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Centrum v roce 2018

Milí čtenáři,

Centrum vzniklo v roce 1995, aby prosazovalo a uskutečňovalo změny v oblasti 
péče o duševní zdraví. Velká část toho, co jsme říkali a psali celé desetiletí, je 
dnes v programu reforem řízených Ministerstvem zdravotnictví. Zapojily se  
i státem řízené instituce jako ÚZIS a NUDZ. Máme z toho radost a podle našich 
možností se také současných reformních projektů aktivně účastníme. Zároveň se 
potvrzuje, že jde o komplexní a dlouhodobý proces. 
  
A tady jsme, s našimi bohatými zkušenostmi, se sítí spolupracovníků v ČR  
i v zahraničí, schopností odvádět kvalitní práci, oddaní myšlence měnit svět péče 
o duševní zdraví k lepšímu.

V roce 2018 se nám podařilo úspěšně dokončit pět pozoruhodných projektů. 
V rámci projektu Umíme se domluvit prošlo na míru vytvořeným kurzem 
85 pracovníků státní správy v 6 regionech a vznikly metodiky pro práci s lidmi 
s duševním onemocněním. Prostřednictvím projektu Peer konzultanti jsme 
podpořili zapojení 20 peer konzultantů do komunitních týmů. Celkový počet peer 
konzultantů v ČR v současnosti odhadujeme na 100, přičemž naprostá většina 
prošla našimi kurzy. Výstupem projektu byla publikace Stigmatizace mnoha 
podob, která vychází z praktických a reálných zkušeností peer konzultantů.  
Při jejím psaní jsme si znovu uvědomili, jak důležité je rozlišovat mezi předsudky  
a diskriminačním jednáním. Oslovili jsme proto Kancelář veřejného ochránce 
práv, která k našemu materiálu doplnila právnický pohled. Ve FACT projektu 
jsme spolupracovali s 26 komunitními týmy v ČR na zmapování toho, jak se jim 
daří přiblížit se holandskému modelu FACT. Projekt přinesl jasný metodický rámec 
pro zapojené organizace, který nyní reálně využívají při zakládání CDZ. Když 
jsme porovnali data z našeho projektu s daty ze stejných auditů v Holandsku, 
ukázala se překvapivá věc -  v některých ohledech, jako je orientace na zotavení 
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nebo zapojení peer konzultantů, naše týmy převyšují holandský průměr. 
Komunitní centrum pro zotavení – Recovery college představuje v ČR ojedinělou 
implementaci vzdělávacího konceptu do služeb péče o duševní zdraví. Po dvou 
letech můžeme říci, že to je směr, který má rozhodně smysl rozvíjet. Vzniklo  
9 kurzů, vzdělávací program absolvovalo 53 studentů. Dalším výstupem je velmi 
podařený dokument Jeden den – život s duševním onemocněním, na který se 
můžete podívat na našem youtube kanále. Skvělé je, že můžeme díky grantové 
podpoře Recovery college v následujících letech dále rozvíjet. V Moldavsku jsme 
pokračovali v podpoře transformačního procesu, především formou konkrétní 
podpory pro nově vzniklé služby, ve kterých žijí bývalí klienti ústavů.

Do dalšího roku pokračuje unikátní a inovativní projekt Rodiny, jenž zahrnuje 
spektrum podpůrných aktivit pro rodinné příslušníky a zavádí roli „peer rodiče“, 
který podobně jako peer konzultant využívá svou vlastní životní zkušenost  
v profesní roli.

Těšilo nás také spolupracovat s Domovem na hradě Rychmburk na plné 
transformaci tohoto zařízení. Zdá se, že metoda CARe, kterou zde pomáháme 
implementovat, je zásadním přínosem k tomu, aby došlo ke skutečné změně 
charakteru služby. Spolu s Fokusem Praha jsme pokračovali v práci na zakotvení 
metody IPS v zaměstnávání lidí s duševním onemocněním.  

Z platformy okolo CARe přístupu se během posledního roku stalo sílící hnutí lidí 
různých profesí, kterým jde o budování špičkových služeb v terénních týmech, 
komunitních rezidenčních službách i psychiatrických nemocnicích.

Dělá nám také radost zájem o kurzy našeho Vzdělávacího institutu. Bez kvalitního 
vzdělávání se neobejde žádná skutečná změna.

