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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 2012 
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, 
pomáhají v osobním růstu, motivují je k převzetí 
zodpovědnosti za svůj život, učí je respektu k sobě 
i druhým, pomáhají nacházet harmonický a vyrovnaný 
vztah mezi partnery, v rodině mezi rodiči a dětmi, 
i rodiči navzájem.

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. 
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V roce 2012 jsme se zaměřili zejména na dotovaný 
projekt Spokojená rodina. Projekt určený ohroženým 
rodinám je hlavním pilířem nabízených služeb 
občanského sdružení Člověk člověku. 

Zájemci z laických řad se mohli zúčastnit i dalších 
rozvojových aktivit, jako jsou sebezkušenostní 
semináře. 

Letos jsme poprvé do nabízených služeb zahrnuli 
také vzdělávací aktivity pro pracovníky pomáhajících 
profesí. V současnosti jsou MPSV ČR akreditovány 
dva vzdělávací programy: Výcvik komunikace – Řekni 
to přímo určený pracovníkům v sociálních službách 
a sociálním pracovníkům a Rodinné mapy: sociální 
anamnéza a diagnostika rodiny pro sociální pracovníky.

2. Rok 2012 ve zkratce…



Předchůdcem tohoto projektu je probační program 
pro mladistvé, který probíhal do roku 2008. Od roku 
2008 je realizován projekt Spokojená rodina 
a kontinuálně probíhá až do dneška. Poskytuje služby 
na území hlavního města Prahy a je financován MPSV, 
Magistrátem hl. m. Prahy, městskými částmi hlavního 
města Prahy a v minulých letech i magistrátem města 
Brna. V roce 2012 program financovalo MPSV ČR, 
odbor prevence kriminality Magistrátu hl. m. Prahy 
a dotace z městských částí Praha 1 a 4.
V roce 2012 projekt Spokojená rodina absolvovalo 
56 klientů ze 38 rodin. Program se skládal z individuální 
práce s jedincem a jeho rodinou a ze skupinové části. 

Individuální a rodinná terapie 
Tato část obsahovala minimálně 10 hodin individuálních 
nebo rodinných setkání s terapeutem. Při práci hledáme 
takové řešení problémů, které vyhovuje klientovi 
a pokud možno všem členům rodiny a terapeut plní 
„pouze“ roli průvodce na cestě, cíl si volí klient, případně 
rodina. Vycházíme z předpokladu, že 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). Náplň 
je zaměřena 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. 
Cílem skupinových programů je upevnit vnímání vlastní 
hodnoty a její posilování.

Přijetí do programu 
O přijetí 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. Uživatel pracuje 
s klíčovým terapeutem, se kterým probíhají individuální 
setkání. 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.

3. Spokojená rodina
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Indikací k zařazení klienta do programu bylo v roce 
2012 převážně nekompetentní, případně rizikové 
chování rodičů směrem k dětem a hrozící dopad 
na jejich chování, případně náznaky rizikového chování 
u malých dětí. V jednom případě byl důvodem 
k zařazení do programu dopad rozpadu rodiny (vztahy, 
které ohrožují vývoj dítěte, psychické následky u dětí 
i rodičů…), v dalších případech se jednalo o změny 
dopadu krizových událostí v rodinném životě (úmrtí 
v rodině, trestná činnost matky), která měla nepříznivý 
vliv na nezletilého. V dalším případě byl program 
nezletilému klientovi soudně určen a i tehdy byl 
do práce zapojen jeden z rodičů – konkrétně matka. 

V roce 2012 program zcela dokončily všechny rodiny. 
Výsledky byly velmi dobré: u rodičů jsme zaznamenali 
výrazné posílení kompetentního chování směrem 
k dětem, byla posílena jejich zdravá autorita, byly lépe 
nastaveny hranice. U dospělých, kteří prošli obtížnou 
životní situací (úmrtí partnera, odsouzení, nevěra) jsme 
zaznamenali postupné vyrovnání se s obtížnou situací 
a její akceptaci, zmírnění dopadů obtížné situace na 
současnost. V několika případech by byla vhodná další 

práce s rodinou nebo s jednotlivými členy, ve dvou 
případech je nutná další práce s nezletilými dětmi. 

V průběhu roku 2011 a 2012 bylo také v rámci 
skupinové práce s dětskými klienty provedeno výzkumné 
šetření mezi dětmi z programu i jejich rodiči, které 
vedl PhDr. Ondřej Sekera, PhD. z Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity. Toto šetření se stalo součástí 
učebního textu s tématem komunikace pedagogů 
s dětmi. (Text vyšel v knize Sekera, O.: Potenciál 
humanistické terapie v přípravě sociálních pedagogů. 
Ostrava 2012, Ostravská univerzita v Ostravě. 
Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7464-206-7.)



