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Viliam Sivek (ano je to poněkud rozdvojené takto o sobě psát), jsme - jako na
počátku Modrých dveří - zakoupili a zrekonstruovali zázemí pro naše služby
v Kostelci a tento rok jsme se rozhodli
to zopakovat i v Říčanech. Byla to velmi
náročná jízda, téměř jsme se po nějakou
dobu nepotkávali, přestože jsme svůj čas
v Modrých dveřích trávili. Ten se začal
počítat na hodiny nejenom u mne, ale
i u mého muže. Výsledek je takovýto:

ÚVODNÍ SLOVO
Vítám vás u naší Výroční zprávy za rok
2017.
Rok s rokem se sešel…to jsem kdysi čítávala a nějak mi ta slova v dětství nedávala smysl. Nyní nevím o lepším vyjádření popisu stavu, kdy sedím u počítače,
píšu a prohlížím si rok 2017 v Modrých
dveřích stejně, jako jsem touto dobou seděla a prohlížela si rok předešlý. Prostě
se sešly dva roky… A jako, že to uteklo!
Každopádně jsme za ten jeden rok udělali obrovský kus práce. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že jsme postavili dům, zasadili strom a zplodili syna.
Bez nadsázky jsme otevřeli naše největší
centrum v Říčanech, u něj zasadili pár
stromů a vznikly další nové služby pro
další cílové skupiny tak, aby jim naše
pomoc byla co nejblíže.
A začnu od počátku – leden a únor
v Modrých dveřích vypadal na první pohled standartně. Uvnitř ale bublalo a my
se připravovali na rozšíření do Říčan,
kde jsme do té doby měli jen malou pronajatou místnost.

MD Říčany (zdroj archiv MD).
ZA TÝM MODRÝCH DVEŘÍ
ŘEDITELKA ORGANIZACE A STATUTÁR
PHDR. KATKA SIVEKOVÁ

Naši zakladatelé, tedy já a můj muž
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POSLÁNÍ
MODRÝCH DVEŘÍ
Řídíme se zásadou, že život je nejvyšší hodnotou člověka a má svůj
význam v jakékoliv podobě, proto je
potřeba jej rozvíjet a chránit.
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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KAZUISTIKY
PRVNÍ KAZUISTIKA
Rodina ve složení sourozenci Marek
a Lukáš, máma Renata a táta Petr.
Přichází v době, kdy starší sedmnáctiletý Lukáš má za sebou rok onemocnění s paranoidní schizofrenií. Desetiletý Lukáš začal mít velké
potíže ve škole, zhoršil se výrazně
školní prospěch. Učitelé si stěžují, že Lukáš začal hodně vyrušovat
a celkově zlobit. Rodiče se zlobí na
Lukáše, že s tou tíhou onemocnění Marka, ještě musí řešit Lukáše.
Mezi sebou se často hádají. Po čase
v rodinné terapii přichází na to, že
se většina pozornosti přesunula na
nemocného Marka a Lukáš zůstal
hodně v pozadí. Jeho zlobení a zhoršený prospěch neúmyslně přitáhnul pozornost rodičů, byť negativním
způsobem. Rodiče se naučili chápat, že nemohou svou energii vkládat jenom do nemocného Marka,
ale musí se oběma dětem věnovat
stejně. Mezi sebou se navzájem učili
lepším strategiím komunikace, které umožnily více svobodného projevu. Porozumění Markově nemoci
umožnilo zohledňovat některé jeho
potřeby (např. potíže se vstáváním
nebo soustředěním se na učivo), ale
současně umožnilo rodičům neslevit v některých důležitých výchovných momentech v jeho separačním období. Rodiče se naučili trávit
více času odděleně bez pocitů viny,
současně pochopili důležitost vzájemné koalice místo do té doby nastavené koalice - matka a Marek,
otec a Lukáš. Po dvou letech terapie
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u Lukáše odezněly výchovné potíže
ve škole a jeho prospěch se stabilizoval do původní podoby. Marek,
s podporou našich dalších služeb
sociální rehabilitace a individuální psychoterapie, nastoupil do nové
školy a připravuje se na maturitu.
DRUHÁ KAZUISTIKA
Alenka, 6. let nastoupila v září do
školy, ale vydržela tam jen první tři
dny. Přes naléhání rodičů, sliby či
výhrůžky odmítala do školy chodit. Někdy se podaří rodičům dostat
Alenku do auta, někdy i ke škole.
Dvakrát se podařilo dojít až do školy. Tam ale následoval velký emocionální výbuch a Alenka se schovala
pod umyvadlo, nebo bez bot utekla ze školy. Rodiče už si nevědí rady
a tak přišli k nám. Alenka má ještě
starší sestru, která chodí na prestižní školu a patří mezi nadané žáky. Při
následné terapii se objevilo několik
zásadních skutečností. Alenka cítila
k starší sestře velkou rivalitu a zároveň se bála, že ve škole nebude dosti úspěšná, aby získala stejný obdiv
rodičů jako starší sestra. To vše bylo
umocněno partnerskou krizí, která
probíhala u jejích rodičů. Alenka cítila napětí ve vztahu rodičů, ale připisovala ho sobě a svému chování.
To zvyšovalo její obavy ze selhání při nástupu do školní docházky.
Výsledným efektem byla absolutní negace školy. V průběhu terapie
s Alenkou se pracovalo na posílení
její sebejistoty, na jejím vztahu k rodičům a sestře. Po několika měsících
byla Alenka schopná chodit nejen
do školy, ale také se tam těšit.
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NAŠE CENTRA
V ROCE 2017

