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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

R

ok 2013 byl pro naši organizaci v mnohém zlomový a byli jsme v něm postaveni před množství výzev. Po spuštění provozu v září 2012 jsme
během následujících pár měsíců museli zajistit finance
na provoz zařízení a poskytování služeb Terapeutického
centra po celý kalendářní rok 2013. Nyní můžeme
s hrdostí uvést, že se nám to podařilo.

Velmi nás těší i to, že si našich aktivit všímají i lidé a subjekty hodnotící úroveň práce a služeb poskytovaných
pro handicapované osoby. V polovině roku jsme získali
ocenění „Společnost přátelská rodině“ a v listopadu se
projekt Terapeutické centrum Modré dveře stal vítězem
Ceny za aplikaci Age managementu v rámci udílení
Národních cen kvality.

Díky štědré podpoře desítek větších i menších sponzorů
a dotacím z veřejného sektoru jsme mohli poskytovat
sociální služby těm zájemcům, kteří spadají do naší
cílové skupiny a to dle zákona o sociálních službách, bez
úhrady.

Největším oceněním je pro nás však narůstající zájem
klientů, kteří přicházejí do Terapeutického centra Modré
dveře hledat odbornou pomoc. Věříme, že financování
neziskového sektoru a sociálních služeb v naší zemi
bude v příštích letech skýtat více jistoty a umožní všem
poskytovatelům sociálních služeb hledět kupředu,
myslet hlavně na klienty a nové projekty, a nemuset si
tolik dělat starosti se zajištěním provozu zařízení.

Úspěchem je bezesporu i fakt, že se nám v únoru podařilo
otevřít ordinaci klinického psychologa, jehož klientela
z řad pojištěnců VZP se utěšeně rozrůstá. Na přelomu
roku jsme navíc získali příslib spolupráce s dalšími zdravotními pojišťovnami.
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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

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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Statutárním orgánem a ředitelem organizace byla
zvolena PhDr. Kateřina Siveková Křižáková.
Registrováno bylo Ministerstvem vnitra 26. 10. 2011
pod č.j. VS/1-1/86198/11-R
a bylo mu přiděleno IČ: 22768602.
17. 9. 2012 proběhla registrace na jako zdravotnické
zařízení, 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“.
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Členství v organizacích
ASOCIACE POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY
www.apsscr.cz

ASOCIACE KOMUNITNÍCH SLUŽEB
V OBLASTI PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
www.askos.cz
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ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
www.akpcr.cz

ČESKÁ ARTETERAPEUTICKÁ ASOCIACE
www.arteterapie.cz

ASOCIACE DRAMATERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY
www.adcr.cz

SPOLEČNOST RODINNÝCH
A SYSTEMICKÝCH TERAPEUTŮ
www.soft-os.cz
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Historie
Realizaci projektu Terapeutická centra Modré dveře
předcházel průzkum potřebnosti péče o lidi s psychickými potížemi, duševním onemocněním a mentálním
handicapem a o lidi v krizi, který odhalil nulovou péči
o lidi v krizi, o lidi s duševním onemocněním či mentálním handicapem v regionu Praha Východ. Po vyhodnocení výsledků průzkumu následovalo zakoupení budovy
na náměstí Smiřických v Kostelci nad Černými lesy a 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 zde klienty 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 pro osoby v krizi 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.
Ředitelkou Terapeutického centra je od počátku
PhDr. Kateřina Siveková Křižáková. Zároveň zastává
pozice psychoterapeuta a krizového interventa.
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Terapeutické centrum Modré dveře bylo otevřeno
2. 9. 2012. Hned v prvních dnech se do služeb hlásili první
zájemci a rozjely se první terapie pro veřejnost. 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 vstoupilo do roku 2013.
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UDÁLOSTI ROKU 2013
Celoroční projekty

Psychoterapeutické
centrum Modré dveře

Činnost organizace v roce 2013 byla směřována převážně
na poskytování sociálních služeb a služeb klinického
psychologa a realizaci dvou dotačních projektů, na které
se podařilo získat finanční prostředky. Jedná se o Individuální projekt Středočeského kraje a projekt Psychoterapeutické centrum Modré dveře dotovaný Ministerstvem
zemědělství. Sociální služby jsou v Terapeutickém centru
poskytovány dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a v roce 2013 náklady
částečně hradilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Od února poskytujeme i službu klinického psychologa,
jehož výkony hradí pacientům zdravotní pojišťovna.

Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
jsme úspěšně realizovali
projekt „Psychoterapeutické
centrum Modré dveře“, který byl dotován Ministerstvem
zemědělství. Projekt byl určen pro klienty s lehkou
a střední mentální retardací a duševním onemocněním.
V terapeutickém centru Modré dveře tým zkušených odborníků s cílovou skupinou prováděl převážně dvě aktivity – trénink kognitivních funkcí a výuku a praktické
dovednosti ve zvládání finanční gramotnosti, které mají
obě za cíl pomoci klientům z uvedené cílové skupiny.
Projekt v některých bodech rozšiřoval standardně poskytované sociální služby.

Individuální projekt

Sociální služby

V listopadu 2012 jsme byli úspěšní v soutěži o Individuální
projekt Středočeského kraje s názvem „Sociální rehabilitace ambulantní Praha-východ“. Projekt byl spuštěn
1. 1. 2013 a ukončen 30. 11. 2013. V rámci projektu bylo
do sociální rehabilitace přijato za region Praha-východ 38
klientů, kteří využívali programy Modrými dveřmi nabízené.
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a o sociální rehabilitace byly poskytovány po celý rok. Cílovou skupinou těchto služeb jsou
osoby s mentálním postižením a s duševním onemocněním ve věku 16-64 let (nově od 1. 2. 2014 rozšířeno
na věkovou skupinu 15-85 let). Třetí sociální službou
je krizová pomoc, kterou poskytujeme
osobám v krizi bez omezení věkové
hranice.
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Klinický psycholog

Novou službou spuštěnou v únoru 2013 byla ordinace klinického psychologa. Kapacita klinického psychologa byla
zpočátku 20 hodin týdně, tedy 0,5 úvazku. V září již byla
rozšířena na 40 hodin týdně a do ordinace byl přiřazen další psycholog. Vytížení klinického psychologa má neustále
vzestupný trend. V roce 2013 byla služba hrazena pouze
klientům VZP, ale na podzim proběhlo výběrové řízení
s dalšími pojišťovnami a výsledkem je uzavření smluvního
vztahu s Revírní bratrskou pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda.

KRÁTKÝ PŘEHLED AKTIVIT ROKU 2013
Leden

Tým se rozšířil o další sociální pracovnici a klinickou
psycholožku. Zájem o naše služby vyvolal potřebu rozšíření týmu sociálních pracovnic a novou posilu jsme
přivítali do týmu hned v lednu 2013. Vedle ambulantní
formy sociálně rehabilitace a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsme
nově začali poskytovat i terénní formou poskytování, což
znamená, že ke klientům, kterým jejich nemoc či handicap
brání dojezd k nám, přijíždíme my sami.

Nabídka služeb se dále rozšířila například o terapeutickou
skupinu pro lidi pečující o rodinné příslušníky s těžkou
nemocí či jiným handicapem a job-club. Naši klienti, tolik
znevýhodnění na trhu práce, se v job-clubu učí hledat práci
příznivou pro jejich stav, jak psát životopis, jak jednat se
zaměstnavatelem nebo jak jednat s úřady. Učí se rovněž
znát svá práva a povinnosti.
Od začátku ledna byli vybraní klienti zaměstnáni na
podporovaných pozicích přímo v Terapeutickém centru
např. na úklid, terénní kavárna, práce na zahradě a nabírali další zkušenosti pro trh práce.
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Únor

V únoru jsme otevřeli ordinaci klinického psychologa. Naše
nabídka se vedle odborných sociálních služeb rozrostla
i o nabídku služeb zdravotnických. Náš tým se zároveň rozrostl o nového zaměstnance – atestovanou klinickou psycholožku.

Březen

Po celý březen probíhala v terapeutických dílnách výroba
velikonočního zboží. Klienti se naučili mnoho nových
technik a pozitivní je, že všechny výrobky se prodaly. Před
Velikonocemi proběhlo pro veřejnost tvoření jarních věnců.
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Díky usilovné snaze o vyhledání pracovních míst i v jiné
místní organizaci se nám podařilo nalézt uplatnění pro
několik našich klientů v místním závodu na výrobu lahůdek.

Červenec – srpen

V průběhu roku jsme podnikali i aktivity mimo sociální
služby a celý tým Modrých dveří probouzel les po zimě
na akci určené pro děti. Lesního pochodu se zúčastnilo
přes sto dětí s rodiči.

