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Vážené kolegyně a kolegové, 
vážení podporovatelé a partneři,

rok 2021 byl pro nás opět rokem pokračujícího rozvoje naší organizace 
a  jednotlivých sociálních služeb. Získávali jsme zkušenosti s novým pří-
stupem CARe, který zavádíme ve všech našich službách. Personálně jsme 
posílili terénní týmy a provozně-ekonomický tým. Potýkali jsme se s neče-
kanými změnami, které nás nakonec posunuly vpřed a přivedly k částečné 
transformaci sociální služby Chráněné bydlení.

Významným milníkem roku, ale také historie organizace BONA, o.p.s., 
byla koupě první vlastní nemovitosti – nebytového prostoru v ulici Vánková 
v Praze 8 Čimicích. Tuto koupi jsme realizovali prostřednictvím ESF projek-
tu. Objekt je využíván terénním týmem pro Prahu 8.

S úctou chci poděkovat všem našim zaměstnancům, bez jejich nasazení 
a trpělivosti, bychom se nemohli posouvat tak rychle a úspěšně dopředu.

Děkuji Vám
Mgr. Aleš Lang, ředitel organizace BONA, o.p.s.



Terénní týmy
Jsme s Vámi tam, 
kde jste doma



• pokryto 25 % území Prahy,
• 158 klientů,
• pracujeme na Praze 4, 8, 12, 14, 16, 19, 20.

Fungujeme pro lidi, aby mohli žít se svými blízkými, mít 
kariéru i záliby. A zároveň se mohli zotavovat z dušev-
ního onemocnění.

Jedná se o terénní službu, která se zaměřuje na kom-
plexní podporu ve  zvládání nároků běžného života. 
Smyslem této služby je provázet každého na cestě zo-
tavení podporou v samostatnosti. Pomáháme dosaho-
vat spokojeného a naplněného života.

Službu zajišťuje terénní tým expertů a expertek. Umí-
me obsáhnout sociální, psychologický, adiktologický, 
zdravotnický a peerský pohled na každou situaci. Po-
můžeme nalézt vhodného lékaře, a pokud je to potře-
ba, poskytujeme doprovod.

Jedná se o přístup, který je založený na celostním vní-
mání potřeb klienta.

Soustředíme se na zdraví, bydlení, zaměstnání, finance, 
trávení volného času i vztahy s blízkými lidmi. Podpo-
rujeme naše klienty při styku s úřady, pomáháme jim 
navázat kontakt s odborníky.

Služba je poskytována bezplatně.

V roce 2021

V roce 2021 se nám podařilo posílit všechny terénních 
týmy o  pracovníky v  přímé péči. Ke  konci 2021 roku 
byla navýšena kapacita o cca 12 celých úvazků přímé 
péče. 

Terénní tým na Praze 8 nově čítá 6 pracovníků a má 
kapacitu pro nové klienty z Prahy 8. V týmu je mimo 
sociálních pracovníků nově také odbornost psycholo-
ga, adiktologa a peer konzultanta. Nadále úzce spolu-
pracujeme s místním Centrem duševního zdraví pro Pra-
hu  8. Poskytujeme podporu klientům v  tréninkových 
bytech i v terénu MČ Prahy 8. Navazujeme úzkou spo-
lupráci s MČ Praha 8, pravidelně se setkáváme s opat-
rovníky a sociálními pracovníky Oddělení sociální péče 
a propojujeme tak sítě odborníků v síti klienta. BONA, 
o. p.  s. a  Terénnímu týmu Prahy 8 se na  konci roku 
daří získat do svého majetku nové prostory pro posky-
tování sociální služby. Zázemí v  ulici Vánková 889/7 
Praha 8 – Čimice je financováno z OP Praha Pól růstu. 
Cílem projektu je vytvořit komplexní a provázanou síť 
podpory pro lidi s duševním onemocněním v  lokalitě 
Prahy 8.

Terénní tým na Praze 14, 19 a 20 byl rozšířen o cel-
kem 4 pracovníky. V týmu působí 1 vedoucí pracovník, 
6 case managerů s  odbornostmi (sociální pracovník, 
psycholog, adiktolog, pracovník v sociálních službách), 
1 peer konzultant (odborník, využívající osobní zkuše-
nost s duševním onemocněním) a 1 spolupracující pra-
covní konzultant.

