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Centrum v roce 2019

Vážení čtenáři,

v době, kdy dáváme dohromady tento text, jsme uprostřed koronavirové krize, 
která dramaticky zasáhla i do naší činnosti. Pracujeme částečně z domova, 
převádíme velkou část aktivit do on-line prostředí, vyjednáváme s donátory  
o změnách v projektech a hledáme cesty, jak v nich smysluplně pokračovat. 
Minulý rok tedy vypadá při zpětném pohledu uspořádaně a skoro idylicky. 
Reforma péče o duševní zdraví šla relativně rychle vpřed, bez velkých problémů 
dobíhala projektová podpora prvních pěti CDZ a podařilo se domluvit návazné 
financování. Psychiatrické nemocnice pokročily se svými transformačními plány  
a na konci roku byla ustavena Rada vlády pro duševní zdraví a byl schválen 
Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030.

Ani my jsme nezaháleli. 

Máme na mysli potřebné změny v psychiatrických nemocnicích. Proto jsme 
iniciovali výzkum využívání omezovacích prostředků, který zadalo a publikovalo 
Ministerstvo zdravotnictví a do něhož jsme se sami aktivně zapojili.

V PN Bohnice se podílíme na systematickém ukotvení role peer konzultantů. 
S podporou EHP a Norských fondů jsme zorganizovali nesmírně inspirativní 
seminář s Marit Borg a jejími kolegy o možnostech peer podpory v akutní 
psychiatrické péči. V dalších třech psychiatrických nemocnicích – PN Horní 
Beřkovice, PN Opava a PN Jihlava – spolupracujeme na vytvoření pracovní pozice 
„peer rodinný příslušník“, což je člen nemocničního týmu s vlastní zkušeností  
s péči o někoho blízkého s duševní nemocí.

V komunitních službách jsme již roli peer rodinných příslušníků pilotně zavedli 
a budeme ji vyhodnocovat. V té souvislosti jsme publikovali dvě vynikající knížky 

německé autorky Janine Berg-Peer. Byli jsme osloveni Ministerstvem práce  
a sociálních věcí, abychom zpracovali a vyzkoušeli metodiku hodnocení kvality  
ve vznikajících CDZ. To nám umožní zúročit naše zkušenosti s audity podle postupů 
holandského FACT modelu. Spolu s pražským Fokusem jsme podporovali rozvoj 
služeb IPS (Individual Placement and Support). Účastnili jsme se i IPS auditu 
vedeného přední trenérkou a konzultantkou metody z USA, Sarah Swanson.   
Ke kvalitě komunitních služeb přispíváme i prostřednictvím vzdělávání. Zájem  
o kurzy Vzdělávacího institutu nás velmi těší.

Pokračovala naše spolupráce s Domovem Na cestě (dříve DZR Rychmburk), 
který je skutečným průkopníkem v transformaci pobytových služeb pro osoby  
s duševním onemocněním. 

Získali jsme návazný grant na podporu transformace v Moldavsku. I když byly 
učiněny nadějné kroky v budování nových služeb, do chráněných bydlení byli 
přijímáni výhradně lidé s mentálním handicapem, zatímco duševně nemocní 
zůstávali v ústavech. Díky podpoře České rozvojové agentury máme šanci  
to změnit.

Komunitní centrum pro zotavení – Recovery College se profiluje jako 
samostatný a životaschopný inovativní projekt. Kromě pořádání kurzů, literární 
a divadelní dílny jsme pokračovali v navazování kontaktů v ČR (Práh, Ledovec)  
i v zahraničí (Eagle Shelter).

O množství práce a aktivitách platformy CARe nebo o fungování poradny 
Stopstigma.cz se dočtete níže v této zprávě.

Velké díky a uznání patří všem, kteří pomáhají toto všechno tvořit a udržovat. 
Je to společné dílo.

Pavel Říčan

 1.
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Vzdělávací institut
 
V roce 2019 jsme realizovali 35 vzdělávacích kurzů, které úspěšně absolvovalo 
celkem 442 účastníků. (Dva kurzy zahájené v roce 2019 probíhají až do roku 2020, 
počet úspěšných absolventů tedy ještě není definitivní.) Kurzů na klíč, pořádaných 
zejména pro poskytovatele služeb v oblasti péče o duševní zdraví, bylo v roce 
2019 dvakrát více než otevřených kurzů (24 kurzů na klíč, 11 otevřených).  
V roce 2019 pokračovaly 2 kurzy Model CARe zahájené již v předchozím roce.

