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Můžeme strategicky plánovat, věnovat
se cílům Modrých dveří i s perspektivou
vzdálenější budoucnosti. Jako každý rok
i tento bojujeme proti větrným mlýnům
úředníků, nadřízených orgánů, legislativě, nastavení veřejnosti a těžko měnitelným paradigmatům. Tento rok se daří
vysvětlovat, prokazovat, dokládat, statisticky ověřovat s větším nadhledem.
Velký podíl na tom má profesionalizace našeho projektového týmu a uvolnění rukou ředitelky organizace na tento
druh práce.

ÚVODNÍ SLOVO
Dobrý den všem, kteří otevíráte strany
naší výroční zprávy za rok 2016.
Tento rok byl pro nás dobrým rokem,
mohli jsme zpřístupnit více služeb pro
více osob, které potřebovaly ve své životní situaci pomoc a podporu. Rozšířili
jsme naše služby o další centrum v Praze
– Hostivaři a intenzivně pracujeme na
zvětšení centra v Říčanech. Vize blízké
budoucnosti se díky naší práci a Vaší
podpoře daří a přispívá k tomu také pozitivní smýšlení veřejnosti kolem nás,
která rozumí tomu, že hranice mezi duševním zdravím a duševní nemocí je
mnohdy blízká. Náš pracovní kolektiv
se rozšiřuje, vznikají nové pozice v jednotlivých centrech v Praze, Říčanech
a Kostelci n.Č.l.
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Chci poděkovat všem, kteří klientům
v Modrých dveřích jakoukoliv formou
pomáhají. Vážíme si Vaší pomoci, ať je
jakákoliv. Věříme, že i dobré smýšlení je
velkou pomocí umožňující změnu, o kterou se snažíme. O změnu v přístupu k
lidem v krizi, s duševním onemocněním
nebo s psychickými potížemi, protože
hranice mezi duševním zdravím a duševní nemocí – je velmi tenká.
Těšíme se na Vaši přízeň, pozornost, Váš
čas, Vaše sympatie, Vaši návštěvu, Vaši
aktivitu cokoliv příznivého z Vás i v roce
2017.
ZA TÝM MODRÝCH DVEŘÍ
PHDR. KATEŘINA SIVEKOVÁ
ŘEDITELKA A SPOLUZAKLADATELKA
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POHLED
DO HISTORIE
MODRÝCH DVEŘÍ
Píše se rok 2009. V regionu Praha
– východ se nachází mnoho osob,
kterým buď bylo diagnostikováno duševní onemocnění či mentální
hendikep anebo se aktuálně nacházejí v situaci, kterou nejsou schopni
vlastními silami řešit. Potřebují pomoc, ta je ale až v Praze. V té době se
Kateřina Siveková, zakladatelka rodičovského centra v Jevanech, vesnice
blízké Kostelci n.Č.l., začíná zabývat
myšlenkou, jak těmto lidem pomoci. Udělá rozsáhlý průzkum potřebnosti krizové pomoci a dalších sociálních služeb v regionu. Výsledek ji
utvrdí v potřebě založení organizace,
která bude pomáhat lidem z regionu
Praha - východ. Pomoc a podporu tu
mají najít osoby v krizi, osoby se zdravotním postižením, děti, senioři, ale
i jejich rodiny. V roce 2011 se spolu se
svým manželem Viliamem Sivekem
rozhodnou založit centrum těchto
služeb. Zakoupí a na vlastní náklady
zrekonstruují starou barokní budovu na náměstí Kostelce nad Černými
lesy. V roce 2011 založí Občanské
sdružení Modré dveře.

i modrá brána Terapeutického centra a tím je provoz oficiálně zahájen.
První klienti (někteří již předem objednaní) začínají navštěvovat terapeutické programy, dílny, individuální poradenství a aktivizační služby
hned v prvním dni. Dva sociální pracovníci, čtyři terapeuti a psychologové, projektový manažer a jejich
ředitelka překonávají starosti spojené se začátkem fungování organizace, financováním, publicitou a důvěrou občanů. Po úspěšné registraci
ke zdravotnickým službám se otevře prostor i pro poskytování služeb klinického psychologa. Ten od
ledna 2014 doplňuje sociální služby
a podílí se tak na uceleném konceptu poskytování komplexní péče, pro
který jsou Modré dveře odborníky
oceňovány a klienty vyhledávány.
Organizace byla původně založena pod názvem Občanské sdružení Modré dveře, které provozovalo
Psychoterapeutické centrum Modré
dveře. V průběhu času se název organizace i centra lehce upravoval
a to především na základě legislativních změn. Od občanského sdružení přes zapsaný spolek až do dnešní
podoby zapsaného ústavu.

V květnu 2012 dojde nejprve k slavnostnímu otevření kavárny Modré
dveře za účasti několika významných osobností. Proběhne také registrace k sociálním službám a začíná se sestavovat odborný tým, který
připravuje programy pro klienty.
V září 2012 se pak konečně otevírá

Kardinál Dominik Duka, jako první
z významných osobností, které centrum za dobu jeho existence navštívily, se zúčastnil slavnostního otevření
centra a tréninkové kavárny Modré
dveře a svou návštěvu zopakoval,
když si centrum přišla prohlédnout
princezna z Lichtenštejnska a velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví pro ČR Její jasnost Maria-Pia
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Kothbauer-Liechtenstein a princ
Constantin. Mezi další významné
hosty patří Livia Klausová coby první dáma České republiky, ministryně práce a sociálních věcí v letech
2012-2013 Ing. Ludmila Müllerová
a Mgr. Michaela Marksová - ministryně práce a sociálních věcí od roku
2014. Navštívila nás také budoucí hejtmanka Středočeského kraje
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.
Zavítali k nám i sportovní velikáni
jako například Dominik Hašek nebo
poslanec Poslanecké sněmovny
PČR pan Jaroslav Zavadil.

