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Já sám si osobně vážím nejvíce toho, že kromě velkých věcí

nezapomínáme v BONĚ ani na ty drobné, z nichž se ale často skládají

důležité okamžiky v našich životech. Pro naše klienty a jejich blízké

jsme tak na jaře organizovali velký ples. 

Společně s nimi jsme se také zapojili do akce Ukliďme Česko nebo se

například podíleli na organizaci Babí hry pro veřej-

nost v areálu PN Bohnice.

Ve spolupráci s Magistrátem pořádáme psycho-rehabilitační pobyty,

které jsou pro naše klienty aktivní dovolenou a vytržením z běžného

stereotypu. Také vedeme terapeutické skupiny, kde lze „trénovat“

sociální interakce, které si členové mohou přenést do svého běžného

života mimo chráněné prostředí. 

Jádrem naší práce je péče o chráněná bydlení a podpora zaměstnávání.

Myslím ale, že tyto detaily naši organizaci skvěle charakterizují: vždy se

soustředíme na návrat do běžného a plnohodnotného života, sledujeme

zájem klienta a řídíme se moderními přístupy RECOVERY a CARe.

Aktivně zapojujeme veřejnost a dbáme na to, aby jí naše služby byly

dostupné.

Naše emailová poradna je otevřena všem lidem a jejich rodinám na

bonsay@bona-ops.cz. Nabízíme pomoc při řešení obtížných životních

situací, poskytujeme informace o službách i zodpovídáme dotazy

ohledně duševního zdraví..

Naše organizace za ta dvě desetiletí

opravdu vyrostla. Dnes máme 120

zaměstnanců (včetně 70 OZP) a roční

obrat okolo 30 milionů korun.

Zastáváme významnou roli v komunitní péči v oblasti duševního

zdraví v Praze.

V kontextu toho jsme rok 2019 věnovali především rozšiřování a

profesionalizaci našich služeb. Naše týmy jsme rozšířili o odbornice s

psychologickým, zdravotnickým a psychoterapeutickým vzděláním a

vytvořili tak veskrze multidisciplinární podporu pro naše klienty. Také

jsme nasadili nový terénní tým na Praze 4, v rámci podpory

zaměstnávání jsme přijali IPS pracovníky.

Tím vším se chceme zapojit do procesu Reformy psychiatrické péče a

pomoci se vznikem plnohodnotné sítě 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.

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

ÚVODNÍ SLOVO



Již 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.

POSLÁNÍ





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  12 - 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.
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.)

1) CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

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:  12 osob
Adresa:  Pod Čimickým hájem 200, 181 00  Praha 8

Chráněné bydlení 201
Kapacita:  15 osob
Adresa:  Pod Čimickým hájem 201, 181 00  Praha 8

Vedoucí služby
Mgr. Petr Vítek
Adresa: Pod Čimickým hájem 178/3, 181 00  Praha 8

Individuální chráněné bydlení (tréninkové byty) 
Kapacita:  10 bytů
Adresa:  Pod Čimickým hájem 180, 181 00  Praha 8



Vize služby – V roce 2019 jsme ve službě navyšovali kapacitu o 9 lůžek na celkový počet 66. Stavající 4 skupinová bydlení
jsme rozšířili o podporu v tréninkových bytech, kde je možné poskytnout lidem s duševním onemocněním individuální
podporu více šitou na míru danému člověku.

Multidisciplinární přístup – v roce 2019 jsme získali kolegyně s psychologickým, zdravotnickým a psychoterapeutickým
vzděláním. Díky tomu jsme mohli lidem s duševním onemocněním poskytnout komplexní podporu. Kolegyně se
zdravotnickým vzděláním pomohly zlepšit komunikaci s ošetřujícími lékaři, edukovat ve zdravém životním stylu a
zaměřit pozornost k fyzickému zdraví. Díky psycholožce proběhlo mnoho sociálně terapeutických a podpůrných
rozhovorů a tréninků kognitivních funkcí. Kolegyně s psychoterapeutickým vzděláním, která má obrovské zkušenosti s
prací s lidmi s duální diagnózou, nám nově pomáhá v nastavení kvalitní, důsledné a přitom terapeutické práce s lidmi,
kteří se vedle psychotického onemocnění potýkají i se zkušeností s návykovými látkami.

Recovery přístup – díky kolegům peer konzultantům se snažíme v týmu dbát i na individuální proces zotavení u každého
člověka s duševním onemocněním využívajícího službu chráněné bydlení, přetváříme prostředí a službu tak, aby
posilovala silné stránky těchto lidí, stejně jako udržovala naději, že navzdory těžkostem spojeným s duševní nemocí může
každý z nás prožít smysluplný život.