Největší zájem byl již tradičně o Základní kurz pro peer konzultanty, který proběhl 
celkem čtyřikrát, z toho jeden běh na klíč v Moravskoslezském kraji. Velká 
poptávka je stále i po kurzu Model CARe, který si organizace objednávají na klíč, 
uzpůsobený na míru přímo svým týmům. Většina z těchto kurzů přitom probíhala 
také v Moravskoslezském kraji. Model kurzu na klíč se v tomto případě osvědčil 
více než otevřené kurzy, zřejmě i proto, že organizace mají zájem zavádět tento 
koncept komplexně a proškolit celé týmy, ne pouze několik vybraných pracovníků. 
Dva kurzy dobíhaly ještě z předchozího roku (otevřený kurz v Praze a kurz  
pro Domov na hradě Rychmburk), dalších pět kurzů v roce 2019 proběhlo 
kompletně (2 paralelní běhy v PN Opava, jeden kurz v Opavě, který si společně  
s Charitou Frýdek-Místek objednalo několik dalších menších organizací z regionu, 
jeden pro Slezskou diakonii v Českém Těšíně a jeden pro Fokus Vysočina). Další 
dva běhy byly zahájeny na podzim a budou pokračovat v roce letošním (Fokus 
Mladá Boleslav a Bona). Celkově se tak navýšil počet realizovaných kurzů Modelu 
CARe oproti předešlému roku, podařilo se kurz inovovat a získat novou akreditaci, 
významně se rozšířil lektorský tým a posílilo se regionální zastoupení trenérů 

 2.

  Kurzy Počet kurzů Počet výukových dní

  Otevřené kurzy 11 33

  Kurzy na klíč 24 64,5

  Celkem 35 97,5

CARe v ČR. Celkem třikrát jsme nabídli i kurz GAF, z toho dvakrát jako otevřený, 
jedním z nejvíce obsazených kurzů bylo i Minimum z psychiatrie (celkem 4 běhy,  
z toho 3 na klíč). Po delší době se nám podařilo hned dvakrát realizovat interaktivní 
kurz Case management v příbězích, který měl u účastníků také velký úspěch.

V roce 2019 se podařilo akreditovat sérii tří nových kurzů určených zejména  
pro absolventy Základního kurzu pro peer konzultanty. Kurzy se souhrnným názvem 
Role peer konzultanta s podtématy Komunikace orientovaná na silné stránky a práce 
se skupinou v praxi, Podpora zotavení v praxi a Práce s osobním příběhem v praxi 
nabízejí prohloubení dovedností získaných jak v Základním kurzu, tak především 
v praxi a jsou určeny pro ty, kdo již na pozici nějakou dobu pracují. 

Závěr kurzu Model CARe na hradě Rychmburk
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Platforma CARe ČR

V roce 2019 se Platforma CARe ČR zaměřovala především na pokračování 
stávajících aktivit se záměrem šířit praxi orientovanou na zotavení. Do Platformy 
CARe se zapojili další odborníci z organizací, které usilují o zavedení Modelu 
CARe do praxe. Platforma CARe tak nabízí nejen propojení trenérů Modelu CARe,  
ale také organizací a lidí, kteří se o Model CARe zajímají nebo s ním v praxi pracují. 
Model CARe je v praxi stále více známý a rozšířený. Osvědčuje se jako nástroj 
pro přemostění intramurální a extramurální péče a pomáhá nacházet společný 
jazyk mezi zdravotními a sociálními pracovníky. V roce 2019 se cílená podpora  
v implementaci modelu týkala organizací: Fokus Vysočina, z. ú., PN Horní 
Beřkovice, PN Bohnice, Domov na hradě Rychmburk (od ledna 2020 Domov  
Na cestě). Nově se začala rozvíjet užší spolupráce s Bona o.p.s., PN Opava, PN 
Jihlava, Slezská diakonie, Ledovec, z.s., Fokus Mladá Boleslav, z.s., Oblastní 
Charita Polička, VOR Jihlava, z.ú.