Tým zaměstnanců se rozšířil v roce
2016 na 47 osob a 6 dobrovolníků.
Nabízené sociální služby se snaží
reagovat na potřeby a požadavky
klientů a společnosti, proto se
v průběhu let nabízené programy
mění a hlavně rozšiřují. Většinou jde
o programy umožňující lidem s postižením či nemocí zpětný návrat do
03

práce či školy. Volnočasové aktivity
pro rodiče s dětmi ustoupily programům sociální rehabilitace, naše
služby jsou však stále dostupné
rodinám našich klientů, pokud jich
chtějí využít. Několikrát do roka
konáme společenské akce pro
širokou veřejnost, kdy se zájemci
mohou seznámit s prací našich
klientů, mohou si prohlédnout
prostory centra a dozvědět se jak
s klienty pracujeme a něco více
o fungování Terapeutického centra.
Navyšující se počet zájemců o naše
služby zdravotnické, sociální a terapeuticko-poradenské vyústil v roce
2014 v otevření centra v Říčanech
u Prahy a v roce 2016 v otevření
Institutu psychoterapie a poradenství v Praze Hostivaři (později nazývaném prostě Modré dveře Praha).
Modré dveře stále zabezpečují komplexní péči o lidi s psychickými potížemi, duševním onemocněním,
mentálně hendikepované a jejich
rodiny či osoby v krizi. S klienty pracujeme respektujícím individuálním
přístupem a nahlížíme na ně, jejich
problém, jejich zdraví a jejich prostředí, kde žijí, jako na soubor neoddělitelných částí, o které je potřeba
se starat komplexně, tedy z pohledu jejich rodin, zaměstnavatelů, škol,
kam dochází, přátel či dokonce osob
ze sousedství, pokud je to potřeba.
Působnost centra je nadregionální, naše služby vyhledávají nejen
lidé z Prahy - východ, ale i z okresu Benešov, Kolín a nezřídka také
z Prahy.
MODRÉ DVEŘE — VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

POSLÁNÍ
MODRÝCH DVEŘÍ

PŘÍKLAD
NAŠÍ PRAXE

Řídíme se zásadou, že život je nejvyšší hodnotou člověka a má svůj
význam v jakékoliv podobě, proto je
potřeba jej rozvíjet a chránit.

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.

Naše poslání: „Jsme tu pro lidi, kteří hledají životní stabilitu a potřebují k tomu profesionální pomoc či
podporu“.
Hodnoty naší organizace, kterými se řídíme: Spolupráce, stabilita, odpovědnost, profesionalita,
rovnocennost.
Vize naší organizace: „Jde nám
o společnost, která stojí na stabilních, zodpovědných a svobodných
lidech“.
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Rodiče dvou dětí ve věku 7 a 10 let se dozvěděli, že jejich mladší syn má akutní
podobu leukémie. Po několikaměsíční
neúspěšné léčbě lékaři rodičům sdělili, že možnosti záchrany dítěte nejsou
reálné. 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. Bylo nutné začít pracovat i s nemocným dítětem a jeho sourozencem.
Náš tým začal také pracovat s prarodiči, kteří situaci rovněž nebyli schopni zvládnout. Komunikovali jsme také
s třídním kolektivem, do kterého v době
před onemocněním dítě docházelo. Po
stabilizaci nejhoršího krizového období, začali s rodinou pracovat psychoterapeuti. Provázeli ji tímto opravdu těžkým
obdobím a připravovali ji tak na odchod
mladšího syna. Práce s dítětem samotným, nebyla paradoxně tak náročná
jako s ostatními členy rodiny. Naši psychoterapeuti měli rodinu v péči ještě po
smrti chlapečka.
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NAŠE CENTRA
V ROCE 2016
TERAPEUTICKÉ CENTRUM
MODRÉ DVEŘE KOSTELEC
NAD ČERNÝMI LESY
Rok 2016 byl pro Terapeutické centrum
Modré dveře ve znaku rozšiřování prostor
a zahájení nových projektů.
V dubnu jsme otevřeli nový samostatný
objekt fungující pro poskytování služeb
klinického psychologa a provozně oddělili v kosteleckém centru zdravotnickou část
od sociální. Ve zdravotnické oblasti jsme
navýšili počet pacientů, a to dospělých
i dětí, a stále narůstající poptávka nás
přesvědčuje o tom, že poskytování těchto služeb je nezbytné. Uvědomujeme si, že
se jedná o oblast, kde je neustálé vzdělání
pracovníků nezbytné, a tak jsme koncem
roku 2016 zahájili u našich pracovníků
navýšení kvalifikace v oblasti dětské klinické psychologie.
V září jsme odstartovali realizaci dvou velkých evropských projektů. Zaměřením jednoho je vypracování strategického plánování organizace a vidíme v něm možnost
posunout naši organizaci k dalšímu kroku
profesionality. Druhým projektem podpoříme vzdělávání našich sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách,
neboť chceme poskytovat sociální služby
co nejkvalitněji a k tomu je nezbytné se
pravidelně vzdělávat.
Od prosince jsme realizátory třetího evropského projektu, který pomůže osobám se
zdravotním postižením, jež jsou dlouhodobě
nezaměstnané, se aktivně zapojit na trh práce.
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Mimo výše zmíněné zdravotnické služby
i nadále centrum poskytuje sociální služby
Krizová pomoc, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením a placenou psychoterapii a psychodiagnostiku.
Služba krizová pomoc je velmi využívanou
sociální službou, poptávka po ní nás přesvědčuje, že její poskytování je účelné, nezbytné a mnohdy stojí za přímou záchranou života. V roce 2016 jsme mnohokrát
denně poskytovali první oporu v akutní
krizi osobám, které ji vyhledaly. Nezřídka
to byly i děti, kterým naši krizoví interventi naslouchali.
Během celého roku byly také plně využity kapacity rehabilitačních dílen a výrobky, které pocházejí z rukou klientů, odráží
posun osob s duševním či mentálním onemocněním v rehabilitaci vlastní nemoci.
Tyto výrobky mohli lidé shlédnout a získat
v kavárně Modré dveře a na hotelích Sivek
Hotels, stejně tak na tradičním květnovém
Jarmarku chráněných dílen, který pořádáme na zahradě našeho centra.
Ani sociálně aktivizační služby nezůstaly rozhodně bez využití. Množství klientů docházejících pravidelně na programy,
které mají za cíl aktivizovat osoby s duševním postižením a mentálním hendikepem
k tomu, aby se následně společně se svou
nemocí mohli zařadit do běžného procesu žití, se rozšířilo nejen v Kostelci, ale
i v centru říčanském.
31.1.2017, MGR. VERONIKA VAŇOUSOVÁ
VÝKONNÁ ŘEDITELKA, TERAPEUTICKÉ CENTRUM
MODRÉ DVEŘE KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
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PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM
MODRÉ DVEŘE ŘÍČANY
Klienti využívající služeb sociální rehabilitace, sociálně aktivizačních služeb
a psychoterapie navštěvují naše říčanské centrum i v roce 2016 a stále rostoucí zájem o tyto služby ukazuje, že potřebnost centra v tomto spádovém městě je
velká. Aktivně vyhlížíme možnost, jak
rozšířit naše služby v Říčanech a hlavně,
kde je provozovat.
Provoz centra prozatím jednou týdně je
plně využit, mimo výše zmíněných služeb
se zde konají terapeutické skupiny pro
ženy a koncem roku 2016 byly prostory
částečně využity i pro realizaci programu z Operačního fondu Zaměstnanost,
výzvy č. 40 s názvem Na trh práce, jež
pomáhá osobám se zdravotním postižením, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, najít zaměstnání a udržet si jej.

