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Úvodní slovo ředitelky
Rok 2015 byl pro nás především cestou ke stabilizaci všech našich
služeb. Chystali jsme se na formální změnu transformace ze
zapsaného spolku na zapsaný ústav. Náš oﬁciální název k 1. 1. 2016 je
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
Klienty vnímáme ve své celistvosti - jsou pro nás tedy nejen klienty,
ale do práce s nimi promítáme i jejich role rodičů, dětí, sourozenců.
Jsou mezi nimi studenti či zaměstnanci, lidé s prací i bez práce, malí
i velcí, nemocní i zdraví. Podpora a pomoc, kterou jim směřujeme,
je tak komplexní. Naše organizace se snaží vždy hledat cestu tam,
kde chybí výrazný prvek důležité péče o ty, kteří pomoc či podporu
potřebují.
Rok 2015 byl pro nás rokem, ve kterém se nám dostalo významných
ocenění, jichž si velice vážíme. A to i proto, že se stále považujeme
za mladou organizaci budující si svou pozici mezi těmi, které vznikly
dříve.
Oceněni jsme byli Národní komisí cenou Finalista soutěže Manažer
roku 2014. Další cenu jsme získali v soutěži Společensky odpovědná
organizace v sekci Nezisková organizace 2015 (Národní cena Rady
kvality ČR za společenskou odpovědnost ve veřejném sektoru Společensky odpovědná organizace). Česká spořitelna nám udělila
cenu Floccus pro organizace. Z rukou kardinála Dominika Duky jsme
převzali Mezinárodní řád Křižovníci s červeným srdcem, udělenou za
dlouholetou humanitární činnost a šíření křesťanských myšlenek.
V prosinci v našem zařízení probíhalo natáčení snímku určeného pro
vysílání v České televizi, který je věnovaný našim významným ﬁlantropům a jejich projektům, do nichž investovali své ﬁnance. Tohoto
ﬁlmového dokumentu se účastnili i naši klienti a můžeme se na něj
těšit v nadcházejícím roce.
V roce 2016 nás čekají příjemné avšak náročné změny. Připravujeme
rozšíření prostor našich ordinací klinických psychologů, protože jsou
nám již naše stávající počty místností malé. Hledáme a nacházíme
prostory pro náš další projekt – Institut psychoterapie a poradenství,
který bude sídlit a působit v Praze.
Na závěr bych ráda touto cestou poděkovala všem, kteří Modré
dveře provázejí, podporují, sponzorují, nebo jim prostě jen fandí.
PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, ředitelka a statutár
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Pohled do historie Modrých dveří
Terapeutické centrum Modré dveře má zvláštní, až magickou
historii. Manželé Sivekovi ze svého rodinného rozpočtu zakoupili
a zrekonstruovali v roce 2011 budovu na náměstí v Kostelci nad
Černými lesy.
Tomuto činu předcházel průzkum potřebnosti péče o lidi v krizi,
s psychickými potížemi, duševním onemocněním či mentálním
handicapem v regionu Černokostelecka, který prokázal stoprocentní
potřebnost takovéto péče. Lidé s výše jmenovanými obtížemi museli
za pomocí dojíždět do velkých měst, většinou až do Prahy. Pro rodiny
či nemocné často nereálná situace. Rodiny potýkající se s duševně
nemocným či jinak handicapovaným člověkem se často uzavíraly na
dlouhé roky před veřejností.
V květnu 2012 proběhla registrace k sociálním službám a uskutečnilo
se i slavnostní otevření naší tréninkové kavárny. Neobvyklost tohoto
projektu strhávala pozornost široké veřejnosti a našich aktivit si všiml
i kardinál Dominik Duka, který se účastnil slavnostního otevření
a následně nás poctil svou návštěvou ještě jednou, aby se zde setkal
s princem z Liechtensteinu. Naší práce si všímají i jiné osobnosti, které
nám vyjadřují podporu nebo nás navštíví. Navštívila nás první dáma
České republiky, paní Livia Klausová, manželka prezidenta Václava
Klause. Naše centrum přišli shlédnout i lichtenštejnská velvyslankyně
v ČR Maria-Pia Kothbauer, princezna Liechtenstein a princ Constantin,
jejichž předkové Kostelec nad Černými lesy velmi významně ovlivnili.
Posledním významným hostem našeho centra byla ministryně práce
a sociálních věcí v letech 2012 – 2013, paní Ludmila Müllerová.
V úvodu nás všechny čekalo mnoho práce. Získání základních
ﬁnančních prostředků na provoz byl a je nejnáročnější proces.
Souběžně probíhala příprava odborného týmu a programu. V květnu
2012 proběhlo rozsáhlé výběrové řízení a vytvořený tým se začal
pravidelně scházet a připravovat rozjezd odborných služeb. Do srpna
2012 všichni fungovali bez nároku na honorář. Neskutečně těžký
začátek našeho rozjezdu jsme ale zvládli a v září 2012 zahájili provoz.
Pracovní tým byl připraven na svou práci.
Modré dveře se otevírají široké veřejnosti a hned v prvních dnech
přicházejí první hosté, první klienti. Někteří avizovaní již dlouhé měsíce
dopředu.
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Náš tým začínal ve složení dvou sociálních pracovnic, čtyř terapeutů
