OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MODRÉ DVEŘE
Výroční zpráva za rok 2012
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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

N

a počátku projektu stála snaha 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.

Manželé Sivekovi v srpnu 2010 zakoupili objekt, který
byl následně během rozsáhlé rekonstrukce upraven 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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Když se po náročných přípravách otevřely modré dveře
terapeutického centra, hned v prvních dnech začali přicházet zájemci o zařazení do služeb. Hned tento první
impulz potvrdil, jak jsou služby tohoto charakteru
v regionu žádané.
Rok 2012 je naprosto zlomový a pro všechny nové pracovníky centra znamená velikou spoustu práce, která za
prvními měsíci fungování stojí. Klienti centra ale oceňují
prostředí, které pro ně bylo vybudováno a služby, jež jsou
jim nabízeny. A kde je klientům dobře, tam jsou jejich
problémy hned menší a snáze se s nimi pracuje.
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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
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 ; 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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Členství v organizacích

V průběhu podzimu 2012 jsme se stali členy
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky

17. 9. 2012 proběhla registrace na jako zdravotnické
zařízení, č.j. 124559/2012/KUSK
nabízející službu klinického psychologa. Z pojišťoven
spolupracujeme zatím s VZP.
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Historie
Průzkum potřebnosti péče o lidi s psychickými potížemi,
duševním onemocněním a mentálním handicapem
a o lidi v krizi – 2010 – 2011 – zjištěna nulová péče o lidi
v krizi, o lidi s duševním onemocněním či mentálním
handicapem v regionu Praha Východ. Průzkum dále
odhalil, že se zde velmi ojediněle nacházejí pracoviště
psychologů, terapeutů, psychiatrů. 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. Opodstatněnost vybudovat centrum, které bude
takovou pomoc nabízet je zcela potvrzená. Jako místo

pro vznik centra byl s ohledem na dostupnost zvolen
Kostelec nad Černými lesy.
2011

zakoupení budovy na náměstí Smiřických
v Kostelci nad Černými lesy
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2011–2012 rekonstrukce budovy budoucího
terapeutického centra
a kavárny Modré dveře

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

Do května 2012 probíhala velmi náročná rekonstrukce
objektu pro O.s.Modré dveře
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3. května 2012 proběhlo slavnostní otevření budovy
Modrých dveří. Do provozu byla uvedena tréninková
kavárna.
Záměrem této kavárny je integrovat zde handicapované
klienty Občanského sdružení Modré dveře. Souběžně
s rekonstrukcí probíhala velmi náročná příprava provozu sdružení.
Dne 14. května jsme sdružení zaregistrovali k sociálním
službám, a to konkrétně ke Krizové pomoci, Sociální
rehabilitaci a Sociálně aktivizačním službám pro osoby
se zdravotním postižením.

byly vybrány: Mgr. Zuzana Kovaříková, PhDr. Andrea
Hlubučková a Mgr. Petra Domkařová. Na pozici sociálních
pracovníků Mgr. Stanislava Gondová a Marie Bílková DiS.
Na pozici projektového manažera Mgr. František Knop.
Všechny vybrané osoby jsou plně aprobované a se zkušenostmi s prací s lidmi s duševním onemocněním či
mentálním handicapem, projektový manažer má zkušenosti se získáváním dotací. Tento tým se schází jednou
měsíčně, začíná se spolupodílet na přípravě chodu centra
a programech pro klienty. V závěru srpna se schůzky
zintenzivňují a poslední týden v srpnu tým do Modrých
dveří dochází prakticky denně na plnou pracovní
dobu avšak stále dobrovolnicky a bez nároku na mzdu.
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Ředitelkou Terapeutického centra byla jmenována
PhDr. Kateřina Siveková Křižáková. Zároveň zastává
pozice psychoterapeuta a krizového interventa.
V květnu probíhá výběrové řízení na pozice projektového
manažera, sociálních pracovnic a psychologů. Ve výběrové komisi zasedá PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, Mgr. Zuzana Kovaříková a Mgr. Marta Chytková.
Při výběru projektového manažera přispívá i Viliam Sivek.
Zájem o všechny nabízené pozice byl nevídaný.
Výběrové řízení trvalo celý týden. Na pozice psycholožek
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Pracovní smlouvy nabývají platnosti až od začátku září.
2. září 2012 se Modré dveře byly otevřeny pro klienty,
hned v prvních dnech se do služeb hlásí první zájemci
a rozjíždí se první terapie pro veřejnost.

vyžadován paradoxní požadavek prokázání předchozí
dvouleté činnosti. Velkou váhu neměl při žádostech ani
fakt, že Modré dveře byly vybudovány ze soukromých
prostředků bez jakéhokoliv přispění státu.