Vzdělávací služby jsme sestavovali tak,
abychom mohli podpořit rodiče, školy,
školská zařízení i neziskové organizace.
Při sestavování vzdělávacích a rozvojových aktivit jsme vycházeli především
z konkrétní situace klienta. V proběhlém roce jsme získali akreditaci MŠMT
k provádění vzdělávacích programů
akreditovaných pro účely zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. V nabídce tak byly tyto kurzy:
»» Efektivní komunikace a konflikty ve školním prostředí
»» Metodická podpora pro pedagogické
pracovníky MŠ a ZŠ
»» Syndrom CAN na základních školách
»» Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v družině
»» Dítě, rozvod a škola
»» Inkluze v ZŠ a MŠ
»» Obtížná komunikace škola-žák-rodič

31.1.2017 / MGR. VERONIKA VAŇOUSOVÁ
VÝKONNÁ ŘEDITELKA / PSYCHOTERAPEUTICKÉ
CENTRUM ŘÍČANY

INSTITUT PSYCHOTERAPIE
A PORADENSTVÍ
MODRÉ DVEŘE PRAHA
V květnu roku 2016 jsme zrenovovali a otevřeli pražské centrum Modrých
dveří v Hostivaři a tak se počet center
rozrostl na tři. Cílem bylo nabídnout
v Praze služby zaměřené na vzdělávání odborníků v oblasti školské, sociální a psychologické, psychoterapii a pedagogicko-psychologické poradenství.
Připravili jsme tak půdu pro poskytování
neziskových aktivit v roce 2017.

Do budoucna plánujeme rozšířit repertoár nabízených kurzů, seminářů
a workshopů o témata zaměřená do oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
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Psychoterapii jsme nabízeli v širokém
spektru. Klienti u nás mohli využít individuální terapii, ale také terapii párovou, pokud řešili vztahové problémy,
nebo rodinou terapii, pokud daný problém zasahoval do fungování celé rodiny. Naši pracovníci pracovali jak s dospělými, tak s dětmi. V uplynulém roce
k nám docházeli hlavně dospělí klienti a to s žádostí o individuální terapii.
Škála řešených problémů byla velice široká, nejvíce se však vyskytovaly problémy v partnerských vztazích, otázky sebe-hodnoty a potřeba vyrovnat se
s prožitým traumatem.
V oblasti pedagogicko-psychologické jsme oslovili školy a školky v Praze
a blízkém okolí a navázali kontakty.
Naše nabídka byla individuální práce s dětmi či rodiči, především v oblasti
psychologického poradenství a v oblasti speciálně pedagogické činnosti, a pak
také práce s celými třídními kolektivy ať
už se jednalo o prevenci nežádoucích sociálně-patologických jevů, nebo o práci s kolektivy, kde byla identifikovaná
šikana. Naši podporu však nedostali jen
žáci a jejich rodiče, ale také samotní pedagogové. Proběhl například seminář
o změnách ve školské legislativě a další.
31.1.2017 / BC. AT BC. MARTIN GALBAVÝ
VÝKONNÝ ŘEDITEL / INSTITUT PSYCHOTERAPIE
A PORADENSTVÍ MODRÉ DVEŘE PRAHA

PRACOVNÍCI
MODRÝCH DVEŘÍ
V ROCE 2016
PhDr. Siveková Kateřina
ŘEDITELKA ORGANIZACE, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE
ORGANIZACE; PSYCHOTERAPEUT, KRIZOVÝ
INTERVENT

Mgr. Vaňousová Veronika
VÝKONNÁ ŘEDITELKA TERAPEUTICKÉHO CENTRA
MODRÉ DVEŘE KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
A PSYCHOTERAPEUTICKÉHO CENTRA MODRÉ
DVEŘE ŘÍČANY

Mgr. Halfarová Kateřina
VÝKONNÁ ŘEDITELKA INSTITUTU PSYCHOTERAPIE
A PORADENSTVÍ MODRÉ DVEŘE PRAHA, METODIK
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Dále abecedně seřazeno
Anderssonová Tereza
PSYCHIATRICKÁ SESTRA, KRIZOVÝ INTERVENT,
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Ing. Bílková Lydie
PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR

Mgr. Brožková Lenka
PSYCHOTERAPEUT, PSYCHOLOG

Bc. Danešová Tereza, DiS.
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, KRIZOVÝ INTERVENT

Mgr. Domkařová Petra
PSYCHOLOG V PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVĚ,
PSYCHOTERAPEUT

Mgr. Dydňanská Radka
PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR
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Bc. at Bc. Galbavý Martin

Ing. Novotná Zdena

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PSYCHOTERAPEUT

ÚČETNÍ

Gavlovská Lucie, DiS.

