití (tašky, zástěry, povlaky na polštáře, obaly na knihy apod.) Nabízíme také drobné opravy a šití oděvů na
zakázku.
 

Adresa:  U Drahaně 163, 181 00  Praha 8
E-mail:  lucie.kohoutkova@bona-ops.cz
Tel.:  283 850 400  /  730 578 299
 
Mezi našimi výrobky najdete dekorativní předměty ze skla
(šperky, závěsné dekorace, medaile) a výrobky určené pro
praktické využití v domácnosti (lampičky, ozdobná
zrcadla, lžičky ze skla apod.) Rádi se pouštíme také do
návrhů, se kterými přijde přímo zákazník.
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KOMUNITNÍ CENTRUM JEDNA BEDNA

Adresa:  Žitná 610/23, 110 Praha 1
Email:  jednabedna@bona-ops.cz
Tel.:  222 231 018  /  730 578 296
Web:  www.jednabedna.cz
FB: @jednabedna
 
Obchod
 
Obchod nabízí prodej výrobků chráněných pracovišť BONA, o.p.s. a jiných
neziskových organizacích nebo psychiatrických nemocnic.
 
V průběhu služby Sociální rehabilitace, která je poskytována i v  rámci
obchodu, si klienti 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 se sociální firmou Chrpa Krnov a rozšířili spolupráci s Centrální terapií
v rámci Psychiatrické nemocnice Bohnice. Další novinkou jsou také výrobky z naší truhlářské dílny Hobline nebo textilní
placky s logem Jedné bedny, jejímž nákupem přispějete na chod obchodu.
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Výrobky našich chráněných pracovišť je možné zakoupit i v dalších obchodech po celé Praze (obchůdek Borůvka, Eliášův
obchod, hotel Adria, prodejna U Džoudyho).
 
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 2018 konalo celkem 10 výstav (kresby, malba, fotky…).

V  roce 2018 jsme se účastnili 23 trhů, kde jsme prodávali výrobky z  našich chráněných pracovišť, předváděli sklářské
řemeslo, představovali veřejnosti naše sociální služby a mluvili o tématech duševního zdraví.
 
Mohli jste nás potkat na nových i pravidelných akcích:

Trhy, prodejní a kulturní akce

Festival Mezi ploty
Dyzajn market
Festival Babí léto
Motýli v Botanické zahradě Praha
Veletrh poskytovatelů sociálních služeb
Jarmark na Náměstí Míru
Trh chráněných dílen na Vyšehradě

Čarodějnice u Café Na půl cesty
Velikonoční a Vánoční trhy pořádané Úřadem městské
části Praha 8 a Magistrátem hl. m. Prahy
Vánoční trh na Staroměstském náměstí
Vánoční firemní trhy (O2, Vodafone, Kooperativa, ČEZ,
ČSOB, ČSÚ, KPMG…)
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DALŠÍ PROJEKTY

Socio-terapeutické centrum U Kocoura

Adresa:  U Drahaně 143/b, 181 00  Praha 8
E-mail:  jan.kret@bona-ops.cz
Tel.:  605 984 003
 
Hlavní činností centra je pořádání kulturně vzdělávacích aktivit pro klienty 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. V roce 2018 prostor využívali klienti služeb a peer
konzultanti ke společnému setkávání.

Psycho-rehabilitační pobyty

Během roku 2018 jsme zrealizovali dva psycho-rehabilitační pobyty pro klienty našich služeb také díky podpoře MHMP. V
červnu to byl pobyt na českých horách spojený hlavně s turistikou, v září pak pobyt u moře. Pro klienty jsou tyto pobyty
odpočinkem a vytržením z běžného stereotypu, pro mnohé ale také aktivním trávením dovolené.
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Terapeutické skupiny

Díky podpoře MHMP jsme mohli pokračovat v realizaci projektu ve formě psychoterapeutických skupin pro klienty našich
služeb. 
 
Skupiny "Zelená" a "Modrá" se staly součástí pravidelného programu, klienti je vnímali jako potřebnou aktivitu ve své
rehabilitaci. Ve skupině lze „trénovat“ sociální interakce, které si členové mohou přenést do svého běžného života mimo
chráněné prostředí. Tematicky byly skupiny zaměřeny např. na vztahové potíže ovlivněné nemocí, zotavení, užívání
návykových látek, úzkostné stavy, hlasy, emoce a práce s nimi apod. 
 