Jednou ze zásadních činností Platformy CARe ČR je stále také oblast vzdělávání. 
V roce 2019 proběhlo několik kurzů Modelu CARe (viz činnost VZIN); výuka 
Modelu CARe se také rozšiřuje do pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. 
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. Dále probíhá výuka v rámci 
bakalářského studia ergoterapie na Fakultě zdravotnických studií západočeské 
univerzity v Plzni. Trenéři CARe se také zasadili o zařazení základů Modelu CARe 
do postgraduálního vzdělávání psychiatrických sester. 

V roce 2019 proběhla dvě setkání Platformy CARe ČR. V únoru se setkání 
zaměřilo především na zkušenosti se zaváděním Modelu CARe v psychiatrických 
nemocnicích. Druhé setkání proběhlo v prosinci 2019 a našimi hosty byli Dirk den 
Hollander, Kees van Rest, Luciano Mafficioli del Castelleto a Mariane Heesakkers 
z „Recovery Learning Community Nei Skoen“ v Helmondu. V září nás navštívila 

4.

Poradna Stopstigma.cz

I v roce 2019 jsme udrželi nepřetržitý a neomezený provoz internetové 
multidisciplinární poradny na www.stopstigma.cz. Odpovědi odborníků  
v poradně, psychiatra a psychologa, vznikají za přispění projektu VIZDOM 
Národního ústavu duševního zdraví. 

Provoz multidisciplinární poradny jsme zhodnotili za období 8/2015–12/2019 
z hlediska obsahu dotazů. Za celé období jsme odpověděli na 1955 dotazů 
(poradna tak zaznamenala meziroční nárůst o 50 %), v 65 % na dotaz odpovídali 
také peer poradci. Ve většině případů (76 %) se tazatelé ptali na své obtíže,  
v 19 % hledali radu pro své blízké. 60 % tazatelů či jejich blízkých není v odborné 
péči nebo to z dotazu nebylo možné určit. V 56 % se dotazy týkaly tématu  
„co dělat“, ve zbytku případů byly zaměřeny na oblast farmakoterapii a diagnóz 
vč. léčby. V 8 % byla obsahem dotazu i problematika sebevraždy nebo pokusu  
o sebevraždu.

 3.
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Setkání Platformy CARe ČR 25. února 2019

Conny Ariens, trenérka Modelu CARe a zakladatelka školy zotavení „Eagle Shelter“ 
v Dongenu v Holandsku. Podařilo se nám zprostředkovat její návštěvu v pavilonu 
30 PN Bohnice, uspořádat seminář pro PN Horní Beřkovice, sdílet zkušenosti  
se Školou zotavení a také navštívit Domov na hradě Rychmburk. 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví i v roce 2019 úzce spolupracovalo s The 
CARe Network. V květnu se zástupci Centra zúčastnili mezinárodní konference 
organizace The CARe Network v Nei Skoen, kde byly prezentovány zkušenosti  
se zaváděním Modelu CARe v PN Horní Beřkovice.

5.

Peer podpora

Podpoře peer konzultantů a jejich začleňování do týmů v oblasti péče o duševní 
zdraví jak v sociální, tak zdravotní oblasti se věnujeme od roku 2012. Průběžně  
se také snažíme mapovat počet peer konzultantů v ČR, přičemž započítáváme 
peer konzultanty, kteří jsou zaměstnaní na pracovní smlouvu a jsou členy 
nějakého týmu. Z přiloženého grafu z mapování v roce 2019 je zřejmé, že počet 
peer konzultantů meziročně roste. Jejich geografické rozložení je patrné z mapky. 
Více informací spolu s přehledem zdrojů lze nalézt na našich webových stránkách. 

http://www.cmhcd.cz/centrum/aktuality/peer-konzultanti-v-ceske-republice/
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Škola zotavení 