Ing. Němečková Jitka

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, KRIZOVÝ INTERVENT

ADMINISTRÁTOR DOTACÍ, PERSONALISTA

Holaňová Jitka

Paučková Linda Klára

MZDOVÁ ÚČETNÍ

ASISTENTKA PROVOZU

PhDr. Hlubučková Andrea

PhDr. Schejbalová Helena

PSYCHOLOG, KRIZOVÝ INTERVENT

KLINICKÝ PSYCHOLOG, ŠKOLITEL KLINICKÝCH

Jehlička Marek
EXPERT PR A MARKETING, EXPERT FUNDRAISING

Ing. Jílková Jana
FINANČNÍ REFERENT

Mgr. Kaňák Honza
METODIK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK, PSYCHOTERAPEUT, KRIZOVÝ
INTERVENT

Kratochvíl Petr
ÚDRŽBA BUDOVY

Mgr. Kroupa Jan

PSYCHOLOGŮ, VEDOUCÍ KLINICKÝCH
PSYCHOLOGŮ, PSYCHOTERAPEUT

Schwarzová Veronika, DiS.
ASISTENTKA, PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR

Mgr. Stehlíková Petra DiS.
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, KRIZOVÝ INTERVENT,
PSYCHOTERAPEUT

Šnauerová Jana, DiS.
VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK, KRIZOVÝ INTERVENT

Bc. Vančurová Eva, DiS.
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, ARTETERAPEUT, KRIZOVÝ

EXPERT FUNDRAISING

INTERVENT

Ing. Kubečková Monika

Mgr. Vít Marek

FINANČNÍ MANAŽER, PERSONALISTA

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUT

Lančová Iveta

PhDr. Vojtíšek Petr, PhD.

ÚKLID

HLAVNÍ EXPERT (STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ),

Mgr. Legner Lukáš
PSYCHOLOG V PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVĚ,
PSYCHOTERAPEUT, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK,
KRIZOVÝ INTERVENT

Ing. Macounová Marie

EXPERT NA LIDSKÉ ZDROJE A EXPERT NA EVALUACI

Dále 15 pracovních smluv s klienty v rámci podporovaného
zaměstnávání.

PSYCHOTERAPEUT

S naší organizací spolupracuje také
6 dobrovolníků.
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SPRÁVNÍ RADA
ORGANIZACE
Viliam Sivek

Krizové pomoci v roce 2016 využilo
128 klientů z toho 17 osob mladších
18ti let. Téměř polovina kontaktů
byla z důvodu vážné krize opakovaného charakteru.

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Zdeněk Štěpán
ČLEN SPRÁVNÍ RADY

Eliška Dvořáková
ČLENKA SPRÁVNÍ RADY

ZAKLADATELÉ
ORGANIZACE
PhDr. Kateřina Siveková
Viliam Sivek

Cílovou skupinou jsou osoby v krizi
bez ohledu na věk. Služba je nabízena také osobám bez zdravotního
postižení či znevýhodnění. V roce
2016 bylo naše zařízení jediným poskytovatelem této služby v okrese
Praha-východ.
Poslání krizové pomoci je poskytování podpory lidem, kteří se dostali do náročné životní situace a potřebují odbornou podporu, aby ji
zvládli.
Cíle krizové pomoci
»» pomoc při hledání řešení situace

NAŠE ČINNOST
V ROCE 2016
V roce 2016 vykonáváme tři sociální
služby, služby zdravotnické a služby
psychoterapeutické. Sociální služby
jsou zřízené dle zákona č. 108/2002
Sb. o sociálních službách, služby
zdravotnické dle zákona č. 372/2011
Sb. o zdravotních službách.

»» odborné poradenství
»» pomoc při stabilizaci psychického stavu

Zásady této služby
»» bezpečný prostor
»» profesionální individuální přístup
»» ochrana, respekt práv a anonymita osoby
v krizi
»» diskrétnost krizových interventů

KRIZOVÁ POMOC
Bez úhrady.
Registrační číslo služby: 8613016,
ambulantní, Kostelec n.Č.l.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Bez úhrady.
Registrační číslo služby: 2304479,
ambulantní a terénní forma, Říčany
a Kostelec n.Č.l., v terénu Praha
- východ

Cíle služby sociální rehabilitace jsou:
»» Individuální přístup k jednotlivcům, jejich
potřebám a přáním
»» Vycházet ze schopností a dovedností,
které klienti už mají a tyto nadále rozvíjet
»» Zajišťování programu pro obě cílové
skupiny

Zásady sociální rehabilitace jsou:
Sociální rehabilitaci využilo v roce
2016 celkem 41 klientů. Všichni docházejí do pravidelných programů,
někteří služby využívají každý den,
služba tedy byla poskytnutá 408x.
Cílová skupina této sociální služby
jsou osoby s chronickým duševním
onemocněním a osoby s mentálním
postižením ve věku 15-85 let.
Služba byla poskytována v průběhu celého roku. Široké spektrum nabízených programů v této sociální
službě slouží k naučení a upevnění
dovedností u jednotlivých cílových
skupin. To pomáhá v integraci do
společnosti, případně při začleňování na trh práce.

»» 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
»» Podporujeme klienty v návratu do běžného života
»» Dodržujeme práva a povinnosti práv
klientů
»» Pracovníci se řídí etickým kodexem

V rámci sociální rehabilitace byly
v roce 2016 nabízeny tyto programy:
Košíkářská, keramická, textilní, šperkařská a papírenská dílna.
Trénink kognitivních funkcí, job club,
nácvik sociálních dovedností, nácvik
kuchyňských dovedností, individuální poradenství, práce v tréninkové
kavárně.

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.

Terénní službu vykonáváme v místě bydliště klientů, jejichž specifická duševní porucha nebo objektivní
příčina jim neumožňuje přijet k nám.
Učíme je na místě vařit, starat se
o domácnost, o jejich děti, pomáháme s tvořením a dodržováním finančního rozpočtu.

