Občanské sdružení Mana
Výroční zpráva

Činnosti sdružení byly projektově spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

1. Slovo předsedy
Vážen přátelé,
Výroční zpráva občanského sdružení Mana za
rok 2005 je reflexí činnosti, snah a významných
změn v tomto roce. Sdružení vzniklo v roce
2004. Ve své dosavadní činnosti se orientovalo
zejména na podporu dvou stěžejních aktivit. Jednak na přímé poskytování psychoterapie a sociální terénní práce v oblasti péče o duševně nemocné v Olomouckém kraji, a jednak na expertní
služby pro jiné poskytovatele sociálních služeb
zejména v oblasti supervize a metodické podpory. Podoba obou těchto základních pilířů činností
sdružení, se během roku úspěšně ustálila a stala
standardně poskytovaným servisem.

„Podoba obou základních pilířů činností sdružení, se
během roku úspěšně
ustálila a stala standardně poskytovaným servisem.“

Novou službou realizovanou sdružením Mana
v tomto roce byla díky získanému Globálnímu
grantu NROS, úspěšně realizovaná terénní případově zaměřená práce pro cílovou skupinu
duševně nemocných, a klientů s komorbiditou
návykového chování a duševních poruch. Služby
tohoto projektu byly realizovány v úzké spolupráci se Sdružením Podané ruce a sdružením
Integra Haná. Ve spolupráci s těmyto institucemi
se podařilo oslovit a pracovat s více jak 70. klienty, kteří jinak ze standardních služeb kamenných
center vypadávají.

„V tomto roce se
chystá spojení činnosti sdružení Integra Haná, které se
stane organizační
jednotkou sdružení
Mana.“

Z této intenzivní spolupráce zároveň vyplynula
zásadní organizační změna pro nadcházející rok
2007. V tomto roce se chystá spojení činnosti výše zmíněného sdružení Integra Haná, které
se stane organizační jednotkou sdružení Mana.
Věříme že tato změna povede k přiblížení služeb
klientům, a také k jednoduššímu organizačnímu
zajištění činností těchto center. Sdružení Mana tak
bude ve svých aktivitách nabízet jak stacionární
služby Psychosociálního centra, tak činnost terénních sociálních pracovníků.
Vedle přímé práce s klienty se sdružení zabývá poskytováním expertních služeb jiným poskytovatelům sociálních služeb. Jedná se zejména o činnost
supervizní. Supervize v roce 2005 byla poskytnuta
čtyřem organizacím v rámci pěti středisek. Tyto
služby jsou nabízeny kontinuálně od začátku existence sdružení, a je o ně velký zájem. Supervizor
sdružení zprostředkující tyto služby, sám prochází
profesní přípravou a vlastní supervizí. V roce 2005
se na programu služeb podíleli dva dobrovolní
pracovníci, z řad studentů Filozofické fakulty UP.
Velmi si vážíme jejich pomoci a děkujeme jim za
čas strávený přípravou a realizací programů pro
naše klienty.

Občanské sdružení Mana, jako nástupná organizace Integry Haná se spolu s ní podílí na komunitním plánování sociálních služeb pro osoby
dlouhodobě duševně nemocné v Olomouci.
Věříme, že s naší pomocí se síť sociálních služeb
pro tuto cílovou skupinu rozvine do oblastí dosud řešených jen z části, či neřešených vůbec.
Prioritou do dalších let je hledat vhodné způsoby
spolupráce s ostatními poskytovateli v regionu a
společně naplňovat přijaté závěry komunitního
plánu, za účelem nastavení standardní podoby
poskytovaných služeb.

„Prioritou do dalších
let je hledat vhodné
způsoby spolupráce
s ostatními poskytovateli v regionu a
společně naplňovat
přijaté závěry komunitního plánu.“

Věříme, že se nám bude i nadále dařit účinně
pomáhat a nabízet profesionální služby. Věříme,
že přijaté závazky z projektů i z organizačních
změn které chystáme, zejména spojení činností
sdružení Integra Haná a našeho sdružení, povede
k dobru a prospěchu nás i našich klientů.
Všem kteří nám v roce 2005 pomáhali děkujeme
a přejeme klidné následující roky.
Předseda sdružení Lukáš Carlos Hrubý

