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IČ: 69346917 DIČ: CZ46969317 
bankovní spojení: 210159837/0300 



 2 

1. Poslání organizace 
 
Občanské sdružení Člověk člověku je zaměřeno na sociální práci a prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti. Za tímto 
účelem sdružení v roce 2011 realizovalo projekt Spokojená rodina a vzdělávací a osobnostně růstové aktivity, vzdělávání 
profesionálů v pomáhajících profesích.  
S ohledem na individuální potřeby uživatelů služby pomáhají hledat cestu ke spokojenému životu, podporují a pomáhají rozvíjet 
sebeúctu a svobodu uživatele, motivují je k převzetí zodpovědnosti za svůj život, učí je respektu k sobě i druhým. 
 
PRINCIPY: 
• Rovnoprávnost a respekt: 
Ke všem uživatelům přistupujeme s respektem k jejich lidské důstojnosti bez ohledu na jejich věk, pohlaví, sociální vrstvu, 
náboženskou či etnickou příslušnost. Vytváříme prostředí, ve kterém uživatelé mohou svobodně volit řešení své situace s 
vědomím důsledků své volby. Pracovníci jsou si vědomi práv uživatelů a dodržují je. 
• Rozvíjení osobního potenciálu uživatelů: 
Prostřednictvím služeb umožňujeme uživatelům řádně se zapojit do rodiny a společnosti a prožít tvořivý, plnohodnotný život. Při 
práci se zaměřujeme na pozitivní osobní zdroje a dovednosti uživatelů, kteří se tak naučí uvědomovat si své lidské stránky, 
přijímat je a dále rozvíjet a využívat pozitivní stránky. 
• Profesionalita: 
Všichni pracovníci musí splňovat profesní kriteria daná platnými zákony a dále se průběžně vzdělávají formou účastí na 
seminářích, supervizích, popř. jiných odborných akcí zaměřených sebezkušenostně nebo růstově. Pracovníci jsou flexibilní vůči 
uživatelům, respektují jejich individuální potřeby a službu jim přizpůsobují. Součástí profesionality našich pracovníků je i respekt 
vůči svým potřebám a možnostem. V průběhu služby pracovníci zohledňují kontext uživatele a pokud je to v jeho zájmu, 
spolupracují s dalšími organizacemi nebo odborníky. Pracovníci jsou vázání etickým kodexem a zásadou mlčenlivosti. 
 

 



 3 

2. Rok 2011 ve zkratce… 
 
 
 
 
 
Rok 2011 byl naplněn zejména zabydlováním organizace na nové adrese.  
 
 

 
 
Stabilizaci organizace významně napomohlo zapojení do projektu PERSONADROM, díky 
němuž firma Persona Grata v. o. s. zajistila finanční prostředky na dobu šesti měsíců na 
dvě pracovní místa pro naše pracovnice. Ty se tak díky tomu mohly věnovat fundraisingové činnosti a propagaci sdružení.  
 
V roce 2011 jsme se zaměřili zejména na dotovaný projekt Spokojená rodina. Ze zpětné vazby od uživatelů i spolupracujících 
odborníků vyplynulo, že toto je nejžádanější služba a zaslouží si tedy rozšíření, více energie a péče. V roce 2011 se také podařilo 
zajistit prostředky na pilotní realizaci projektu v Brně.  

I nadále potom poskytujeme další rozvojové aktivity jako jsou sebezkušenostní semináře.  

Protože jsme již na poli práce zejména s rodinou získali bohaté zkušenosti, rozhodli jsme se 
nabídnout je formou seminářů pro odbornou veřejnost. Sdružení je  od 8. 6. 2011 držitelem 
akreditace vzdělávací instituce pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních 
pracovníků. (Akreditace MPSV ČR č. 2011/0555-I). V současnosti jsou MPSV ČR akreditovány 
dva vzdělávací programy: Výcvik komunikace - Řekni to přímo (kurz je od 15. 9. 2011 
akreditován MPSV ČR pod číslem 2011/1278-PC/SP/VP) a Rodinné mapy: sociální  anamnéza a 
diagnostika rodiny (tento kurz je od 1. 9. 2011 akreditován MPSV ČR pod číslem 2011/0934-
SP). 
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3. Spokojená rodina 

 PRO KOHO? 

• pro rodiny v přechodné krizi (např. se vztahovými problémy, problémy se 
zaměstnáním rodičů)  

• pro rodiny s dětmi, které jsou vystavené konfliktům mezi rodiči, dlouhodobým rozvodovým 
sporům rodičů, konfliktům týkajícím se porozvodovému uspořádání péči o děti 

• pro rodiny s dětmi s poruchami chování, výchovnými problémy  

• pro rodiny s dlouhodobými problémy (rodiny dysfunkční, sociálně slabé, neúplné či jinak 
dlouhodobě hendikepované) 

• pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy sociálně rizikovým chováním některého z jejích členů 

 
  JAKÝ JE CÍL? 