Centrum fungovalo celý rok ve stabilním personálním obsazení. Finanční 
manažerku Michaelu Vodenkovou Polákovou vystřídala Lenka Jůnová. 

Moc děkuji všem kolegyním a kolegům z Centra, konzultantům, peerům, 
poradcům, lektorům, blízkým i vzdáleným spolupracovníkům za tu spoustu práce 
a energie, bez které by to nešlo.

Pavel Říčan
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Vzdělávací institut

V roce 2018 jsme realizovali 25 vzdělávacích kurzů, které úspěšně absolvovalo 
celkem 327 účastníků. (Jeden kurz zahájený v roce 2018 probíhá až do června 
2019, počet absolventů tedy ještě není definitivní.) Kurzů na klíč, pořádaných 
zejména pro poskytovatele služeb v oblasti péče o duševní zdraví, byl shodný 
počet jako otevřených kurzů, celkem 10 + 10. V roce 2018 pokračovaly 3 kurzy 
Model CARe zahájené již v předchozím roce (otevřený kurz v Praze, kurzy na klíč 
pro PN Horní Beřkovice a Jihlava), jeden kurz (pro DZR na hradě Rychmburk) 
proběhl celý a zahájeny byly další 2 běhy kurzu (v Praze a na hradě Rychmburk). 

V  projektu Peer konzultanti byly uspořádány dva běhy kurzu Role peer 
konzultanta v týmu sociálních služeb, v projektu Umíme se domluvit pak tři běhy 
kurzu Umíme se domluvit pro pracovníky veřejné správy v Moravskoslezském 
a Karlovarském kraji.

Největší zájem byl především o kurzy, které souvisí s aktuálním děním a vývojem 
v oblasti péče o duševní zdraví a zaváděním nových přístupů v péči o lidi  
s duševním onemocněním – zejména kurz Model CARe. S tím, jak roste povědomí 
veřejnosti o zavádění peer pozice ve službách, roste také zájem o Základní kurz 
pro peer konzultanty, který jsme v roce 2018 otevřeli hned dvakrát, a i tak zájem 
značně převyšoval kapacitu. Velký úspěch měly mimo jiné i první dva běhy nově 
vytvořeného a akreditovaného kurzu Individual Placement and Support (IPS), 
zaměřeného na zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, a také pilotní 
běh certifikovaného kurzu pro psychiatrické sestry Specifika v práci komunitní 
psychiatrické sestry. Kromě IPS byl dále nově akreditován i kurz Suicidalita u lidí se 
závažným duševním onemocněním.

 2.
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  Kurzy Počet kurzů Počet výukových dní

  V rámci projektů 5 18

  Otevřené kurzy 10 45

  Kurzy na klíč 10 20

  Celkem 25 83
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Poradna Stopstigma.cz

I v roce 2018 jsme udrželi nepřetržitý a neomezený provoz internetové 
multidisciplinární poradny na www.stopstigma.cz.

Provoz multidisciplinární poradny jsme zhodnotili za období 8/2015–12/2018  
z hlediska obsahu dotazů. Za celé období jsme odpověděli na 1279 dotazů,  
v 61 % odpovídali také peer poradci. Ve většině případů (73 %) se tazatelé ptali 
na své obtíže, ve 22 % hledali radu pro své blízké. 60 % tazatelů či jejich blízkých 
není v odborné péči nebo to z dotazu nebylo možné určit. V 59 % se dotazy týkaly 
tématu „co dělat“, ve zbytku případů byly zaměřeny na oblast farmakoterapie  
a diagnóz. V 11 % byla obsahem dotazu i problematika sebevraždy nebo pokusu 
o sebevraždu.

 3.

http://www.stopstigma.cz
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Platforma IPS v ČR

Od roku 2017 aktivně podporujeme rozvoj metody IPS (Individual Placement 
and Support) - v oblasti vzdělávání a adaptace metodických materiálů, ale také 
formou iniciace vzniku a podpory setkávání národní platformy organizací, které 
ve své praxi metodu začaly využívat a usilují o kvalitní poskytování tohoto typu 
služby. 