»» Sociální rehabilitace (osoby s duševním
onemocněním a mentálním postižením) ambulantní i terénní služba, bezplatná.
»» Terapie rodinná a párová.

S novou budovou jsme mohli začít
poskytovat nové služby a rozšířit ty
stávající. Tedy jak jsme v roce 2017
začali fungovat?
MODRÉ DVEŘE KOSTELEC N. Č. L.
Nejstarší budova Modrých dveří v Kostelci n. Č. l. získala novou ředitelku PhDr. Helenu Schejbalovou,
klinickou psycholožku. V kosteleckém centru tedy, i díky této několik
let provozované zdravotnické službě, vzniká specializované zdravotnické pracoviště klinických psychologů s počtem 4 lidí - Helena,
Lukáš, Petra D. a nová posila Monika.
Hlavní náplní těchto kolegů je psychodiagnostika od raného věku až
po stáří a psychoterapie individuální i rodinná. V oblasti rodinné terapie pracují s kolegy Katkou S.
a Honzou. Centrum má svou asistentku Veroniku N., která pomáhá ve
všech náročných administrativních
úkonech. Současně zde probíhají sociální služby pro lidi s duševním
onemocněním. Tyto služby jsou detašovaným pracovištěm Říčan.
SLUŽBY:
»» Klinická psychologie - hrazená ze zdravotního pojištění.
»» Sociálně aktivizační služby pro osoby se
zdravotním postižením (osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením) - ambulantní i terénní služba,
bezplatná.
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MD Kostelec n. Č. l. (zdroj archiv MD)
MODRÉ DVEŘE PRAHA
Centrum získává od 1. 1. 2017 nového ředitele Bc. at Bc. Martina
Galbavého, kolegu z centra
v Kostelci n. Č. l. Narůstá stále poptávka po terapiích a po dalších psychosociálních službách, které by
mohli příchozí čerpat nízkoprahově.
S ohledem na zkušenosti s radostmi
a strastmi pěstounů v průběhu roku
otevíráme krizovou pomoc a podporu pěstounů. Tým se kromě Martina
rozšiřuje o Radku D., Martinu H.
a Káťu Ř. a příležitostně i o Katku S.
A dveře se již netrhnou. Začínají přicházet jak lidé doporučení od lékařů či OSPODů, tak lidé kteří se o naší
bezplatné pomoci dozvěděli z místMODRÉ DVEŘE — VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

ního tisku, nebo přichází na doporučení jiných uživatelů našich služeb.
SLUŽBY:
»» Krizová intervence ambulantní a terénní
– bezplatná a anonymní služba, v terénu
určena pro rodiny s dětmi.
»» Podpora pěstounů - bezplatná služba
pro pěstouny.
»» Psychoterapie pro děti i dospělé - individuální, rodinná i párová – stále hledáme
cestu, jak tyto služby klientům poskytnout bezplatně.

SLUŽBY:
»» Krizová intervence – ambulantní, bezplatná a anonymní služba pro všechny,
tedy i děti, v krizi.
»» Sociálně aktivizační služby pro osoby se
zdravotním postižením (osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením) – ambulantní i terénní služba,
bezplatná.
»» Sociální rehabilitace (osoby s duševním
onemocněním a mentálním postižením) ambulantní i terénní služba, bezplatná.

MD Praha (zdroj archiv MD)

MD Říčany (zdroj archiv MD)

MODRÉ DVEŘE ŘÍČANY

FINANČNĚ-PROJEKTOVÝ TÝM

Centrum má na podzim nově zrekonstruovanou budovu uprostřed
Říčan a neskutečně rychle se její
kapacity zaplňují. Jeho ředitelka
Jana Šnauerová, DiS. má co dělat
s týmem ve složení 11 lidí (Honza,
Eva, Petra S., Terka, Lucka, Katka R.,
Renča, Katka S., Jarča, Andy, Danča.)
a zakořeněním všeho, co naši klienti
a nově přestěhovaný tým potřebuje.
Bezplatná krizová pomoc pro všechny v psychické krizi, sociální služby zde i v terénu pro lidi s duševním
či mentálním postižení, ale i terapie
pro ty, kteří se nevejdou do oblasti
sociální či zdravotnické.