Spolupráce s magistrátem  - v rámci reformy psychiatrické péče jsme intenzivně spolupracovali s magistrátem hl. m.
Prahy na řešení otázky dostupného bydlení pro lidi se  závažným duševním onemocněním, kteří jsou často odkázáni na
nízké invalidní důchody III. stupně, které nepokryjí ani náklady na komerční bydlení, nově bychom pro tyto lidi měli být
schopni zajistit důstojné bydlení napomáhající i stabilizaci jejich zdravotního stavu.

Cíle služby

Kapacita služby:  66
Počet klientů:  90
Muži:  57   
Ženy:  33



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 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. 





Praha 8
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 gramotnosti atd.
Šíře podpory, jakou můžeme klientům poskytnout, je veliká. 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 a elektronicky.

Praha 4
Stejně jako na Praze 8 musí být spolupráce mezi klientem a pracovníkem založena na partnerství. Pracujeme zde formou
case managementu, tedy přistupujeme ke klientovi otevřeně a celostně. Bereme celý jeho život jako celek a snažíme se být
podporou tam, kde spolu s klientem uznáme, že je to vhodné a smysluplné. S klientem spolupracujeme v jeho přirozeném
prostředí nebo může přijít na schůzku do kanceláře terénního týmu.

2) 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. 

Práce s klientem

Vedoucí služby
Mgr. Aneta Jungbauerová
Adresa:  Pod Čimickým hájem 180/7, 181 00  Praha 8



Počet klientů Praha 8:  36

Muži:  48     

Cíle služby
Vize služby
V roce 2019 měla BONA dva týmy. Jeden  v rámci Prahy 8, kde máme k dispozici několik tréninkových časově omezených
bytů, kde naši klienti pracují s naší podporou na zvládání přechodu do běžného života. Klienti v těchto tréninkových
bytech musí mít diagnózu z okruhu psychóz.
Druhý terénní tým začal od března 2019 fungovat na Praze 4, kde poskytujeme podporu ve formě case managementu pro
lidi z trvalým i faktickým bydlištěm na Praze 4, kteří mají některou diagnózu z okruhu SMI. Došlo k postupnému navázání
spolupráce s klienty, kteří zde žijí.
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.

Počet klientů Praha 4:  46

Ženy:  34



Profesní spolupráce

Spolupráce s dalšími subjekty je nezbytná. Často spolupracujeme s psychiatry klientů, Psychiatrickou nemocnicí Bohnice,
case managery z  Center duševního zdraví, rodinnými příslušníky a dalšími organizacemi zabývající se podporou lidi s
duševním onemocněním v rámci naší spádovosti terénních týmů. 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.
V březnu 2019 jsme pro naše klienty a jejich blízké
zorganizovali velký ples.

Pořádáme 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. 





3) SOCIÁLNÍ REHABILITACE
(oblast práce)

BONA, o.p.s poskytuje sociální službu sociální rehabilitace na území hl. m. Prahy osobám se zkušeností s  duševním
onemocněním. Jejím účelem je osvojení, zlepšení, obnovení nebo udržení pracovních a sociálních návyků a dovedností a
získání vhodného pracovního uplatnění. Nejdůležitější novinkou je zavedení podporovaného zaměstnávání metodou IPS.

Vedoucí služby
do září 2019 Bc. Kateřina Korejsová, Dis.
od září 2019 Bc. Jana Pekárková
Adresa:  Žitná 610/23, 110 00  Praha 1

Textilní dílna
Kapacita:  12 osob
Adresa:   Žitná 610/23, 181 00  Praha 8

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

Dílna Technických služeb
Kapacita:  44 osob
Adresa:  Čimická 223, 181 00  Praha 8

Podporované zaměst. metodou IPS
Kapacita: 15 osob
Adresa:  Bubenské nábřeží 306/13, 170 00, Praha 7



Kapacita služby:  64
Počet klientů:  60
Muži:  36   

Zavedení podporovaného zaměstnávání metodou IPS
V reakci na reformu psychiatrické péče, v souvislosti se střednědobým plánem MHMP a z důvodu zefektivnění služby
sociální rehabilitace, která v předchozích letech probíhala pouze ambulantní formou v chráněných dílnách, jsme službu
rozšířili o terénní formu poskytování a to konkrétně rozšířením nabídky o Podporované zaměstnávání metodou IPS.
V roce 2020 dojde k rozšíření týmu pracovních konzultantů a službu tak budeme moci poskytnout vyššímu počtu klientů.