Finanční situace nevypadá ovšem hned zpočátku dobře
a už samotné otevření centra je ohroženo. Oproti očekávání MPSV na žádost o dotaci, která byla podána již
v dubnu, odpovídá, že nepřispěje na rok 2012 žádnou
finanční částkou. Následují další žádosti o dotace a další odmítnutí. Jedno odmítnutí bylo zdůvodněno tím, že
naše péče je příliš komplexní. U některých dotací, u kterých jsme uspěli, je výhled na získanou dotaci až koncem
roku 2012, případně až počátkem roku 2013, u jiných je

Zásadním průlomem této krize byla získaná dotace
z Nadace ČEZ. Její příspěvek spolu s většími i menšími
sponzorskými dary nám pomohly přežít první čtyři měsíce provozu. Máme zapůjčený nábytek, počítače a množství
pomůcek si donesli do centra přímo zaměstnanci, mnohé darovali naši příznivci.
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Do roku 2013 vykračujeme s nově nabytými zkušenostmi
a připraveni na další klienty.
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Zaměstnanci

MODRÉ DVEŘE

TERAPEUTICKÉ CENTRUM
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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PhDr. Kateřina Siveková Křižáková
ředitelka centra, psychoterapeut,
krizový intervent

@

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

Mgr. Zuzana Kovaříková
zástupce ředitele, psycholog,
krizový intervent

@

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

Mgr. František Knop
projektový manažer

@

frantisek.knop@modredvere.cz
+420 725 833 833
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Zaměstnanci
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Mgr. Petra Domkařová

PhDr. Andrea Hlubučková

Marie Bílková DiS.

Mgr. Stanislava Gondová

psycholog, krizový intervent

psycholog, krizový intervent

sociální pracovník a metodik

sociální pracovník

@

@

@

@

petra.domkarova@modredvere.cz
+420 702 090 602

andrea.hlubuckova@modredvere.cz

marie.bilkova@modredvere.cz

stanislava.gondova@modredvere.cz

+420 725 885 885
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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. Současné sdružení
může vykonávat prevenci sociálně patologických jevů.
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Cíle sdružení
K naplňování našeho poslání máme tyto cíle:
•

coby nový subjekt seznamovat okolí s naší činností,
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,

•

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,

•
•

dalším z cílů je realizovat zejména takové projekty,
které spojují psychosociální rehabilitaci se službami
pro širokou veřejnost, a umožňují tak realizovat
integraci v každodenní realitě,

•

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

•

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

•

pořádat osvětové a destigmatizační akce pro veřejnost,

•

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

Jako prostředek k propagaci našeho centra a nabízených
služeb volíme všechna možná média, ať už tištěná, nebo
elektronická. Konkrétně už jsme využili nebo využíváme:
- internetové stránky centra www.modredvere.cz
- facebookový profil www.facebook.com/modredvere
- internetové portály: novinky.cz, aktálně.cz, říčansko.info
- tištěná média: Kolínský Deník, 5+2Dny, Zápraží,
Černokostelecký zpravodaj, Louňovický Zpravodaj,
Říčanský kurýr, Kolínský press, Pražský deník,
Českobrodský zpravodaj, Žena a život, Český rozhlas,
Náš Region, Česká televize, Časopis Komora
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Činnost
První služba je otevřena pro kohokoliv v krizi, další dvě pro osoby s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem. V této chvíli jsme jediní
poskytovatelé těchto tří služeb na Praze – východ, jak dokládá registr sociálních služeb při MPSV. Potřebnost péče o lidi s psychickými problémy, s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem je obrovská. V širokém
okolí takovéto služby neexistují 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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Jako cílové skupiny terapeutického centra jsou vybrány osoby:
Sociální služby
• pro osoby s psychickým onemocněním
• pro osoby s mentálním handicapem v pásmu lehké
a střední mentální retardace
• bez omezení pro všechny osoby v krizi
Psychoterapie a poradenství:
• pro osoby s psychickými obtížemi, s partnerským nesouladem,
s výchovnými potížemi dětí, osoby zatížené péčí o nemocného
či postiženého člena rodiny
Volnočasové aktivity:
• pro děti, mládež, dospělé i seniory
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Programy v rámci sociální rehabilitace
Posláním O.s. 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 z 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
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Věková hranice
• dorost (16 - 18 let)
• mladší dospělí (19-26let)
• dospělí (27-64 let)

