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„Život je nejvyšší hodnotou člověka a má svůj význam
v jakékoliv podobě, proto je potřeba jej rozvíjet a chránit.“

Úvodní slovo
Rok 2014 byl většinově ve stabilizaci a zkvalitnění stávajících služeb. V září jsme ale spustili
novou sociální službu – sociální poradnu Modré dveře a rovněž jsme získali služební automobil,
díky kterému jsme mohli zefektivnit terénní formy některých našich služeb.
V průběhu roku jsme vyhlašovali výběrové řízení na projektového manažera, který se do spolupráce s námi zapojil již od září. Ke konci roku proběhlo výběrové řízení na pozici sociálního
pracovníka a psychiatrickou sestru, kteří s námi formou stáží již v prosinci strávili několik dní.
Neustálý boj za dofinancování našich služeb v závěru roku vyvrcholil akcí Andělé pro Modré
dveře, kdy se naši umělci a významné osobnosti podíleli na tvorbě plastik, obrazů, fotografií
v podobě anděla a ty se poté v dobročinné aukci prodávali. V roce 2014 se aukcí podařilo získat
téměř 700 000 Kč. Peníze putují přímo na podporu Terapeutického centra Modré dveře.
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Zakladatelé projektu Modré dveře
Kateřina a Viliam Sivekovi

Založení sdružení
Občanské sdružení Modré dveře bylo založeno 21.10.2011 třemi zakládajícími členy ve složení:
PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, Mgr. Marta Chytková, Viliam Sivek
Statutárním orgánem a ředitelem organizace byla zvolena PhDr. Kateřina Siveková Křižáková.
Sdružení bylo registrováno Ministerstvem vnitra dne 26.10.2011 pod č.j. VS/1-1/86198/11-R a bylo
mu přiděleno IČ: 22768602.
Dne 17.9.2012 proběhla registrace na zdravotnické zařízení pod č.j. 124559/2012/KUSK nabízející
službu klinického psychologa.
V souladu s účinností zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku se právní statut k 1.1.2014 změnil
na „zapsaný spolek“.

Identifikační údaje
Občanské sdružení Modré dveře
náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
IČ: 22768602; DIČ: CZ22768602
Registrováno podle zákona č.83/1990 u Ministerstva vnitra České republiky,
č.j. VS/1-1/86198/11-R dne 26.10.2011
Bankovní účet: 107-1066130267 / 0100
Datová schránka: s38nup5
www.modredvere.cz; modredvere@modredvere.cz; www.facebook.cz/modredvere
tel: 321 678 474, mobil: 725 830 830
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Členství v asociacích

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České Rrepubliky
www.apsscr.cz

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
www.askos.cz

Asocieace klientských psychologů České Republiky
www.akpcr.cz

Česká arteterapeutiská asociace
www.arteterapie.cz

Asociace dramaterapeutů České Rrepubliky
www.adcr.cz
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Historie Terapeutického centra Modré dveře
Realizaci projektu Terapeutického centra Modré dveře předcházel v roce 2009/2010 průzkum
potřebnosti péče o lidi s psychickými potížemi, duševním onemocněním a mentálním handicapem a o lidi v krizi, který poukázal na to, že pomoc v regionu Praha - východ je prakticky nulová.
Po vyhodnocení výsledků průzkumu manželé Sivekovi zakoupili budovu na náměstí Smiřických
v Kostelci nad Černými lesy a na jejich náklady rovněž probíhala její rekonstrukce. Do května 2012
probíhala velmi náročná přestavba objektu pro budoucí Terapeutické centrum Modré dveře a 3.
května 2012 proběhlo slavnostní otevření budovy Modrých dveří. Jako první byla do provozu
uvedena tréninková kavárna. Záměrem kavárny je integrovat osoby znevýhodněné na trhu práce
v důsledku jejich nemoci či postižení.
Souběžně s rekonstrukcí probíhala velmi náročná příprava spuštění provozu sdružení. Dne 14.
května 2012 bylo sdružení zaregistrováno k sociálním službám, a to konkrétně ke krizové pomoci a sociální rehabilitaci a sociálně aktivizačním službám pro osoby se zdravotním postižením.
Konkrétní registrovanou skupinou z osob se zdravotním postižením byly osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením ve věku 16 - 64 let.
Terapeutické centrum Modré dveře bylo otevřeno 2. září 2012. Díky rozsáhlé osvětě obyvatel
v regionu o našich službách se hned v prvních dnech do služeb hlásili první zájemci a rozběhly
se první terapie. Zpočátku nelehká finanční situace znamenala velké ohrožení udržení provozu,
neboť oproti očekávání MPSV na žádost o dotaci odpovědělo negativně a na rok 2012 nepřispělo
žádnou finanční částkou. Díky velkému úsilí se nicméně podařilo potřebné finanční prostředky
získat a Terapeutické centrum Modré dveře začalo pracovat na udržení svých služeb a jejich
kvality.