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



Daří se nám rozšířit naše zázemí na adrese Klánovic-
ká 487/2a, kde probíhají konzultace s klienty ve větším 
měřítku. Cílem je nejen včasné podchycení krizových si-
tuací, ale i efektivní a adekvátní reakce Terénního týmu, 
abychom byli schopni včas reagovat na krize a zhorše-
né stavy našich klientů. Tím také předcházíme a bude-
me předcházet negativním vlivům na sousedské vztahy 
a vztahy v komunitě, což považujeme za velmi důležité.

Terénní tým na Praze 4 pokračuje na své cestě k celko-
vé profesionalizaci a rozvoji multidisciplinarity, v průbě-
hu roku přichází do týmu noví pracovníci na pozici case 
managera a v současné době se jedná o náš nejpočet-
nější terénní tým. Terénní tým rozšiřuje své portfolio 
služeb o sebe-rozvojovou skupinu pro osoby se zkuše-
ností s duševním onemocněním a její průběh se plánuje 
i v nadcházejícím roce.

Historicky nejmladší Terénní tým na Praze 12 a 16 sídlící 
v Malé Chuchli, má za sebou více než roční fungování. 
I zde dochází k rozvoji multidisciplinarity, posílení per-
sonálního zajištění služby.

I  přes epidemiologickou situaci v průběhu roku 2021 
i  nadále spolupracujeme s  Psychiatrickou nemocni-
cí Bohnice, do  které docházíme na  společná setkání 
na vybraná oddělení. V nemocnici tak navazujeme kon-
takty se zájemci o  naší službu, docházíme za  našimi 
hospitalizovanými klienty, setkáváme se na schůzkách 
se zdravotnickým personálem a  plánujeme společně 
s klientem podporu služby po propuštění.

V  roce 2021 v  BONA, o. p.  s. implementuje metodu 
práce CARe ve všech svých službách. V rámci tohoto 
projektu se nám daří absolvovat tuzemské a zahraniční 
stáže (Holandsko, Estonsko), kde čerpáme hodnotné 
zkušenosti v práci s cílovou skupinou lidí se zkušeností 
s duševním onemocněním. 





Sociální rehabilitace,
zaměstnávání



• více než 100 klientů ročně využije naší službu
• zaměstnáváme cca 70 lidí na chráněných pra-

covních místech přímo v naší organizaci
• spolupracujeme s desítkami zaměstnavatelů 

na otevřeném trhu práce

Návrat do zaměstnání může být po hospitalizaci nároč-
ný. Pomáháme lidem ujasnit si svá přání, poskytneme jim 
podporu a bezpečné prostředí. Cílem naší spolupráce 
je osvojení, zlepšení, obnovení nebo udržení pracovních 
a  sociálních návyků a  dovedností a  získání vhodného 
pracovního uplatnění.

Pracujeme metodou CARe – jedná se psychosociální pří-
stup zaměřený na silné stránky klienta, jeho přání a indi-
viduální potřeby. Cílem je zlepšení kvality života, převzetí
odpovědnosti sám za sebe a začlenění do komunity.

Lidé u nás mohou využívat sociálně rehabilitačních dílen, 
nabízíme také pomoc s hledáním zaměstnání na otevře-
ném trhu práce a  cca 70 chráněných pracovních míst 
přímo v naší organizaci. Klienti mohou vždy využít pod-
poru našich pracovníků. Zároveň se snažíme klientům 
a zaměstnancům vytvořit co největší prostor pro vlastní 
rozhodování. Většina našich služeb je realizována na úze-
mí Prahy 8. Na Praze 1 provozujeme Komunitní centrum, 
designový obchod JEDNA BEDNA a textilní dílnu. Terénní 
tým IPS působí na celém území Prahy.