a projektového manažera a již v prvních dnech měl plné ruce práce
s příjmem klientů. Povedlo se nám dokonce registrovat se i jako
zdravotnické zařízení a Modré dveře se postupně připravily k tomu,
aby zde mohl pracovat od počátku roku 2013 i klinický psycholog.
Snažíme se rozšířit naše služby tak, aby byly využitelné nejen pro
ty, kteří se sami potýkají se svým handicapem, krizí či psychickými
potížemi, ale pokud má rodina zájem, pomáháme i ji.
V tomto duchu, i když již méně hektickém a více zaběhnutém, pokračujeme v činnosti až do dnes.
Některé naše služby poskytujeme také v Říčanech. Klienti zde mohou
poptávat psychoterapie, a to jak individuální tak skupinové.
V současné době je naše působnost nadregionální. Pomoc u nás
vyhledávají lidé nejen z Černokostelecka, ale i z dalších okolních
regionů, nezřídka také lidé z Prahy.
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Poslání Modrých dveří
• Posláním Terapeutického centra je podpora destigmatizace
osob s handicapem, zejména s duševním. Fungujeme jako
komunitní centrum, ve kterém se střetávají lidé s různými formami
duševního onemocnění tak i lidé bez něj. S klienty pracujeme
formou sociální a psychoterapeutické podpory.
• Naše poslání naplňujeme prostřednictvím těchto kroků:
• Vytváříme bezpečné místo pro lidi v krizi a pro všechny, kteří
potřebují terapeutickou péči a pomoc.
• Zapojujeme do řešení psychických potíží celý rodinný systém,
případně i širší okolí spojené s postiženým jedincem.
• Napomáháme vytváření pracovních míst pro klienty Modrých
dveří, kteří jsou buď krátkodobě vyloučeni z trhu práce, nebo
mají výraznou šanci se na něj poprvé zařadit.
• Realizujeme projekty spojující psychosociální rehabilitaci se
službami pro širokou veřejnost, činnosti tak umožňují realizovat
integraci v každodenní realitě.
• Provádíme osvětu duševního onemocnění, spolupracujeme
s psychiatry, obvodními lékaři, gynekology, školami, obecními
a městskými úřady, policií, všemi provozovateli sociálních
služeb a zařazujeme se do různých registrů poskytovatelů
sociálních služeb.
• Přispíváme k rozvoji komunitní péče a podílíme se na veřejné
diskusi o koncepci psychiatrické péče v ČR.
• Spolupracujeme se státními i nestátními orgány a organizacemi
při vytváření komplexního systému péče o lidi s duševním
onemocněním.
• Pořádáme osvětové a destigmatizační akce pro veřejnost.
• Propojujeme svět lidí s duševním onemocněním a mentálním
handicapem citlivou formou, prolínáním aktivit pro všechny
skupiny.
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Naši zaměstnanci v roce 2015
Ředitel, projektový manažer – PhDr. Kateřina Siveková Křižáková
Finanční manažer a personalista – Ing. Monika Kubečková
Projektový manažer / koordinátor – Mgr. Radka Dydňanská,
Mgr. Taťána Plecháčková
Administrátor dotací – Ing. Jitka Němečková
Metodik sociálních služeb – Mgr. Honza Kaňák
Metodik zdravotnických služeb – Mgr. Kateřina Halfarová
Vedoucí sociálních služeb – Mgr. Jan Kaňák
Zástupce vedoucího soc. služeb – Jana Šnauerová DiS.
Sociální pracovník – Mgr. Jan Kaňák, Jana Šnauerová DiS.,
Bc. Tereza Nováková DiS., Lucie Gavlovská DiS.,
Bc. Eva Vančurová DiS., Bc. Marie Bílková DiS.
Psycholog / Psychoterapeut – PhDr. Kateřina Siveková Křižáková,
Mgr. Honza Kaňák, Ing. Marie Macounová, Mgr. Lukáš Legner,
PhDr. Andrea Hlubučková, Mgr. Marek Vít
Psychická sestra – Tereza Anderssonová
Klinický psycholog / školitel klinických psychologů
– PhDr. Helena Schejbalová
Psycholog v předatestační přípravě – Mgr. Lukáš Legner,
Mgr. Petra Domkařová, Mgr. Monika Marxtová
Asistentka, účetní, mzdová účetní, správa úklidu, úklid
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Sociální služby klientům
Terapeutické centrum má dle zákona č. 108/2002 Sb. o sociálních
službách registrované sociální služby, které poskytovalo v průběhu
celého roku 2015. Jedná se o následující:
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením ve věku od 15 – 85 let, forma poskytování je ambulantní
a terénní.
• Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
a mentálním postižením ve věku 15 – 85 let, forma poskytování je
ambulantní a terénní.
• Krizová pomoc pro všechny, kteří se ocitli v krizové situaci, bez
omezení věku, forma poskytování je ambulantní.
• Odborné sociální poradenství, bez omezení věku, forma poskytování je ambulantní s pomocí psychoterapeuta.
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Zdravotnické služby klientům
Terapeutické centrum má dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních
službách registrované zdravotní služby, které poskytovalo v průběhu
celého roku 2015. Jedná se o následující:
• klinický psycholog,
• psychiatrie.
Služby jsou poskytované ambulantní formou.