Škola zotavení nabízí od roku 2017 lidem se zkušeností s duševním onemocněním, 
jejich blízkým, studentům oborů pomáhajících profesí a dalším lidem, které 
zajímá problematika péče o duševní zdraví, spektrum aktivit založených  
na principech komunitního centra. Jde především o nabídku kurzů věnujících  
se tematice zotavování z duševní nemoci a podpoře zvládání každodenního života. 
Pracujeme s vlastními zdroji studentů a rozvíjíme jejich silné stránky. Vedle kurzů 
jsou součástí nabídky také kulturní aktivity v podobě literární a divadelní dílny  
a nemalou část tvoří také destigmatizace. Inspiraci pro vznik Školy zotavení jsme 
našli především ve Velké Británii, ale také v Nizozemí, kde jsou tzv. Recovery 
Colleges již dobře zavedeny jako součást systému péče o duševní zdraví.

Klíčovým aspektem Školy zotavení je zapojování expertů s vlastní zkušeností, 
především peer lektorů, do všech jejích aktivit, i celkového konceptu. 

6.

Od roku 2013 se rovněž věnujeme zapojování osob se zkušeností s duševním 
onemocněním do vzdělávání budoucích profesionálů v péči o duševně nemocné. 
Vznikly čtyři šestihodinové vzdělávací moduly na témata: Zotavení; Destigmatizace; 
Peer programy a Self management, které se staly základem i pro kurzy Školy 
zotavení. Účast peer lektorů při přednáškách vybraných oborů vysokých škol se 
stala normou (katedra sociální práce FF UK, vzdělávání ergoterapeutů na 1. LF 
UK, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, Masarykova univerzita v Brně). Lektoři 
s vlastní zkušeností mají také lví podíl na tvorbě koncepce a konkrétních kurzů  
a workshopů ve Škole zotavení, kterou provozujeme od roku 2017. 

Počátek fungování psychiatrické, psychologické a sociální internetové poradny 
Stopstigma.cz za účasti peer poradců se datuje do roku 2015. V roce 2019 se 
jejich počet rozrostl na osm. Peer pracovníci odpovídají cca na 65 % všech dotazů. 

Do roku 2017 se vztahuje počátek zapojování rodinných příslušníků duševně 
nemocných do týmů péče o duševně nemocné. Projekt na jejich zapojování  
do komunitních služeb se blíží ke svému závěru a budeme brzo vyhodnocovat 
jeho dopady.

http://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/rozvoj-sluzeb-komunitniho-centra/
http://www.cmhcd.cz/stopstigma/uvod/
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Název Výstupy Odborní garanti 
a konzultanti

Partneři Realizace 
od-do

Podpora 
transformace 
a komunitních 
služeb  
pro osoby  
s mentálním 
postižením  
a duševním
onemocněním 
v Moldavsku
(„Moldavsko“)

Zvýšená kvalita péče  
v chráněných 
bydleních 
pro mentálně 
handicapované  
a duševně nemocné

Profesionalizace 
Národní agentury 
pro sociální asistenci 
(ANAS)

Zlepšení situace 
duševně nemocných  
v rámci 
transformačního 
procesu

Zvýšení povědomí 
veřejnosti v regionech.

Jan Pfeiffer

Myroslava Bubela

Jan Paleček

Jana Pluhaříková 
Pomajzlová

Pavel Říčan

Ministerstvo 
zdravotnictví, 
práce a sociální 
ochrany 
Moldavské 
republiky

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

Keystone 
Moldova

Trimbos 
Moldova

1.6.2019 – 
31.12.2021

Rozvoj  
a zlepšení 
služeb 
Komunitního 
centra  
pro Zotavení – 
Škola zotavení
(„Recovery 
College II.“)

13 kurzů pro 
lidi s duševním 
onemocněním a jejich 
blízké vyučovaných 
ve Škole zotavení, 40 
úspěšných studentů
Přednáška peer 
lektorů o konceptu 
zotavení a peer práci 
pro studenty ETF UK

Sociálně-kulturní 
aktivity – literární a 
divadelní dílna se 
zapojením veřejnosti
4 vydání časopisu 
Zámezí, 3 literární 
večery, 2 literární 
workshopy, 1 divadelní 
workshop na téma 
dialogické jednání

Pavel Říčan

Michael Kostka

Michal Kašpar

Tomáš Vaněk

Lektorský tým 
složený  
z 12 peer lektorů  
a 10 profesionálů

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

Evangelicko 
teologická 
fakulta 
Univerzity 
Karlovy

Eagle Shelter, 
Nizozemí

Nei Skoen, 
Nizozemí

1.1.2019 – 
31.12.2019

Přehled projektů

 7.