Tento tým píše a pak hlídá získané dotace. Je to náramná dřina, no
schválně, získejte někde 10 milionů.
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Ředitelkou tohoto týmu se od října
stává Mgr. Veronika Vaňousová a má
pod palcem uhlídání toho, abychom
se nedostali do schodku. Současně
řídí tým, který toto vše administruje.
V týmu jsou – Jitka, Veronika S.,
Jana J., Radka D. až z Prahy a stále na dálku spolupracující úžasné –
účetní paní Zdena a mzdová účetní paní Jitka. Tento tým sídlí taktéž
v budově Modrých dveří Říčany
a tak máme horní patro i s týmem
přímé péče neustále plné lidí.

OCENĚNÍ
Terapeutické centrum Modré dveře
získává dvě ocenění, kterých si velmi vážíme. Od NROS v rámci soutěže Neziskovka roku 2017 dostáváme
cenu za druhé místo mezi středními NNO. Už nyní víme, že se v roce
2018 do střední kategorie nevejdeme s ohledem na mnohem vyšší rozpočet. Prostě je nás už přes
čtyřicet a to se tedy rychle pozná!
A Česká společnost pro jakost udělila naší organizaci Cenu za návrat do
života.

K tolik vyžadovanému a médii oblíbenému počtu klientů se já osobně
vyjadřuji velmi nerada. Vysvětlení je
jednoduché – když máte v péči maminku, která ke vší náročnosti v péči
o malé dítě má ještě psychiatrické
onemocnění, jezdíte k ní třikráte týdně, protože s miminkem a sociální
fobií nemůže vyrazit z domova, čítá
to stovky hodin ročně péče našich
psychologů, sociálních pracovníků
a psychiatrických sester a stále jsme
u počtu jedna klientka. Stojí za takovou péči život mámy a jejího dítěte,
které by zřejmě jinak trávilo svůj život ve sterilním kojeneckém ústavu? Nám to za to stojí. Vidíme tak
rodinu, která díky možné krátkodobé intenzivní podpoře může docela
normálně žít a vychovávat děti, které
jsou šťastné a spokojené. Díky vám
všem, kteří nás podporujete, kteří tomu rozumíte také, a dává vám
to smysl stejně jako nám. Naše díky
vám zdaleka nemůžeme vyjádřit
jednou stranou v naší Výroční zprávě, kterou najdete dále. Za nás nyní
– děkujeme, že nám věříte, a děkujeme, že věříte našim klientům, že to
dokáží.
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NAŠE SLUŽBY
KRIZOVÁ POMOC
Bezplatně jsme v roce 2017 v Praze
(zde i v terénu), Říčanech a Kostelci
pomohli celkem 190 lidem a více
než polovině z nich i opakovaně.
Co to znamená? Když přichází někdo s tím, že chce ukončit svůj život
(a jsou to často i lidé pod hranicí 18
let), prostě se s nimi vidíme třeba
ještě 5x nebo i 10 x. Pak, pokud to
potřebují, přechází do jiné naší služby - do psychoterapie. Krizová pomoc je nejhůře financovatelná, protože nesmíme nejenom sdělit, ale
ani evidovat, kdo a odkud k nám klient přichází (a to je dobře!).

očekávání v určitém termínu a být
u toho ještě v pohodě? A u toho brát
lékařem předepsaná antipsychotika a nějaké léky na depresi a nějaké
léky, které zase „léčí“ následky těchto léků? Lidé se v sociální rehabilitaci znovu učí pracovním návykům, učí
se, jak se znova mohou něco naučit,
aby mohli do školy nebo do práce.

SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Bezplatně jsme pomáhali jak v terénu tak u nás v centrech lidem
v počtu 46. Díky této pomoci se lidé
mohli vracet do pracovního procesu
či do školy, nebo se na návrat připravovat. Takový malinký test pro vás
– zemře vám ten nejbližší, onemocníte paranoidní schizofrenií a třeba únavovým syndromem – jak se
vám bude dařit vstávat v 6.00, jít do
práce (školy), tam naplnit všechna
07

Tuto bezplatnou pomoc u nás využilo jak v terénu tak u nás v ambulantních službách 47 klientů. Jaký je
rozdíl mezi předchozí službou a touto? No, ta první služba vás učí, jak
se vrátit zpět do práce, tato vás učí
tomu kroku před tím. Vyrovnat se
s tím, že na vás vyšla ta hloupá hra
a psychiatrická diagnóza skončila
u vás. Naučit se s ní žít a nepřicházet
díky únavě, depresím, podrážděnosti a bůhvíčemu ještě, o své nejbližší a o kvalitu svého života. Už nejste
sami, už je s vámi F diagnóza. V aktivizaci se s nemocí můžete naučit žít,
rozumět jí i sobě, mít znova kamarády nebo partnery.
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KLINICKÝ PSYCHOLOG