Psychoterapeutická pomoc
Naše zařízení nabízí psychoterapeutickou pomoc za úhradu, případně
v rámci sociální služby zdarma. Klienti v roce 2015 žádali individuální,
párové či rodinné psychoterapie.
Na sezeních mluví klienti o svých problémech a pokouší se tak dostat
k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a pomocí
psychoterapeuta nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení.
Smyslem psychoterapeutických sezení je dosažení optimálního
rozvoje osobnosti a zmírnění či odstranění psychického utrpení
jedince.

Naše činnost v roce 2015
Pracovníci se při práci s klienty řídí Etickým kodexem.
Dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jsme v roce 2015
nabízeli tyto služby:

Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby: 2304479
Sociální rehabilitace využilo v roce 2015 celkem 45 klientů.
Služba byla nabízena jak ambulantní tak i terénní formou. Široké
spektrum nabízených programů v dané sociální službě slouží
k naučení a upevnění dovedností u jednotlivých cílových skupin
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a napomáhá tak v integraci do společnosti případně v začlenění na
trh práce.
Posláním je podporovat a zvyšovat soběstačnost a nezávislost
duševně nemocných a mentálně postižených osob v oblasti ekonomické, sociální a kulturní. Využíváme již osvojené návyky klientů
a posilujeme je mj. nácvikem a činností potřebných pro samostatný
život.
Cílová skupina sociální služby jsou osoby s chronickým duševním
onemocněním a osoby s mentálním postižením ve věku 15 - 85 let.
Cíle a zásady sociální rehabilitace jsou:
• monitoring a depistáž potenciálních zájemců,
• individuální přístup k jednotlivcům a jejich potřebám a přáním,
• zajišťování programu pro obě cílové skupiny,
• individuální pracovní skupina pro každou cílovou skupinu,
• dodržování 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,
• dodržování práv a povinností klientů.
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Rehabilitační služby jsme nabízeli v tomto složení:
Řemeslné dílny:
papírenská.

košíkářská,

keramická,

textilní,

šperkařská,

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.