V roce 2018 proběhly dva akreditované vzdělávací kurzy (24 absolventů).  
Pod záštitou projektu Fokusu Praha proběhla se zapojením dalších zkušených 
pracovníků v oblasti IPS a s konzultační podporou americké lektorky a výzkumnice 
Sarah Swanson adaptace hodnotící škály. Byla také poprvé sledována statistika 
IPS v ČR, včetně hodnocení úspěšnosti. Zapojilo se celkem 7 organizací. Celková 
úspěšnost IPS týmů (měřeno při ukončení) byla 56%. V průměru bylo 55 % míst 
získaných týmy IPS na chráněném pracovním trhu. Platforma IPS, do které 
se postupně zapojilo přibližně 14 organizací, se v roce 2018 sešla na čtyřech 
celodenních setkáních, která byla věnována především sdílení zkušeností  
a příkladů dobré praxe, ale také prezentacím zajímavých informací v této oblasti 
ze strany přizvaných hostů.

4.
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Platforma CARe ČR
V roce 2018 Platforma CARe ČR pokračovala ve svých aktivitách. Zaměřovala se 
především na šíření praxe orientované na zotavení a na implementaci modelu 
CARe do intramurálních a extramurálních služeb v oblasti péče o duševní 
zdraví. S pokračující reformou psychiatrické péče se mnoho trenérů platformy 
stalo součástí transformačních týmů v psychiatrických nemocnicích nebo se 
jinak podílelo na plánování změn v poskytování psychiatrické péče, například 
na formování komunitních týmů a CDZ. Diskuze nad možnostmi implementace 
modelu CARe a praktické aplikace metod v rámci intramurální péče se v roce 
2018 dostala do popředí, i v souvislosti s postupující reformou psychiatrické 
péče. Cílená podpora se v implementaci týkala organizací Fokus Vysočina, PN 
Horní Beřkovice, PN Bohnice, CDZ Praha 8, Domov na hradě Rychmburk, zahájili 
jsme také spolupráci s PN Jihlava.

 5.

Mezinárodní trénink trenérů Tepla 4 (Bukurešť 2018)
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Jednou ze zásadních činností Platformy CARe ČR je zaměření na oblast vzdělávání. 
V roce 2018 proběhlo několik kurzů Modelu CARe (viz činnost VZIN), úspěšně 
probíhá vzdělávání v psychosociální rehabilitaci v rámci volitelného předmětu 
na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě a v rámci bakalářského a magisterského 
vzdělávání ergoterapeutů na 1 LF UK. Trenéři CARe také začali dojednávat 
zařazení základů modelu CARe do postgraduálního vzdělávání psychiatrických 
sester.

Setkání Platformy CARe ČR proběhlo v dubnu v Jihlavě a v listopadu v rámci 
Konference sociální psychiatrie v Jeseníkách, kde byly mimo jiné prezentovány 
zkušenosti se zaváděním modelu CARe do praxe organizací Fokus Vysočina, PN 
Horní Beřkovice a Domova na Hradě Rychmburk.  V březnu jsme se zúčastnili 
mezinárodního summitu The CARe Network v Bukurešti v Rumunsku, v jehož 
rámci proběhla soutěž o inovativní myšlenky v oblasti péče o duševní zdraví, které 
se zúčastnili čtyři trenéři modelu CARe. Prezentovali jsme zde činnost Platformy 
CARe ČR a  Centra v rámci destigmatizace a probíhající reformy psychiatrické 
péče v ČR. Zároveň jsme v průběhu celého roku pokračovali v úzké spolupráci  
s The CARe Network.

Jean-Pierre Wilken, prezident The CARe Network (vlevo), a Mgr. Juraj Marendiak (vpravo)  
při předávání výhry v soutěži o inovativní myšlenky v rámci Innovation Summit 2018 v Bukurešti.
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Literární večer v rámci Školy zotavení

Přehled projektů

Kurz finanční gramotnosti v Moldavsku

 6.
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Název Výstupy Odborní 
garanti

Partneři Realizace 
od-do

Podpora 
transformačního 
procesu v oblasti 
péče o duševně 
nemocné  
a mentálně 
handicapované 
v Moldavsku  
(„Moldavsko“)

8 supervizních setkání 
pro 6 pracovníků CHB  
a 7 sociálních 
pracovníků místní 
samosprávy

Moldavský supervizor  
a 2 experti  
na zaměstnávání  
a sociální začleňování 
podpořeni formou 
koučinku

2 setkání 
transformačních týmů  
s prezentací dobré praxe

Konzultace  
6 pracovníkům CHB  
a 2 soc. pracovníkům 
místní samosprávy
v oblasti práce a základů 
přístupu IPS