V roce 2021

Většina našich služeb je poskytována na území Prahy 8 
(sklářská dílna, socioterapeutické centrum U  Kocoura, 
Úklid a údržba zeleně, dvě prádelny). V rámci poskytová-
ní služby zajišťujeme úklid společných prostor obytných 
domů, údržbu zeleně v lokalitě Praha 8 Bohnice, provo-
zujeme prádelny v Karlíně a na Bulovce, kde velkou část 

klientely tvoří senioři ze Sociální a ošetřovatelské služ-
by Praha 8. Ve sklářské dílně se zaměřujeme především 
na  sociální rehabilitaci skrze výrobu technikou Tiffani, 
fusingem nebo mozaikováním. Naši klienti si tak mohou 
vyzkoušet reálné podmínky budoucího zaměstnání.

Dále poskytujeme službu na území Prahy 1 a terénní for-
mu poskytování v rámci celé Prahy. V průběhu roku došlo 
ke změně pracovnice na pozice metodičky služby (odchod 
na mateřskou dovolenou) a jedné vedoucí pracovní kon-
zultantky. Dále došlo k několika odchodům a nástupům 
pracovníků na pozicích pracovních konzultantů.  

Dle plánu jsme změnili název jedné části služby. Z původ-
ního názvu “Technické služby” na “Úklid a údržba zeleně” 
a také jsme získali nový prostor pro Textilní dílnu (Praha 1). 
Podařilo se nám rozšířit skupinové aktivity pro klienty 
v Komunitním centru JEDNA BEDNA na Praze 1 (aktivizač-
ní rukodělné odpoledne, Job klub – zajištěno ve spoluprá-
ci s týmem pracovních konzultantek IPS).

Naše pracoviště:

Sklářská dílna – www.bona-ops.cz/sklarska-dilna
Prádelna BONA – www.bona-ops.cz/pradelna-bona
Úklid a údržba zeleně – www.bona-ops.cz/udrzba-zelene
Truhlárna Hobline – www.bona-ops.cz/hobline
Obchod JEDNA BEDNA – https://jednabedna.cz
Textilní dílna – www.bona-ops.cz/textilni-dilna
Obchůdek v Psychiatrické nemocnici Bohnice 
– www.bona-ops.cz/obchudek-v-pnb

Společně hledáme cestu k dobře 
placené práci, zlepšení sebevědo-
mí a plynulému návratu ke svému 
životu.



JEDNA BEDNA
Chráněné dílny a obchod



Obchod JEDNA BEDNA je součástí komunitního cent-
ra, které najdete v Žitné ulici 23, na Praze 1. Je v do-
cházkové vzdálenosti od I. P. Pavlova, Karlova náměstí 
i Muzea.

Obchod funguje už mnoho let, zásadní proměnou však 
prošel v  roce 2015, kdy došlo k  rekonstrukci a  změ-
ně názvu z Dvojí svět na JEDNA BEDNA. Celá tato 
akce proběhla v rámci projektu Rok jinak ve spoluprá-
ci s  agenturou Wellen. Značnou měrou přispěly také 
Norské fondy – díky nim byla například vytvořena další 
chráněná pracovní místa. Tato proměna vyhrála první 
místo v soutěži Český direkt/promo v kategorii Re-
tail/merchandising/instore marketing.

Název odkazuje k  interiéru, který je celý vytvořený 
s minimálním rozpočtem ze stavebních fošen a  recy-
klovaných dřevěných bedýnek. Nese ale také jedno 
velké poselství a to je, že všichni máme jednu „bednu“ 
– hlavu, o kterou je potřeba pečovat a věnovat jí nále-
žitou pozornost, ať už nám v ní běží jakékoliv myšlenky 
a pocity.

V obchodě můžete zakoupit zboží z chráněných praco-
višť, rehabilitačních dílen a  nemocnic po  celé České 
republice a ze Slovenska.  Aktuálně je jich 26. Největší 
prostor je zde věnován výrobkům z naší vlastní produk-
tové řady – tedy výrobkům z textilní a sklářské dílny 
nesoucí taktéž název JEDNA BEDNA.

V obchodě jsou 3 chráněná pracovní místa na pozici 
prodavač/ka. Prodavači pracují víceméně samostatně, 
zboží evidují a prodávají  ve skladovém systému v PC, 
obsluhují terminál, o prodejnu sami pečují.

Otevřeno je od 10 do 19 hodiny každý všední den. 