Projekt Moldavsko: Ústav sociální péče na severu Moldavska, v obci Badiceni, ženský pokoj

Projekt Moldavsko: Ústav sociální péče na severu Moldavska, v obci Badiceni, vstupní brána
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Název Výstupy Odborní garanti 
a konzultanti

Partneři Realizace 
od-do

Systematická 
podpora 
působení peer 
konzultantů  
v Psychiatrické 
nemocnici 
Bohnice
(„Peer 
konzultanti  
v PNB“)

Pravidla pro působení peer 
konzultantů v PNB – Začlenění 
peer konzultantů do systému 
řízení lidských zdrojů

Videospot o roli a přínosech 
peer konzultantů v lůžkovém 
zařízení

Leták s popisem role peer 
konzultanta určený 
pro pacienty

Soubor příkladů dobré praxe 
práce peer konzultantů
Reflektující schůzky  
na odděleních – podpora 
efektivního fungování PK  
v týmech PNB

Supervizní podpora  
pro peer konzultanty 

Ověření efektu peer 
konzultanství

Pavel Říčan PN Bohnice 1.9.2019 – 
31. 8. 2021

Podpora 
neformálních 
pečovatelů 
duševně 
nemocných – 
Vykročení ze 
začarovaného 
kruhu 
(„Rodiny“)

Kurz “Duševně nemocný  
v rodině” – v 8 městech

Stážový program pro rodinné 
příslušníky – dvoudenní stáže 
ve vybraných reprezentativních 
službách v ČR

Informační materiály  
pro rodinné příslušníky 
– publikace pro rodinné 
pečovatele a koordinátory 
svépomocných skupin

Zavádění pozice peer 
pečovatele – tréninkové 
zaměstnání a podpora 8 peer 
pečovatelů

Evaluace efektu vzdělávání 
rodinných příslušníků  
a zapojení peer pečovatelů  
do služeb

Internetové poradenství  
pro rodinné příslušníky  
a evaluace jeho dopadu

Zuzana Foitová

Jan Stuchlík

Národní 
ústav 
duševního 
zdraví

Sympathea, 
o. p. s.

1.9.2017 – 
31.8.2020

Workshop Duše a tělo

Aktualizace stránek www.
stopstigma.cz, internetová 
multidisciplinární poradna

Sdílení zkušeností  
s konceptem Recovery 
College s partnery  
z Nizozemí prostřednictvím  
2 workshopů

Výměna zkušeností  
s konceptem Recovery 
College v rámci České 
republiky – stáže

Evaluace dopadu aktivit Školy 
zotavení na zotavení jejich 
studentů

Podpora 
rodinných 
příslušníků 
duševně 
nemocných 
pacientů 
psychiatrických 
lůžkových 
zařízení
(„Peer rodinní 
příslušníci  
v PN“)

Zavedení role peer rodinného 
příslušníka ve 3 zapojených 
psychiatrických nemocnicích 
včetně proškolení, metodické 
podpory a zahraniční stáže: 
9 peer rodinných příslušníků, 
12 měsíců

Podpora rodinných 
příslušníků pacientů 
zapojených psychiatrických 
nemocnic: individuální, 
tematická a víkendová 
setkání

Manuál pro zapojování peer 
rodinných příslušníků  
do psychiatrických 
lůžkových zařízení, Průvodce 
hospitalizací a léčbou  
pro rodinné příslušníky  
a blízké duševně nemocných 
pacientů

Evaluace: hodnocení 
úspěšnosti zavedení role 
peer rodinného příslušníka 
a vzdělávacího cyklu 
pro rodinné příslušníky 
včetně publikace Průvodce 
hospitalizací a léčbou

Jana 
Pluhaříková 
Pomajzlová

PN Horní 
Beřkovice, PN 
Jihlava a PN 
Opava

Emergis 
(Nizozemí): Toon 
van Meel a Anna 
de Glopper

1.8.2019.– 
31.7.2021
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Odborné akce,  
účast na konferencích

26. – 28. 3. Účast na semináři Hodnoticí 
škála IPS a audit týmu 
následovaném zkušebním 
auditem spojeným s tréninkem 
auditorů 

Lektorka: Sarah Swanson
V rámci projektu Cesty  
k důvěře – inovativní metody 
pro práci s lidmi s duševním 
onemocněním realizovaného 
Fokusem Praha.