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 v roce 2015 36 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 bylo nabízeno skupinové
poradenství pro psychotiky a neurotiky.
Posláním je zmírňování izolace cílových skupin, rozvíjení sebevědomí
a úcty, motivace k činnosti, navazování společensko-kulturních
vztahů a pomoc rodinám.
Cílová skupina sociální služby jsou osoby s duševním onemocněním
a osoby s mentálním postižením ve věku 15–85 let.
Cíle a zásady sociálně aktivizačních služeb jsou:
• monitoring a depistáž potenciálních zájemců,
• individuální přístup k jednotlivcům, jejich potřebám a přáním,
• zajišťování programu pro obě cílové skupiny,
• pracovní skupina pro každou cílovou skupinu,
• dodržování partnerského vztahu s klienty,
• osobní cíle plánované dle individuálních potřeb klientů,
• respektování standardů kvalit sociálních služeb,
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• klient služby má právo měnit svá rozhodnutí a cíle,
• podpora klientů v návratu do běžného života,
• dodržuje práva a povinnosti práv klientů.
Sociálně aktivizační služby jsme nabízeli ve složení arteterapie,
muzikoterapie, relaxace, jóga, kulturní program, výlety, individuální
a skupinové poradenství, dramaterapie.

Krizová pomoc
Registrační číslo služby: 8613016
Krizové pomoci v roce 2015 využilo 146 klientů.
Cílovou skupinou jsou osoby v krizi bez ohledu na věk. Služba je
nabízena také osobám bez zdravotního postižení či znevýhodnění.
Poslání krizové pomoci je poskytování podpory lidem, kteří se dostali
do náročné životní situace a potřebují odbornou podporu, aby ji
zvládli.
Cíle a zásady krizové pomoci jsou:
• pomoc při hledání řešení situace,
• odborné poradenství,
• pomoc při stabilizaci psychického stavu,
• zajištění bezpečného prostoru,
• profesionální individuální přístup,
• ochrana, respekt práv a anonymita osob v krizi,
• diskrétnost krizových interventů (pracovníků).
Příklad z praxe našeho krizového interventa a následně psychoterapeutů. Na příkladu je patrná provázanost našich služeb, kterými se
snažíme komplexně podporovat jedince, ale i jeho okolí.
Rodiče dvou dětí ve věku 7 a 10 let se dozvěděli, že jejich mladší
syn má leukémii. Po několikaměsíční neúspěšné léčbě lékaři
rodičům sdělili, že možnosti záchrany dítěte neexistují. Celá
rodina byla ze zprávy zdrcena, rodiče se psychicky zhroutili.
Na doporučení matka vyhledala krizovou pomoc v našem
zařízení, kam byli na další sezení pozváni i ostatní členové rodiny.
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Bylo nutné začít pracovat i s nemocným dítětem a jeho sourozencem.
Náš tým se začal terapeuticky věnovat i prarodičům, kteří situaci rovněž
nebyli schopni zvládnout. Bylo nutné ošetřit i třídní kolektiv, do kterého
v době před onemocněním dítě docházelo. Po stabilizaci nejhoršího
krizového období, s rodinou začali pracovat psychoterapeuté. Provázeli
ji tímto opravdu těžkým obdobím a připravovali ji tak na odchod
mladšího syna. Práce s dítětem samotným, nebyla paradoxně náročná
tak jako s ostatními členy rodiny. Naši psychoterapeuti měli rodinu
v péči i po smrti chlapečka.

Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby: 3842931
Odborné sociální poradenství využilo v roce 2015 16 klientů.
Tato služba je naše nejmladší, byla zaregistrována v září 2014. Bohužel
se ukazuje, že pokud se nám na ní nepodaří získat dotaci, tak v roce
2016 již nebude poskytována.
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 dětmi. Službu můžou
čerpat lidé bez ohledu na věk.
Posláním sociálního poradenství je zajišťování pomoci v postupném
rozfázování praktických činností vedoucích k větší orientaci v dané
problematice. Poslání naplňujeme prostřednictvím nabídky těchto
témat pomoci: 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, pomoc s řešením rozvodového řízení, pomoc
při vyplňování 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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Cíle a zásady sociálního poradenství jsou:
• odbornost,
• nestrannost,
• ochrana osobních údajů,
• mlčenlivost pracovníků,
• bezplatnost.