JEDNA BEDNA z textilu

Šijeme originální a  praktické designovky. Každý výro-
bek je jedinečný. V lednu 2021 se nám ji podařilo pře-
stěhovat do nových větších prostor. Oblíbenými výrob-
ky z  této dílny jsou tašky, kabelky, obaly a  kapsičky, 
kapsáře, zástěry, chňapky a  dětské oblečení. Máme 
bohaté zkušenosti s realizací zakázek pro firmy a rádi 
vyrábíme nové věci na míru. 

Výrobky z  textilní dílny si můžete zakoupit v  našem 
kamenném obchodě, online na Fler.cz nebo na  trzích 
v Praze a okolí. 

JEDNA BEDNA ze skla

Sklárna se specializuje na vitráže technikou Tiffany, ale 
věnuje se i UPcyklaci skla – vyrábění skleniček, samo-
zavlažovacích květináčů a dalších věci ze skleněných 
lahví. Sklárna se věnuje i výrobě věcí na zakázku, spolu-
pracujeme s různými nadacemi a snažíme se navazovat 
další spolupráce.

Sklářská dílna pořádá i workshopy pro veřejnost – každý 
se tedy může naučit základy řemesla a vyrobit si na kur-
zu něco pěkného na památku.  Ve sklárně nevidíme střep  
jako odpad, ale jako věc, která má neskutečné množství 
využití a vždy může ještě někomu udělat radost.

Obchod s originálními a rukoděl-
nými výrobky z chráněných dílen. 
Nákupem u nás si nejen uděláte 
radost, ale zároveň pomůžete těm, 
kteří to potřebují.



Truhlárna HOBLINE – I DŘEVO MÁ DUŠI

Jsme truhlárna Hobline, sociální podnik, který spojuje 
krásu truhlářského řemesla s dobrým životem. 

Vyrábíme originální výrobky hlavně z  recyklovaného 
materiálu. Základem je pro nás řemeslo a schopní lidé, 
kteří v truhlárně pracují.

Umíme postavit broučkům hmyzí hotel. Pro vaši za-
hradu udělat moderní vyvýšené záhony. Ptačí budky 
na stromy a vlastně cokoliv, co vás napadne.

Dodáme vám kousek dřeva s kouskem duše.

Tak se nebojte zeptat! Najdete nás na  internetu zde: 
www.bona-ops.cz/hobline.

Prádelny BONA

Jsme sociální prádelna BONA provozující svoji činnost 
na Bulovce a v Karlíně.

Velkou část naší klientely tvoří lidé, žijící v  domově 
pro seniory, dále pereme pro jedno restaurační zaříze-
ní, zbývající zákazníci jsou lidé z blízkého okolí našich 
provozoven.

V prádelně používáme profesionální přípravky a ke každé 
zakázce přistupujeme individuálně, klademe velký dů-
raz na hygienu a ruční žehlení.

Kontakty na  nás naleznete na  webových stránkách 
www.bona-ops.cz/pradelna-bona.





Podpora zaměstnávání 
metodou IPS



Již třetím rokem v Boně funguje služba Podporované-
ho zaměstnávání metodou IPS. Můžeme teď tedy naše 
klienty nejen zaměstnat na našich chráněných praco-
vištích, ale směřovat i  na  otevřený trh práce. Spolu-
pracujeme jak s  klienty, kteří už v  Boně jsou, máme 
specialistu na oblast práce v každém terénním týmu, 
na chráněném bydlení, tak naši službu mohou využívat 
klienti, kteří na Bonu navázáni nejsou a práce je jediná 
oblast, kterou potřebují řešit.

Naše klienty, lidi se zkušeností s duševním onemocněním 
tedy podporujeme během procesu hledání zaměstnání. 
Na začátku spolupráce mapujeme jejich přání z oblasti 
práce, nabízíme pomocnou ruku při sepsání životopisu, 
motivačního dopisu. Společně můžeme reagovat na pra-
covní nabídky, ale i aktivně oslovovat firmy. V rámci spo-
lupráce  s klienty se také často připravujeme na pracovní 
pohovory. Podporu naším lidem nabízíme i přímo na pra-
covišti, kde můžeme být nápomocní během zaučování.