30. – 31. 5. New Shoes Summit 2019 Workshop: Pluhaříková 
Pomajzlová J., Procházka, 
M.: Training in the CARe 
approach and CARe 
methodology in  
the Czech republic  

3. 9. Workshop se zakladatelkou 
netradičního komunitního centra 
Eagle Shelter v Nizozemí; sdílení 
konceptu centra jako místa 
setkávání pro všechny  
bez ohledu na věk, minulost  
či životní příběh

Host: Conny Ariëns  
(Eagle Shelter, Nizozemí)

7. – 10. 10. Stáž v České republice pro šest 
zástupců Národní agentury  
pro sociální asistenci, Moldavsko

8. 10. Úvodní setkání k projektu 
Podpora rodinných příslušníků 
duševně nemocných pacientů 
psychiatrických lůžkových 
zařízení: sdílení zkušeností  
se zapojováním peer rodinných 
příslušníků do péče o duševní 
zdraví u nás a v zahraničí

Hosté: Toon van Meel  
a Anna de Glopper  
(Emergis, Nizozemí)

8.

Marit Borg a Bengt Eirik Karlsson na workshopu Zapojení peer konzultantů do péče  
na akutních psychiatrických odděleních
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 ■ Berg-Peer, Janine. Moderování svépomocných skupin: Rady, tipy a doporučení 
(přeloženo z něm. originálu Moderation von Selbsthilfegruppen). Praha:  
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2019. 87 s. ISBN: 978-80-907318-2-0 

 ■ Berg-Peer, Janine. Sebeobětování není řešení (přeloženo z něm. originálu 
Autophern ist keine Lösung). Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 
2019. 126 s. ISBN: 978-80-907318-1-3 

 ■ Češi léčení na psychiatrii poprvé promluvili. Poutání na posteli, izolace a síťová 
lůžka jim způsobují nová traumata. Deník N, 22. července 2019. 

 ■ Ďásková, Barbora; Kubinová, Petra. Peer lektoři ve vzdělávání budoucích 
profesionálů v péči o duševní zdraví. Sociální práce 2/2019.  
Dostupné z: http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=1154&fbclid
=IwAR3IIdhL7MHV6cBAkHF6hs-EP2qUyd_NsktbtVm5ikQm1hkCexjzifNoE9s

 ■ Gabriel, Josef; Kašpar, Michal; Vaněk, Tomáš (eds.). Kam jdou lidé s nemocnou duší. 
2. vyd. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2019. 140 s.  
ISBN: 978-80-907318-3-7

 ■ Hollander, Dirk; Wilken, Jean-Pierre. Podpora zotavení a začleňování.  
Úvod do metodiky CARe. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2019.  
ISBN 978-80-907318-4-4

 ■ Předběžná analýza bariér pro zapojování peer konzultantů do akutní péče v ČR. 
Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2019.  
Dostupné z: http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/
Analyza-zapojovani-PK-na-akutni-oddeleni.pdf

 ■ Rozhovor s ředitelem Centra Pavlem Říčanem a peer lektorem Školy zotavení 
Michalem Kašparem v Českém rozhlase Plus (11. 4. 2019).  
Dostupné z: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/42/2019-04-11

 ■ Vlach, Tomáš. Češi pomáhají Moldavsku s chráněnými bydleními i destigmatizací 
postižených [online]. iDNES. 22.12.2019.  
Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cesko-moldavie-chranene-
bydleni-destigmatizace-postizeni.A191221_214005_zahranicni_may?

Publikace a články

9.

10. 10. Centra duševního zdraví:  
První zkušenosti z praxe

Workshop: Kostečka J., Říčan P.:  
Management v CDZ:  
nutnost, nebo základní 
předpoklad úspěchu?

