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1. Terénní týmy 

Jsme s Vámi tam, kde jste doma 
 

 
 

Naší prioritou je nedělat věci za vás, ale spolu s vámi. 
 

 

 

Důležitá čísla: 

● pokryto 25 % území Prahy, 

● 158 klientů, 

● pracujeme na Praze 4, 8, 12, 14, 16, 19, 20. 
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Obecný popis služby 

Fungujeme pro lidi, aby mohli žít se svými blízkými, mít kariéru i záliby. A zároveň se mohli 

zotavovat z duševního onemocnění. 

Jedná se o terénní službu, která se zaměřuje na komplexní podporu ve zvládání nároků 

běžného života. Smyslem této služby je provázet každého na cestě zotavení podporou 

v samostatnosti. Pomáháme dosahovat spokojeného a naplněného života. 

Službu zajišťuje terénní tým expertů a expertek. Umíme obsáhnout sociální, psychologický, 

adiktologický, zdravotnický a peerský pohled na každou situaci. Pomůžeme nalézt vhodného 

lékaře, a pokud je to potřeba, poskytujeme doprovod. 

Jedná se o přístup, který je založený na celostním vnímání potřeb klienta. 

Soustředíme se na zdraví, bydlení, zaměstnání, finance, trávení volného času i vztahy 

s blízkými lidmi. Podporujeme naše klienty při styku s úřady, pomáháme jim navázat kontakt 

s odborníky. 

Služba je poskytována bezplatně. 

 

 

Specifický popis služby za rok 2020 

Rok 2020 byl pro nás obdobím rozšiřování našich služeb i území, na kterém působíme. 

Zvyšovali jsme kvalitu a stabilitu našich týmů. Na Praze 4 jsme tým rozšířili o adiktologa, 

psycholožku, zdravotní sestru a další potřebné odborníky. Na Praze 8 jsme začali úzce 

spolupracovat s místím Centrem duševního zdraví pro Prahu 8, a tím se dostali do kontaktu s 

klienty v terénu na Praze 8. 

Nově jsme založili terénní tým na Praze 14, který se ke konci roku svou působností rozšířil na 

Prahu 19 a 20. V týmu nechybí case manažer/ka a IPS pracovníci/ce. Nový tým jsme založili 

i na Praze 12 a 16. 

Cílem je, aby každý tým mohl poskytnout veškerou podporu, která je potřeba pro udržení 

běžného života a následné zotavení, a to i v kritických a zátěžových životních obdobích. 

Další rozvoj bude následovat především v navazování vazeb na místní aktéry a ve spolupráci 

s partnery přímo v městských částech. Budeme propojovat síť v našich lokalitách pro podporu 

našich klientů, od městských částí, po jednotlivé lékaře i záchranné složky. Ve všech týmech 

budeme rozšiřovat multidisciplinaritu, abychom pro klienta zajistili co největší možnosti co 

nejjednodušeji 
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2. Sociální rehabilitace 

Práce pro lepší život 
 

 
 

 

Společně hledáme cestu k dobře placené práci, 

zlepšení sebevědomí a plynulému návratu ke 

svému životu. 
 

 

Důležitá čísla: 

● 98 klientů, 

● 14 nalezlo zaměstnání na volném trhu, 

● 38 zaměstnavatelů se stalo našimi partnery. 
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Obecný popis služby 

Vrátit se do zaměstnání může být po dlouhé hospitalizaci velmi náročné. K tomu slouží naše 

služba sociální rehabilitace, která lidem pomáhá ujasnit si svá přání a poskytne jim podporu 

při stanovení konkrétních cílů. Na těch pak společně pracujeme s cílem osamostatnit se. 

Služba je vhodná i pro klienty, kteří neprošli dlouhodobou hospitalizací, ale mají zájem hledat 

zaměstnání. 

Lidé u nás mohou využívat tréninkových pracovišť a dílen, kde si připomenou základy a 

rozvinou své schopnosti. Nabízíme i možnost zaměstnání, popřípadě intenzivní podporu při 

hledání práce na volném trhu. Klienti mohou vždy využít podporu našich pracovních 

konzultantů. Zároveň se snažíme klientům vytvářet co největší prostor pro vlastní 

rozhodování. 

Většina našich služeb je poskytována na území Prahy 8. Na Praze 1 provozujeme textilní 

dílnu, komunitní centrum a designový obchod JEDNA BEDNA. Terénní tým IPS působí na 

celém území Prahy. 

 

 

Specifický popis služby za rok 2020 

Toto odvětví silně zasáhla pandemie, která  značně omezila docházení do dílen, setkávání 

většího počtu lidí a především omezila množství pracovních pozic na volném trhu práce. 

Přesto se nám toto období podařilo využít efektivně. 

Především jsme rozšířili speciální tým IPS (Individual Placement and Support) pro podporu 

zaměstnávání na volném trhu. Jsme tak mnohem lépe připraveni pomáhat našim klientům 

opustit prostředí sociální rehabilitace. 