Události roku 2014
Rok 2014 byl ve znamení stabilizace organizace a jejích služeb. Kromě zavedení nové sociální
služby – sociální poradny jsme se zaměřili na zkvalitnění naší péče. V září nám firma Auto Styl a.s.
zapůjčila automobil určený na terénní služby, tudíž jsme mohli posílit dojíždění za našimi klienty,
kteří nemohou využít našich ambulantních služeb z důvodu imobility, nebo těžké zdravotní diagnózy či se musí neustále starat o členy rodiny. Dále představujeme služby a činnosti realizované
v uplynulém roce.

Celoroční projekty
Činnost organizace v roce 2014 byla směřována převážně na poskytování psycho - sociálních služeb a úspěšnou realizaci dotačních projektů,
na které se podařilo získat finanční prostředky.

Projekt „Šperkařská dílna jako forma sociální rehabilitace“ byl
podpořen dotací Ministerstva pro místní rozvoj.
Cílem bylo vybudovat šperkařskou dílnu, jejíž součástí byla sociální
rehabilitace osob s duševním onemocněním, mentálním či tělesným
postižením a současně možnost jejich přivýdělku.
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Projekt „Modré dveře jsou otevřeny všem“ byl podpořen Nadací
ČEZ.
V rámci projektu byly realizovány stáže, kurzy a vzdělávání našich
zaměstnanců, současně byly finance použity na mzdy odborných pracovníků a údržbu budovy.

Projekt „Zvyšování finanční gramotnosti jako prevence proti
zadlužování“ byl podpořen Československou obchodní bankou.
V projektu byl realizován kurz finanční gramotnosti a odborné školení
v pobočce ČSOB s cílem seznámit naše klienty se zásadami hospodaření, nakládání s penězi, nabídkou bankovních produktů a také s nebezpečím finančních manipulací a podvodů.

Projekt „Modré dveře rozvíjejí komunitu“ byl podpořen dotací
Ministerstva zemědělství.
Projekt byl zaměřen na podporu setkávání regionálních organizací,
které poskytují sociální služby nebo se jinak podílejí na životě komunity. Základní myšlenkou projektu bylo sdílení zkušeností a rozvíjení
vzájemné spolupráce a poskytovaných služeb v regionu.

Projekt „Terapeutické centrum Modré dveře“ byl podpořen dotací Ministerstva zemědělství.
V rámci komplexní nabídky psychosociálních služeb byly nabízeny dva
specifické programy k posílení sociální a ekonomické soběstačnosti
našich klientů a to Trénink kognitivních funkcí a Jobklub. Cílem bylo
procvičování oslabených funkcí mozku (paměť, soustředění, myšlení )
a zvýšení finanční gramotnosti (řešení finanční situace, možnost uplatnění na trhu práce, sebeprezentace).