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Služba hrazená ze zdravotního pojištění. V roce 2017 ji využilo 240 pacientů. Na první pohled jednoduché financování. Ale přesvědčit pojišťovny,
že jejich tabulky obslužnosti jednotlivých regionů nejsou moc „přítomny v přítomnosti“ je opravdu velmi
obtížné. Když dostane dítě rakovinu,
on, jeho bráška i rodiče se s tím potřebují nějak srovnat a mají na to půl
roku (a co teprve po tom), tak jsou to
čísla (zase ta čísla!), která se do tabulek pojišťoven nějak nevejdou. A co
teprve, když se s vámi, nebo s vaším
dítětem něco „divného“ děje a vy potřebujete psychodiagnostiku, abyste
věděli, co to je a jak se máte chovat,
ale musíte si počkat rok na termín
v Praze. Naši kliničtí psychologové mají všechna důležitá psychodiagnostická vybavení, jsou proškolení, a hlavně mají zkušenosti. A kromě
psychodiagnostiky umí i terapie, terapie s dětmi, dospívajícími i dospělými… také s rodinami. Jen pro zajímavost - aby mohl klinický psycholog
(respektive dětský klinický psycholog) kvalitně pracovat s dětmi s těžkým vývojovým postižením nebo
dětmi do 3 let věku, musí vystudovat
pětileté magisterské studium jednooborové psychologie, pak následuje
5 let v předatestační přípravě v obecné klinické psychologii, nejméně další dva roky mu trvá další předatestační příprava v oboru dětské klinické
psychologie. V průběhu ještě musí
stihnout absolvovat komplexní psychoterapeutický výcvik (5 až cca 8
let) a složit zkoušku z funkční specializace v psychoterapii.

Pěstouni. Ti, kteří se rozhodli vychovávat dítě, které nevzešlo z jejich genetické výbavy. Ti, kteří se rozhodli pomoci dětem, které si přinášejí
obrovské trauma – že je jejich rodič
nechtěl nebo nemohl vychovávat.
Jak si tyto děti mají brát samozřejmost svého bytí, když jim chybí primární „důkaz“ toho, že o ně stojí ten
nejbližší – máma a táta? A pěstouni? Jsou v kontaktu s dětmi, které
se strašně zlobí na náš svět, nebo
jsou neskutečně hodní, protože kdyby zlobily, „zase by přece skončily v tom děcáku“ a nebo si odnášejí zkušenost toho, že máma a táta
byli lumpové, jak já můžu být jiný?
Podpora těchto rodin nám dává
smysl. Děti jsou bytosti, kterým je
enormně důležité ukázat, že svět
může být dobrý – i pro ně.
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PSYCHOTERAPIE
Tuto naši službu uvádíme zvlášť,
i když je součástí všech našich služeb. Důvod pro je ten, že se někteří klienti „nevejdou“ do výše uvedených služeb. Musí si tak tyto služby
platit. Snažíme se o různé dotační
cesty, jak jim tuto službu zpřístupnit
a moci ji nabízet bezplatně. Vidíme
světlo na konci tunelu. Některé projekty z MPSV a z regionálních MAS
se tváří, že toto chápou a tak píšeme
žádosti, co to jde. Uvidíme v roce
2018, jestli se to povede…

SHRNUTÍ
Snažili jsme se vám teď nastínit, co děláme a trošku i jak to děláme. Za nás termín „kvalita života“ nejsou jen prázdná
slova. Vidíme za nimi životy lidí, které
potkáváme každý den. Kteří jsou tak silní, že přes svou bolest, svou nemoc, chtějí a dokáží něco změnit a zlepšit. Když je
nám v práci nejhůře, když prožíváme obrovskou byrokracii, kterou jsme zatíženi,
kontrola stíhá kontrolu, tým se cítí demotivovaný, obracíme se do zkušenosti
životů těch, kterým svou práci věnujeme.
Kromě toho, že své práci dáváme svou
profesionalitu, své vzdělání, vidíme i to,
že naše práce má smysl vyšší, než jenom
uživit sebe a svou rodinu.
Děkujeme všem, kteří Modrým dveřím
pomohli a pomáhají.
Děkujeme podporovatelům, kteří svým
slovem, svou pozorností, svými dovednostmi, umí pomoci našim klientům.