 
• zdravý sociální a psychický růst rodin i jednotlivců 

• zmírnění dopadu problémů na členy rodiny 

• posílení vlastní hodnoty, motivace k převzetí zodpovědnosti sama za sebe a za své jednání, podpora samostatného 
rozhodování 

• schopnost využívat své skryté zdroje a přistupovat k sobě a ostatním s respektem  

• uspořádání vztahů v rodině, 

• podpora rodičovských kompetencí, posílení zdravé a optimální autority rodičů 
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CO NABÍZÍME? 

Program se skládá z individuální práce s jedincem a jeho rodinou a ze skupinové části.  
 
Individuální a rodinná terapie  

• minimálně 10 hodin individuálních nebo rodinných setkání s terapeutem 

• hledáme takové řešení problémů, které vyhovuje klientovi a pokud možno všem členům rodiny 

• terapeut je „pouze“ průvodcem na cestě, cíl si volí klient, případně rodina 

• nemůžeme změnit událost a situaci, můžeme pouze změnit jejich dopad na klienta a rodinu 

Skupinová část 

• při vstupu do programu mají uživatelé nárok na jeden 
skupinový program v rozsahu cca 15 hodin (bývá 
organizován jako jedno víkendové setkání) 

• zaměřuje se na prevenci destruktivního chování a podpoře 
života, který je v souladu s vnitřními touhami a potřebami 
a ve kterém je člověku dobře. 

• posiluje zodpovědnost za sebe a schopnost empatie, 
podporuje přímou komunikaci, dovednost odmítnout 

• vnímání a posilování vlastní hodnoty 

• základní pojmy programu jsou komunikace, sebeúcta (vlastní 
sebepojetí), přijetí své jedinečnosti i v okamžicích stresu, 
respektování hranic svých možností a respekt k ostatním 
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O přijetí zájemce do programu může požádat sám uživatel, případně kurátor městské části, u něhož je uživatel v péči. Přijímání 
probíhá při osobní schůzce, které se účastní uživatel (případně se svým zákonným zástupcem) a pracovníci programu.  
Uživateli pracuje s klíčovým terapeutem, se  kterým probíhají individuální setkání. Individuální terapie je dotována 10 hodinami, 
v rámci kterých si uživatel může přizvat rodinné příslušníky. Pokud je rodina k terapii přizvána, na práci se podílejí dva terapeuti, 
sám klíčový pracovník a druhý nezávislý odborník. Skupinový program je veden dvěma terapeuty a odborným asistentem.  
 
Program pro pražské klienty plně hrazený z dotací magistrátu hl. města Prahy a městské části Praha 10 absolvovalo 18 rodin (36 
klientů).  
Program v roce 2011 také dotoval magistrát města Brna, kde jsme jej za pomoci dvou externích lektorů, Mgr. Jeane Štelclové a 
Petra Jelínka, realizovali pro 20 klientů s trvalým bydlištěm v Brně.  
 
Zkušenost s realizací projektu v dalším městě nás natolik motivovala, že jsme se pokusili pro následující rok 2012 hledat 
prostředky nejen pro „pražský“ projekt, ale také pro několik dalších oblastí České republiky (mělo by se jednat o oblast Brno, 
Krnov, Bruntál a Mělník – jsou to oblasti, ve kterých jsme vyškolili své externí spolupracovníky).  
 
Vzhledem k velkému zájmu o tento program jak ze strany uživatelů, tak ze strany kurátorů pro děti a mládež či pracovníků 
OSPOD, rozhodli jsme se na projekt Spokojená rodina soustředit a snažit se maximálně navýšit jeho kapacity v roce 2012, kdy 
předpokládáme kapacitu 80 klientů.  
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4. Programy prevence rizikového chování pro žáky ZŠ a studenty SŠ 
 

o zaměřeno na prevenci rizikových jevů (závislosti, šikana, agresivní chování, předčasná sexualita) 
o změna komunikace v kolektivu 
o posílení sebeúcty jednotlivců, budování vzájemného respektu 

 
 

listopad 2011: Sebeúcta – Řekni to přímo 
– program pro skupinu dětí z dětského domova v Brně, ve spolupráci s občanským 

sdružením Janus, o. s. (sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim, www.janus-os.cz) 
 

 
 
 
5. Rozvojové aktivity 
Semináře pro laiky i odborníky, kteří se chtějí dále vzdělávat, poznávat sami sebe či změnit dopad těžkých životních situací 
pomocí zážitkových programů. 
Tématy těchto seminářů jsou např.: sebeúcta, svoboda, respekt, ztráty, smrt, rodinné vztahy. 
Tyto semináře jsou plně hrazené účastníky.  
 