Podrobné mapování 
potřeb a přání 24 klientů
9 klientů podpořeno  
při získávání pracovního 
uplatnění
24 klientů podpořeno 
v oblasti finanční 
gramotnosti

zakoupený materiál  
pro podporu
pracovních činností 
klientů (skleníky)

4 sousedská setkání 
(dny otevřených dveří);
3 interaktivní 
destigmatizační 
programy na školách
letáky, zprávy  
v regionálním tisku

Konzultace pro Národní 
agenturu pro Sociální 
asistenciasistenci

Jan Pfeiffer

Experti:

Myroslava 
Bubela

Jan Paleček

Jana Pluhaříková 
Pomajzlová

Pavel Říčan

Ministerstvo 
zdravotnictví, 
práce a so-
ciální ochrany 
Moldavské 
republiky

Člověk v tísni, 
o. p. s. /  
People  
in Need  
Moldova

1. 1.  
2018
– 
31. 12. 
2018



14

Název Výstupy Odborní 
garanti

Partneři Realizace 
od-do

Rozvoj  
a zkvalitnění 
sociální práce  
s lidmi  
s duševním  
onemocněním  
ve veřejné 
správě 
(„Umíme se 
domluvit“)

Realizace  
v 6 regionech ČR

Kurz „Umíme se domluvit:  
sociální práce  
s lidmi s duševním 
onemocněním zaměřená 
na zotavení klienta“, 85 
úspěšných absolventů

Metodika „Jak 
spolupracovat se zdroji  
v komunitě v oblasti péče 
o klienty s duševním 
onemocněním“

Supervize 

Stáže v komunitních 
službách

Petr Hejzlar

Michaela 
Růžičková

Moravsko- 
slezský kraj

Statutární  
město Ostrava

Kraj  
Vysočina

Karlovarský 
kraj

1. 8.  
2016
 – 
31. 7. 
2018

Zapojením peer 
konzultantů 
proti 
stigmatizaci 
(„Peer 
konzultanti“)

20 peer konzultantů v 
týmech sociálních služeb 
v oblasti péče  
o duševní zdraví po celé 
ČR včetně proškolení 
a průběžné podpory 
zavedení  
a udržení pozice

Evaluace zapojení peer 
konzultantů včetně 
výzkumu zaměřeného 
na dopad na postoje 
pracovníků týmů  
i na samotné peer 
konzultanty

Příručka Stigmatizace 
mnoha podob  
a Stigma  
a diskriminace očima 
právníků – příběhy  
z praxe doplněné  
o právní pohled

Pavel Říčan

Zuzana Foitová

Jan Stuchlík

Spolupracovníci:

Michal Balabán

Zdeněk Heřt 

Vladimíra 
Křížová

Daniel Šebek 

Petr Šípek

Jiří Štefl

Magdaléna 
Štochlová

Tomáš Vaněk

Barbora 
Vráželová

Národní ústav 
duševního 
zdraví

Fokus Mladá 
Boleslav, 
Fokus 
Vysočina, 
Fokus Písek, 
Fokus Tábor, 
Fokus České 
Budějovice, 
Fokus 
Liberec, Mana 
Olomouc, 
Péče o duševní 
zdraví, Práh 
jižní Morava, 
Ledovec a 
Psychosociální 
centrum 
Přerov

GGZ Noord-
Holland- 
Noord

1. 7.  
2016
 – 
30. 6. 
2018
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Název Výstupy Odborní 
garanti

Partneři Realizace 
od-do

Podpora FACT 
modelu  
v České 
republice – 
(„FACT“)

Nástroj FACT fidelity 
scale – přeložený  
do ČJ a modifikovaný 
na poměry v ČR

Manuál metodiky FACT 
– přeložený  
do ČJ a modifikovaný 
na poměry v ČR

Souhrnná zpráva  
z evaluace všech týmů 
zapojených do projektu 
(27 FACT auditů, 2x 
v průběhu projektu)

Jan Stuchlík
Evaluátoři:
Anna Bočková
Drahomíra 
Franzová
Jaroslav 
Hodboď
Ivana 
Kovářová
Dušan Lacko 
Pavla 
Müllerová 
Jana 
Nouzecká
Martin Novák
Pavla 
Ohnisková
Pavel Říčan
Petr Šturma
Radka 
Tkáčiková 

FIT Academy 
(GGZ Noord-
Holland-Noord)