MD Praha (zdroj archiv MD)

Děkuji našim dárcům, kteří tak usnadňují boj s byrokracií v oblasti ﬁnancování služeb pro ty, kteří pomoc potřebují.
Děkujeme také naší správní radě Viliamu Sivekovi a Zdeňku Štěpánovi.
Lidem, kteří svým velkým srdcem
a svou odborností pomáhají, když je
potřebujeme.
Budeme se těšit na další roky v Modrých
dveřích,
ZA TÝM MODRÝCH DVEŘÍ
ŘEDITELKA ORGANIZACE A STATUTÁR
PHDR. KATKA SIVEKOVÁ
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PRACOVNÍCI
Zakladatelé
KATEŘINA A VILIAM SIVEKOVI

Psycholožka
MGR. MARTINA HODOVALOVÁ,
MGR. LENKA BROŽKOVÁ A MGR. KATEŘINA ŘEHÁKOVÁ

Psychoterapeutka
PHDR. KATKA SIVEKOVÁ

Správní rada
VILIAM SIVEK, ZDENĚK ŠTĚPÁN, ELIŠKA DVOŘÁKOVÁ

Úklid

Generální ředitelka

MODRÉ DVEŘE ŘÍČANY

PHDR. KATEŘINA SIVEKOVÁ

Ředitelé center a finanční ředitelka
PHDR. HELENA SCHEJBALOVÁ,
BC. AT BC. MARTIN GALBAVÝ, JANA ŠNAUEROVÁ,
DIS., MGR. VERONIKA VAŇOUSOVÁ

Ředitelka centra, sociální pracovnice
a krizová interventka
JANA ŠNAUEROVÁ, DIS.

Metodik, psychoterapeut a krizový
intervent
MGR. HONZA KAŇÁK

MODRÉ DVEŘE KOSTELEC N. Č. L.
Ředitelka centra a klinická psycholožka
PHDR. HELENA SCHEJBALOVÁ

Psycholožky
MGR. PETRA DOMKAŘOVÁ A MGR. MONIKA HULÍKOVÁ

Psycholog
MGR. LUKÁŠ LEGNER

Koterapeuti
PHDR. KATKA SIVEKOVÁ A MGR. HONZA KAŇÁK

Asistenka
LINDA KLÁRA PAUČKOVÁ, VERONIKA NOVÁKOVÁ

Sociální pracovnice (detašovaní pracovníci
z Říčan)
MGR. PETRA STEHLÍKOVÁ, BC. EVA VANČUROVÁ,
DIS., LUCIE GAVLOVSKÁ, DIS.

Psycholožky
MGR. KATEŘINA RADOVNICKÁ
A PHDR. ANDREA HLUBUČKOVÁ

Sociální pracovnice, psychoterapeutky
a krizové interventky
MGR. PETRA STEHLÍKOVÁ,
BC. RENÁTA LOKAJÍČKOVÁ, DIS.,
PHDR. KATKA SIVEKOVÁ, BC. EVA VANČUROVÁ, DIS.

Psychiatrická sestra a psychoterapeutka
TEREZA ANDERSSONOVÁ

Pracovnice přímé péče
BC. AT BC. DANIELA CHMELOVÁ

Asistentka
BC. JARMILA ROHRWASSER

Úklid

Úklid

MODRÉ DVEŘE PRAHA HOSTIVAŘ
Ředitel centra a psychoterapeut
BC. AT BC. MARTIN GALBAVÝ

Krizová interventka a poradkyně
MGR. RADKA DYDŇANSKÁ, PHD.
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Do našeho týmu patří i dvě báječná auta,
díky nimž můžeme kvalitně vykonávat
i terénní práci.

NAŠI SUPERVIZOŘI V ROCE 2017
PhDr. Vlastimil Sojka
PŘÍPADOVÁ SUPERVIZE, TÝMOVÁ SUPERVIZE PRO
PRACOVNÍKY NEPŘÍMÉ PÉČE

PhDr. Milan Kinkor
SUPERVIZE ŘÍZENÍ, INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

PeaDr. Martina Těmínová Richterová
ZLEVA: ŠKODA ROOMSTER – ZAPŮJČENO OD AUTO

SUPERVIZE ŘÍZENÍ, INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

STYL A.S., ŠKODA KAROQ – VE VLASTNICTVÍ MD (ZDROJ
ARCHIV MD).

PhDr. Martin Cipro, Ph.D.
SUPERVIZE ŘÍZENÍ, INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

FINANČNĚ-PROJEKTOVÝ TÝM
Finanční ředitelka

PaeDr. Michael Chytrý
PŘÍPADOVÁ INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE, SUPERVIZE

MGR. VERONIKA VAŇOUSOVÁ

ŘÍZENÍ

Personalistka a administrátorka dotací

Mgr. Jirka Albrecht

ING. JITKA NĚMEČKOVÁ

TÝMOVÁ SUPERVIZE PRACOVNÍKŮ PŘÍMÉ PÉČE

Finanční referentka

MUDr. Richard Zajíc

ING. JANA JÍLKOVÁ

PŘÍPADOVÁ INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Projektové koordinátorky

PhDr. Jirka Drahota

VERONIKA SCHWARZOVÁ, DIS.,
MGR. RADKA DYDŇANSKÁ, PHD.