Po dva červencové týdny probíhala rekonstrukce vnitřních prostor centra a sanitární volno. Z důvodu velké
vytíženosti jsme museli upravit některé místnosti,
abychom mohli poskytovat paralelně více služeb. Dále
proběhla příprava, výroba a distribuce letáků s komplexní
nabídkou Terapeutického centra. Připravován byl také
Den otevřených dveří pořádaný na den výročí otevření
Terapeutického centra.

Květen

Září

Duben

Hlavními aktivitami v průběhu května byly Den otevřených
dveří a Keramický den, který probíhá v Kostelci nad Černými
lesy vždy poslední květnovou sobotu. Na naší zahradě jsme
uspořádali trh chráněných dílen, který navštívily stovky lidí.

Červen

Sociální pracovníci s klienty vyjížděli na výlety do okolí a centrum se připravovalo na rekonstrukci vnitřních
prostor. Začala příprava na nový školní rok, jejíž součástí
bylo navázání spolupráce s říčanskou jazykovou školou,
která od září poskytuje jazykové kurzy přímo v Modrých
dveřích. Připraveny byly nové aktivity pro děti – Kurz sociálních dovedností pro děti s autismem a Dys-klub pro
děti s poruchami chování a učení.

Měsíc začal Dnem otevřených dveří spojeným s oslavou
prvního výročí otevření Terapeutického centra Modré
dveře. V tomto měsíci došlo k rozšíření úvazku v ordinaci klinického psychologa, který se zároveň stal akreditovaným školícím zařízením pro vzdělávání klinického
psychologa s odborným dohledem.
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Říjen

V průběhu října jsme již velmi intenzivně připravovali největší akci roku 2013 – Andělé pro Modré dveře. Po celý
podzim jsme sbírali anděly od oslovených výtvarníků, herců, spisovatelů, malířů, grafiků, ale přicházeli k nám i andělé
od lidí z veřejnosti a v neposlední řadě i od našich klientů.
24. října se konalo výběrové řízení s dalšími zdravotními
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pojišťovnami, díky kterému byla v lednu 2014 navázána
smluvní spolupráce se třemi dalšími pojišťovnami.
Na konci října Občanské sdružení Modré dveře získalo
ocenění Společnost přátelská rodině, které potvrzuje
prorodinné aktivity jak vůči veřejnosti a klientům, tak
i vůči zaměstnancům.

Listopad

V terapeutických dílnách se ve velkém vyrábí předměty
do vánočních zakázek a ozdoby, které plánujeme nabízet
jak na andělské akci, tak v kavárně a na internetu.

a mnohým dalším, jejichž jména jsou k vidění na našem
webu. Všechna díla byla v aukci prodána a výdělek přes
110 tisíc korun posloužil jako finanční podpora Modrým
dveřím. Díky pečlivé přípravě a profesionální licitaci měla
celá akce vynikající atmosféru.
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Projekt Terapeutické centrum Modré dveře se stal vítězem Ceny za aplikaci Age managementu v rámci udílení
Národních cen kvality.

Prosinec

Největší akcí pořádanou pro veřejnost byla aukční vernisáž Andělé pro Modré dveře. Po celý podzim sbíraná díla,
z nichž mezi nejzajímavější patřily obrazy od Ivana Mládka,
akademické malířky Lucie Dvořákové, Jana Eipella, Johna
Ligtenberga, nebo sochy od Matěje Holuba či Jiřího Kubce,
byla 16.12. v aukci úspěšně prodána. Velké díky patří také
kosteleckým skautům a dětem z praktické ZŠ Kouřim
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Poslední akcí roku určenou veřejnosti bylo setkání se
sponzory pořádané 19.12.
V průběhu Vánoc nezůstalo centrum zcela uzavřené,
ale částečně bylo v provozu kvůli případným krizovým
intervencím a k dispozici byla i ordinace klinického
psychologa.
Klientů přichází stále více a ještě v průběhu prosince
proběhlo výběrové řízení na dalšího sociálního pracovníka a novou posilou týmu se stal i finanční manažer.
Oba nastoupili v lednu 2014.
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Zaměstnanci
PhDr. Kateřina Siveková Křižáková
ředitelka centra, psychoterapeut,
krizový intervent

@

katerina.sivekova@modredvere.cz
+420 725 830 830

Bc. Marie Bílková DiS.