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

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
• respektujeme práva klientů
• pracovníci se řídí etickým kodexem
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Možnost aktivit a denních programů sociální rehabilitace:
Dílny
• košíkářská
• keramická
• textilní
•
•
•

papírenská
šperkařská
výtvarná dílna

Programy
• cvičná kuchyňka
• zahradnické práce
• trénink kognitivních funkcí
• relaxace
• jóga
• individuální a skupinové poradenství
• nácvik sociálních dovedností
• odborné sociální poradenství
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Programy v rámci sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
Posláním O.s. 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
Forma poskytování
• ambulantní
• terénní
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
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Věková hranice
• dorost (16-18 let)
• mladší dospělí (19-26let)
• dospělí (27-64 let)

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

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
• respektujeme práva klientů
• pracovníci se řídí etickým kodexem

Prostřednictvím využívání denních programů O.s. Modré dveře a dle individuálních plánů naplňujeme úkony za
sociální aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením.
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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
• cvičná kuchyňka
• zahradnické práce
• relaxace, jóga
• individuální a skupinové poradenství
• nácvik sociálních dovedností
• odborné sociální poradenství
• práce se dřevem
• tarte a ergoterapie
• muzikoterapie
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012
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Krizová pomoc
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.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

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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Psychoterapie
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.

RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

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).
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

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).
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Finanční zpráva za rok 2012
Celkový přehled:
NÁKLADY

ČÁSTKA

VÝNOSY

ČÁSTKA

spotřeba materiálu na terapie

67 493 Kč

dotace Středočeský kraj

145 200 Kč

spotřeba ostatního materiálu

60 794 Kč

příjmy z nadací

800 000 Kč

177 173 Kč

příspěvky z obcí

22 000 Kč

spotřeba drobného nehmotného majetku

69 645 Kč

příspěvky a dary

862 677 Kč

spotřeba energií

53 755 Kč

tržby za vlastní výkony a zboží

75 070 Kč

170 715 Kč

ostatní výnosy

2 359 Kč

výnosy celkem

1 907 306 Kč

spotřeba drobného hmotného majetku

opravy a udržování
telefonní poplatky, poštovné

288 434 Kč

mzdy

303 350 Kč

odvody z mezd

103 141 Kč
6 651 Kč

Ostatní poplatky

4 317 Kč

pojištění

3 696 Kč

Odpisy

1 659 Kč

účetní zisk

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

94 391 Kč

cestovné

celkem náklady

TERAPEUTICKÉ CENTRUM
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

12 697 Kč

ostatní služby
dohody

MODRÉ DVEŘE

1 417 911 Kč
489 395 Kč
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Celkový přehled darů a dotací za rok 2012
DÁRCE, POSKYTOVATEL
Přehled darů a dotací od soukromých subjektů

CELKEM

PROVOZNÍ

INVESTIČNÍ

1 727 677 Kč

1 662 667 Kč

65 000 Kč

180 000 Kč

145 200 Kč

34 800 Kč

Obec Louňovice na provoz

12 000 Kč

12 000 Kč

Město Říčany

10 000 Kč

10 000 Kč

1 929 677 Kč

1 829 867 Kč
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Dotace od státu a územně samosprávných celků
Středočeský fond hejtmana - účelová dotace

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

Přehled darů od obcí

Celkem přijato (dotace, dary, příspěvky)

99 800 Kč

-20-

Uskutečněné akce
•

Letní jazzovo-bluesové večery – každou středu od
června do konce září probíhaly venkovní letní koncerty s neuvěřitelnou atmosférou a pro menší počet
posluchačů pokračovaly i až do Vánoc
4. 7.
11. 7.
18. 7.
25. 7.
1. 8.
15. 8.
22. 8.
29. 8.
5. 9.
12. 9.
19. 9.
26. 9.
6. 10.
10. 10.
19. 10.
10. 11.
7. 12.
21. 12.

Cvrček a Šnek
Jimmy Bozeman
Jan „St.Johny“ Stehlík
Jazz session
Lazy Pigs
Jiří Holoubek trio
Jiří Holoubek trio
Lazy Pigs
Malina Brothers
Berušky
Bluegrassový session
Matěj Ptaszek a dobré ráno blues band
Petra Börnerová duo
Folimanka Blues
Jan „St.Johny“ Stehlík
Romanika
Štěpán Rak a David Wurczel
Petra Börnerová duo

•

Vaření s dětmi, kdy malé děti vařily pod dohledem
kuchaře ze Sivek Hotels, probíhalo v letních měsících
dvakrát do týdne a od září do října každý týden jednou.