A jak poznáte, že využíváme metodou IPS? 

Jsou pro nás stěžejní téměř nulová vstupní kritéria. Věnu-
jeme se totiž i klientům, kteří mají zhoršený zdravotní stav, 
jsou závislí na návykových látkách nebo jsou momentálně 
v hospitalizaci.  Jediné, co potřebujeme je, aby byli mo-
tivováni k hledání práce. Usilujeme o to, aby byl proces 
hledání práce rychlý a reagujeme na individuální potřeby 
každého klienta. Pracujeme na navazování zaměstnava-
telů, kteří jsou naklonění zaměstnávat lidi se zdravotním 
znevýhodněním. Spolupráce není nijak časově ohraničena 
a konzultanti jsou součásti multidisciplinárních týmů.

Zaměstnavatelům potom nabízíme komplexní podporu 
v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodně-
ním. Prvním společným krokem může být zmapování 
pracoviště s ohledem na potenciál k vytvoření nových 
pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním znevý-
hodněním. Můžeme se podívat také na  to, jak upravit 
pracovní podmínky a pracovní náplň zaměstnance.

Dále pro vás můžeme vytipovat vhodného zaměstnan-
ce z  řad našich našich  klientů a  být nápomocní při 
zprostředkování vzájemné komunikace. Nabídnout Vám 
můžeme i asistenci přímo na pracovišti a podporu v za-
učení tak, abyste nemuseli novému zaměstnanci věno-
vat více času než ostatním. V neposlední řadě potom 
můžeme vaši firmu edukovat o  tom, jak komunikovat 
s  člověkem se zkušeností s  duševním onemocněním 
a  seznámit vás s  mýty a  fakty o  duševním onemoc-
něním. Využít můžete i bezplatné poradenství ohledně 
legislativy zaměstnávání OZP.



Chráněné bydlení
Největší v Česku



• došlo k navýšení kapacity ze79 na 83 lůžek 
• službu skupinového a chráněného bydlení, využi-

lo během roku 2021 celkem 100 klientů

Služba Chráněné bydlení pro lidi se zkušeností s du-
ševním onemocněním je naší organizací poskytována 
od  roku 1999. Tato služba poskytuje největší počet 
lůžek chráněného bydlení v  ČR pro danou cílovou 
skupinu. Zároveň se věnujeme klientům s duální dia-
gnózou, tzn. lidem majícím k duševnímu onemocnění 
z okruhu psychóz přidruženou návykovou poruchu, což 
není v této oblasti běžně pokryté. Počet těchto klientů 
významně narůstá.

Cílem služby je pomoci lidem získat a  rozvíjet do-
vednosti související s péčí o vlastní osobu a svěřené 
prostory (praní, žehlení, úklid, denní režim, spoluprá-
ce s dalšími osobami, hospodaření s penězi, medika-
ce a spolupráce s ošetřujícím lékařem). Podporujeme 
naše klienty, aby navázali nové vztahy, nová přátelství, 
našli nové zájmy a využívali přitom běžné zdroje veřej-
ného života. 

V roce 2021

Od dubna 2020 BONA, o.p.s. realizuje projekt “Zkvalit-
nění a zefektivnění sociální práce v BONA, o.p.s. pomo-
cí implementace modelu CARe”. V roce 2021 byla tato 
metoda intenzivně implementována v celé službě CHB. 

S ohledem na rozrůstání kapacity služby, došlo v roce 
2021 k rozšíření týmu sociálních pracovníků a pracov-
níků v sociálních službách v přímé péči.

Službu realizujeme za  významné podpory Nadace 
Bona. Doposud jsme měli od Nadace Bona pronajatou 

většinu objektů, ve  kterých realizujeme službu Chrá-
něné bydlení. V tomto roce nám Nadace Bona k 30 6. 
2021 vypověděla podnájemní smlouvu (bez náhrady) 
na objekt Vila Jitka, ve kterém jsme měli chráněné by-
dlení s kapacitou 15 lůžek. Po „covidu“ to byla další 
obrovská výzva pro personál, celou organizaci a  sa-
motné klienty služby.