Mgr. František Knop

PhDr. Helena Schejbalová

@

@

@

Zástupce ředitele, metodik,
sociální pracovník, krizový intervent
marie.bilkova@modredvere.cz
+420 606 602 605

projektový manažer

frantisek.knop@modredvere.cz

Klinický psycholog

+420 725 833 833

helena.schejbalova@modredvere.cz
+420 702 090 603

Mgr. Petra Domkařová

Mgr. Stanislava Gondová

PhDr. Andrea Hlubučková

@

@

@

psycholog, krizový intervent

petra.domkarova@modredvere.cz

sociální pracovník, psychoterapeut,
krizový intervent

+420 702 090 602

stanislava.gondova@modredvere.cz
+420 606 603 045

Jana Šnauerová DiS.

Mgr. Zuzana Kovaříková

@

@

sociální pracovník, krizový intervent

jana.snauerova@modredvere.cz
+420 606 600 275

Eva Beránková
úklid

Psycholog, pracovník v košíkářské dílně
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psycholog, krizový intervent

andrea.hlubuckova@modredvere.cz
+420 725 885 885

Mgr. Ing. Hana Kavánková
dobrovolník - fundraiser

zuzana.kovarikova@modredvere.cz
+420 725 840 840

Helena Dušková

administrativní pracovnice

Jiří Filípek

lektor kurzu kreslení
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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

•

spolupracovat s ostatními státními i nestátními
orgány a organizacemi při vytváření komplexního
systému péče o lidi s duševním onemocněním

•

vytvořit bezpečné místo pro lidi v krizi, pro všechny,
kteří potřebují terapeutickou péči a pomoc

•

pořádat osvětové a destigmatizační akce pro veřejnost

•

zapojovat do řešení psychických potíží celou rodinu
případně celý systém kolem postiženého

•

propojovat svět lidí s duševním onemocněním
a mentálním handicapem citlivou formou, prolínáním aktivit pro všechny skupiny

•

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

•

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

•

přispívat k rozvoji komunitní péče a podílet se na
veřejné diskusi o koncepci psychiatrické péče v ČR

MODRÉ DVEŘE

TERAPEUTICKÉ CENTRUM
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2013
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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 a služeb klinického psychologa dle zákona
č.372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších
předpisů.
•

•

V sociální sekci jsme registrování ke třem sociálním
službám: sociální rehabilitace, sociálně aktivizačním
službám pro seniory a osoby se zdravotním postižením a ke krizové pomoci. Krizová pomoc je otevřena
pro osoby v krizi, další dvě služby jsou pro osoby s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem
ve věku 16-64 let
Ve zdravotnické sekci disponujeme dvěma klinickými
psychology. Služba je určena pro pacienty smluvních
zdravotních pojišťoven

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 poskytovatelů sociálních služeb.
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.
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Vedle uvedených sociálních a zdravotnických služeb nabízíme i psychoterapie individuální, párové a rodinné.
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Sociální rehabilitace
Registrační číslo služby: 2304479
Službu sociální rehabilitace využilo v průběhu roku celkem 28 klientů, většina z nich docházela do centra pravidelně.
Posláním Občanského sdružení Modré dveře 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.
Sociální rehabilitaci zajišťujeme dle §35 vyhlášky 505/2006
sb. ve znění pozdějších předpisů.
Cílová skupina
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s mentálním postižením
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
Věková hranice
• dorost (16 - 18 let)
• mladší dospělí (19 - 26let)
• dospělí (27 - 64)
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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
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Možnost aktivit a denních programů sociální rehabilitace:
Dílny
• košíkářská
• keramická
• textilní
• papírenská
• šperkařská
• výtvarná
Programy
• zahradnické práce
• trénink kognitivních funkcí
• relaxace
• jóga
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Pracovní programy
• práce v tréninkové kavárně
• úklid prostor terapeutického centra
• individuální a skupinové poradenství
• nácvik sociálních dovedností
• odborné sociální poradenství
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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 25 klientů, z nichž většina docházela pravidelně.
Posláním Občanského sdružení Modré dveře 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.
Sociální aktivizace pro osoby se zdravotním postižením je
zajišťována dle §66 vyhlášky 505/ 2006 sb. ve znění pozdějších předpisů.
Cílová skupina
• osoby s duševním onemocněním
• osoby s mentálním postižením

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
Věková hranice
• dorost (16 - 18 let)
• mladší dospělí (19 - 26let)
• dospělí (27 - 64 let)