•

Volnočasové kroužky – byly otevřeny na konci září
a trvají po celý školní rok, jedná se konkrétně o anglický
jazyk, vyniasa yógu a dancejógu pro dospělé, a pro
děti keramický kroužek, výtvarný kroužek, angličtinu
a hrátky s batolátky pro maminky s dětmi do 3 let

•

Vánoční trhy – ve spolupráci se Základní školou
jsme 1. 12. 2012 pořádali Vánoční trhy a prodávali
na nich své výrobky

•

Setkání se sponzory a den otevřených dveří –
19. 12. 2012 bylo uspořádáno setkání s našimi sponzory, kterým jsme měli možnost poděkovat za výraznou podporu, bez níž bychom spuštění provozu
centra nezvládli

MODRÉ DVEŘE
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012
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Ohlédnutí za naší prací
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012
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Plánované činnosti, akce a nové programy na rok 2013
Pro veřejnost chystáme:
• Otevření kroužku kreslení s Jiřím Filípkem
• Kroužek mažoretek
• Pomlázkohrátky – pletení pomlázek a výroba
velikonočních ozdob s dětmi i dospělými
• Probouzení lesa po zimě – ve Voděradských
bučinách budeme spolu s lesními tvory vítat
jaro a probouzet tak les po zimě
• Keramický den – na zahradě Modrých dveří
budou opět své výrobky prodávat zástupci z
chráněných dílen a praktických škol
• Den otevřených dveří – plánován datum 29. května
• Letní bluesově laděné večery začínají
10. 4. 2013 koncertem Justina Lavashe a od
29. 5. budou každou středu probíhat na zahradě
Modrých dveří koncerty umělců jako
Duo Benkö – Garda, Štěpán Rak & David Wurczel,
Jamie Marshall, Eda Wild Jr., Dura & blues,
Matěj Ptaczek, St.Johny Stehlík, Jiří Holoubek
Trio, Pavel J.Ryba Julian Socha & Milan
Konfáter, Romanika, Petra Börnerová & host,
Jiří Cerha a mnoha dalších.

•
•
•
•

Přednášky PhDr. Jiřiny Šiklové CSc.,
první termín sjednán na 14. 6. 2013.
Babí léto v Modrých dveřích – akce pro děti
i dospělé
Adventní tvoření
Vánoční trhy
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012
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Plánované činnosti, akce a nové programy na rok 2013
Pro klienty centra chystáme:
• spuštění terénní služby u sociální rehabilitace
a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se
zdravotním postižením
• otevření ordinace klinického psychologa pro
klienty VZP pojišťovny
• otevření nové psychoterapeutické skupiny pro
rodiny se zkušeností s péčí o bezmocného
seniora, těžce nemocné dítě či dospělého,
nebo jinou blízkou osobu
V rámci sociální rehabilitace již plánujeme
• kulturní odpoledne
• job club
• předporodní příprava a rodičovská poradna
pro ženy se zkušeností duševního onemocnění
či duševními obtížemi

Odborná spolupráce
• ucházet se o členství v Asociaci komunitních
služeb – sekce Vedoucích rehabilitace
• navazování dalších kontaktů zejména s odbornými pracovišti, např. Pedagogicko-psychologickými poradnami atp.
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Technické zajištění
• plánujeme zakoupení vybavení kanceláře
a pracoven výpočetní technickou, nábytkem,
náčiním do kuchyně, elektrospotřebiči
a zabezpečovacím systémem – podpořeno
z dotace Programu rozvoje venkova
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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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ZA ROK 2012

Safara s.r.o.

Babeta Uhlířová – papírnictví

Ing. Marcela Saitzová

Andrea Kreislová

Jaroslav Kunz

Ing. Lenka Hejduková

Zbyněk Černý

Mgr. Marta Chytková
-26-

Modré dveře je možné podpořit také zakoupením
symbolického klíče. V roce 2012 nás tímto způsobem
podpořili:

Ing. Michal Janeba
Josef Volter

Partneři
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Jaroslav Kuchař

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

Mgr. Lenka Lasáková
Jan Husák
Jana Šípová
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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

MODRÉ DVEŘE
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Ing. Tomáš Vondrák – daňový servis

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

Všechny pokládáme za čestné přátele Modrých dveří a doufáme,
že nám zachovají přízeň i v letech nadcházejících.

Za O.s. Modré dveře PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, Viliam Sivek a Mgr. Marta Chytková
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Výroční zpráva 2012 – Občanské sdružení Modré dveře
Text:

PhDr. Kateřina Siveková Křižáková, Mgr. František Knop, Marie Bílková DiS.

Použité fotografie:

archiv manželů Sivekových, Marie Szabová, archiv Modrých dveří

Grafická úprava:

Leona Ottomanská Siveková
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Schváleno k tisku radou Občanského sdružení Modré dveře 13. 5. 2013
Počet výtisků:

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2012

50
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