Semináře pro laiky i odborníky, kteří se chtějí dále 
vzdělávat, poznávat sami sebe či změnit dopad těžkých 
životních situací pomocí zážitkových programů. Tématy 
seminářů jsou především sebeúcta, respekt k sobě 
i ostatním, zdravé vztahy. Semináře jsou plně hrazeny 
účastníky.

V roce 2012 bylo realizováno:
• duben: Sebeúcta – Řekni to přímo, výcvik 

komunikace pro dospělé.  Program podporuje přímou 
komunikaci s cílem zvyšování sebedůvěry a sebeúcty, 
zodpovědnosti sama za sebe, schopnosti vciťování 
a schopnosti odmítnout. Je orientovaný na akci 
a naučené dovednosti jsou použitelné ve všech 
oblastech života.

• únor–červen: Meditační a sebezkušenostní 
podvečery, 10 setkání uzavřené skupiny

 V období od února do června proběhlo 10 více 
méně pravidelných úterních setkání pro uzavřenou 
sedmičlennou skupinu. Náplní byla vždy práce 
na jednom tématu, které přinesli účastníci sami. 
Náplní večerů byla vždy řízená imaginace na dané 
téma a pak tvořivá a růstová práce.

4. Rozvojové aktivity
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Dva semináře jsou akreditovány u MPSV ČR a jsou tak 
registrované jako další vzdělávání pro sociální pracovníky 
v rámci celoživotního vzdělávání.

Výcvik komunikace: Řekni to přímo je dvoudenní 
seminář pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 
službách a zaměřuje se na komunikaci ve stresu, 
pomáhá profesionálům detekovat stresovou pozici 
klienta a prakticky učí, jak s klientem komunikovat.

Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika 
rodiny je seminář určený sociálním pracovníkům, které 
seznámí s praktickou metodou rodinného mapování, 
na jejímž základě přehledně zaznamenají rodinnou 
anamnézu a získají podklady k diagnostickým závěrům. 
Součástí je nejen teoretická část, ale také část praktická 
a sebezkušenostní.

SEMINÁŘE REALIZOVANÉ V ROCE 2012:

• duben: Rodinné mapy: sociální anamnéza 
a diagnostika rodiny

• květen: Rodinné mapy: sociální anamnéza 
a diagnostika rodiny

• červen: Rodinné mapy: sociální anamnéza 
a diagnostika rodiny

• srpen: Výcvik komunikace – Řekni přímo
• září: Rodinné mapy: sociální anamnéza a diagnostika 

rodiny
• listopad: Výcvik komunikace – Řekni přímo
• prosinec: Rodinné mapy: sociální anamnéza 

a diagnostika rodiny
 

5. Vzdělávací akce pro odborníky



• 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 a vyúčtování projektů
účetnictví 

• Mgr. Martina Šotková – odborný právní poradce 
(dobrovolník)

6. Personální a organizační zajištění projektů
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7. Hospodaření 2012
PROVOZ SDRUŽENÍ

NÁKLADY:

 spotřeba materiálu 30 357 Kč
 spotřeba elektřiny 32 849 Kč
 ostatní provozní náklady 57 324 Kč
 nájemné 61 750 Kč
 telefon, internet 8 926 Kč
 lektorné 20 700 Kč
 bankovní služby 2 478 Kč
 mzdové náklady 3 000 Kč

celkem  217 385 Kč

VÝNOSY:
  
 poplatky semináře 176 415 Kč
 členské příspěvky 1 200 Kč
 sponzorské dary na provoz (převedeno z r. 2011) 17 722 Kč
 dar Městské části Praha 10 na provoz
 dětské terapie 20 000 Kč
 úroky na běžném účtu 213 Kč

celkem  215 550 Kč

PROJEKT SPOKOJENÁ RODINA

NÁKLADY:

 spotřeba materiálu 1 212 Kč
 spotřeba elektřiny 12 500 Kč
 nájemné 29 000 Kč
 telefon, internet  5 000 Kč
 lektorné 242 500 Kč
 účetní, administrativa 7 000 Kč
 koordinace projektu 12 000 Kč

celkem  309 212 Kč

DOTAČNÍ PŘÍSPĚVKY:
  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí 159 212 Kč
 Magistrát hl. města Praha 80 000 Kč
 Městská část Praha 1 45 000 Kč
 Městská část Praha 4 25 000 Kč

celkem  309 212 Kč



V roce 2012 došlo ke stabilizaci nabídky občanského 
sdružení. Díky nové legislativě nás v roce 2013 čeká 
zejména příprava změny právní subjektivity. Jako 
nejvhodnější se jeví přeměna na obecně prospěšnou 
společnost.
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.

ZA FINANČNÍ PODPORU V ROCE 2012 
DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Magistrátu hl. m. Prahy (oddělení prevence kriminality)
Městské části Praha 1
Městské části Praha 4
Městské části Praha 10

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

8. Vize do budoucna
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