MODRÉ DVEŘE

TERAPEUTICKÉ CENTRUM
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2013

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

Forma poskytování
• ambulantní
• terénní
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Možnost aktivit a denní programy
v rámci sociální aktivizace
Dílny
• košíkářská
• keramická
• textilní
• papírenská
• šperkařská
• výtvarná dílna
Denní aktivity a programy
• kognitivní trénink
• zahradnické práce
• relaxace
• jóga
• individuální a skupinové poradenství
• nácvik sociálních dovedností
• odborné sociální poradenství
• práce se dřevem
• arte a ergoterapie
• muzikoterapie
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Krizová pomoc
Registrační číslo služby: 8613016
V rámci roku 2013 bylo uskutečněno 101 setkání klientů
s krizovým interventem. Služba je anonymní a je možné
vykázat pouze počet setkání.
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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Klinický psycholog
Ordinace klinického psychologa poskytuje psychodiagnostiku a odborné poradenství.
Cílová skupina
• služba je poskytována všem osobám bez omezení věku
Forma poskytování pomoci
• ambulantní
Smluvní pojišťovna v roce 2013
• Všeobecná zdravotní pojišťovna 111

Cíle služby
Nápomoc v řešení téma 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
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Zásady
• bezpečný prostor
• profesionální individuální přístup
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Psychoterapie a poradenství
Individuální psychoterapie
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.

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).

Rodinná psychoterapie
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).

Nácvik sociálních dovedností pro děti a dospívající
s poruchou autistického spektra
Nácvik je určen pro děti a dospívající s poruchou autistického spektra, kteří se méně obratně pohybují v různých
sociálních situacích a v komunikaci a kontaktu s druhými
dětmi, nebo dospělými lidmi. Jejich jinakost jim často přináší neporozumění, odmítnutí a mnohdy i osamělost. Sociální dovednosti je možné trénovat a posilovat a tím i dopad
uvedených obtíží zmírňovat. Kurz sociálních dovedností je
veden formou nácviku širokého spektra dílčích sociálních
dovedností v malé skupince po 5 až 6 členech přibližné věkové kategorie. V nácviku využíváme techniky skupinového rozhovoru, přehrávání modelových situací k vybraným
tématům, preferovány jsou reálné problematické situace ze
života toho kterého dítěte (dospívajícího), dále hry, pracovní
listy, obrázky a videonahrávky.
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Vzdělávání

Formy propagace cílů a aktivit centra

Zaměstnanci Terapeutického centra Modré dveře se
v průběhu roku vzdělávali a rozvíjeli své odborné i profesní znalosti a dovednosti.

Jako prostředek k propagaci našeho centra a nabízených
služeb volíme všechna možná média, ať už tištěná, nebo
elektronická. Konkrétně už jsme využili nebo využíváme:

Zaměstnanci absolvovali individuální seberozvojové kurzy
a semináře, školení ve standardech sociální péče a kurzy
krizové intervence.

•
•
•

Pracovníci v přímé péči se zúčastnili kurzu Recovery –
zotavení z duševního onemocnění.

•

Celý tým také absolvoval školení První pomoci ZdrSEM.

internetové stránky centra www.modredvere.cz
facebookový profil www.facebook.com/modredvere
internetové portály: www.novinky.cz, www.aktualne.cz,
www.ricansko.info , www.helpnet.cz
tištěná média: Černokostelecký zpravodaj, Zápraží,
Louňovický Zpravodaj, Říčanský kurýr, Kolínský press,
Pražský deník, Českobrodský zpravodaj, Český rozhlas,
Náš Region, Všudybyl
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Finanční zpráva za rok 2013
Celkový přehled:
NÁKLADY

ČÁSTKA

VÝNOSY

ČÁSTKA

spotřeba materiálu na terapie

53 950 Kč

dotace

3 856 148 Kč

spotřeba ostatního materiálu, zboží

99 077 Kč

příspěvky a dary

1 051 254 Kč

604 899 Kč

příspěvky z obcí

22 000 Kč

spotřeba drobného hmotného majetku
spotřeba drobného nehmotného majetku

40 305 Kč

tržby za vlastní výkony a zboží

spotřeba energií

107 792 Kč

ostatní výnosy

opravy a udržování

255 618 Kč

VÝNOSY CELKEM

telefonní poplatky, poštovné
ostatní služby
mzdy

678 152 Kč
6 517 Kč
20 301 Kč
4 290 Kč

pojištění

18 623 Kč

ostatní provozní náklady

28 680 Kč

odpisy a opravné položky

34 058 Kč

daň z příjmů

44 460 Kč

CELKEM NÁKLADY
ÚČETNÍ ZISK

5 702 521 Kč

1 939 179 Kč

odvody z mezd

ostatní poplatky

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2013

759 725 Kč
124 518 Kč

cestovné

31 958 Kč

TERAPEUTICKÉ CENTRUM
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

34 202 Kč

dohody
ostatní sociální náklady

741 161 Kč

MODRÉ DVEŘE

4 854 346 Kč
848 175 Kč
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Rozvaha
AKTIVA