Projekt „Zvyšujeme kvalitu života osob s duševním onemocněním a členů jejich rodin“ je financován z ESF prostřednictvím
OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Projekt, který byl zahájen v roce 2014 a pokračuje v roce 2015, je
zaměřen na rodinné systémy, kde alespoň jedna osoba onemocněla
duševním onemocněním. V projektu jsou podporovány také osoby
pečující o osobu blízkou a sociální pracovníci. Cílem je zlepšit kvalitu
života nejen handicapovaných osob, ale pomoci též jejich rodinným
příslušníkům se vyrovnat s náročnou a dlouhodobou péčí.
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Sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociální rehabilitace
byly poskytovány po celý rok. Cílovou skupinou těchto služeb jsou mentálně postižení a duševně
nemocní ve věku 15-85 let.
Třetí sociální službou byla krizová pomoc, kterou jsme poskytovali všem osobám bez věkového
omezení.
Od září byla registrována nová služba odborné sociální poradenství pro osoby bez omezení
věku, které potřebují řešit sociálně tíživou situaci.

Klinický psycholog
Od 1.1.2014 se kapacita ordinace rozšířila na 1,8 úvazku. Vytížení klinického psychologa má neustále vzestupný trend. V roce 2014 byla služba hrazena klientům VZP, Revírní bratrské pojišťovny,
Vojenské zdravotní pojišťovny a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

Psychoterapie
Celoročně probíhalo poskytování individuální, párové, rodinné a skupinové terapie za úhradu.

Volnočasové aktivity
V roce 2014 probíhaly v Terapeutickém centru pravidelně také následující volnočasové aktivity
pro veřejnost:

Angličtina hrou
Pro děti z 1.-3. třídy základní školy vedená Bc. Ivou Kamínkovou, která má bohaté zkušenosti
s výukou malých lidiček.

Kresba a malování
Kurz vedený Jiřím Filípkem byl zajímavou exkurzí do techniky známého místního autora kreseb
a ilustrací.
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Vymezení činnosti a poslání
Sdružení je organizací, která si klade za úkol podporovat všechny formy zdraví s nejvyšším důrazem na zdraví duševní. Sdružení si klade za cíl podporovat destigmatizaci osob s handicapem
různými formami, například propojováním aktivit pro osoby handicapované a pro osoby zdravé.
Dalším cílem sdružení je pořádat různé kulturní, sportovní a společenské akce pro veřejnost, dále
pak volnočasové aktivity pro veřejnost. Současně sdružení může vykonávat prevenci sociálně
patologických jevů.

K naplňování našeho poslání máme stanoveny tyto cíle:
• realizovat zejména takové projekty, které spojují psychosociální rehabilitaci se službami pro
širokou veřejnost, a umožňují tak realizovat integraci v každodenní realitě,
• vytvořit bezpečné místo pro lidi v krizi, pro všechny, kteří potřebují terapeutickou péči
a pomoc,
• zapojovat do řešení psychických potíží celou rodinu případně celý systém kolem postiženého,
• provádět osvětu duševního onemocnění, spolupracovat s psychiatry, obvodními lékaři, gynekology, školami, obecními a městskými úřady, policií, všemi provozovateli sociálních služeb
a zařadit se do různých registrů poskytovatelů sociálních služeb,
• přispívat k rozvoji komunitní péče a podílet se na veřejné diskusi o koncepci psychiatrické
péče v ČR
• spolupracovat s ostatními státními i nestátními orgány a organizacemi při vytváření komplexního systému péče o lidi s duševním onemocněním,
• pořádat osvětové a destigmatizační akce pro veřejnost,
• propojovat svět lidí s duševním onemocněním a mentálním handicapem citlivou formou,
prolínáním aktivit pro všechny skupiny,
• napomáhat vytváření pracovních míst pro klienty Modrých dveří, kteří jsou buď krátkodobě
vyloučeni z trhu práce, nebo mají výraznou šanci se na něj poprvé zařadit.
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Hlavní činnost
Hlavní činností je poskytování sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů. Jsme registrování ke čtyřem sociálním službám: sociální rehabilitace, sociálně aktivizačním službám pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odbornému
sociálnímu poradenství a ke krizové pomoci.
Krizová pomoc je otevřena pro kohokoliv v krizi, další dvě služby jsou pro osoby s duševním
onemocněním nebo mentálním handicapem. Odborné sociální poradenství mohou využít osoby
řešící složitou zdravotní či sociální situaci.
V regionu Praha-východ jsme jediným poskytovatelem krizové pomoci a patříme mezi ojedinělé poskytovatele sociální rehabilitace a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, jak dokládá registr sociálních služeb při MPSV. Potřebnost péče o lidi
s psychickými problémy, s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem je obrovská.
V regionu takovéto služby existují jen zřídka a lidé v krizi či s náročnou psychickou zátěží musí
dojíždět někdy tak daleko, že je pro ně tato cesta nereálná z časových i finančních důvodů. Jejich
handicap jim navíc znemožňuje vyvinout velké úsilí za pomocí dojet. Všechny výše jmenované
služby jsou pro klienty podle zákona bez úhrady.
Vedle uvedených sociálních služeb nabízíme i psychoterapie a provozujeme ordinaci klinického
psychologa.

Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby: 2304479
Sociální rehabilitace využilo v roce 2014 celkem 52 klientů.
V roce 2014 získala organizace auto pro účely poskytování
terénní formy sociální rehabilitace a tím bylo poskytnuto
zázemí pro rozvoj této formy práce a mohla být efektivněji
poskytována většímu počtu klientů v jejich přirozeném
prostředí, pokud jim jejich handicap brání využít ambulantní
formu sociální rehabilitace. Široké spektrum nabízených
programů v dané sociální službě slouží k naučení a upevnění
dovedností u jednotlivých cílových skupin a napomáhá tak
v integraci do společnosti případně v začlenění na trh práce.
Posláním je podporovat a zvyšovat soběstačnost, samostatnost a nezávislost duševně nemocných a mentálně
postižených osob v oblasti ekonomické, sociální i kulturní,
a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností.
Využíváme již osvojené návyky klientů a posilujeme je mj.
nácvikem a činností běžných pro samostatný život.

Cílová skupina
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• Osoby s mentálním postižením
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Věková hranice
• dorost (15 - 18 let)
• mladší dospělí (19-26let)
• dospělí (27-64 let)
• mladší senior (64- 85 let)

Forma poskytování pomoci
• ambulantní
• terénní

Cíle
• Monitoring a depistáž potencionálních zájemců
• Individuální přístup k jednotlivcům a jejich potřebám a přáním
• Zajišťování programu pro obě cílové skupiny
• Individuální pracovní skupina pro každou cílovou skupinu

Zásady a principy služby
• Dodržovaní partnerského vztahu s klienty
• Osobní cíle plánované dle individuálních potřeb klientů
• Respektování standardů kvalit sociálních služeb
• Klient služby má právo měnit svá rozhodnutí a cíle
• Podporujeme klienty v návratu do běžného života
• Dodržujeme práva a povinnosti práv klientů
• Pracovníci se řídí etickým kodexem

Programy
Rehabilitační řemeslné dílny
• Košíkářská
• Keramická
• Textilní
• Šperkařská
• Papírenská

Rehabilitační programy
• Trénink kognitivních funkcí
• Job club (teoretická a praktická příprava pro hledání zaměstnání )
• Nácvik sociálních dovedností
• Individuální poradenství
• Práce na zahradě
• Práce v tréninkové kavárně
• Úklid v Terapeutickém centru Modré dveře
• Kuchyňské práce
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Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby: 7195515
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením využilo 31 klientů.
V rámci této služby se během roku realizovalo několik kulturních i naučných výletů s klienty.
Nabízené programy v rámci této služby byly začátkem roku zredukovány a částečně přesunuty
do sociální rehabilitace. Služba nabídla rozšíření kapacit do individuálního a skupinového poradenství. Během roku byly nabízeny skupinové poradenství pro psychotiky a neurotiky.
Posláním je v rámci poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením zmírňování izolace cílových skupin, rozvíjení sebevědomí a úcty, motivace k činnosti, navazování společensko - kulturních vztahů a pomoc rodinám. Službu zabezpečuje tým
profesionálů.