Certification 
Centre for ACT 
and Flexible 
ACT

Fokus Mladá 
Boleslav, Fokus 
Vysočina, 
Fokus Písek, 
Fokus Tábor, 
Fokus České 
Budějovice, 
Fokus Liberec, 
Mana Olomouc, 
Péče o duševní 
zdraví, Práh 
jižní Morava, 
Ledovec  
a Psychosociální 
centrum Přerov

1. 9. 2016 
– 
31. 8. 2018

Komunitní 
centrum  
pro Zotavení  
(„Recovery 
College“)

9 kurzů pro 
lidi s duševním 
onemocněním a jejich 
blízké vyučovaných 
ve Škole zotavení, 53 
úspěšných studentů

Přednášky a besedy 
v pobočkách Městské 
knihovny  
v Praze na téma 
zotavení z duševní 
nemoci

Sociálně-kulturní 
aktivity – literární  
a divadelní dílna

Sborník literární dílny 
„Okruží“

Stáže v Recovery and 
Wellbeing College  
ve Velké Británii určené 
pro lidi s duševním 
onemocněním

Pavel Říčan

Michael 
Kostka

Michal Kašpar

Tomáš Vaněk

Recovery and 
Wellbeing 
College v rámci 
Central and 
North West 
London NHS 
Foundation 
Trust  (UK)

1. 2. 2017
 – 
31. 12. 2018
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Název Výstupy Odborní 
garanti

Partneři Realizace 
od-do

Podpora 
neformálních 
pečovatelů 
duševně 
nemocných – 
Vykročení  
ze začaro-
vaného kruhu 
(„Rodiny“)

Kurz “Duševně nemocný 
v rodině ” – v 8 městech

Stážový program  
pro rodinné příslušníky

 ■ jednodenní stáže  
ve službách 
regionálního 
poskytovatele 
péče  
pro duševně 
nemocné

 ■ dvoudenní stáže 
ve vybraných 
reprezentativních 
službách v ČR

Informační materiály 
pro rodinné příslušníky 
- sepsané životní 
příběhy

Zavádění pozice 
peer pečovatele – 
tréninkové zaměstnání 
a podpora 12 peer 
pečovatelů

Evaluace efektu 
vzdělávání rodinných 
příslušníků a zapojení 
peer pečovatelů  
do služeb

Internetové 
poradenství  
pro rodinné příslušníky  
a evaluace jeho 
dopadu

Zuzana Foi-
tová

Jan Stuchlík

Národní ústav 
duševního 
zdraví

Sympathea, 
o. p. s.

1. 9. 2017
 – 
31. 8. 2020
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Odborné akce,  
účast na konferencích

LeDeN 2018 3. minikonference FACT: 
Práce s krizí

Hosté: Sandra Bakker  
a Frank Kunst z holandské 
FIT Academy (GGZ Noord-
Holland-Noord)

ÚNOR 2018 4. minikonference FACT: 
Spolupráce s rodinou, 
práce s lidmi s duální 
diagnózou

Hosté: Mirella Carfora and 
Pauline Noordermeer  
z holandské FIT Academy 
(GGZ Noord-Holland-
Noord)

BřeZeN 2018 5. minikonference FACT: 
Hranice služby, asertivita  
a orientace na zotavení

Hosté: Anja Reilman 
a Shuna Vanner  
z holandské FIT Academy 
(GGZ Noord-Holland-
Noord)

BřeZeN 2018 3. stáž v Recovery  
and Wellbeing College  
v Londýně

ČeRVeN 2018 Závěrečné setkání 
projektu Zapojením 
peer konzultantů proti 
stigmatizaci

Hosté: Michal Veselský 
a Michaela Zrnečková 
(NUDZ), Adi Hasanbašić  
a Michal Kašpar (Hnutí 
Slyšení hlasů) a Světlana 
Soldánová (PN Bohnice)

7.
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SRPeN 2018 Závěrečné setkání projektu
Podpora FACT modelu  
v České republice

Hosté: Michiel Bahler, 
Annette Furnemont  
a Betty Hoekstra z GGZ 
Noord-Holland-Noord

LISTOPAD 2018 35. Konference sociální 
psychiatrie,
Loučná nad Desnou

Příspěvky:

Pluhaříková Pomajzlová, 
J., Fojtíček, M., Kašpar, 
M.: Podpora zotavení 
jako osobní nadšenectví 
nebo systémová změna? 