Nastavení nového systému jednání se zájemcem
Systém jednání se zájemcem jsme vnímali jako málo efektivní, zdlouhavý, uživatelsky komplikovaný  a nevyhovující pro
obě formy poskytování služby. Došlo tedy k zjednodušení procesu - sloučení dvou typů schůzek s různými pracovníky.
V roce 2020 se budeme snažit systém jednání se zájemcem ještě více zjednodušit a především zrychlit.

Zvýšit efektivitu individuálního plánování s klienty, kteří službu čerpají dlouhodobě
Neustále se snažíme zefektivnit poskytování sociální služby a podpořit tak klienty v přechodu na volný pracovní trh. S tím
také souvisí oddělení sociální služby a zaměstnávání OZP. V roce 2019 byli vedoucí služby sociální rehabilitace a vedoucí
jednotlivých chráněných dílen i podporovaného zaměstnávání IPS proškoleni v metodě CARe (komplexní přístup v
psychosociální rehabilitaci, který usnadňuje a podporuje proces individuálního plánování a vybízí k práci s prostředím
klienta, je zaměřený na uplatňování principů zplnomocňování a posilování silných stránek uživatelů služeb).

Cíle služby

Ženy:  24



Proč jsme ho zřídili?

 
Služba podporovaného zaměstnávání, která je navržená pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Základem je
přesvědčení, že i člověk s těžkým duševním onemocněním může pracovat, pokud se podaří najít mu vhodný druh práce a
přizpůsobit pracovní podmínky. 

Tento model tak trochu smetl ze stolu myšlenku posledních tří desetiletí, kdy se v rámci pracovní rehabilitace prosazovala
strategie „natrénuj a pak pracuj“, IPS ale naopak razí přístup „nastup do práce a pak trénuj“. Tato filozofie se tedy úplně
neztotožňuje s myšlenkou, že člověk, který chce pracovat, musí podstoupit nejrůznější před přípravy na zaměstnání v
podobě například tréninkových míst nebo pracovních rehabilitací v rámci chráněné dílny. 

Bona dosud pokrývala oblast bydlení, terénní týmy potom podporují klienty v jejich přirozeném prostředí a když přišel
klient, co chtěl práci, měl možnost pracovat v jedné z našich třech chráněných dílnách. Nedokázali jsme ale uspokojit ty
klienty, kteří se zrovna neviděli ve sklářské dílně, šicí dílně nebo Technických službách. Proto přišla poptávka po týmu,
který by se takovým klientům věnoval a provedl je celým procesem hledání práce. Potřeba vycházela i ze služby
chráněného bydlení a služby podpory bydlení, kdy zde téma práce řeší mnoho klientů. Proto byla vize vytvořit prozatím
pětičlenný tým a každý z jeho členů bude pracovní konzultant pro jednu určitou oblast. V roce 2019 se podařilo pokrýt
prozatím oblast dílen a spolupracovat s klienty, kteří se chtěli z dílen udat jiným směrem.

IPS (Individual Placement and Support)

Povedlo se nastartovat úplně novou službu a navázat spolupráci s klienty z našich dílen.
Podařilo se najít vhodnou kancelář v komunitním prostoru Haly 40 přímo v areálu Pražské tržnice v Holešovicích 
Stali jsme se účastníky IPS platformy a dalších setkání z oblasti práce.
Klienty jsme začali navazovat v červenci a od té doby do konce roku prošlo službou 7 klientů, kdy 4 z nich si našli práci.

Co se povedlo?



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.

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.





4) 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.

Pracovní pozice nabízíme v několika různých oblastech:

Technické služby BONA, o.p.s. 
31 pracovních míst - údržba veřejné zeleně, úklidy společných prostor domů, pomocné práce na statku 

Prádelna 
5 pracovních míst - jednání se zákazníky, praní, sušení a žehlení prádla 

Trafika 
4 pracovní místa - asistence při prodeji, doplňování zboží 

Hobline (truhlářská dílna)
3 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



Celkem poskytovala dílna v roce 2019 službu Sociální rehabilitace 12 lidem. 

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.

Pokračujeme spolupráci s firmou „Potěšpsa.cz“, které dodáváme ručně vyráběné hračky pro psy.

Nově jsme navázali spolurpáci s Become visible s.r.o., IF Café, ŘSD ČR a Envisolution s.r.o. 

Textilní dílna



Sklářská dílna

V roce 2019 poskytla sklářská dílna službu Sociální rehabilitace celkem 7 lidem.
2 klienti odešli na otevřený pracovní trh.