Cílová skupina
• Osoby s duševním onemocněním
• Osoby s mentálním postižením

Věková hranice
• dorost (15 - 18 let)
• mladší dospělí (19-26let)
• dospělí (27-64 let)
• mladší senior (64 - 85 let)

Forma poskytování
• ambulantní

Cíle
• Monitoring a depistáž potencionálních zájemců
• Individuální přístup k jednotlivcům, jejich potřebám a přáním
• Zajišťování programu pro obě cílové skupiny
• Pracovní skupina pro každou cílovou skupinu

Zásady a principy
• Dodržovaní partnerského vztahu s klienty
• Osobní cíle plánované dle individuálních potřeb klientů
• Respektování standardů kvalit sociálních služeb
• Klient služby má právo měnit svá rozhodnutí a cíle
• Podpora klientů v návratu do běžného života
• Dodržuje práva a povinnosti práv klientů
• Pracovníci se řídí etickým kodexem
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Programy
• Arteterapie
• Muzikoterapie
• Relaxace
• Joga
• Kulturní program
• Výlety
• Individuální a skupinové poradenství
• Dramaterapie

Krizová pomoc
Registrační číslo služby: 8613016
V roce 2014 využilo službu krizové pomoci celkem 97 klientů.
V daném roce jsme stabilně poskytovali krizovou intervenci pro osoby v krizi. Sociální služba
krizová pomoc si zakládá na anonymitě a slouží k překonání krizového stavu osoby, která se
nachází v náročné životní situaci. Několik pracovníků si v roce 2014 prohloubilo dovednosti v krizové intervenci vedoucí ke zkvalitnění poskytování služby.
Poslání krizové pomoci je poskytování pomoci lidem, kteří se dostali do náročné životní situace
a potřebují odbornou podporu, aby ji zvládli.
Cílová skupina: Osoba bez omezení věkové hranice, která se dostala do nepříznivé životní situace vlivem např. ztráty zaměstnání, domácích konfliktů, rozpadem partnerství či rodiny, vážným
onemocněním vlastním anebo blízkého člověka, úmrtím v rodině, zážitkem potratu, traumatu,
živelné katastrofy a dalších náročných životních situací.

Forma poskytování krizové pomoci
• ambulantní

Cíle služby
• pomoc při hledání řešení situace
• odborné poradenství
• pomoc při stabilizaci psychického stavu

Zásady
• bezpečný prostor
• profesionální individuální přístup
• ochrana, respekt práv a anonymita osoby v krizi
• diskrétnost krizových interventů
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Odborné sociální poradenství Sociální poradna Modré dveře
Registrační číslo služby: 3842931
Odborného sociálního poradenství využilo od září 2014 celkem 15 klientů.
Sociální služba byla registrována dne 1. 9. 2014 na základě potřebnosti cílových skupin. Rozšířila
tak nabídku sociálních služeb v organizaci a poskytuje sociální poradenství k řešení problematiky ohledně zaměstnání, finanční, dluhové, bytové, rozvodové a poradenské činnosti pro širší
spektrum cílových skupin. Snaha službu zařadit do Střednědobého plánu sítě sociálních služeb
Středočeského Kraje jako potřebnou v daném regionu a zajistit tak, její financování ze státní
dotace MPSV.

Poslání
Sociální poradna Modré dveře prostřednictvím odborného sociálního poradenství zajišťuje
pomoc v postupném rozkrokování praktických činností vedoucích k větší orientaci v dané
problematice.

Cílovou skupinou jsou
• osoby v krizi,
• oběti domácího násilí,
• senioři,
• oběti trestné činnosti,
• osoby s chronickým duševním onemocněním,
• osoby s mentálním postižením,
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
• pachatelé trestné činnosti,
• rodiny s dítětem/dětmi.

Věková hranice
• bez omezení věku

Poskytujeme konkrétně
• základní sociální poradenství,
• pomoc při zajištění ubytování,
• pomoc při hledání práce,
• poradenství v oblasti sociálních dávek a důchodů,
• poradenství v oblasti pracovně právní problematiky, evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, pracovní rehabilitace apod.,
• pomoc s řešením rozvodového řízení,
• pomoc s vyplňováním formulářů, finanční gramotnost,
• dluhové poradenství, pomoc při řešení exekucí,
• pomoc při odcizení či ztrátě dokladů a finančních prostředků,
• informace o právech a povinnostech, právních předpisech ČR,
• poradenství či pomoc při sepisování různých žádostí či odvolání,
• poradenství při využití dalších služeb v regionu (sociální služby, psychologické služby, právník,
zdravotnická zařízení, vzdělávání apod.).
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Forma
• ambulantní,

Zásady
• bezplatnost,
• mlčenlivost pracovníků,
• nestrannost,
• ochrana osobních údajů,
• odbornost.
Vedle sociálních služeb dále nabízíme služby klinického psychologa a psychoterapie pro jednotlivce, páry, rodiny i skupiny.