Postupně jsme přesunuli 15 klientů z Vily Jitky do tré-
ninkových bytů nebo na skupinová chráněná bydlení. 
Což prakticky obnášelo akci „kulový blesk“ resp. pře-
sun mezi různými objekty v celkovém počtu 30 klientů. 
O získání nových bytů jsme jednali s Magistrátem hl. 
m. Prahy, městskou částí Praha 8, Nadací Bona. Pomoc 
jsme získali od Magistrátu Hl.m.Praha, který nám po-
skytl 3 velkometrážní byty v lokalitě Praha 1.

Provedenou změnou struktury služby jsme začlenili 
odborné pracovníky multitýmu přímo do  jednotlivých 
středisek, což umožňuje kvalitnější a  intenzivnější 
podporu pro klienty jak ve  skupinových chráněných 
bydlení, tak i v tréninkových chráněných bytech. V da-
ném roce jsme přijali mnoho klientů po dlouhodobých 
hospitalizacích, kteří potřebují intenzivní míru podpory 
a péče. Zároveň se ukazuje, že spousta z nich upřed-
nostňuje potřebu soukromí a preferuje tak spíše mož-
nost individuálního bydlení na  rozdíl od  skupinových 
chráněných bydlení. To se nám podařilo zajistit získá-
ním nových bytů. 

Dbáme na to, aby lidé v naší péči 
získávali nové kontakty se společ-
ností a dokázali je úspěšně udržo-
vat a rozvíjet.



Každý tým má své specifické poslání a cíle. Tým chrá-
něného bydlení Mezidobí kombinuje 12 lůžek ve sku-
pinovém chráněném bydlení s  15 lůžky v  tréninko-
vých chráněných bytech. Pracovníci jsou k  dispozici 
od pondělí do pátku od 9 do 18:00, o víkendech od 10 
do 18:00. Tento tým má na starosti práci s lidmi, kteří 
jsou již více aktivní, mají své cíle a plány a službu po-
třebují pro získání potřebných dovedností a jistoty pro 
jimi vytyčený samostatný život.

Tým chráněného bydlení Pod Střechou kombinuje 
10 lůžek ve  skupinovém chráněném bydlení a  18 lů-
žek v  tréninkových chráněných bytech a  je zaměřen 
na klienty s větší mírou podpory. Pracovníci jsou pro 
všech 25 klientů k dispozici od pondělí do neděle od 8 
do 20:00 přes den a od 20:00 do 6:00 přes noc. Díky 
tomu je možné poskytovat intenzivní a  individuální 
míru podpory lidem se závažným duševním onemoc-
něním, kteří během hospitalizace ztratili nebo nemohli 
získat potřebné návyky a dovednosti pro samostatný 
život. 

Na dlouhodobě hospitalizované pacienty se závažným 
duševním onemocněním se zaměřuje i  tým Chráně-
ných bydlení Drahaň, který zajišťuje podporu ve sku-
pinovém chráněném bydlení s kapacitou 12 a 16 lůžek 
v  tréninkových chráněných bytech. Pracovníci tohoto 
týmu jsou také k dispozici od pondělí do neděle od 8 
do 20:00 přes den a od 20:00 do 6:00 přes noc.

V roce 2022 bychom chtěli postupně snižovat kapaci-
ty skupinových chráněných bydlení tak, aby naši klienti 
byli ideálně na  jednolůžkových pokojích, maximálně 
však na  dvoulůžkových (aktuálně máme dva 3 lůž-
kové). V rámci této změny budeme hledat další byty, 
do kterých by bylo možné kapacitu služby přesunout. 





Naše hlavní 
hodnoty



Hledáme zdroje
Zaměřujeme se na  zdroje, které můžeme využít pro 
spolupráci, aby vedla ke  spokojenosti a  smyslu pro 
klienta. Zdroje vnitřní i vnější (dovednosti, zkušenosti, 
znalosti / rodina, přátelé, spolupracovníci.), vtahujeme 
do spolupráce okolí klienta. Nejsme v tom sami, spolu-
pracujeme, sdílíme zodpovědnost.

Nebojíme se přát si
Podporujeme klienty v jejich přáních, snech, respektuje-
me jejich přání, i kdyby se nám zdála jakkoliv nereálná.
Pomáháme za zdánlivě nereálným, hledat a nacházet 
to reálné.