2. Základní údaje o sdružení Mana
• Sídlo: Na Letné 41, Olomouc 772 00
• Adresa kanceláře terénních pracovníků:
Thomayerova 34, Olomouc 772 00
• Telefon: 777916266
• Email: manaol@seznam.cz
• Internet: stránky jsou ve výstavbě
• IČO: 26660571
• Číslo a datum registrace u MV: VS/1-1/57000/
04-R, 8. 4. 2004

2.1 rada sdružení:

• Bankoví spojení: VOLKSBANK 4200039602/
6800

Předseda sdružení Mana:
• Lukáš Carlos Hrubý, statutární zástupce sdružení

Členové rady:
• Lukáš Carlos Hrubý Bc.
• Patra Míšelnická Mgr.
• Kristýna Sendlerová Mgr.

2.2 Organizační struktura sdružení:
Ve sdružení pracují jednak zaměstnanci zajišťující
organizační chod a jednak pracovníci zajišťující
realizaci služeb sdružení.

Pracovníci v přímé práci s klienty:
• Miloš Gehr, sociální terénní pracovník: případová práce, asistence
• Lukáš Carlos Hrubý, terapeut: supervizí činnost
a individuální práce s klienty centra
• Ludmila Tirayová MUDr., psychiatrička: odborná garantka projektu, vedení edukačních skupin pro rodiče a blízké klientů
• Studenti UP Palackého jako dlouhodobí dobrovolní spolupracovníci při realizaci projektu.

Pracovníci zajiš�ující technicko ekonomicko manažerskou část
projektu:
• Vedoucí projektu: manažerská část vedení projektu,
statutární zástupce sdružení
• Ekonomka: ekonomika a účetnictví projektu

3. Aktivity projektu v roce 2005
3.1 Expertní služby sdružení – Supervizí činnost

„Sdružení Mana
nabízí týmově i případově vedené supervizní setkání.“

Program nabídky supervizí práce se stal tradiční
službou sdružení. Probíhá od roku založení 2004.
Program je určen organizacím nabízejícím sociální a poradenské služby svým klientům. Od roku
2004 byla supervize prováděna v šesti organizacích. V pěti z nich jsou supervize prováděny kontinuálně.
Sdružení Mana je kapacitně schopno v roce 2007
zprostředkovat supervizní služby až 7 organizacím. Dosavadní činnost se soustředila převážně
na spolupráci s nízkoprahovými službami, centry
pro děti a mládež a zařízeními typu denní centra
pro duševně nemocné. Sdružení nabízí týmově
i případově vedené supervizní setkání. Vychází
z obecných zásad vedení supervize. Zaměstnanci
supervidovaných zařízení mají zajištěnu možnost
individuální, týmové i případové supervize.
Supervize je považována za nárok pracovníků a za
základní prostor rozvoje klinické zkušenosti v případové práci. Pravidla bezpečí při supervizi jsou
pracovníky i supervizorem dodržována a dojednána písemně supervizím kontraktem. V uplynulém
období 2 let nebyl zaznamenán žádný konflikt či
vážná konfrontace stran porušení smlouvy či supervizního kontraktu.

3.2 Terénní sociální práce
V rámci terénní sociálně asistenční služby jsou
poskytovány především individuálně vedené konzultace, společně jsou hledány možnosti dalšího
vývoje a řešení klientovy situace. Klient je seznamován se sítí služeb v Olomouckém kraji, kterou
bude moci využívat a jsou hledány optimální
cesty pro jeho konkrétní kontext.
Klienti vyhledávají radu a pomoc nejčastěji
v těchto oblastech: bydlení a práce, sociální zabezpečení, důchodové zabezpečení, otázky svých
práv, problémy v nemoci. Ale také rodinné vztahy a pomoc při kontaktu s institucemi. Je-li účelné poskytovat klientovi více služeb současně, je
třeba je koordinovat. Dlouhodobá koordinovaná
péče je indikována u klientů, kteří nejsou schopni
se o své záležitosti sami postarat. S nimi je třeba
vytvořit individuální plán a podílet se.

„V rámci terénní
sociálně asistenční
služby jsou společně
hledány možnosti
dalšího vývoje a řešení klientovy situace.“

Garant, klíčový pracovník, „case manager“ se
aktivně podílí na jeho realizaci, monitorování,
hodnocení a kontrole výsledků. Takový pracovník
zprostředkuje klientovi kontakt s dalšími zdravotnickými a sociálními službami, podle potřeby
může přebírat za pacienta i část odpovědnosti či
doplňovat dovednosti, ve kterých má deficit.