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

V roce 2019 jsme pokračovali ve spolupráci s muzeem skla
Portheimka. Zde jsme pořádali kurzy Tiffany vitráží a poprvé jsme
se zúčastnili trhu Sklářská sobota. Pokračovali jsme i ve spolupráci
s golfovými turnaji  SEVEN CUP GOLF TOUR, kam jsme opět
vyráběli skleněné trofeje na zápasy a závěrečné ceny pro vítěze.
Oslovila nás Nadace Olgy Havlové s prosbou o výrobu trofejí na
jejich charitativní běh.



V roce 2019 dílna Technické služby poskytla službu Sociální rehabilitace celkem 36 osobám. 2 klienti získali chráněné
pracovní místo.
Poskytujeme 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.
Také jsme ve spolupráci s  NADACÍ Bona opravili chodník před domem č.p.201 a v truhlářské dílně byla vyrobena řada
ptačích budek a hmyzích hotelů pro park PČH. U těchto výrobků jsme také zařídili finální instalaci.

Adresa:  Čimická 223/104, 181 00 Praha 8
E-mail:  hobline@bona-ops.cz
Tel.:  605 984 003
FB:  @hobline
Instagram:  hobline_wood

Naše truhlářská dílna spjata se vším, co souvisí se dřevem, přírodou a vším
inspirativním. Mezi náš základní sortiment patří: ptačí budky, čmelíny, hmyzí hotely
nebo vyvýšené záhony.

Úspěšně jsme absolvovali Akcelerační program Impact first v Hubu Praha.
V roce 2019 jsme zaměstnávali 3 zaměstnance z řad OZP.
Realizovali jsme workshop na výrobu ptačích budek na ZŠ svatého Augustina
Spolupracuje s firmou Potěš Psa-psí pelechy a hračky(společný projekt s Jedna Bedna)
Vyrábíme také na zakázku: skříně,stoly a jiný nábytek na míru koncových zákazníků.

Dílna Technické služby

Hobline



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.

V roce 2019 jsme otevřeli další prádelnu Na Bulovce,
kde vznikla 3 nová pracovní místa. Celkem tedy
prádelny poskytují 4 podporovaná pracovní místa.

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.

Trafika



Adresa:  Žitná 610/23, 110 Praha 1
Email:  jednabedna@bona-ops.cz
Tel.:   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.

KOMUNITNÍ CENTRUM JEDNA BEDNA

Novinky v provozu

Neustále se snažíme o nové komise, aby měli zákazníci velký výběr - nově jsme navázali spolupráci s firmami: Becalel,
SEMiTAM, DobroDílo. Sortiment jsme rozšířili o dětská trička, dětské šaty, dámská trička,  bezobalové sáčky na zeleninu,
hračky pro kočky se šantou, látkové pexeso pro děti, obal na tablet a na notebook. V nabídce jsou také výrobky z  naší
truhlářské dílny Hobline.



Výrobky našich chráněných pracovišť je možné zakoupit i v dalších obchodech po celé Praze (obchůdek Borůvka, Eliášův
obchod, hotel Adria).

Rekonstrukce galerie

Prostory galerie byly určené pro prezentaci umělecké tvorby osob s duševním onemocněním, ale sloužily i jako místo pro
setkávání a komunikaci odborníků i veřejnosti, pořádání besed, literárních čtení, promítání filmů nebo přednáškových
činností. Na konci roku 2019 jsme prostory galerie přetvořili v místo pro rehabilitaci.

V  roce 2019 jsme se účastnili 34 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
Veletrh poskytovatelů sociálních služeb
Jarmark na Náměstí Míru
Vánoční trhy 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 a velikonoční trhy na Staroměstském náměstí
Vánoční firemní trhy (O2, Vodafone, Kooperativa, ČEZ,
ČSOB, ČSÚ, KPMG…)





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 jsme rozšířili naše terénní služby multidisciplinárních týmů v  Praze. V  roce 2019 začal 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.

5) REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE A PROFESNÍ
SPOLUPRÁCE





6) FINANČNÍ ZPRÁVA 
A VÝROK AUDITORA

Výkaz zisku a ztráty



Rozvaha



Přehled dotací a grantů



Výrok auditora



DÁRCI A PARTNEŘI

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 4
Městská část Praha 7
Městská část Praha 1

Firemní dárce
Kofola, s. r. o.

Individuální dárce
MUDr. Irena Bumbová

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.
EUCOMS

Lidé z řad veřejnosti, kteří podporují klienty BONA, o.p.s.



7) 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