ČÁSTKA

PASIVA

ČÁSTKA

Dlouhodobý majetek

422 372 Kč

Základní kapitál

312 866 Kč

Oprávky k dlouhodobému majetku

-33 669 Kč

Hospodářský výsledek minulých let

489 395 Kč

Hospodářský výsledek běžného období

848 175 Kč

Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Aktiva celkem

11 316 Kč
132 744 Kč
2 399 704 Kč
8 512 Kč

Závazky
Časové rozlišení
Pasiva celkem

1 287 467 Kč
3 076 Kč
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2 940 979 Kč

2 940 979 Kč
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Uskutečněné akce
•

Výstava Betlémů sběratele Mgr. Karla Chytky.

•

Pomlázkohrátky – pletení pomlázek a velikonoční
dílna pro malé i větší.

•

Jazzovo-bluesové večery – v průběhu roku probíhaly
venkovní i vnitřní koncerty s příjemnou atmosférou.
• Justin Lavash - britský kytarista a písničkář.
• Duo Benko - Garda - bluesově laděné maďarské duo.
• Jamie Marshall - anglický rodák žijící v Praze,
kytarista a zpěvák.
• Štěpán Rak a David Wurczel - kytarový virtuos,
skladatel, profesor pražské AMU, hvězda světové
klasické kytary a mladý talentovaný skladatel a kytarista David Wurczel.
• Dura & Blues - slovenský zpěvák a kytarista Juraj
Turtev je označován za srdce bluesové hudby na
Slovenku.
• Eda Wild jr. - country kapela, hrající písničky plné
romantiky.
• Matěj Ptaczek - přední světový hráč na foukací
harmoniku a jeho kapela.
• Julian Socha & Milan Konfáter - folk-roots-blues.
• Romanika - špičková slovenská zpěvačka, kytaristka Ika Kraicová a nezapomenutelný kontrabasista
Roman Kraic.

• Petra Bornerová & host - folk-bluesové písničky.
• „St.Johnny“ Stehlík a jeho hosté - autentický
bluesový zvuk, west-coast jumpblues.
• Pavel J. Ryba a jeho host - baskytarový fenomén.
• Jiří Holoubek trio - autorské písně na pomezí popu
a folku.
• Dura & Blues - slovenský zpěvák a kytarista Juraj
Turtev je označován za srdce bluesové hudby na
Slovenku.
• Eda Wild jr. - country kapela, hrající písničky plné
romantiky.
• Matěj Ptaczek - přední světový hráč na foukací harmoniku a jeho kapela.
• Julian Socha & Milan Konfáter - folk-roots-blues.
• Romanika - špičková slovenská zpěvačka, kytaristka Ika Kraicová a nezapomenutelný kontrabasista
Roman Kraic.
• Petra Bornerová & host - folk-bluesové písničky.
• „St.Johnny“ Stehlík a jeho hosté - autentický
bluesový zvuk, west-coast jumpblues.
• Pavel J. Ryba a jeho host - baskytarový fenomén.
• Jiří Holoubek trio - autorské písně na pomezí popu
a folku.
• Jiří Cerha - český zpěvák, hudební skladatel, zakladatel skupiny C&K Vocal a člen skupiny Spirituál
kvintet.
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• Jan „St.Johnny“ Stehlík - autentický bluesový zvuk,
west-coast jumpblues.
• Zlatka Bartošková - temperamentní zpěvačka šansonu.
• Justin Lavash - britský kytarista a písničkář.
•

Beseda Flexibilní vzdělávání - Jak využít času prožitého na rodičovské dovolené ve svůj prospěch a přitom
zůstat mámou se vším všudy?

•

Den otevřených dveří – 29. 5.