Zplnomocňujeme
Přenecháváme zodpovědnost klientům. Přemýšlíme 
o možnostech, které nás činí zodpovědnými za svůj pří-
běh – život.

Dáváme naději, důvěřujeme.
Více se doptáváme, nežli radíme. Vytváříme prostor pro 
vyjádření klientů, necháme se jimi oslovit, jsme otevře-
ní kvzájemnému předávání zkušeností, vytváříme pod-
mínky na základě peer principů. Ošetřujeme situaci až 
v momentě, kdy si to vyžaduje zdravotní stav klienta.

Máme individuální přístup
Vidíme a hledáme smysl, který vychází z klienta, ne z nás, 
hledáme užitečnost naší spolupráce, podporujeme, ne-
pečujeme, jsme průvodci. Dáváme možnosti, ale řešení 
necháváme na klientovi, respektujeme jeho přání i se-
lhání, máme úctu.

Orientujeme se na silné stránky
Vidíme úspěchy, zdroje pomoci, používáme jazyk zo-
tavení při vzájemných rozhovorech, poradách, v týmu. 
Klienta vidíme jako člověka, který má, stejně jako my, 
různé role: soused, přítel, otec, matka, zaměstnanec. 

Zotavení
Je jedinečnou CESTOU každého člověka k  takovému 
životu, který je smysluplný a přínosný. Je v něm obsa-
žena naděje i nové uchopení sama sebe. Dopady du-
ševního onemocnění na plnost života, jsou překonány.

„Co mohu udělat nyní, pro pocit 
větší smysluplnosti mého života 
a naděje,a to i přesto, že se stále 
potýkám s projevy nemoci?“



Zpráva auditora













Implementace 
modelu CARE



V roce 2021 jsme úspěšně pokračovali v zavádě-
ní modelu CARe do naší organizace. Zabývali jsme 
se především nastavením procesů práce s jednotlivý-
mi nástroji této metody ve spolupráci s našimi klienty 
a klientkami. Učili jsme se, jak na spolupráci nahlížet 
z jiného úhlu pohledu. Opustili jsme plánování posta-
vené na překážkách a zaměřili se na spolupráci, která 
je postavena na  přáních, dovednostech a  zkušenos-
tech těch, které podporujeme na jejich cestě zotavení.

Díky otevřenosti a zájmu nás všech jsme se dál mohli 
učit nové věci a čerpat zajímavé zkušenosti a nápady 
nejen doma, ale také v zahraničí. Za velmi přínosnou 
považujeme naši spolupráci s odbornými konzultanty, 
Janou Pluhaříkovou Pomajzlovou a Jurajem Marendia-
kem, kteří nás celým procesem zavádění metody CARe 
neustále provázeli a věnovali se jednotlivým týmům.

V červnu a červenci jsme absolvovali stáže ve Fo-
kusu Vysočina a Zahradě 2000. Stáží se dohro-
mady zúčastnilo 15 pracovníků a pracovnic.

Během stáže ve Fokusu Vysočina jsme se mohli se-
známit se službami v Pelhřimově a Havlíčkově Brodu, 
načerpat informace o  činnosti terénního týmu, chrá-
něného bydlení, CDZ a komunitního týmu. Pracovníci 
a pracovnice jednotlivých služeb nám přiblížili postupy 
práce založené na principech modelu CARe a to, jak 
v práci s klienty a klientkami, ve volnočasových aktivi-
tách, tak na poradách jednotlivých týmů. Stáž proběh-
la ve velmi příjemné atmosféře a přinesla nám mnoho 
podnětů pro naši další práci.

V organizaci Zahrada 2000 jsme měli možnost po-
znat jednotlivé služby, od  chráněných dílen, sociální 

podniků až po terénní tým pracující převážně kombina-
cí metody CARe a Open Dialogu. Principy těchto me-
tod používají především u případových setkání a práce 
s rodinou a dalšími kolegy a kolegyněmi např. z CDZ 
nebo psychiatrické nemocnice. Jsou také nedílnou 
součástí pracovních porad a komunikace o klientech. 
Stáž nám přinesla mnoho nových informací o možnos-
tech práce s jazykem zotavení ve vzájemné komunikaci 
pracovníků a pracovnic s klienty a klientkami.