11. 11. Seminář s Janine Berg-Peer: 
Jak žít klidnější a svobodnější 
život s duševním onemocněním 
v rodině

Sdílení informací z kongresu 
výboru Evropské federace 
organizace rodinných 
příslušníků duševně 
nemocných EUFAMI

Hosté: Janine Berg-Peer, 
Henriette Peer

Hosté: Jana Poljaková,  
Alena Müllerová

21. – 22. 11. Zapojení peer konzultantů 
do péče na akutních 
psychiatrických odděleních – 
zkušenosti a další rozvoj

Hosté: Marit Borg, Bengt Eirik 
Karlsson, Monika Landsverk – 
Centre for Mental Health and 
Substance Abuse – University  
of South-Eastern Norway

Výstup: Předběžná analýza 
bariér pro zapojování peer 
konzultantů do akutní péče  
v ČR.

16. 12. Workshop se zástupci Nei 
Skoen, sdílení zkušeností  
s konceptem Recovery College

Hosté: Dirk den Hollander, Kees 
van Rest, Luciano Mafficioli del 
Castelleto, Mariane Heesakkers 
– Nei Skoen, Nizozemí

17. 12. Setkání Platformy CARe  
za účasti hostů z Nei Skoen

Hosté: Dirk den Hollander, Kees 
van Rest, Luciano Mafficioli del 
Castelleto, Mariane Heesakkers 
– Nei Skoen, Nizozemí
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 ■ Časopis Zámezí  
 
#1/2019: Téma NIC 
#2+3/2019: Téma DOMOV 
#4/2019: Téma HUMOR
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30%

25%

40%
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Přehled hospodaření v roce 2019

Náklady

Spotřebované nákupy 345 000 Kč

Odborné služby 2 805 000 Kč

Ostatní služby 2 358 000 Kč

Osobní náklady 3 751 000 Kč

Ostatní náklady 47 000 Kč

CELKEM 9 306 000 Kč
Výnosy

Dotace a granty 6 883 000 Kč

z toho:

Moldavsko 1 985 000 Kč

Peer konzultanti na akutních odděleních 126 000 Kč

Peer konzultanti v PNB 216 000 Kč

Recovery College II 2 299 000 Kč

Rodiny 1 806 000 Kč

Peer rodinní příslušníci v PN 451 000 Kč

Přijaté příspěvky a dary 98 000 Kč

Tržby za vlastní služby 2 508 000 Kč

z toho:

Vzdělávací institut (VZIN) 1 760 000 Kč

Zakázky 748 000 Kč

Ostatní výnosy 6 000 Kč

CELKEM 9 495 000 Kč

Finance
 

Centrum hospodařilo v roce 2019 s kladnou bilancí 189 000 Kč. 72 % příjmů 
tvořily granty a dotace, zejména ze zdrojů ESF a státního rozpočtu.  
Zbylé příjmy zajišťovaly tržby ze vzdělávacích aktivit a také přijaté dary.  

Náklady 2019

Spotřebované nákupy

Odborné služby

Ostatní služby

Osobní náklady

Ostatní náklady

 10.



2726

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 auditora

Provedl jsem nepovinný audit účetní závěrky spolku Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s., IČO: 
62936654, (dále také spolek), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy  
k 31.12.2019 a z výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a z přílohy v účetní závěrce, která obsahuje 
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o spolku jsou uvedeny  
v záhlaví přílohy této účetní závěrky. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv  
a pasiv spolku Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s., k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku 
jeho hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, 
kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost 
auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 
auditorů České republiky jsem na spolku nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených 
předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ 

pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Za ostatní informace odpovídá vedení spolku. Za ostatní informace se považují informace uvedené ve Výroční 
zprávě s vyjímkou účetní závěrky a zprávy auditora k ní. Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím 
nevztahuje ani k nim nevydávám žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících 
s auditem účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi ve Výroční zprávě a posoudit, zde nejsou  
ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce získanými 
během auditu nebo zda se jinak nejeví jako významně (materiálně) nesprávné, jsem povinen zjištěné 
skutečnosti uvést ve zprávě. V rámci uvedených postupů jsem v získaných ostatních informacích nic takového 

nezjistil.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou a řízením za účetní závěrku

Vedení spolku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými 
účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní zavěrky 
tak, aby neobsahovala významné materiální nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při sestavování 
účetní závěrky je vedení spolku povinno posoudit, zda je spolek schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to 
relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s vyjímkou případů, kdy vedení plánuje zrušení spolku nebo 
ukonční jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Dotace a granty

Moldavsko

Peer konzultanti na akutních odd.