Dle plánu se nám podařilo přestěhovat sklářskou dílnu a část dílny technických služeb do 

nových vhodnějších prostor. V souladu s plánem byl ukončen provoz prádelny v Čimicích a 

zahájen provoz prádelny v Karlíně. 

Jsme hrdí na svou soběstačnost v prvních týdnech a měsících pandemie, kdy jsme si právě 

díky našim dílnám dokázali vyrobit dostatek ochranných pomůcek a následně i tisíce dalších 

distribuovat do nemocnic. Naši pracovníci stále pokračují  v úklidech a dezinfekcích veřejných 

prostor. 

 

 

Naše pracoviště: 

Sklářská dílna 

Prádelna Bulovka 

Prádelna Karlín 

Socioterapeutické centrum U Kocoura 

Úklid a údržba zeleně 

Truhlárna Hobline 

Textilní dílna 

Komunitní centrum a obchod JEDNA BEDNA 

Trafika 

Farma 
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3. Chráněné bydlení 

Největší v Česku  

 

 
 

Dbáme na to, aby lidé v naší péči získávali nové 

kontakty se společností a dokázali je úspěšně 

udržovat a rozvíjet. 
 

 

 

Služby chráněného bydlení 

využilo během roku 100 klientů 
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Obecný popis služby 

Chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním poskytujeme od roku 1999. V Česku jsme 

největší poskytovanou službou. Zároveň jsme výjimeční v tom, že se věnujeme i klientům s 

duální diagnózou, tedy lidem, majícím k duševnímu onemocnění přidruženou návykovou 

poruchu. 

Naším cílem je začlenit klienty zpátky do společnosti, získat a rozvíjet dovednosti související 

s péčí o vlastní osobu a svěřené prostory (praní, žehlení, úklid, denní režim, spolupráce 

s dalšími osobami, hospodaření s penězi, medikace a spolupráce s ošetřujícím lékařem). 

 

 

Specifický popis služby za rok 2020 

Podařilo se nám navýšit kapacitu z 66 lůžek na 79. V tomto navyšování budeme dále 

pokračovat. 

Postupně zavádíme rehabilitační metodu CARe do všech sociálních služeb. Na přelomu roku 

2019/2020 došlo k proškolení všech vedoucích pracovníků a v rámci projektu se v této metodě 

začali vzdělávat pracovníci v přímé péči. Od podzimu dochází k postupnému zavádění 

metodických postupů a nástrojů do praxe sociálních služeb. 

Navázali jsme intenzivní spolupráci s Centry duševního zdraví na Praze 8 a 9 a společně 

pracovali na zavedení procesů, které zefektivní naši společnou práci a přinesou klientům 

dobře organizovanou podporu z více stran. 

Podařilo se nám restrukturalizovat organizaci tak, aby poskytovala větší podporu pracovníkům 

v přímé péči. Tím umožňujeme kvalitnější a intenzivnější podporu pro klienty v tréninkových 

individuálních bytech. Rok 2019 nám totiž ukázal, že mnoho lidí po dlouhodobých 

hospitalizacích upřednostňuje soukromí a preferuje možnost individuálního bydlení na rozdíl 

od skupinových chráněných bydlení. Lidé po dlouhodobých hospitalizacích potřebují vedle 

soukromí i větší míru podpory ze strany pracovníků. Naše týmy chráněného bydlení jsou 

schopné přesně tyto služby poskytovat. 

 

 

Formy bydlení 

Služba chráněného bydlení je poskytována celkem ve 4 různých domech v lokalitě Praha 8 – 

Bohnice. Každý je pro 10-15 uživatelů. V blízkosti těchto skupinových bydlení se nachází řada 

bytů pro individuální chráněné bydlení. 

Každý tým má svá specifická poslání a cíle. 

 

Týmy na míru: 

 

Tým Chráněné bydlení Mezidobí kombinuje 12 lůžek ve skupinovém chráněném bydlení s 

15 lůžky v tréninkových bytech. 

Tým má na starosti práci s lidmi, kteří jsou již aktivní, mají své cíle a plány. Službu potřebují 

pro získání potřebných dovedností a jistoty pro jimi vytyčený samostatný život. 

 

Pro klienty, kteří vyžadují větší míru podpory, máme dva naše týmy: 

● Tým Chráněné bydlení Pod Střechou kombinuje 10 lůžek ve skupinovém 

chráněném bydlení a 15 lůžek v tréninkových individuálních bytech. 

● Tým Chráněné bydlení Draháň obstarává psychosociální rehabilitaci ve dvou 

samostatných domech s kapacitou 12 a 15 lůžek. 
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Pracovníci jsou pro všechny klienty k dispozici od pondělí do neděle, včetně nočních služeb. 

Díky tomu je možné poskytovat intenzivní a individuální míru podpory lidem se závažným 

duševním onemocněním, kteří během dlouhodobé hospitalizace ztratili nebo nemohli získat 

potřebné návyky a dovednosti pro samostatný život. Na začátku spolupráce mívají tito lidé 

potřebu delší adaptace na změnu z role pacienta na roli klienta. 