10

MODRÉ DVEŘE — VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Posláním této služby je zmírňování
izolace cílových skupin, rozvíjení sebevědomí a úcty, motivace k činnosti, navazování společensko - kulturních vztahů a pomoc rodinám.
Cíle sociálně aktivizačních služeb
jsou:
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Bez úhrady.
Registrační číslo služby: 7195515,
ambulantní a terénní forma, Říčany
a Kostelec n.Č.l., v terénu Praha
- východ
Sociální rehabilitaci využilo v roce
2016 celkem 33 klientů. Všichni docházejí do pravidelných programů,
někteří služby využívají každý den.
Cílová skupina této sociální služby
jsou osoby s duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením
ve věku 15-85 let.
V rámci této služby se během roku
realizovalo několik kulturních i naučných výletů s klienty. Služba nabízela rozšířené kapacity individuálního
a skupinového poradenství, podobně
jako v předešlém roce. Během roku
byla inzerována možnost skupinového poradenství pro psychotiky a neurotiky a skupina pouze pro ženy.

»» Monitoring a depistáž potencionálních
zájemců
»» Individuální přístup k jednotlivcům, jejich
potřebám a přáním
»» Zajišťování programu pro obě cílové
skupiny

Zásady služby
»» 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
»» Dodržujeme práva a povinnosti klientů
»» Pracovníci se řídí etickým kodexem

Sociálně aktivizační služby jsme nabízeli ve složení: arteterapie, relaxace, jóga, kulturní program, výlety, individuální a skupinové poradenství,
kulturní odpoledne, canisterapie.

21 klientů využívající službu sociální
aktivizace čerpalo zároveň i službu
sociální rehabilitace.

Terénní službu vykonáváme v místě bydliště klientů, jejichž specifická duševní porucha nebo objektivní
příčina jim neumožňuje přijet k nám.
Učíme je rozumět své nemoci, umět
komunikovat s blízkými, nebo třeba
s lékařem či na úřadech.
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ství diagnostických metod, které
jsou využívány pro psychodiagnostiku dětí, čímž se nám podařilo snížit spodní věkovou hranici pacientů,
u kterých můžeme provádět příslušná psychodiagnostická vyšetření.

KLINICKÝ PSYCHOLOG
Pomoc klinického psychologa je poskytována na základě registrace ke
zdravotním službám a řídí se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních
službách.
V roce 2016 službu vyhledalo a pomoc klinických psychologů využilo 212 klientů. Většinově klienti docházejí na pravidelná terapeutická
sezení.
Pomoc spočívala zejména v psychodiagnostickém vyšetření a odborném poradenství. Naši kliničtí
psychologové pracují s dětmi a dospělými nejčastěji na tématech diferenciální diagnostiky pro děti s poruchou z okruhu 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.

Dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách máme registrovanou také další zdravotní službu
- psychiatrie.
PSYCHOTERAPIE
Naše zařízení nabízejí psychoterapeutickou pomoc za úhradu, případně
v rámci sociální služby nebo služby klinického psychologa zdarma.
V průběhu roku 2016 byly využívány formy terapie individuální, párové,
rodinné ale i skupinové.
Službu psychoterapeutů využilo
v roce 2016 více jak 167 klientů. Na
sezeních hovoří klienti o svých problémech a pokouší se proniknout do
jejich podstaty, najít hlubší souvislosti, pochopit je a přijmout. Pomocí
psychoterapeuta nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení. Vždy se jedná o pravidelná setkávání, když jde
o potíže velkého rozsahu, jde o terapeutickou práci i několikaletou.
Smyslem psychoterapeutických sezení je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a zmírnění či odstranění
psychického utrpení jedince.

V roce 2016 jsme rozšířili množ-

Pro ilustraci práce psychoterapeuta s rodinným systémem uvádíme
krátkou kazuistiku. Pro zachování
anonymity klientů byla jejich jména
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pozměněna a neuvádíme podrobné
informace.
Otec matku opustil, když jejich dětem
bylo pět a sedm let. Výchova dětí a péče
o domácnost byla pouze na matce, které
se v důsledku přetížení objevily potíže se
zády. Protože se obávala zůstat na nemocenské, bolesti řešila nadužíváním analgetik, které ji časem způsobily psychickou závislost a přidaly se středně těžké
deprese, kvůli nimž byla hospitalizována v Psychiatrické léčebně v Bohnicích.
Dětem hrozila nařízená ústavní výchova,
avšak díky intenzivní spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, s matkou a širší rodinou, byly
děti dočasně svěřeny do péče prarodičů. Matka po propuštění z léčebny opět
vyhledala naší pomoc. Pracovali jsme
formou psychoterapií jak s dětmi, tak po
propuštění z ústavní léčby s matkou, nyní
je bez závislosti na lécích a děti má již
zpět ve své výhradní péči.
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGOCKÉ
PORADENSTVÍ
Služba je od května 2016 poskytována v pražském centru Institut psychoterapie a poradenství, kde patří k jeho
stěžejní činnosti.
V roce 2016 jsme oslovili školy a školky
v Praze a blízkém okolí a navázali s některými kontakt. Služba nabízela jednak individuální práci s dětmi či rodiči
(především v oblasti psychologického
poradenství a speciálně pedagogické činnosti), a také práci s celými třídními kolektivy. Službu je možné využít
v rámci prevence nežádoucích sociálně-patologických jevů, nebo práci s ko13