Klinický psycholog
Ordinace klinického psychologa poskytuje psychodiagnostiku a odborné poradenství.
Služby klinického psychologa využilo 130 pacientů.
Cílová skupina: služba je poskytována všem osobám bez omezení věku

Forma poskytování
• ambulantní

Cíle služby
Nápomoc v řešení témat jako
• diferenciální diagnostika pro děti autistického spektra,
• děti a výchova,
• posouzení psychomotorického vývoje raného věku např. při nerovnoměrném vývoji,
• potíže související s traumatickým zážitkem, závažnou ztrátou,
• poruchy nálady,
• úzkostné poruchy,
• rodina a vztahy - rodinné a párové poradenství,
• psychosomatické potíže dětí i dospělých,
• duševní potíže, podezření na duševní onemocnění.

Zásady
• bezpečný prostor
• profesionální individuální přístup
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Psychoterapie a poradenství
V roce 2014 bylo poskytnuto celkem 100 individuálních terapií 29 klientům a 37 rodinných a párových terapií.

Individuální terapie
Rozhovory s psychoterapeutem se odvíjejí od konkrétní zakázky klienta. Mohou napomoci
orientaci v pocitech, prožitcích či obtížích, podporovat rozvoj klientovy osobnosti, poznání
nefunkčních vzorců chování a prožívání i porozumění jejich kořenům. Podle klientovy zakázky
pracuje psychoterapeut s osobní historií klienta i s jeho současnými partnerskými, rodinnými
i profesními vztahy a s jejich vědomými i nevědomými aspekty.

Rodinná terapie
Setkání psychoterapeuta či terapeutického páru s účastí celé rodiny (příp. jen partnerského
páru či některých členů rodiny). Je příležitostí ke komunikaci jednotlivých členů rodiny o jejich potřebách a přáních, k pochopení odlišnosti těchto potřeb a hledání způsobu soužití optimálního pro všechny členy - tak aby se v ní co nejméně dařilo nemoci a co nejvíce zdraví.
Rodinná psychoterapie je vhodná v případě výchovných obtíží, poruch chování dětí, psychických
i psychosomatických obtíží dětí i dospělých (deprese, bolesti hlavy, břicha, pomočování u dětí,
poruchy příjmu potravy, zdravotní obtíže bez somatického- tělesného podkladu).

Skupinová psychoterapie
Jde o pravidelná setkání ve skupině 6-12 osob facilitovaná psychoterapeutem či koterapeutickým
párem. Skupina je sestavena a zaměřena podle konkrétní zakázky klientů, např. na řešení specifických osobnostních obtíží (např. neurotického charakteru), jako svépomocná skupina (např. pro
rodiče dětí s mentálním postižením) či jako seberozvojově orientovaná skupina (sebepoznání,
rozvoj osobnosti, zlepšování komunikačních dovedností, uplatnění osobních potenciálů).
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Zaměstnanci

V roce 2014 se v rámci profesionalizace připravujeme na
změny v organizační struktuře.
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Propagace cílů a aktivit centra
Jako prostředek k propagaci našeho centra a nabízených služeb volíme všechna možná média, ať
už tištěná nebo elektronická. Konkrétně už jsme využili nebo využíváme:
• internetové stránky centra www.modredvere.cz
• sociální a psychologická poradna na www.Idnes.cz
• facebookový profil www.facebook.com/modredvere
• internetové portály: www.novinky.cz, www.aktualne.cz, www.ricansko.info, www.helpnet.cz,
dks.greendoors.cz, mas.podlipansko.cz
• tištěná média: Černokostelecký zpravodaj, Zápraží, Říčanský kurýr, Pražský deník, Náš Region.
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Finanční zpráva
Celkový přehled
Náklady