V roce 2011 bylo realizováno: 

leden – červen: Výcvik lektorů programu Sebeúcta – Řekni to přímo (ve 
spolupráci s IVS ČR) 

duben: Sebeúcta – řekni to přímo, výcvik komunikace pro děti     

květen: Rodinné mapy 

říjen: Rodinná rekonstrukce Martiny Š. 
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6. Personální a organizační zajištění projektů 

 
Odborný garant 
Mgr. Rebeka Trepačová 
 
Personální zajištění 
• Mgr. Iva Rainerová – předsedkyně sdružení  
lektor a terapeut programu Spokojená rodina 
vedení seminářů a skupinových programů  
 
• Mgr. Klára Konvalinová – statutární zástupce 
lektor a terapeut programu Spokojená rodina 
vedení seminářů a skupinových programů  
 
• Ester Karasová – člen výboru o. s. 
administrativa projektů a vyúčtování  
účetnictví 
 
Lenka Ságnerová 
lektor a terapeut programu Spokojená rodina 
 
Mgr. Jeane Štelclová 
lektor a terapeut programu Spokojená rodina Brno 
 
Petr Jelínek 
lektor a terapeut programu Spokojená rodina Brno 
 
Externí spolupracovníci 

• Mgr. Lubica Lichorobiecová – vedení seminářů  
• Mgr. Martina Šotková – odborný právní poradce (dobrovolnice) 
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7. Vize do budoucna 
 
 
V roce 2011 se nám podařilo ještě jasněji vyprofilovat směr organizace.  
Člověk člověku, o. s. by měl v příštích letech soustředit svou činnost na dva základní proudy: program Spokojená rodina, který 
obsahuje terapeutickou péči o rodinu, a na vzdělávací aktivity pro profesionály i laiky. 
 
Pro první pilíř jsme se zaměřili zejména na zajištění finančních prostředků pro realizaci programu a na proškolení kolegů ze směru 
transformační systemické terapie, kteří by program realizovali i jiných oblastech ČR. Předpokládaná kapacita projektu v roce 2012 
je 80 klientů. 
 
Co se týká druhého pilíře naší činnosti, zajistili jsme akreditaci u MPSV ČR a budeme tak moci nabízet vzdělávací aktivity v roce 
2012 nejen laikům a pracovníkům všech pomáhajících profesí, ale také cíleně odborníkům z řad sociální práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

  8. Hospodaření za rok 2011     
        
 Hrazeno ze zdrojů o. s.   projekt Spokojená rodina   
  Náklady na provoz   hrazeno z darů:   
  spotřeba materiálu 5 390,00 Kč   Náklady na provoz  
  elektřina 0,08 Kč   elektřina (MHMP) 4 000,00 Kč 
  ostatní služby 28 282,09 Kč   nájem (MHMP) 19 000,00 Kč 
  nájem 75 385,62 Kč   telefon (MHMP) 1 000,00 Kč 
  telefon, internet 19 086,06 Kč   lektorné (MHMP) 53 300,00 Kč 
  lektorné 45 850,00 Kč   nájem (mag. Města Brna) 28 000,00 Kč 
  bankovní služby 2 310,00 Kč   lektorné (mag. Města Brna) 61 250,00 Kč 
  Mzdové náklady    DPP (mag. Města Brna) 21 000,00 Kč 
  Mzdy 101 404,00 Kč   DPP (MHMP) 5 600,00 Kč 
  Zákonné sociální pojištění 32 641,00 Kč    29 000,00 Kč 
      Dárci  
  celkem 310 348,85 Kč   mag. města Brno 110 000,00 Kč 
      mag. hl. m. Praha 80 000,00 Kč 
  Výnosy o. s.    anonym 3 150,00 Kč 
  Poplatky za semináře 303 425,00 Kč     
  anonymní dárce 7 000,00 Kč  hrazeno z dotací:  
  Členské příspěvky 700,00 Kč   Náklady na provoz  
  Úroky 123,08 Kč   lektorné 29 000,00 Kč 
        
  celkem 311 248,08 Kč   Dotace  
      MČ Praha 10 29 000,00 Kč 
  bilance 899,23 Kč     
      projekt celkem náklady: 222 150,00 Kč 
      projekt celkem příjmy: 222 150,00 Kč 
        
      bilance: 0,00 Kč 
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…za finanční podporu v roce 2011 děkujeme 
 

Persona Grata, o. p. s.        Magistrát hl. m. Prahy 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městská část Praha 10      Magistrát města Brna 
 
 
 
 
 
 
 
…za spolupráci v roce 2011 děkujeme 
 

Institut V. Satirové ČR 
 
 
 
 
 

Děkujeme všem kurátorům a pracovníkům OSPOD jednotlivých městských částí za vřelou spolupráci. 