Akce pro klienty
V rámci sociálních služeb jsme v roce 2015 pro klienty uspořádali tyto
akce:
• výlet do pražské ZOO,
• výlet do Mořského světa v Praze,
• výlet do Grébovky a na Petřín ,
• výlet do kina,
• kurz pro rodiče dětí s onemocněním autistického spektra,
• partnerský a rodičovský kurz pro rodiny, kde nejméně jedna
osoba onemocněla duševním onemocněním,
• předporodní a rodičovská poradna pro osoby s duševním
onemocněním.

15

Akce pro odborníky a veřejnost
• seminář pro pracovníky v sociálních službách,
• kurz kreslení pro děti,
• kurz angličtiny pro děti,
• vaření pro děti,
• letní příměstský tábor pro děti,
• výuka na počítačích,
• páteční kulturní odpoledne,
• účast na Husovských slavnostech na Staroměstském náměstí
v Praze, kde jsme prezentovali činnosti Terapeutického centra,
• účast na Keramických trzích v Kostelci nad Černými lesy – trh
chráněných dílen s prodejem výrobků z pracovních dílen,
• vánoční trhy – prodej výrobků klientů,
• betlémování – výstava betlémů v prostorách centra a živý betlém
na zahradě Terapeutického centra,
• pravidelná dobročinná akce Andělé pro Modré dveře, jejíž
výtěžek je použit na provoz Terapeutického centra.
Dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách registrované
zdravotní služby, jsme v roce 2015 klientům nabízeli pomoc

Klinického psychologa
Službu klinického psychologa využilo v roce 2015 - 185 klientů.
Pomoc spočívala zejména v psychodiagnostickém vyšetření
a odborném poradenství. Naši kliničtí psychologové pracují s dětmi
a dospělými nejčastěji na tématech diferenciální diagnostiky pro děti
autistického spektra, posouzení psychomotorického vývoje raného
věku např. při nerovnoměrném vývoji, potíže související s traumatickým zážitkem a závažnou ztrátou, poruchy nálady, úzkostné
poruchy, výchova dětí, rodina a rodinné vztahy, psychosomatické
potíže dětí a dospělých, duševní potíže a podezření na duševní
onemocnění.
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Dalším významným okruhem nabídky Terapeutického centra je:

Psychoterapie a poradenství
Službu psychoterapeutů využilo v roce 2015 - 182 klientů.
Klienti poptávali nejčastěji individuální formu terapie. S některými
klienty jsme pracovali formou rodinné či skupinové terapie.
Pro ilustraci práce psychoterapeuta s rodinným systémem uvádíme
krátkou kazuistiku. Pro zachování anonymity klientů byla jejich jména
zaměněna a neuvádíme podrobné informace.
Rodičům se narodila dcera s nemocí tzv. motýlích křídel. Dítěti musela
být věnována veškerá péče ze strany matky a za výrazné pomoci otce.
Ti byli natolik vyčerpaní, že neměli dostatek energie pro jejich starší,
tříletou dceru. Celou situaci zhoršoval fakt, že děti s touto nemocí
potřebují speciální oblečení, které je ﬁnančně velice nákladné a zdravotní
pojišťovna na jeho pořízení přispívá pouze minimálně. Rodina se tedy
zadlužila, což zvyšovalo její psychickou zátěž. S rodinou se pracovalo
formou psychoterapií, ve kterých, jak se ukázalo, bylo zapotřebí podporovat soudržnost rodiny. Jak nám otec sdělil, bez naší pomoci by situaci
nezvládl a rodinu by opustil. Stěžejním tématem bylo také podporovat
vztah obou rodičů ke zdravé dceři, který byl, v důsledku složité péče
o mladší dceru, výrazně zanedbáván.