Kč

spotřeba materiálu na terapie
spotřeba ostatního materiálu, zboží
spotřeba drobného hmotného majetku
spotřeba drobného nehmotného majetku
spotřeba energií
opravy a držování
telefonní poplatky, poštovné
pronájem prostor
ostatní služby
mzdy
dohody
odvody z mezd
cestovné
ostatní poplatky
pojištění
ostatní provozní náklady

25 271,00
153 091,82
174 909,24
17 650,00
105 792,98
225 525,20
57 954,23
295 912,80
742 098,56
2 484 285,00
365 398,00
888 559,00
61 853,00
8 420,00
26 371,00
40 030,26

odpisy a opravné položky
daň z příjmů
celkem náklady
účetní zisk

60 620,00
163 400,00
5 897 142,09
1 444 837,72

Výnosy

Kč

dotace
příspěvky a dary
příspěvky z nadací
tržby za vlastní výkony a zboží
ostatní výnosy
výnosy celkem

4 262 628,00
1 116 356,50
200 000,00
1 544 173,88
218 821,43
7 341 979,81

Rozvaha
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Oprávky k dl.majetku
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majtek

Kč Pasiva
422 372,00
-94 289,00
10 824,00
325 225,43
3 077 450,50

Základní kapitál
Hosp.výsl. min.let
Hosp.výsl. běžné období
závazky

Kč
266 825,21
1 337 570,14
1 444 837,72
701 365,14
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Uskutečněné akce
Výlety s klienty
Prázdniny proběhly v atmosféře výletů a letního programu. Pořádali jsme výlety např. do Národní
galerie nebo ZOO v Praze, Zahradnictví Dobré Pole nebo Sázavského kláštera.

Keramické trhy
Trh chráněných dílen pořádaný v rámci Keramického dne 31.5.2014 v Kostelci se velmi vyvedl
a jak Terapeutické centrum, tak i naše spřátelené organizace měly možnost prodat výrobky
svých klientů a přispět tak k náročnému financování svých služeb.

Babí léto
Účastnili jsme se multižánrového festivalu v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Návštěvy významných osobností
Podporu vyjádřila svojí návštěvou také řada významných osobností, které klienti Modrých dveří
obsluhovali, například kardinál Dominik Duka, nebo ministryně práce a sociálních věcí Michaela
Marksová, bývalá první dáma Livie Klausová či princezna a princ z Liechtensteinů. Prostory jsou
inspirující i pro řadu umělců - v zahradě Modrých dveří vedl výtvarný workshop John Ligtenberg,
holandský malíř a držitel ceny Sandry Botticelliho ve Florencii.

Den otevřených dveří
Dne 1. září proběhl v našem centru den otevřených dveří, kde si veřejnost mohla vyzkoušet
činnosti realizované v terapeutických dílnách,
jako například tvorbu originálních šperků a doplňků. Zároveň byli k vidění celé prostory centra
a pracovníci seznamovali zájemce s obsahem
poskytovaných služeb.

22

Dobročinná aukce Andělé pro Modré dveře
V prosinci proběhl 2. ročník akce Andělé pro Modré dveře, tentokrát v Praze v Hotelu Kampa.
Neuvěřitelný výtěžek v hodnotě téměř 700.000,- Kč poslouží v příštím roce k dofinancování
provozních výdajů Terapeutického centra. V aukci byla vydražena díla s tématikou anděla od
známých autorů i od tvůrců z řad široké veřejnosti. Součástí aukčního katalogu byla i díla od
architekta Bořka Šípka, výtvarníků Václava J. Andrleho, Jana Brabence a Jana Tichého, známého slovenského fotografa Roberta Vana, módní návrhářky Liběny Rochové, fotografky Marie
Szabové, designéra Jakuba Berdycha či úspěšných atletů Davida Svobody a Tomáše Dvořáka.
Do projektu se v letošním roce zapojilo i mnoho známých osobností s více či méně uměleckým
zaměřením.
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Poděkování
Děkujeme všem našim podporovatelům, partnerům a především našim sponzorům za veškerou
finanční, materiální, technickou i administrativní pomoc.

