OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MODRÉ DVEŘE
Výroční zpráva za rok 2011
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Úvodní slovo

N

a počátku stála myšlenka pomáhat těm,
kteří si sami pomoci nedokážou. Na počátku projektu byli manželé Sivekovi, kteří se
rozhodli, že vybudují místo nabízející takovou pomoc. Průzkum potřebnosti péče o lidi s psychickými potížemi, duševním onemocněním, mentálním
handicapem a o lidi v krizi ukázal velikou potřebnost
sociálních služeb v regionu Praha Východ. Jako ohnisko
působnosti průzkumu byl stanoven Kostelec nad Černými lesy pro jeho dobrou dostupnost z Kolína, Českého
Brodu, Kutné Hory, Sázavy, Říčan i Prahy a z mnoha
menších obcí soustředěných kolem těchto měst.
Registr poskytovatelů sociálních služeb provozovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí vykazuje na území
Prahy Východ nulovou péči o lidi v krizi, o lidi s duševním

onemocněním či mentálním handicapem. Průzkum dále
ukázal, že se zde lidé velmi ojediněle nacházejí pracoviště
psychologů, terapeutů a psychiatrů. Pokud jsou, bývají
zavaleni klienty. Péče je nedostatečně pokrytá. S ohledem
na specifika projevů lidí v krizi, s duševním onemocněním
či mentálním handicapem jsou postižení lidé často se
svým problémem v izolaci, bez pomoci.
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Manželé Sivekovi v srpnu 2011 zakoupili objekt barokního domu na náměstí Smiřických a ještě během podzimu začala rozsáhlá rekonstrukce, během níž byl objekt
postupně upravován pro potřeby Občanského sdružení
Modré dveře. Tuto rekonstrukci hradili ze svých zdrojů v nákladech téměř 25 miliónů korun včetně nákladů spojených se zakoupením objektu. Objekt byl hotov
v květnu 2012 a připraven na provoz.
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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
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Statutárním orgánem a ředitelem organizace byla zvolena PhDr. Kateřina Siveková Křižáková.
Registrováno bylo 26. 11. 2011 Ministerstvem vnitra 26. 10. 2011 pod č.j. VS/1-1/86198/11-R
a bylo mu přiděleno IČ: 22768602.

Identifikační údaje

Občanské sdružení Modré dveře
náměstí Smiřických 39
Kostelec nad Černými lesy, 281 63
IČ: 22768602
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
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Vymezení činnosti a poslání
Občanské sdružení se řídí zásadou, že život je nejvyšší
hodnotou člověka a má svůj význam v jakékoliv podobě, proto je potřeba jej rozvíjet a chránit. Cílem je ukázat
veřejnosti na tenkou hranici mezi zdravím a nemocí a to
včetně duševního. Z toho vyplývá i destigmatizace duševní
nemoci.

Jako cílové skupiny terapeutického centra jsou vybrány osoby:
Pro sociální služby:
• s psychickým onemocněním
• s mentálním handicapem v pásmu lehké a střední
mentální retardace
• bez omezení zdraví i věku všechny osoby v krizi
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Pro psychoterapii a poradenství:
• lidé s psychickými obtížemi, s partnerským nesouladem, s výchovnými potížemi dětí,
osoby zatížené péčí o nemocného či postiženého
člena rodiny
Pro volnočasové aktivity:
• děti, mládež, dospělí i senioři.
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Historie
Cílem sdružení je podporovat všechny formy zdraví s nejvyšším důrazem na duševní zdraví. 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
a volnočasové aktivity pro veřejnost. Současně sdružení
vykoná prevenci sociálně patologických jevů.
Manželé Sivekovi v roce 2011 zakoupili objekt vyžadující rekonstrukci, a tento byl následně upraven pro potřeby
Občanského sdružení Modré dveře.

V roce 2011 byla započata rekonstrukce objektu. Objekt
je do konce roku připravován na provoz.
Sdružení se připravuje na náročný rok 2012, ve kterém by
mělo dojít na podávání prvních žádostí o dotace a tedy
snahu o celkové finanční zabezpečení sdružení, dále pak
probíhá příprava programu a náplně činností sdružení,
příprava na registraci sociálních služeb, a v neposlední
řadě i příprava výběrového řízení na přijetí budoucích zaměstnanců a poté i konečné spuštění provozu sdružení.
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Finanční zpráva

V roce 2011 občanské sdružení nevykázalo žádnou ekonomickou činnost.

Plánované akce

Na rok 2012 je plánováno otevření centra a tréninkové kavárny,
nábor zaměstnanců a spuštění činnosti terapeutického centra.

Zaměstnanci
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V roce 2011 centrum žádné zaměstnance nemělo
a rozjezd připravovali členové rady sdružení a oslovení odborníci.
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Sponzoři – poděkování

Děkujeme všem, kteří se do našeho projektu zapojili. Děkujeme též za prosté fandění nám.
Za O.s.Modré dveře PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, Viliam Sivek a Mgr. Marta Chytková

Výroční zpráva 2011 – Občanské sdružení Modré dveře
Text:
PhDr. Kateřina Siveková Křižáková
Použité fotografie:
archiv manželů Sivekových, archiv Modrých dveří
Grafická úprava:
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Schváleno k tisku radou Občanského sdružení Modré dveře 31. 1. 2012
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