Účetní
ING. ZDENA NOVOTNÁ

Mzdová účetní
JITKA HOLAŇOVÁ

NAŠI EXTERNÍ SPECIALISTÉ
HR a strategické plánování
PHDR. PETR VOJTÍŠEK, PHD.

FR
MGR. JAN KROUPA

PR a marketing
MAREK JEHLIČKA

PŘÍPADOVÁ SKUPINOVÁ SUPERVIZE

MUDr. Helena Kuželková
PŘÍPADOVÁ INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

Dipl. KT Beate Albrich
PŘÍPADOVÁ SKUPINOVÁ SUPERVIZE

PhDr. et Mgr. Jaromír Chrášťanský
PŘÍPADOVÁ INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

PhDr. Věra Rašková
PŘÍPADOVÁ INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

PhDr. Vladislava Moravčíková
PŘÍPADOVÁ INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE

PhDr. Dana Krejčířová
PŘÍPADOVÁ SKUPINOVÁ SUPERVIZE

Mgr. Václav Šnorek
PŘÍPADOVÁ SKUPINOVÁ SUPERVIZE
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ASOCIACE
Platforma pro transformaci psychiatrické péče
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
Společnost rodinných a systemických terapeutů
Dítě a rodina

Česká asociace pro psychoterapii
(ČAP)
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR

Asociace klinických psychologů ČR

Česká arteterapeutická společnost

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří byli nápomocni naší pomoci druhým. Velmi
rádi vám na místě ukážeme, kam
vaše pomoc směřovala a jak se díky
vám daří to, co nás tak baví.
Přemýšleli jsme, jestli děkovat více
nebo méně dle „velikosti“ daru
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»» město Český Brod

a opakovaně jsme naráželi na to, že
si vážíme stejnou měrou všech darů
a podpory. Jedinou výjimku shledáváme u té největší podpory - morální, energetické, odborné, právní a finanční. Ta nám plyne od firmy Sivek
Hotels řízené našim zakladatelem
a předsedou správní rady panem
Viliamem Sivekem.
Vaše pomoc je pomocí především
těm, kteří mají ne svou vinou život
těžký. Dětem i dospělým. Díky vaší
pomoci mohou žít lepší a radostnější život.
»» Sivek Hotels a pan Viliam Sivek je hlavní
partner Terapeutického
centra Modré dveře, z.ú.

»» Ing. Zdena Novotná
»» Obec Louňovice
»» Obec Malotice
»» Oresi s.r.o.
»» Leona Ottomanská
»» Papírnictví Babeta Uhlířová
»» Pavel Zima
»» Podlahy Šesták s.r.o.
»» RAKWEISS, paint, s.r.o.
»» ROHÁČEK - STAVBY
»» Ing. Radovan Sláma
»» Stavebniny DEK a.s.
»» Marie Szabová
»» manželé Jiří a Štěpánka Šaškovi

»» Auto STYL a.s.

»» Mgr. Vlasta Štěpánová

»» IRSnet CZ s.r.o.

»» Zdeněk Štěpán

a dále dle abecedy:

»» techo ROYAL AHREND COMPANY

»» Burda stavby s.r.o.

»» TechSoup CR - sdružení VIA

»» Dallmayr Vending and Office, k.s.

»» Tom Naute

»» David Fabián

»» TopInfo s.r.o.

»» DR interier s.r.o.

»» TopTeramo s.r.o.

»» Entry systems s.r.o.

»» UNITY!cx s.r.o.

»» ESaZZ s.r.o. - Milan Culka

»» Martin Urban

»» Fórum Dárců

»» Valmont

»» GRAFIC projekční kancelář, v.o.s.

»» Veskom, spol. s r.o.

»» Renata Halousková

»» Vltavín door, s.r.o.