Další činnost a publicita
V Terapeutickém centru se snažíme působit nejen na klienty a místní
komunitu, ale i na širokou veřejnost. Za vhodný komunikační nástroj
považujeme místní periodika, do kterých pravidelně přispíváme
informacemi o naší činnosti. Veřejnost se o nás může dočíst např.
v Černokosteleckém zpravodaji, Českobrodském zpravodaji, Zápraží
či Našem regionu.
Díky internetové poradně OnaDnes, která se těší velké sledovanosti,
nabízíme sociální a psychologické poradenství.
Nadace Floccus České Spořitelny v Terapeutickém centru natáčela
krátký dokument o naší práci s klienty. Shlédnout ho můžete zde:
www.youtube.com/watch?v=qMp164cJpyM
Česká televize u nás natáčela snímek, který odvysílá v rámci cyklu
ﬁlantropických projektů.
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Odborné zázemí
Díky zvyšující se poptávce po našich službách, jsme v roce 2015
rozšířili odborné zázemí o dva sociální pracovníky, psychiatrickou
sestru, která pracuje zejména v terénu a o klinického psychologa.
Z důvodu odchodu projektového manažera na rodičovskou
dovolenou jsme na podzim přijali nového manažera a zároveň byla
vytvořena nová pracovní pozice administrátor dotací.
Ke konci roku 2015 má Terapeutické centrum 16 stálých zaměstnanců.

Realizované projekty
Dotace Středočeského kraje na provoz registrovaných sociálních
služeb pro rok 2015, byla naše nejvýznamnější ﬁnanční podpora.
Doﬁnancování sociálních služeb jsme si zajistili prostřednictvím
těchto projektů:

Projekt „Zvyšujeme kvalitu života osob s duševním
onemocněním a členů jejich rodin“ byl ﬁnancován ESF
v rámci OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
Realizace: 1. 11. 2014 – 1. 6. 2015. Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu
života nejen handicapovaných osob, ale také pomoci jejich rodinným
příslušníkům vyrovnat se s náročnou a dlouhodobou péčí. Projekt byl
zaměřen na podporu rodinných systémů, kde alespoň jedna osoba
trpěla duševním onemocněním. Projekt rovněž podpořil pečující
osoby a sociální pracovníky.

Projekt „Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením“ byl ﬁnancován ze
Středočeského humanitárního fondu v rámci tematického zadání – sociální oblast pro rok 2015.
Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015. Cílem projektu bylo nabídnout cílové
skupině sociálně aktivizační programy arteterapie, muzikoterapie,
dramaterapie, jóga, výlety, individuální a skupinové poradenství.
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Projekt „Spoluﬁnancování služeb Terapeutického
centra Modré dveře“, byl ﬁnancován z rozpočtu města
Říčany.
Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 Cílem projektu bylo podpořit sociální
služby v Terapeutickém centru.

Projekt „Posílení kompetencí znevýhodněných osob“,
byl ﬁnancován z rozpočtu města Český Brod.
Realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015. Cílem projektu bylo zlepšení
situace obyvatel v okolních městech a obcích a dosáhnout zvýšení
kvality života klientů nebo jejich blízkého okolí a snížení rizika jejich
sociálního vyloučení.
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Finanční zpráva
Náklady

Kč

spotřeba materiálu terapie

41 614,40

spotřeba ostatního materiálu

122 572,48

spotřeba drobn.hmot.majetku

135 656,38

spotřeba drobn.nehmot.maj.

10 940,14

spotřeba energií

124 704,28

opravy a udržování

64 590,80

telef.poplatky, poštovné

75 784,10

pronájem prostor

290 535,60

ostatní služby

572 917,73

mzdy+nemoc. náhrada

2 806 486,00

dohody

328 740,00

odvody z mezd

989 910,00

cestovné

32 202,00

ostatní poplatky

4 790,00

ostatní provozní náklady

31 982,44

pojištění

30 289,00

odpisy, opravné položky

58 620,00

daň z příjmů

229 900,00

celkem náklady

5 952 235,35

Výnosy

Kč

dotace

4 245 800,09

příjmy z nadací

100 000,00

příspěvky a dary

1 116 472,74

tržby za vlastní výkony,zboží

1 796 211,23

ostatní výnosy

330 380,95

celkem výnosy

7 588 865,01

Výsledek hospodaření zisk: 1 636 629,66 Kč
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Dotace