Na podzim jsme vyjeli do zahraničí :), a to i přesto, že 
nám v realizaci stáží neustále házel klacky pod nohy 
Covid. 

Navštívili jsme organizace Dimence a Nei Skoen 
v Nizozemí a organizace Tallina Vaimse Tervise 
Keskus a AS Hoolekandeteennused v Estonsku. 
Stáže byly velmi úspěšné nejen z hlediska získa-
ných podnětů, ale i z hlediska počtu účastníků. 
Stáží se zúčastnilo 30 pracovníků a pracovnic.

V organizaci Dimence jsme měli možnost seznámit 
se se systémem péče, který je založený na principech 
CARe. Tyto principy se promítají jak do práce s klienty 
a  klientkami, tak do  vzájemné spolupráce mezi pra-
covníky. Přivezli jsme si mnoho zkušeností a podnětů, 
jak pracovat s atmosférou prostředí, které umožňuje 
a podporuje zplnomocňování lidí se zkušeností s du-

Projekt ESF OPZ
Zkvalitnění a zefektivnění sociální 
práce v BONA, o.p.s. pomocí imple-
mentace modelu CARe



ševním onemocněním. Velkým přínosem této stáže byl 
způsob spolupráce s rodinou a blízkými klientů a kli-
entek, kteří se aktivně zapojují do chodu organizace.

Velmi obohacující byla pro naše kolegy a kolegyně ná-
vštěva organizace Nei Skoen, a to pro svou atmo-
sféru postavenou na základních pilířích přístupu CARe, 
které jsou především přijetí a důraz na silné stránky 
kohokoliv z návštěvníků a návštěvnic. Každý zde může 
uplatnit a rozvíjet své nadání a objevovat sebe sama.

V  organizacích Tallina Vaimse Tervise Keskus 
a  AS Hoolekandeteennused jsme mohli načerpat 
zkušenosti s fungováním Centra duševního zdraví a te-
rénními službami. Velmi zajímavá byla také exkurze 
do chráněných bydlení, kde se s klienty a klientkami 
spolupracuje na posilování jejich kompetencí v zodpo-
vědnosti za  řešení vzájemného soužití. Během stáže 
jsme navštívili tzv. Clubhouse, který je součástí me-
zinárodní sítě a místem, kam může přijít kdokoliv, kdo 
se potýká s duševním onemocněním a potřebuje najít 
místo, kde může pouze být v přítomnosti ostatních.



Děkujeme našim dárcům a partnerům za podpo-
ru lidí se zkušeností s duševním onemocněním. 

Veřejné instituce a poskytovatelé dotací
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát Hlavního města Prahy
Městská část Praha 8
Městská část Praha 1
Městská část Praha 4
Městská část Praha 7
Městská část Praha 10
Městská část Praha 14
ESF OP Zaměstnanost
ESIF OP Praha - pól růstu ČR

Nadace a nadační fondy
Nadace BONA
Nadace VINCI

Firemní partneři
IMMUNIA, spol. s r. o.
HENKEL ČR, spol. s r. o.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Individuální dárci
MUDr. Irena Bumbová
JUDr. Tomáš Pohl
Jarmila Kohoutková
Štěpán Martínek

A další lidé z řad veřejnosti, kteří podporují 
klienty a klientky BONA, o.p.s.

Spolupracujeme
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní 
zdraví
Baobab
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8
Centrum duševního zdraví pro Prahu 9
ESET-help
Fokus Praha
Green Doors
Hestia
Platforma pro transformaci péče o duševní zdraví
Psychiatrická nemocnice Bohnice
VIDA ČR



Společný pořadník pro služby bydlení 
v Praze
E: chranenebydlenipraha@gmail.com
T: +420 733 130 473
Volat můžete:     
pondělí – středa:  9.00–15.00

Kontakty pro podporované zaměstná-
vání
E: ips@bona-ops.cz
T: +420 731 692 227

Podpora v zaměstnávání
prace@bona-ops.cz
+420 606 033 422
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

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