lektivy, kde byla identifikovaná šikana.
Služba pracuje nejen se žáky, ale i jejich
rodiči, a také samotnými pedagogy.
VZDĚLÁVÁNÍ
Služba je zaměřena na podporu rodičů, školy a školských zařízení i neziskových organizací. V roce
2016 jsme získali akreditaci MŠMT
k provádění vzdělávacích programů
akreditovaných pro účely zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; s přiděleným souhlasným
stanoviskem AKP ČR jsme uspořádali dvě vzdělávací akce v rámci
celoživotního vzdělávání klinických
psychologů v souladu se zákonem
č.96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č.4/2010 Sb.
V nabídce tak byly tyto kurzy:
»» Efektivní komunikace a konflikty ve školním prostředí
»» Metodická podpora pro pedagogické
pracovníky MŠ a ZŠ
»» Syndrom CAN na základních školách
»» Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v družině
»» Dítě, rozvod a škola
»» Inkluze v ZŠ a MŠ
»» Obtížná komunikace škola-žák-rodič
»» IDS – kurs psychodiagnostiky pro klinické psychology
»» SON-R - kurs psychodiagnostiky pro
klinické psychology
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AKCE PRO KLIENTY
V rámci sociálních služeb jsme
v roce 2016 pro klienty uspořádali
tyto akce:
»» 2x návštěva společnosti Dallmayr – jednodenní stáž s nácvikem přípravy kávy
»» Výlet do pražské Grébovky (Havlíčkovy
sady)
»» Výlet do Mořského světa
»» 2x Výlet do pražské ZOO
»» Výlet na Petřín
»» Keramický den v Modrých dveřích
»» Arteatelier – malování s Lichtenbergem
»» Výlet do Kouřimi
»» Návštěva Galerie Středočeského kraje
(GASK) v Kutné Hoře
»» Procházka po Pražských zahradách

AKCE PRO VEŘEJNOST
»» Účast na keramických trzích v Kostelci
nad Černými lesy – trh chráněných dílen
s prodejem výrobků z pracovních dílen
»» Pravidelná dobročinná aukce Andělé
pro Modré dveře, jejíž výtěžek je použit
na provoz Terapeutického centra, aukce
probíhala také online
»» Vánoční tvoření věnců s našimi dárci
a podporovateli.

DALŠÍ ČINNOST A PUBLICITA
V Modrých dveřích se snažíme
působit nejen na klienty a místní komunitu, ale i 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
14

Zpravodaji, Českobrodském
Zpravodaji, Zápraží či Říčanském
Kurýru. Spolupracujeme s MAS
Podlipansko, pravidelně přispíváme do psychosociální poradny online magazínu Ona iDnes, vydáváme
články i na Seznam.cz. Ty se těší velké sledovanosti. Jejím prostřednictvím poskytujeme poradentství čtenářům této rubriky.
V roce 2016 Česká televize odvysílala v rámci cyklu Filantrop snímek
o zakladateli Terapeutického centra Modré dveře Viliamu Sivekovi.
Snímek je ke zhlédnutí na našich
webových stránkách anebo ve videoarchivu České televize.
ODBORNÉ ZÁZEMÍ
V návaznosti na zvyšující se poptávku po službách Terapeutického
centra došlo k rozšíření působnosti organizace v roce 2015 do Říčan
a v roce 2016 do Prahy - Hostivaře.
Z organizačních důvodů byla proto zřízena pozice výkonného ředitele pro jednotlivá centra organizace, na kterou byly přijaty dvě
výkonné ředitelky – Mgr. Kateřina
Halfarová (Praha) a Mgr. Veronika
Vaňousová (Kostelec nad Černými
lesy a Říčany).
Průběžně dochází k navyšování kvalifikace u klinických psychologů,
psychoterapeutů, krizových interventů a sociálních pracovníků.
V roce 2016 začal dvouletý proces navyšování kvality poskytované péče a profesionalizace organiMODRÉ DVEŘE — VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

zace – v rámci tohoto projektu byl
přijat hlavní expert na strategické
plánování a lidské zdroje PhDr. Petr
Vojtíšek, PhD. Externě spolupracujeme s Mgr. Janem Kroupou, specialistou na fundraising a Markem
Jehličkou, specialistou na PR
a marketing.

ojedinělé v okrese Praha - východ.
Opírá se o funkční a ověřené nástroje managementu, které aplikuje na
procesy řízení a vedení. Tyto nástroje dále implementuje tak, aby byly
vhodné pro neziskovou sféru.

V roce 2016 měly Modré dveře 47
zaměstnanců a spolupracovali jsme
se 6 dobrovolníky.

Projekt „Poradensko- psychologickými kroky na trh práce“ – financován
z ESF v rámci operačního programu
zaměstnanost. Realizace probíhá od
1. 12. 2016. Projekt je plánován na 24
měsíců. Zaměřuje se na poradensko-psychologickou podporu OZP
směrem k zaměstnávání. Kromě poradenství nabízí pracovní zkušenosti
formou stáží v kavárně a osmi účastníkům zprostředkuje zaměstnání.
Hlavním cílem je posílit kompetence OZP při uplatňování se na volném
pracovním trhu. Cílovou skupinu i zaměstnavatele podporuje v posilování
vzájemného pracovního vztahu.

REALIZOVANÉ PROJEKTY
Dotace Středočeského kraje na provoz registrovaných sociálních služeb
pro rok 2016 byla naší nejvýznamnější finanční podporou sociálních
služeb. Další projekty, které realizujeme v roce 2016:
Projekt „Profesionalita
v Terapeutickém centru Modré
dveře“ – financován z ESF
v rámci Operačního programu
Zaměstnanost. Realizace probíhá
od 1. 9. 2016 a projekt je plánován
na 24 měsíců. Projekt je zaměřen na
posílení procesu profesionalizace
Terapeutického centra Modré dveře,
které je svou komplexností služeb
15

Projekt „Rozvoj – Kvalita –
Profesionalita“ – financován z ESF
v rámci Operačního programu
Zaměstnanost. Realizace probíhá od
1. 9. 2016 a projekt je plánován na 24
měsíců. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění v oblasti kvality poskytování služeb. Důraz projektu je
na standardizaci procesů a předpisů v rámci organizace, sleduje také
mezioborovou diskusi v rámci transformace psychiatrické péče.

Projekt „Aktivizací zpět do společnosti – sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP“ – financován Humanitárním fondem
Středočeského kraje. Probíhá od
1.3.2016 do 28.2.2017. Cílem projekMODRÉ DVEŘE — VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

tu bylo poskytnout cílové skupině
sociálně aktivizační programy jako
arteterapie, jóga a relaxace, kulturní
odpoledne, výlety, canisterapie, především pak individuální plánování
a poradenství. A další.