Generální sponzor a partner

Sponzoři
• manželé Sivekovi
• Viliam Sivek - Sivek Hotels
• AUTO STYL, a.s.
• Dřevozpracující výrobní
družstvo Jaroměřice nad

• Original Communications
s.r.o.
• Obec Louňovice
• Amara Zemplinerová
• Zbyněk Černý

• Eva Frindtová
• Milan Beneš
• Amerigo s.r.o.
• Pavel Faiereisl

• Rokytnou

• Unity!cx s.r.o.

• Richard Honzovič

• Rakweiss paint s.r.o.

• Mgr. Ing. Hana Kavánková

• Bohumil Šantrůček

• INDUS Praha, s.r.o.

• Martin Baier

• Prointerier, s.r.o.

• Jana Drbohlavová

• Město Kostelec nad Černými
lesy

• Uniqa pojišťovna

• Zdeněk Štěpán

• pí. Tothová

• LMC s.r.o.

• Vladimír Novák

• Jakub Machačka

• Autospektrum Praha VSD
družstvo

• Vladimír Dušánek

• Jaroslav Vančura DiS.

• Ing. Milan Beneš
• Ing. Tomáš Vondrák
• Dopravní agentura Kozl s.r.o.
• Incheba Praha s.r.o.
• Autocentrum DUBA Praha
• AD centrum s.r.o.

• Martin Urban
• Josef Erben
• Lenka Viková
• Rostislav Ostřížek
• manželé Medveďovi
• manželé Lopezovi

• Petr Palička
• Občanské sdružení
• Nora Dolanská
Dobromysl Mníšek pod Brdy
• Kamil Salajka
I.T.A.-Intertact s.r.o.
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• Michal Roháček

• Divadelní služba Praha s.r.o.

• Ing. Jiří Havlíček

• DR interier s.r.o.

• Ing. Dan Němec

• Jonathan Jackson
• Otakar Jedlička
• Radek Švajcr

Modré dveře je možné podpořit také zakoupením symbolického klíče.
V roce 2014 nás tímto způsobem podpořili:
• Michaela Cíglerová
• Helena Melounová
• Lubomír Brunclík
• manželé Kadlečkovi

Dárci vydražených děl na aukci Andělé pro
Modré dveře
• Václav J. Andrle

• Lenka Horová

• Miluše Poupětová

• Kateřina Baďurová-Janků

• Bára Hrzánová

• ak. mal. Radůza

• Jakub Berdych

• Eva Jandejsková

• Remoska a Ivo Svoboda

• Iveta Bílá

• Tomáš Janků

• Sjon Hermsan

• Jan Brabenec

• Bohumil Klepl

• Alena Srstková

• Renáta Czadernová

• Robert Vano

• Pavlína Danková

• František Kollman

• Střední umělecko průmyslová škola Praha 3,

• Karolína Doležalová

• Jiří Kubec

• Ing. arch. Jitka Dvorská

• John Ligtenberg

• Tomáš Dvořák

• Veronika Melzerová

• Vladimír Erlebach

• Jana Novotná

• ak. mal. Tereza Fejtková

• Julie Nykodýmová

• Jiří Filípek

• Rostislav Osička

• Lenka Hatašová

• Martin Patřičný

• Lenka Hornová

• Svetozár Plesník

• Marie Szabová
• David Svoboda
• Šárka Valášková
• Miroslava Šimonová
• Bořek Šípek
• J. S.
• Josef Velčovský

Zvláštní poděkování patří těmto osobám, neboť všichni pomáhali Modrým dveřím bez nároku
na honorář
• Zdeněk Štěpán – organizační podpora
• JUDr. Miroslav Cejnar – právní servis
• Jitka Holaňová – mzdová účetní
• Ing. Tomáš Vondrák – daňový servis
Všechny pokládáme za čestné přátele Modrých dveří a doufáme, že nám zachovají přízeň i v letech nadcházejících.
Za Občanské sdružení Modré dveře
PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, Viliam Sivek a Mgr. Marta Chytková
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