Snažíme se zvýšit klientovy kompetence a sebevědomí k postupně narůstající samostatnosti
v těchto činnostech. Tento projekt a činnosti z něj
vyplývající byly iniciovány finanční podporou Globálního grantu NROS. Díky této dotaci se podařilo
přijmout a zapracovat pracovníka pro výše popsané činnosti.

4. Výhled do příštích let
V příštích letech chceme pokračovat v přijatém
směru naší činnosti. Stále je třeba myslet na další
rozvoj chybějících článků péče v Olomouckém
regionu tak jak byl pojmenován v připravovaném
komunitním plánu. Uvědomujeme si, že nepropojené ale také nekompletní služby ztrácejí sílu být
účinně schopné pomoci. Věříme, že spolupráce
jak na úrovni poskytovatelů a uživatelů, tak na
úrovni zadavatelů a donátorů může být pro společnost nejen smysluplnou a efektivní, ale v konečném důsledku i ekonomicky výhodnou.
V roce 2007 se chystáme rozšířit naše služby o
stacionární část. Tou jsou služby Psychosociálního
centra dříve provozované o.s. Integra Haná. Toto
centrum přechází od roku 2007 se svojí činností
plně pod správu o.s. Mana. Výhodou spojení je
přímé spojení terénních služeb a služeb docházkového aktivizačního centra.

Při spojení nebude přerušena činnost služeb ani
jedné části. Zároveň ve službách přistupujícího psychosociálního centra zůstávají dosavadní
pracovníci a tak zůstává zachována i kontinuita
poskytovaných služeb i jejich dosavadní vysoká
kvalita.
V roce 2007 nás také čeká registrace sociálních
služeb u MPSV. Na tuto registraci se připravujeme již nyní a považujeme ji za dobrou příležitost
k vlastní revizi námi nabízených služeb, sdílených
principů a chystaných rozšíření.
Duševní zdraví je cennou životní devizou, s jejímž
snižováním souvisí prožívaná kvalita života. Proto
se snažíme nabídnou co nejkvalitnější služby a jít
cestou toho, co se osvědčilo. Naše služby budou
i nadále směřovány k emancipaci duševně nemocných, k pomoci při řešení běžných i tíživých
problémů, k podpoře při znovunabytí sociální
suverenity, pomoci při zdolávání intolerance a
předsudků a zároveň k pomoci začlenit se do
běžného života ve společnosti.

„Duševní zdraví je
cennou životní devizou, s jejímž snižováním souvisí prožívaná kvalita života.“

Cílem všech intervencí a služeb je posílení kvality
života, subjektivně prožívané klienty centra jako
důstojné spolužití v komunitě svých blízkých, přátel a společnosti obecně.

5. Hospodaření sdružení Mana v roce 2005

„ESF napomáhá
rozvoji zaměstnanosti podporou
zaměstnatelnosti,
podnikatelského
ducha, rovných
příležitostí a investicemi do lidských
zdrojů.“

Příjmy:
NROS
Integra Haná o.s.
Renarkon
Úroky z BÚ
Celkem:

Náklady:
Mzdové náklady
Odvody SP+ZP
PC Pentium IV 2,8 GHz
Sony Ericsson Z520i
Telefon
Kancelářský nábytek
Poštovné
Odborná literatura
Bankovní poplatek
Školení pracovníků
Kurz základní práce na PC
Edukační skupina Integra Haná o.s.
Kooperativa, zákonné pojištění
Telefon. poplatky
Celkem

498 038,40
17 800,–
28 200,–
3,19
544 041,59

65 904,–
23 076,
36 750,
6 123,–
20 999,
26 847,
255,–
1 835,
1 302,–
10 950,–
126 021,–
15 000,–
100,
6 500,50
341 662,50

6. Poděkování

Děkujeme všem, kteří v minulém roce přispěli
k chodu nebo i jinak podpořili o.s. Mana.
Zvláště pak:
• FN v Olomouci Psychiatrické klinice
• Nadaci Rozvoje Občanské Společnosti, sekce
Globální Grant
• Pracovníkům Sdružení Podané ruce
• přistupujícímu občanskému sdružení Integra
Haná
• MUDr. Ludmile Tirayové
a dalším.
Děkujeme za přízeň.
Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné občanské sdružení Mana
a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské
unie a České republiky.