V roce 2018 se podařilo otevřít skupinu RECOVERY, která je vedena našimi peer konzultanty, tedy lidmi  s  vlastní
zkušeností s duševním onemocněním. Je specificky zaměřena na RECOVERY (zotavení), což je v zahraničí i u nás rozšířený
a ověřený přístup k  lidem s  duševními potížemi. Skupina je vedena tematicky dle knihy „Cesty k  zotavení“ zpracované
kolektivem zahraničních autorů na základě vlastních zkušeností se zotavováním z duševního onemocnění.
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PORADENSTVÍ

Adresa:  Žitná 610/23, 110 Praha 1
Tel.:  605 984 004  (volat je možné jen v době poradny)
 
Do poradny je možné docházet každé úterý od 15:00 do 18:00 a konzultace probíhají v prostorách Komunitního centra
JEDNA BEDNA nebo po telefonu.

Poradna BONsay

Veřejnosti, lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám nabízíme také bezplatné poradenské služby, které zahrnují
sociální poradenství, pomoc při řešení obtížných životních situací, orientaci ve službách určených lidem s duševním
onemocněním nebo informace o tematice duševního zdraví. 

E-mailová poradna BONs@y

E-mail:  ipomoc@bona-ops.cz
 
Pro někoho je snazší o svých starostech a otázkách psát, než o nich mluvit. Naše e-mailová poradna je anonymní, dotazy a
odpovědi nikde nezveřejňujeme. 
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DESTIGMATIZACE

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Opět jsme se zapojili i do celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V  roce 2018 nás bylo rekordních 41
dospělých dobrovolníků a 10 dětí. Smyslem této akce je destigmatizace lidí se zkušeností s   duševním onemocněním,
propojení místní komunity s uživateli našich služeb a v neposlední řadě také péče o prostředí a přírodu, ve které žijeme a
pracujeme. Společně jsme uklízeli oblast Drahanského údolí a to trasu od Starých Bohnic (zeleň v ulici U Drahaně a Na
Pískovně) až po oblast bohnického hřbitova a bohnické vyhlídky.
 
Podařilo se nám uklidit 980 kg odpadu, nahlásili jsme skládku nebezpečného odpadu a výskyt několika desítek použitých
injekčních stříkaček na Policii ČR. Na konci úklidu proběhlo společné grilování na zahradě chráněného bydlení Vila Jitka.   
Na organizaci této akce se s námi podíleli: Spolek dobrovolných hasičů Praha 8 Bohnice a Městská část Praha 8.

Babí hra

Již po osmé se v roce 2018 v rámci bohnického festivalu Babí léto uskutečnila hra po děti a jejich blízké  -  Babí hra. Opět
jsme byli u toho a pomáhali s organizací a zajištěním stanovišť. Krásné počasí vytvořilo tu správnou atmosféru babího léta
a v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se účastnilo Babí hry přes 214 dětí. Tradiční odměnou byly medaile, sušenky a
jablka. Jako hlavní cena byla předávána stolní hra s obrázky s tematikou rehabilitace osob s duševním onemocněním.
 
Cílem hry je přiblížit veřejnosti, jak může probíhat rehabilitace lidí s duševním onemocněním - formou aktivního trávení
volného času, využití arteterapie, nácviku pracovních dovedností, nácviku kognitivních funkcí, seznámení se s
pomůckami pro sportovní vyžití lidí s fyzickým hendikepem a nácviku rovnováhy a dalších pohybových dovednostech.
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VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2018

Snažíme se poskytovat co nejkvalitnější a odborné sociální služby. Z tohoto důvodu pracovníci napříč sociálními službami
absolvovali v  roce 2018 řadu vzdělávacích kurzů a účastnili se konferencí, kterými si prohlubovali a zvyšovali odborné
znalosti a dovednosti.
 
Pracovníci se kromě akreditovaných kurzů určených pro sociální
pracovníky/pracovníky v  sociálních službách (mj. kurzy zaměřené na sociálně
právní minimum, prevence relapsu, psychiatrické minimum, motivační intervence,
zplnomocňování a podporu silných stránek, peer-consulting, způsoby zvládání
obtížných situací, role manažera v  sociálních službách) rovněž zúčastnili kurzu
první pomoci ZDrSEM – první pomoc zážitkem z.s. V  rámci interního vzdělávání
byli pracovníci proškoleni v práci s lidmi s duální diagnózou.
 