říčan, P., Vaněk, T.: 
Recovery college – Škola 
zotavení

říčan, P.: evaluace center 
duševního zdraví

říčan, P., Stuchlík, J.: 
Uplatnění holandského 
FACT modelu v českých 
komunitních službách 
pro duševně nemocné

LISTOPAD 2018 Workshop Duševní zdraví 
a média

PROSINeC 2018 Workshopy o Škole zotavení 
s účastí britských kolegů
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Závěrečná konference: Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci
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Závěrečná konference: FACT
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Publikace

 ■ Michiel Bähler, Remmers van Veldhuizen, Maaike van Vugt, Philippe 
Delespaul, Hans Kroon, John Lardinois, Niels Mulder: FACT fidelity scale. 
Certification Centre for ACT and FACT (CCAF), December 2010.  
Na české verzi se podíleli MUDr. Jan Stuchlík a Mgr. Pavel říčan.  
Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2018.  

Ke stažení: http://www.cmhcd.cz/centrum/publikace/.

 ■ Filmový dokument Jeden den, život s duševním onemocněním. Režie: 
Jan Turek, produkce: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., 
SignalGenerator, s.r.o.  

Ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=0050Z9s7Viw 

 ■ Kubinová, P.: Praha má svou školu zotavení. Časopis Mosty 3/2018.  
Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením.  

Ke stažení: http://www.nrzp.cz/novy-casopis/1918-casopis-mosty-2018.html

 ■ Stigmatizace mnoha podob. / Stigma a diskriminace očima právníků.  
Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2018.  

Ke stažení: http://www.cmhcd.cz/centrum/publikace/.

8.
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 ■ Škrob, J., Vaněk, T. (eds.): OKRUŽÍ - sborník literární dílny.  
Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2018.  
ISBN 978-80-907318-0-6  

 ■ Veldhuizen, J. R. van, Bähler, M.: Manuál Flexible ACT [Manual Flexible 
ACT] [online]. 1. vydání. Z anglického originálu přeložila Martina 
Vavřinková. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2017.  
Dostupné z: www.cmhcd.cz a www.factfacts.nl.  

Ke stažení: http://www.cmhcd.cz/centrum/publikace/.
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Finance
Centrum hospodařilo v roce 2018 s kladnou bilancí 292 528 Kč.  
Více než 3/4 příjmů tvořily granty a dotace, zejména ze státního rozpočtu  
a zdrojů eU. Zbylé příjmy zajišťovaly tržby ze vzdělávacích aktivit a také přijaté dary. 

Náklady 2018

33%

20%

44%

1%

2%

Spotřebované nákupy

Odborné služby

Ostatní služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

9.
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Přehled hospodaření v roce 2018

Náklady

Spotřebované nákupy 236 092 Kč

Odborné služby 3 534 487 Kč

Ostatní služby 2 205 795 Kč

Osobní náklady 4 764 793 Kč

Ostatní náklady 64 438 Kč

CELKEM 10 805 605 Kč
Výnosy

Dotace a granty 9 417 155 Kč

z toho:

Moldavsko 2 120 720 Kč

Peer konzultanti 1 322 657 Kč

FACT 1 844 135 Kč

Recovery College 2 273 547 Kč

Rodiny 1 127 624 Kč

Umíme se domluvit 701 748 Kč

Nadace ČeZ - Stopstigma.cz 26 724 Kč

Přijaté příspěvky a dary 127 314 Kč

Tržby a ostatní výnosy 1 553 664 Kč

z toho:

Vzdělávací institut 1 011 643 Kč

Subzakázky 542 021 Kč

CELKEM  11 098 133 Kč
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Dotace a granty
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Auditní zpráva
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu spolku
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s.,
řehořova 992/10, 13000 Praha 3 IČO: 62936654

Výrok

Provedl jsem nepovinný audit účetní závěrky spolku Centrum pro rozvoj péče  
o duševní zdraví, z.s., IČO: 62936654, která se skládá z rozvahy k 31.12. 2018  
a z výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12. 2018 a z přílohy v účetní závěrce, 
včetně přehledu významných účetních pravidel.
Podle mého názoru je přiložená účetní závěrka spolku ve všech významných 
(materiálních) ohledech sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 
Sb. a vyhlášky číslo 504/2002 Sb. dle jurisdikce České republiky.