•

Večer s PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc. na téma „Nelitujme se a nestěžujme si, lépe již nebude“ a „Demografický vývoj v Evropě aneb kdo tu bude žít?“

•

Malování s Holanďany - do kavárny Modré dveře zavítal světoznámý holandský malíř John Ligtenberg,
který se pyšní opravdu zajímavými uměleckými kořeny - je jedním ze žijících příbuzných slavného malíře
Rembrandta.

•

Ketlování v Modrých dveřích pro zájemce o tuto techniku výroby šperků.

•

Den otevřených dveří 2. 9. spojený s oslavou výročí
založení centra.

•

Vaření s dětmi, kdy malé děti vařily pod dohledem
kuchaře ze Sivek Hotels, probíhalo v letních měsících.

•

Volnočasové kroužky – probíhaly s výjimkou letních
prázdnin po celý rok, v nabídce pro dospělé byly kurzy
anglického jazyka a cvičení jógy pro dospělé, pro děti
byl v nabídce keramický kroužek, výtvarné kroužky,
kurzy angličtiny a hrátky s batolátky pro maminky
s dětmi do 3 let.

•

Rozsvěcení vánočního stromu a otevření živého Betlému – 30. 11. proběhl koncert dětí z mateřské školky
a sboru Antifona, součástí bylo o rozsvěcení vánočního stromu a slavnostní živého Betlému na zahradě
Modrých dveří.

•

Mikuláš v Modrých dveřích.

•

Andělé pro Modré dveře – aukční výstava výtvarných
děl, výtěžek byl použit na podporu klientů centra.

•

Setkání se sponzory a den otevřených dveří – 16. 12.
bylo uspořádáno setkání s našimi sponzory, kterým
jsme měli možnost poděkovat za výraznou podporu
v roce 2013.
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Plánované činnosti, akce a nové programy na r. 2014
Pro veřejnost chystáme:
• dny otevřených dveří – první je plánován na
21. 3 .2014, druhý na 1. 9. 2014
• trh chráněných dílen v rámci Keramických trhů – na
zahradě Modrých dveří budou opět své výrobky prodávat zástupci z chráněných dílen a praktických škol
• letní bluesově laděné večery na zahradě nebo v Kavárně Modré dveře
• vaření s dětmi pod dohledem šéfkuchaře Sivek Hotels
• letní příměstský výtvarný tábor
• adventní tvoření – výroba vánočních věnců
• vánoční trhy – otevřené živého Betlému
• andělé pro Modré dveře – druhý ročník aukční
výstavy na podporu klientů centra

Pro klienty centra chystáme:
• rozšíření věkové hranice cílové skupiny v sociálních službách u osob s duševním onemocněním
a mentálním postižením na 15 – 85 let
• rozšíření terénní formy poskytování služby u sociální rehabilitace
• uzavření smluv s novými pojišťovnami pro ordinaci
klinického psychologa
• otevřenou skupinu pro osoby se schizofrenií
• nácvik sociálních dovedností pro děti s autismem
v úzké spolupráci s jejich rodiči
• nácvik sociálních dovedností pro děti s hyperaktivitou a poruchou chování
• psychoterapeutickou skupinu pro rodiče starající se
o dítě vyžadující odbornou péči
• psychoterapeutickou skupinu pro rodinné příslušníky osob s duševním onemocněním
• předporodní a rodičovskou přípravu pro rodiče
s duševním onemocněním
• registrace a provoz nového druhu sociální služby –
Odborné sociální poradenství
• příprava na registraci psychiatra a psychiatrické sestry
• příprava terénní služby do rodin, které k nám ze
závažných důvodů nemohou dojet
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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:
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Sponzoři
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Viliam Sivek - Sivek Hotels

2M energo s.r.o.

Uniqa pojišťovna, a.s.

Unity!cx s.r.o.

M-Communications s.r.o.

EsaZZ s.r.o.

KBJ Velkoobchody s.r.o.

Obec Louňovice

Pojišťovna VZP, a.s.

RAKWEISS paint s.r.o.

DVD Jaroměřice

Chytková Marta Mgr.

Terma Travel LLP

Prointerier, s.r.o.

SAFARA s.r.o.

Divadelní služba Praha

Arkham s.r.o.

Václav Horecký

Profi servis spol.s.r.o.

s.r.o.

MUDr. Michaela Maříková

Prague auctions s.r.o.

Tomáš Vondrák

Ing. Drahomír Medveď

Pražská energetika, a.s.

Erben Josef

Jana Černá

Marker CZ s.r.o.