Z  účasti na odborných konferencích můžeme jmenovat např. Konferenci sociální
psychiatrie (s aktivní účastí našich pracovníků), národní konferenci „Spolupráce
v  psychiatrii“, kterou pořádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci
s  Evropským sociálním fondem, dále mezinárodní konferenci „Dobrá praxe
v sociálním bydlení v ČR a Evropě“ aj.

39



REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE A PROFESNÍ SPOLUPRÁCE

V současné době probíhá v České republice Reforma psychiatrické péče v gesci Ministerstva zdravotnictví (MZ). Jak uvádí
MZ ve svém tzv. Malém průvodci reformou psychiatrické péče: „Dojde k  výraznému rozšíření komunitní péče. Budou
vytvořeny nové typy služeb – centrum duševního zdraví a ambulance s rozšířenou péčí. Paralelně s tímto procesem dojde
k postupné redukci dlouhodobé lůžkové péče.“   
 
Naše organizace má významné místo v komunitní péči v oblasti duševního zdraví v Praze.  V uplynulých letech jsme se
podíleli spolu s  dalšími kolegy (Fokus Praha, Greendoors, EsetHelp, Baobab a Vida) na tvorbě pražské koncepce péče o
duševní zdraví včetně rozvojových strategických plánu Hlavního města Praha.
 
V kontextu Reformy chceme rozšiřovat naše terénní služby multidisciplinárních týmů v  Praze. V  roce 2019 bude nově
fungovat terénní tým podpory bydlení na Praze 4, v roce 2020 plánujeme vytvořit obdobný tým na Praze 14. Nejen těmito
kroky se chceme zapojit do procesu Reformy psychiatrické péče a pomoci s přechodem desítek pacientů z Psychiatrické
nemocnice Bohnice do komunitní péče.
 
Zároveň spolupracujeme s  dalšími organizacemi a Magistrátem Hlavního města Praha na tvorbě koncepce rozvoje
sociálních služeb v  střednědobém horizontu, zaměřeném na zpřístupňování sociálního bydlení lidem s  duševním
onemocněním.
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FINANČNÍ ZPRÁVA A VÝROK AUDITORA

Výkaz zisku a ztráty
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Rozvaha
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Přehled dotací a grantů
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Výrok auditora
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DÁRCI A PARTNEŘI

Děkujeme našim dárcům a podporovatelům, kteří jsou v tom námi. Podporují lidi se zkušeností s duševním onemocněním.
 

Hlavní partner
 
Nadace BONA
 
 
Veřejné instituce a poskytovatelé dotací
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát Hlavního města Prahy
Městská část Praha 8
Městská část Praha 10
Městská část Praha 1
Městská část Praha 4
 
 
Firemní dárci
 
Kofola, s. r. o.
 
 
Lidé z řad veřejnosti, kteří podporují klienty BONA, o.p.s.

Spolupracujeme
 
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Fokus Praha
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8
Centrum duševního zdraví pro Prahu 9
Hestia
ESET-help
Green Doors
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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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Správní rada
 
MUDr. Vanda Valentová
Ing. Josef Lukeš, Ph.D.
JUDr. Dana Enochová

Orgány společnosti

Dozorčí rada
 
Mgr. Tomáš Petr
Antonín Kokeš
Dan Kulhavý

Organizační forma:
IČ: 
Registrace v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení a číslo účtu: 
Účet veřejné sbírky: 
Sídlo organizace:
Datová schránka:
E-mail:
Tel.:
Web: 
FB: 

Základní údaje a kontaktní informace

obecně prospěšná společnost
25732587
oddíl O, vložka 91
KB, 27-4601530267/0100
KB, 115-710870297/0100
Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00  Praha 8
3fmvwaz
info@bona-ops.cz
283 853 163
www.bona-ops.cz
@bonaops

Ředitel
 
Mgr. Aleš Lang
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Další kontakty

Příjmový pracovník pro oblast BYDLENÍ
 
Bc. Magdalena Maxová
E-mail:  zajemcibydleni@bona-ops.cz
Tel.:  739 320 509
 
Kontaktní osoba pro zájemce o službu Chráněné bydlení
a Podpora samostatného bydlení.
 

Příjmový pracovník pro oblast PRÁCE
 
Mgr. Iva Hejzlová
E-mail:  iva.hejzlova@bona-ops.cz
Tel.:  736 483 950
 
Kontaktní osoba pro zájemce o službu Sociální rehabilitace
 

Zájemci o zaměstnání OZP
 
Bc. Kateřina Korejsová, DiS.
E-mail:  prace@bona-ops.cz
Tel.:  606 033 422
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