Proto je u těchto týmů neustále dostupná možnost terapeutické služby, včetně nočních služeb. 

Zároveň klientům umožňujeme vyšší míru soukromí tak, jak by to u dobrého bydlení mělo být. 

 

Čtvrtým týmem je Tým multidisciplinární spolupráce, ve kterém jsou pracovníci s přesahem 

do jiných odborností než do sociální práce. V roce 2020 se tým postupně doplňoval, abychom 

klientům chráněných bydlení mohli poskytovat komplexní podporu. 

Tento tým je tvořen pracovníky v sociálních službách (případně sociálními pracovníky) 

s adiktologickým a zdravotnickým přesahem, psychology a peer konzultanty s vlastní 

zkušeností. 

 

Společný pořadník zjednoduší pomoc 

V rámci užší spolupráce mezi poskytovateli služeb chráněného bydlení došlo k provázání 

meziorganizační spolupráce na projektu Společného pořadníku pro chráněná bydlení v Praze. 

Společně s kolegy z organizací Fokus a Baobab se v rámci projektu snažíme zjednodušit 

cestu zájemcům o chráněné bydlení do jednotlivých služeb. Nově tak zájemce nemusí 

obcházet každou službu zvlášť, ale na základě jednoho procesu jednání se zájemcem 

o službu a mapování jeho potřeb mu jsou nabídnuty všechny odpovídající typy chráněných 

bydlení, které mají tyto 3 organizace k dispozici. V případě aktuálně obsazených kapacit mu 

je nabídnuta možnost zařazení do Společného pořadníku, odkud je osloven v případě 

uvolnění pro něj vhodného místa. 
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4. Naši dárci a partneři 
 

 

 

Významní partneři 

Baobab, z.s. 

ESET-HELP, z.s. 

Fokus Praha, z.ú. 

Green Doors, z.ú. 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

VIDA z.s. 

 

Nadace a nadační fondy 

Nadace BONA 

Nadace ČEZ 

Nadační fond Avast 

Nadace VINCI 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové 

  

Spolupracujeme 

Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 

Centrum duševního zdraví pro Prahu 9 

Centrum pro rozvoj péče o duševní 

zdraví 

Praha duševní 

Hestia - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. 

Potravinová banka pro Prahu a 

Středočeský kraj, z.s. 

Platforma pro transformaci péče o 

duševní zdraví, z. s. 

Asociace komunitních služeb v oblasti 

péče o duševní zdraví, z. s. 

EUCOMS 

 

  

 

Individuální dárci 

MUDr. Irena Bumbová 

Jarmila Kohoutková 

Martin Indra 

Ing. Michaela Kosová 

Jiřina Daňhelová 

 

Firemní dárci 

Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 

Kofola, s. r. o. 

Vladeko, s. r.o. 

STEN marketing, s. r. o. 

IKEA Česká republika, s. r. o. 

 

Veřejné instituce a poskytovatelé dotací 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Evropský sociální fond Operační program 

Zaměstnanost 

Magistrát hlavního města Prahy 

Městská část Praha 8 

Městská část Praha 4 

Městská část Praha 10 

Městská část Praha 7 

Městská část Praha 1 
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5. Přílohy 
 

 

 

● Výkaz zisku a ztráty 

● Účetní závěrka 

● Zpráva Auditora 

● Přehled dotací 

● Rozvaha 

● Zpráva k účetní závěrce 
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6. Kontakty 
 

 

Společný pořadník pro služby bydlení v Praze 

E:     chranenebydlenipraha@gmail.com 

T:     +420 733 130 473 

Volat můžete:     pondělí - pátek:  9:00 - 16.00 

 

 

Kontakty pro podporované zaměstnávání 
 

Martina Šteinová 

E:     martina.steinova@bona-ops.cz 

T:     +420 605 281 376 

 

 

Podporované zaměstnávání metodou IPS a informace pro 

zaměstnavatele 

Lucie Demkovičová 

E:     lucie.demkovicova@bona-ops.cz 

T:     +420 731 692 227 

Volat můžete:     pondělí - pátek:  9:00 - 16:00 

 

 

Prezenční poradna BONsay 
E:      bonsay@bona-ops.cz 

T:     +420 605 984 004 

Volat můžete:     úterý:  15:00 - 18:00 

 

 

Anonymní e-mailová poradna 

E:     ipomoc@bona-ops.cz 

 

  

mailto:ipomoc@bona-ops.cz
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BONA, o.p.s. 

A:     Pod Čimickým hájem 177/1 

         181 00  Praha 8 - Bohnice  

E:     info@bona-ops.cz 

T:     +420 283 853 163 

Datová schránka:     3fmvwaz 

Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:30. 

IČO:     25732587 

DIČ:     CZ25732587 

Číslo účtu:     27-4601530267/0100  
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