Kč

Středočeský kraj

3 299 200,00

MPSV D5

566 160,00

Středočeský kraj - HUF

263 988,00

Město Český Brod

30 000,00

Město Říčany

55 000,00

Úřad práce

31 452,00

celkem dotace

4 245 800,00

Dary

Kč

soukromé osoby, právnické os, nadace

1 216 472,74

Celkem dotace, dary, příspěvky: 5 462 272,74 Kč

Rozvaha OS MD 2015 v Kč
Aktiva

Kč

dlouhodobý majetek

422 372,00

oprávky k dl.majetku

-154 909,00

zásoby

41 024,74

pohledávky

128 255,88

krátkodobý ﬁnanční majetek

5 151 610,24

časové rozlišení

5 989,80

aktiva celkem

5 594 343,66

Pasiva

Kč

základní kapitál

320 784,21

hosp.výsl. min.let

2 782 407,86

hosp.výsl. běžné období

1 636 629,66

závazky

849 947,91

časové rozlišení

4 574,02

celkem pasiva

5 594 343,66
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Členství v asociacích
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České Republiky
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o dušení zdraví
Asociace klientských psychologů České republiky
Česká arteterapeutická asociace
Asociace dramaterapeutů České Republiky

Ocenění
Floccus – ocenění Nadace České spořitelny, které jsme získali za
významný přínos k integraci znevýhodněných osob.
Mezinárodní řád Křižovníků s červeným srdcem – udělena ředitelce
Terapeutického centra za dlouholetou humanitární činnost.
Manažer roku 2014 – udělena cena Finalista soutěže.
Společensky odpovědná organizace – udělena cena Nezisková
organizace 2015 (Národní cena Rady kvality ČR za společenskou
odpovědnost ve veřejném sektoru - Společensky odpovědná
organizace).

22

Poděkování
Děkujeme všem našim příznivcům, podporovatelům, partnerům
a především sponzorům za veškerou ﬁnanční, technickou, administrativní a morální pomoc.

Sponzoři a partneři
• Beneš Radim

• Ragusa – A. Zemplinerová

• Černý Zbyněk

• Sivek Viliam – Sivek Hotels

• DR Interier s.r.o.

• Sládečková Zlatuše

• Unity!cx s.r.o.

• ŠkoFIN s.r.o.

• KBJ Velkoobchody s.r.o.
Z. Havelka

• Tipsport.net a.s.

• Kreislová Andrea
• Lopez Emanuel
• Manželé Kadlečkovi

• Tudyznudy, o.s.
• Ing. Vondrák Tomáš
• X – Center s.r.o.

• Nadace Preciosa

• Základní škola v Kostelci
nad Černými lesy

• Obec Louňovice

• Zvolský Pavel

Zvláštní poděkování patří těmto osobám, neboť všichni pomáhali
Modrým dveřím bez nároku na honorář
• Viliam Sivek
• Mgr. Veronika Vaňousová
• 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 nadcházejících letech.
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Co nás čeká v roce 2016
V nadcházejícím roce se naše zařízení bude transformovat na Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. Jedná se pouze o změnu názvu
a drobné úpravy uvnitř struktury organizace. Na naší odbornou
činnost to nebude mít dopad.
Jako odpověď na rostoucí poptávku po naší pomoci se budeme
snažit posílit kapacitu sociálních i zdravotnických služeb. Zejména
tak budeme usilovat formou získávání dotací z Evropského sociálního
fondu. Rádi bychom se soustředili na podporu zaměstnanosti osob
se zdravotním postižením.
V této souvislosti se připravujeme na rozšíření našeho pracoviště do
přilehlých prostor Modrých dveří, kde by měly vzniknout ordinace
klinického psychologa.
Dále uvažujeme o vytvoření pobočky Terapeutického centra v Praze,
které by mělo sloužit jako psychoterapeutické a zároveň poradenské
zařízení.

Identiﬁkační údaje
Občanské sdružení Modré dveře, z. s.
Adresa: 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
Tel: 321 678 474
Mobil: 725 830 830
mail: modredvere@modredvere.cz
www.modredvere.cz
www.facebook.cz/modredvere
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