Základ pro výrok

Audit jsem provedl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISA). 
Moje  odpovědnost  stanovená  těmito  standardy  je  podrobně  popsána v oddílu
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu s etickými požadavky  
platnými pro audit účetních závěrek v České republice jsem na spolku nezávislý 
a splnil jsem i další povinnosti vyplývající z těchto požadavků. Domnívám se, 
že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ  
pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou a řízením  
za účetní závěrku

Vedení spolku je odpovědné za sestavení účetní v souladu se zákonem 
číslo 563/1991 Sb. a vyhlášky číslo 504/2002 Sb. a s českými standardy 
účetního výkaznictví a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje 
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
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Při sestavování účetní závěrky je vedení povinno posoudit, zda je spolek schopen 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, vysvětlit a popsat v účetní závěrce 
záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití účetnictví založeného 
na předpokladu nepřetržitého trvání spolku, s vyjímkou případů, kdy má v úmyslu 
spolek zrušit nebo ukončit jeho činnost, resp. kdy nemá jinou reálnou než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve spolku jsou odpovědné osoby 
pověřené jeho správou a řízením. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou,  
a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok.
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit 
provedený v souladu se standardy ISA ve všech případech v účetní závěrce odhalí 
případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou 
vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), 
pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

V Praze dne 3. 6. 2019

Ing. Jan Harapes
auditor

číslo oprávnění 1420
Troilova 5/437, 108 00 Praha 10
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Lidé v Centru

Správní rada: Václava Probstová, Ondřej Pěč, Jana Žmolíková

Ředitel: Pavel říčan

Finanční manažer: Michaela Vodenková Poláková/Lenka Jůnová

Vedoucí kanceláře: Pavla Šelepová

Manažerka Vzdělávacího institutu: Barbora Holá/Pavla Šelepová

Projektoví manažeři: Barbora Holá, Markéta Hulmáková, Petra Kubinová, Pavla 
Šelepová, Martina Vavřinková

Odborní konzultanti: Zuzana Foitová, Petr Hejzlar, Veronika Kapková, Michael 
Kostka, Jana Pluhaříková Pomajzlová, Michaela Růžičková, Jan Stuchlík

Externí spolupracovníci a lektoři: Michal Balabán, Miloslava Bednářová, Dana 
Čechová, Markéta Dubnová, Marek Fiala, Lenka Flášarová, Zuzana Foitová, Martin 
Fojtíček, Tereza Formánková, Petr Hejzlar, Zdeněk Heřt, Jaroslav Hodboď, Barbora 
Hrdličková, Veronika Kapková, Michal Kašpar, Lucie Kondrátová, Michael Kostka, 
Vladimíra Křížová, Zdeňka Kuviková, Jan Lorenc, Vendula Machů, Michal Noga, 
Jana Nováčková, Miroslav Pastucha, Ondřej Pěč, Jana Pěčová, Jan Pfeiffer, Věra 
Pinkasová, Jana Pluhaříková Pomajzlová, Jana Poljaková, Petr Příhoda, Tomáš 
Rezek, Vlasta řezníková, Michaela Růžičková, Pavlína Růžičková, Pavel říčan, 
Ondřej Skála, Jan Stuchlík, Kateřina Szabová, Daniel Šebek, Petr Šípek, Lenka 
Škvorová, Jiří Štefl, Magdaléna Štochlová, Petr Šturma, Jiří Šupa, Tomáš Vaněk, 
Jakub Vávra, Martina Venglářová, Barbora Vráželová, Barbora Wenigová, Petr 
Winkler, Agáta Zajíčková a další.

10.
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Poděkování
Děkujeme za podporu těmto firmám a organizacím: 

Na financování projektů Centra se v roce 2018 podílely prostředky evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v Operačním programu Zaměstnanost  
a Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Projekt Podpora transformačního procesu v oblasti péče o duševně nemocné  
a mentálně handicapované v Moldavsku byl financován z Programu zahraniční 
rozvojové spolupráce České rozvojové agentury.

Evropská unie

 11.
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Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

řehořova 992/10
130 00 Praha 3
IČO: 62936654
DIČ: CZ62936654

tel: +420 222 515 305
e-mail: cmhcd@cmhcd.cz
www.cmhcd.cz

Číslo účtu: 2247602504/0600
MONeTA Money Bank, a.s.

ID datové schránky: zxr4h3a
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Výroční zpráVa 2018
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