»» Manželé Sylva a Tomáš Hudcovi

»» Ing. Tomáš Vondrák

»» Ideal Standard s.r.o.
»» IMG a.s.
»» manželé Kadlečkovi
»» K&V ELEKTRO a.s.
»» LMC, s.r.o. - Jobs.cz
»» město Benešov
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Díky patří dalším našim veřejným
i soukromým donorům – Evropským
strukturálním fondům, ministerstvům, krajům, městům, nadacím
a Místním akčním skupinám, nadačním fondům a dalším organizacím,
které nás v rámci svých CSR grantových aktivit podpořily.
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PROJEKTY
V ROCE 2017

Dotace Středočeského kraje na provoz registrovaných sociálních služeb
pro rok 2017 byla naší nejvýznamnější finanční podporou sociálních
služeb.
Další projekty, které byly realizovány
v roce 2017:

Sociální aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením – projekt byl podpořen dotací
z Humanitárního fondu hejtmanky Středočeského kraje. Jeho cílem bylo zajistit dostupnost sociální aktivizace pro osoby s duševním
onemocněním a mentálním postižením v našich centrech v Říčanech
a Kostelci nad Černými lesy.
Realizace probíhala od 1.1.2017 do
31.3.2018.

vání, PR a fundraisingu, marketingu
a evaluace.

Rozvoj-kvalita-Profesionalita
je projekt, jehož realizace začala
1.9.2016 a skončí 31.8.2018. Jeho cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb formou navýšení vzdělání a osobního rozvoje jednotlivých
pracovníků organizace. Na organizační úrovni se zaměřuje na standardizaci procesů a předpisů v rámci organizace, sleduje mezioborovou
diskuzi v rámci probíhající reformy
psychiatrické péče.

Poradensko-psychologickými kroky na trh práce je projekt určený
osobám OZP, které jsou dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané. Jeho hlavním cílem je posílení
kompetencí těchto osob při uplatňování na trhu práce. Projekt je hrazen z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu
Zaměstnanost.

Projekt Profesionalita v terapeutickém centru Modré dveře je financován z ESF v rámci operačního
programu Zaměstnanost. Realizace
probíhá od 1.9.2016 a bude trvat do
31.8.2018. Cílem projektu je zvýšení profesionalizace naší organizace v oblasti strategického pláno-

I já mohu pracovat je další projekt financovaný z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.
Zaměřuje se na práci s osobami se
zdravotním postižením s kumulací hendikepů tj. osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané
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a starší 50+ a dlouhodobě nezaměstnaní, kteří mají nízké vzdělání. Cílem projektu je navýšit jejich
kompetence při uplatňování na trhu
práce. Realizace začala 1.12.2017.
Projekt je plánován na 24 měsíců.

Terénní auto jako nástroj sociální
inkluze – Cílem projektu je zabezpečit dostupnost vybraných sociálních služeb osobám, které nemohou
využívat jejich ambulantní formu poskytování. Výjezdy za cílovou skupinou budou zabezpečeny osobním
vozidlem, které bylo pořízeno z investičních prostředků Integrovaného
regionálního operačního programu a vlastních prostředků organizace. Projekt byl realizován od října
2016 do února 2018. Do roku 2023
trvá jeho udržitelnost. Doufáme ale,
že tyto služby budeme moci nabízet
i po tomto datu.

Ministerstvo kultury podpořilo projekt Umělecko-proterapeutické
programy zdravotně postižených
osob. Jeho cílem bylo umožnit našim klientům prostřednictvím umělecky zaměřených programů získat
potřebné dovednosti, větší samostatnost a možnosti seberealizace
v praktickém životě. Realizace probíhala od 1.1.2017 do 31.12.2017 v centrech Říčany a Kostelec nad Černými
lidmi.

ČESKÝ BROD

Projekt sociální podpora pro osoby
se zdravotním postižením byl realizován z finančních prostředků města
Český Brod. Jeho cílem bylo umožnit občanům Českého Brodu čerpat
sociální služby sociální rehabilitace,
sociální aktivizace a krizové pomoci
v jejich blízkém okolí – v centru MD
Kostelec nad Černými lesy a centru MD Říčany. Realizován byl od
1.1.2017 do 31.12.2017.

Projekt krizová pomoc pro občany Benešova – byl realizován z prostředků Grantového fondu města
Benešov od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Jeho cílem bylo umožnit občanům
Benešova čerpat krizovou pomoc,
která v jejich městě ani okrese poskytována nikým není.
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KPMG podpořila servisním grantem
Nastavení a optimalizace procesů
v oblasti ﬁnancí a reportingu v naší
organizaci. Vyslala k nám svého
experta, ten nám pomáhá zjednodušit tyto procesy a výkaznictví, kterým jsme kvůli systému našeho financování značně zatíženi, podobně
jako většina neziskových organizací.

Za pomoci Nadačního fondu pomoci Karla Janečka jsme na podzim v roce 2017 spustili tříměsíční
crowdfundingovou sbírku s názvem
Pomozte nejmenším dostat se na
vyšetření včas. Sbírka byla určena
na zakoupení psychodiagnostických
metod pro klinické psychology, aby
mohli přijímat do péče i děti mladší 2 let. Podařilo se nám vybrat celou
cílovou částku a ještě kousek navíc.
Byla to naše historicky první sbírka
tohoto typu.
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Projekt Terénní krizová pomoc, je
podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaný z prostředků The VELUX Foundations.
Realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019.
Cílem projektu je vytvořit pracoviště,
které bude poskytovat vedle ambulantní krizové pomoci i terénní krizovou pomoc dětem a dospívajícím.
Touto službou bychom chtěli podpořit 100 osob.