Peer konzultanti v PNB

Recovery College II

Rodiny

Peer rodinní příslušníci v PN

7%

26%

29%

33%

3%

2%
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Lidé v Centru
 
Správní rada: Václava Probstová, Ondřej Pěč, Jana Žmolíková

Ředitel: Pavel Říčan

Finanční manažer: Lenka Jůnová

Vedoucí kanceláře: Pavla Šelepová

Manažerka Vzdělávacího institutu: Pavla Šelepová

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

Odborná asistentka / peer specialistka: Šárka Michlová

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

Externí spolupracovníci a lektoři: Michal Balabán, Miloslava Bednářová, 
Barbora Blažková, Myroslava Bubela, Dana Čechová, Magda Dosbabová, Markéta 
Dubnová, Marek Fiala, Lenka Flášarová, Zuzana Foitová, Martin Fojtíček, Tereza 
Formánková, Petr Hejzlar, Zdeněk Heřt, Jaroslav Hodboď, Petr Hraba, Kateřina 
Hronovská, Barbora Hrdličková, Michal Kašpar, Jaroslav Kerouš, Eva Klimešová, 
Lucie Kondrátová, Michael Kostka, Bohdana Kružíková, Vladimíra Křížová, 
Zdeňka Kuviková, , Vendula Machů, Juraj Marendiak, Jana Nováčková, Kateřina 
Obšilová, Martin Okáč, Ivona Országová, Jan Paleček, Miroslav Pastucha, Ondřej 
Pěč, Jana Pěčová, Jan Pfeiffer, Věra Pinkasová, Jana Pluhaříková Pomajzlová, 
Karolína Polívková, Jana Poljaková, Marek Procházka, Petr Příhoda, Tomáš Rezek, 
Vlasta Řezníková, Michaela Růžičková, Pavlína Růžičková, Pavel Říčan, Světlana 
Soldánová, Ondřej Skála, Jan Stuchlík, Vlasta Szutáková, Kateřina Szabová, 
Michal Šalplachta, Daniel Šebek, Petr Šípek, Lenka Škvorová, Jiří Štefl, Magdaléna 
Štochlová, Petr Šturma, Jiří Šupa, Tomáš Vaněk, Jakub Vávra, Martina Venglářová, 
Barbora Vráželová, Petr Winkler, Agáta Zajíčková a další. 

11.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 s výše 
uvedenými předpisy 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. Při provádění auditu v souladu s výše 
uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat 
profesní skepticismus. Dále je mou povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné materiální nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné  
a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou 
materiální nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
materiální nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem spolku relevantím pro audit, v takovém rozsahu, abych 
mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit 
názor na účinnost jeho vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 
které v této souvislosti vedení spolku uvedlo v příloze v účetní závěrce.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením a to, 
zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná materiální nejistota vyplývající  
z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost spolku nepřetržitě trvat. Jestilže 
dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit v mé 
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti spolku nepřetržitě trvat 
vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo 
podmínky mohou vést k tomu, že spolek ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní 
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mou povinností je informovat vedení mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním 
systému.

V Praze dne 30. června 2020
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Poděkování
 
Děkujeme za podporu těmto firmám a organizacím: 

Na financování projektů Centra se v roce 2019 podílely prostředky Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v Operačním programu Zaměstnanost  
a v Operačním programu Praha – pól růstu ČR. 

Projekt Podpora transformace a komunitních služeb pro osoby s mentálním postižením 
a duševním onemocněním v Moldavsku byl financován v rámci zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR Českou rozvojovou agenturou.

Projekt Zapojení peer konzultantů do péče na akutních psychiatrických odděleních – 
zkušenosti a další rozvoj byl financován z fondů EHP a Norska 2014-2021.

 12.

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

Evropská unie
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