Město Říčany

Bc.Olga Dekojová

PragoNord Praha.cz s.r.o.

Zina Richterová

Luboš Michálek

Tomáš Vrabec - Kamenictví

Kozl, s.r.o.

LMC s.r.o.

Michal Roháček

iSure.cz, spol.s.r.o.

Kolkas s.r.o.
-30-

Děkujeme dárcům andělů, které jsme vydražili v charitativní aukci Andělé pro Modré dveře:
Stanislava Gondová

Jiří Genzer

Katerina Bohac Linares

klienti Terapeutického centra

Jaroslav Chmelík

John Ligtenberg

Modré dveře

Iveta Bílá

Jiří Kubec

Ladislav Suchochleb

Jiří Filípek

Martin Holub

Sociální podnik Madlenka

Marta Kyselová

žáci Základní školy praktické v Kouřimi

Edita Vovsíková

Mária Bliznakovová

Marta Chytková

Irena Lešková

Lucie Dvořáková

Adolf Lisý

Kateřina Groholová

Ivan Mládek

Štěpánka Bašková

Stanislava Hoření

Jan Eipell

Černokostelečtí Skauti

Tereza Vydrová Škarková

Marie Szabová
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Herci a představitelé Divadla Bez zábradlí, hostující herci a hudebníci:
Jiří Bartoška, Týna Průchová, Martin Zahálka, Agáta Hanychová, Simona Stašová, Oldřich Vízner, Petr Nárožný, Vincent
Navrátil, Martin Stropnický, Bára Leichnerová, Veronika Žilková, Naďa Konvalinková, Hana Heřmánková, Veronika Jeníková,
Marcel Vašinka, Čestmír Gebouský, Jana Šulcová, Vendula Křížová, Kateřina Seidlová, Dana Morávková, Bohumil Klepl,
Libor Jeník, Jana Boušková, Bára Hrzánová, Karel Heřmánek, Karel Heřmánek ml., Jarmila Vlčková, Dagmar Novotná,
Johana Tesařová, Nikol Kouklová, Petr Pospíchal, Vilém Dubnička, Petra Hobzová, skupina Čechomor.
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Děkujeme zároveň všem, kteří nás zakoupením andělů v této aukci podpořili:
Evžen Burda

Zdeněk Kříž

Kateřina Siveková Křižáková

Zbyněk Černý

Karolína Kubálková

Zdeněk Štěpán

Stanislava Gondová

Elena Nimčová

Vlasta Štěpánová

Andrea Hlubučková

Kateřina Nováková

Veronika Vaňousová

Karel Chytka

Vladimír Ottomanský

Jarmila Veselá

Marta Chytková

Lucie Poštolková

Petr Weiss

Michal Janeba

Viliam Sivek

Alena Kačerová

Viliam Sivek mladší
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Modré dveře je možné podpořit
také zakoupením symbolického klíče.
V roce 2013 nás tímto způsobem podpořili:
Vladimíra Valentová
Michaela Ábelová
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Partneři
Viliam Sivek - Sivek Hotels

TTV LCD s.r.o.

Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy

CLEOPATRA MUSICAL s.r.o. - DIVADLO BROADWAY

Římskokatolická farnost Kostelec nad Černými lesy

IMAGE THEATRE

Papírnictví Babeta Uhlířová

ČSAD POLKOST, spol.s.r.o.

ORNELA PRECIOSA a.s.

TUDYZNUDY

Topinfo s.r.o.

Základní škola Kostelec nad Černými lesy

MUDr. Jan Čermák

Město Kostelec nad Černými lesy

RAKWEISS Paint s.r.o.

MUDr. Michaela Ročňová

Jan Holeček - reklamní potisky

Boneco a.s. - Ing. Zdeněk Štěpánek
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Zvláštní poděkování patří těmto osobám,
neboť všichni pomáhali Modrým dveřím bez nároku na honorář:
Zdeněk Štěpán – organizační podpora
JUDr. Miroslav Cejnar – právní servis
Ing. Zdena Novotná – účetní 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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Výroční zpráva 2013 – Občanské sdružení Modré dveře
Text:

PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, Bc. Marie Bílková Dis., Mgr. František Knop

Použité fotografie:

archiv manželů Sivekových, Marie Szabová, archiv Modrých dveří

MODRÉ DVEŘE
Schváleno k tisku radou Občanského sdružení Modré dveře 19. 6. 2014
Počet výtisků:
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