Evropský zemědělský fond a MAS
Podlipansko podpořili v roce 2012
náš projekt Psychoterapeutické
centrum Modré dveře. Projekt byl
ukončen v roce 2013, doba jeho udržitelnosti končí v dubnu 2018.
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NAŠE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Zdroje jsou určené k vybudování nového zázemí v další lokalitě a k celkové stabilizaci financování našich služeb. Finanční zpráva
NÁKLADY

KČ

Spotřeba materiálu terapie

59 336,50

Spotřeba ostatního materiálu

217 868,50

Spotřeba drobného hmotného majetku

247 308,00

Spotřeba drobného nehmotného majetku

15 084,15

Spotřeba energií

250 720,58

Opravy a udržování

1 255,00

Telefonní poplatky, poštovné, internet

122 351,68

Pronájem prostor

656 192,00

Ostatní služby

682 698,24

Mzdy a nemocenská náhrada
Dohody
Odvody z mezd

5 469 046,00
429 884,00
1 972 653,00

Cestovné

90 584,29

Ostatní poplatky

7 711,00

Ostatní provozní náklady

18 273,58

Pojištění

44 827,65

Odpisy, opravné položky

61 523,00

Daň z příjmů
CELKEM NÁKLADY

13 680,00
10 360 997,17

VÝNOSY
Dotace
Příjmy z nadací

KČ
7 043 548,80
290 909,00

Příspěvky a dary
Tržby za vlastní výkony, zboží

642 193,50
2 691 683,19

Ostatní výnosy
CELKEM VÝNOSY

46 067,00
10 714 401,49

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZISK

353 404,32

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

KČ
3 848 165,60

Středočeský kraj – HUF(2016-17)

165 597,00

Středočeský kraj – HUF(2017-18)

258 392,76

Ministerstvo kultury

60 000,00

Město Český Brod

40 000,00

Město Benešov

45 000,00

OPZ 23

626 389,29

OPZ 31

1 320 770,82

OPZ 40

650 787,45

OPZ 68
DOTACE CELKEM

28 445,88
7 043 548,80

DARY

KČ

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

933 102,50
7 976 651,30

ROZVAHA MD 2017 V KČ
AKTIVA

KČ

Dlouhodobý majetek

1 043 836,47

Oprávky k dlouhodobému majetku

-277 052,00

Zásoby

10 824,00

Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

838 041,67
7 972 004,88

Časové rozlišení

59 039,99

AKTIVA CELKEM

9 646 695,01

PASIVA

KČ

Základní kapitál
Hospodářský výsledek minulých let

228 706,21
4 841 959,71

Hospodářský výsledek běžné období

353 404,32

Krátkodobé závazky

937 350,35

Časové rozlišení

3 285 274,42

PASIVA CELKEM

9 646 695,01
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CO NÁS ČEKÁ
V ROCE 2018
Co nás čeká? Něco víme, něco tušíme a něco se určitě objeví. Náš
záměr je tento rok se pozastavit,
nabrat dech a udržet kvalitu služeb stávajících. Naše týmy postavit tak, aby služby byly co nejvíce multidisciplinárně zabezpečeny.
Předpokládáme nějaké kontroly, jak
by jinak mohli prověřit, jestli za ty
peníze nelétáme na Bali? Jen škoda, že přípravu na kontroly již dotace
neřeší, tak nějak se počítá s naším
volným časem. Jsme již tak „velcí“, že víme, že budeme muset řešit
náhradní plnění. Čeká nás zatím tajemně skloňované GDPR, ale my se
ho nebojíme. Víme jaké údaje a proč
uschováváme a naši klienti a zaměstnanci to vědí také.

Rok 2018 by nám měl dát sílu podívat se na další město, ve kterém
vidíme naši budoucnost a už delší dobu s ním jednáme o spolupráci.
A kde naše služby chtějí také!

Rok 2018 nám přinese, ostatně
jako každý rok, velká překvapení
a dobrodružství.
ZA TÝM MODRÝCH DVEŘÍ
GENERÁLNÍ ŘEDITELKA
PHDR. KATEŘINA SIVEKOVÁ
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.
Sídlo: náměstí Smiřických 39, Kostelec nad Černými lesy, 281 63
GSM: +420 725 830 830
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
Dobrovolně navrhl a vysázel Tom Naute (www.tomnaute.com)
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