žením“. Realizace projektu 1.1.201631.12.2016. Projektový cíl byl stanoven na zajištění arteterapeutických
programů klientům, kteří díky postupům aplikovaným v těchto programech získají vyšší samostatnost
a lépe se začlení do společnosti.
V rámci Operačního programu
Zaměstnanost přispěl Úřad práce
ČR částečným financováním mzdových nákladů Terapeutického centra Modré dveře na vyhrazení společensky účelného pracovního místa
pro uchazeče o zaměstnání.

Projektem „Pomoc lidem v krizi z oblasti Benešova“, který byl financován
městem Benešov, jsme cílili na udržení možnosti poskytování anonymní krizové pomoci komukoliv, kdo se
ocitl v tíživé životní situaci a vyhledal naši pomoc. Tato služba je rok od
roku více vyhledávaná a velkou měrou přispívá ke zlepšení situace jednotlivců, potažmo jejich okolí.
Projekt „Sociální podpora osob se
zdravotním postižením“ byl financován z rozpočtu města Český Brod.
Realizace 1.1.2016-31.12.2016. Cílem
bylo zabezpečení poskytování sociálních služeb v Terapeutickém centru Modré dveře.

V rámci projektu „Psychoterapie
pro sociálně slabé“ financovaným
Nadačním fondem Tesco, jsme podpořili osoby sociálně slabé, pro které
jsou běžně psychoterapeutická sezení příliš drahá.
Nadace Agrofert podpořila finančním darem projekt „Rozšíření psychodiagnostických možností pro
děti“. Z daru jsme zakoupili další
psychodiagnostické metody pro klinické psychology a snížili tak věkovou hranici dětí, které můžeme vyšetřit.

Ministerstvo kultury podpořilo projekt „Arteterapií k posilování osobních kompetencí a sociální
integraci osob se zdravotním posti-
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FINANČNÍ ZPRÁVA
NÁKLADY

KČ

Spotřeba materiálu terapie

45 952,50

Spotřeba ostatního materiálu

230 546,96

Spotřeba drobného hmotného majetku

315 995,34

Spotřeba drobného nehmotného majetku

5 765,06

Spotřeba energií

169 173,01

Opravy a udržování

32 725,61

Telefonní poplatky, poštovné

85 838,84

Pronájem prostor

461 461,33

Ostatní služby
Mzdy a nemoc. náhrada
Dohody
Odvody z mezd

620 805,19
3 998 352,00
286 925,00
1 386 324,00

Cestovné

41 518,31

Ostatní poplatky

4 315,00

Ostatní provozní náklady

57 335,72

Pojištění

34 264,00

Odpisy, opravné položky

60 620,00

Daň z příjmů
CELKEM NÁKLADY

110 580,00
7 948 497,87

VÝNOSY

KČ

Dotace

4 918 679,39

Příjmy z nadací

100 000,00

Příspěvky a dary
Tržby za vlastní výkony, zboží

815 288,50
2 477 942,09

Ostatní výnosy
CELKEM VÝNOSY
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZISK

59 510,08
8 371 420,06
422 922,19 KČ

Případný hospodářský zisk je určen na rozvoj organizace a stabilizaci současných poskytovaných služeb.
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DOTACE
Středočeský kraj

KČ
3 595 844,00

Středočeský kraj - HUF(2015-16)

86 515,39

Středočeský kraj - HUF(2016-17)

404 403,00

Ministerstvo kultury

30 000,00

Úřad práce

81 335,00

Město Český Brod

40 000,00

Město Benešov

40 000,00

OPZ 23

150 527,50

OPZ 31

453 081,50

OPZ 40

36 973,00

DOTACE CELKEM

4 918 679,39

DARY

KČ

Soukromé osoby, právnické osoby, nadace
CELKEM DOTACE, DARY, PŘÍSPĚVKY

915 288,50
5 833 967,89 KČ

ROZVAHA MD 2016 V KČ
AKTIVA

KČ

Dlouhodobý majetek

422 372,00

Oprávky k dlouhodobému majetku

-215 529,00

Zásoby

10 824,00

Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

465 698,25
6 855 007,51

Časové rozlišení

66 264,00

AKTIVA CELKEM

7 604 636,76

PASIVA

KČ

Základní kapitál
Hospodářský výsledek minulých let

274 743,21
4 419 037,52

Hospodářský výsledek běžné období
Krátkodobé závazky

422 922,19
2 461 826,02

Časové rozlišení

26 107,82

PASIVA CELKEM

7 604 636,76
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ČLENSTVÍ
V ASOCIACÍCH
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
Asociace klinických psychologů
České republiky

tváření rodině přátelského prostředí,
integraci osob s duševním či mentálním handicapem, podporu komunitního života v obci, zaměstnávání
rodičů malých dětí a vytváření podmínek ke slaďování rodinného a pracovního života flexibilními formami
práce
Vítěz ceny za aplikaci Age managementu – cena udělena Kateřině
a Viliamovi Sivekovým za projekt
Terapeutické centrum Modré dveře.

Česká arteterapeutická asociace

OCENĚNÍ
MODRÝCH DVEŘÍ
Společensky odpovědná organizace
– udělena cena Nezisková organizace 2015 (Národní cena Rady kvality
ČR za společenskou odpovědnost
ve veřejném sektoru – Společensky
odpovědná organizace)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim příznivcům,
fanouškům a podporovatelům, partnerům a především sponzorům
za veškerou finanční, technickou,
administrativní a morální pomoc
a podporu.
SPONZOŘI A PARTNEŘI:

Společnost přátelská rodině – jsme
držitelem certifikátu oceňující vy-

Viliam Sivek – SIVEK HOTELS
– hlavní partner Terapeutického
centra Modré dveře, z.ú.
Sivek Hotels, s.r.o.
Auto Styl a.s. – Emanuel Lopez
Unity!CX s.r.o. – Andrea Kreislová
Dallmayr Vending & Office k.s.
Oknotherm spol. s r.o.
KBJ Velkoobchody s.r.o.
Dřevozpracující výrobní družstvo
Jaroměřice – Ing. Jiří Řídký
ESaZZ s.r.o. – Milan Culka
I.T.A. SERVISNÍ s.r.o.
Palác Rokoko s.r.o.
DM life, s.r.o.
Sdružení pro oceňování kvality, z.s.
Nadace Agrofert
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Floccus – ocenění Nadace České
spořitelny, které jsme získali za významný přínos k integraci znevýhodněných osob.
Mezinárodní řád Křižovníků s červeným srdcem – cena udělena ředitelce a zakladatelce Terapeutického
centra za dlouholetou humanitární
činnost.
Manažer roku 2014 – udělena cena
Finalista soutěže

DR interier, s.r.o.
Veskom, spol. s r.o.
Marker Deutschland GmbH
Ertl – Glas s.r.o.
Cestovní kancelář Fischer, a.s.
Aukro.cz
Bedeur Natural s.r.o.
Topdvířka s.r.o.
Papírnictví Babeta Uhlířová
Fórum dárců / Czech Donors Forum
Nadace Tesco
Město Český Brod
Město Benešov
Obec Louňovice
Martina Vokálová
Ing. Tomáš Vondrák
Jaroslav Zavadil
Jan Homola
Rodina Morávkova
Jan Závěšický
Jitka Collerová
Olga Dekojová
Alzheimercentrum Filipov
Štěpánka Bašková
Jiří Filípek
Marie Szabová
Preciosa a.s.
Topinfo s.r.o.
TechSoup Česká republika
LMC s.r.o.
Zvláštní poděkování patří těmto osobám, neboť všichni pomáhali
Modrým dveřím obětavě a s velkým
nasazením, častokrát přesahujícím
rámec jejich pracovních smluv, a to
převážně bez jakéhokoliv finančního
nároku:

Renata Halousková
JUDr. Miroslav Cejnar
Ing. Tomáš Vondrák
Ing. Radovan Sláma
Petr Kratochvíl
Tom Naute
Všechny pokládáme za čestné přátele Modrých dveří a doufáme, že
nám zachovají přízeň i v nadcházejících letech.

CO NÁS ČEKÁ
V ROCE 2017
Modré dveře nadále pokračují v soustředění svých sil v reformě psychiatrické péče. Usilujeme o poskytování bio-psycho-sociálních služeb v co
nejkomplexnější formě jak ambulantní, tak i terénní formou poskytování služby.
MODRÉ DVEŘE
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

Viliam Sivek
Zdeněk Štěpán
Ing. Zdena Novotná
Jitka Holaňová

V roce 2017 stále pokračujeme v realizaci evropských projektů, jakožto realizaci naší činnosti samotné, a to
poskytování sociálních služeb, zdravotnických služeb a služeb psychoterapie.
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Úspěšně dokončujeme finální stavbu Strategického plánu, který se od
poloviny roku 2017 bude plně realizovat. V této souvislosti plánujeme
rozšíření poskytování našich služeb
ve městě Říčany a zahajujeme dialogy o spolupráci ve městě Český
Brod.
S rozšířením prostor ve městě
Říčany je spojena i reorganizace
struktury naší organizace a centralizace administrativního týmu pro
fungování celého ústavu.
Současně je naší snahou rozšířit ordinace klinických psychologů a obsloužit tak více pacientů, kteří naše
služby vyhledávají.
MODRÉ DVEŘE ŘÍČANY
Stále rostoucí potřebnost sociálních
služeb a psychoterapie ve spádovém městě Říčany vede k myšlence
rozšířit kapacity dosavadního působení a v roce 2017 se plánuje stěhování centra do lépe vyhovujících,
větších prostor. Budeme tak schopni
uspokojit větší poptávku po podpoře osob s duševním onemocněním
a těch, kteří se nacházejí v aktuální životní krizi, jež nedokážou řešit
vlastními silami.

MODRÉ DVEŘE PRAHA
Institut psychoterapie a poradenství Modré dveře ponese v roce 2017
nové jméno, které bude více reflektovat skutečnost, že je součástí
skupiny center naší organizace. Rok
2017 by měl probíhat v duchu stabilizace tohoto nového centra v Praze.
Plánujeme rozvíjet naše stávající
služby, ať se jedná o pedagogicko-psychologické poradenství, psychoterapii, nebo vzdělávání. Dále
bychom v našich prostorách chtěli spustit službu krizové pomoci pro
lidi, kteří řeší akutní složitou životní
situaci. Jedná se o službu anonymní,
bezplatnou a otevřenou všem lidem,
kteří se nacházejí v tíživé životní situaci, kterou nedokáží zvládnout sami.
Další oblastí, které bychom se chtěli věnovat, jsou služby pro pěstouny
a adoptivní rodiče. Mělo by se jednat především o službu doprovázení, která je zaměřená na pěstounské
rodiny, kterým nabízí pomoc a podporu při péči o svěřené děti. Ale rádi
bychom tyto služby nabídli i adoptivním rodičům, kteří řeší podobné problémy a těžkosti a zaslouží si
stejnou podporu.

Spolu s tím se tak chystáme na reorganizaci struktury naší organizace.
V roce 2017 nadále probíhá program
podporující osoby se zdravotním postižením a jejich aktivní začlenění na
trh práce.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Adresa: Kostelec nad Černými lesy,
281 63, náměstí Smiřických 39
Tel: 321 678 474
GSM: 725 830 830
e-mail: modredvere@modredvere.cz
www.modredvere.cz
www.facebook.cz/modredvere
Datová schránka: s38nup5
Registrováno podle zákona č. 83/1990
u Ministerstva vnitra České republiky,
č.j. VS/1-1/86198/11-R dne 26.10.2011.
IČ: 22768602
DIČ: CZ22768602
Bankovní účet: 107-1066130267/0100
Grafiku a typografii dobrovolně navrhl Tom Naute
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