Základní údaje

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Sídlo

jsem rád, že vás opět mohu pozvat k prolistování nebo i přečtení
naší pravidelné výroční zprávy.

V posledních letech nějak přibylo nejistot a strachu kolem nás. A s tím, co se
děje v našich srdcích, domovech, za naším plotem nebo za hranicemi naší země se
musíme každodenně potkávat a potýkat. Jednou z jistot bez nadsázky je i naše malá
Anima. Ještě stále stojí v kopci pod kostelem svatého Apolináře. Vedle botanické zahrady. jen nám tu v posledních letech přibývá tolik terapeutické práce, že je často naše
kapacita přeplněna. Proto musíme sestavovat pořadníky nebo odesílat klienty jinam. Je
to smutná realita těchto časů. Každý den se ukazuje, jak je stále málo terapeutických
míst nejen pro dospělé, ale hlavně pro děti.
Máme za sebou další velmi náročný rok. Chtěl bych zde poděkovat svému týmu za
perfektní odvedení odborné a nelehké práce.
Všem klientům chci popřát, aby ve svém hledání našli své průvodce a terapeutickou
péči, kterou zrovna potřebují.
Díky také patří všem, kteří nás tento rok podpořili.
A to jak finančně, tak i morálně.

					

		

Telefon: 777 113 387
E-mail: info@anima-terapie.cz
Web: www.anima-terapie.cz

L 6151 vedená u Městského soudu v Praze
Dne 11. 2. 2016 jako Zapsaný ústav
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Odbornost a kvalita služeb
Certifikace, registrace
Registrovaná sociální služba Poradna pro rodiče a děti (typ služby Odborné sociální poradenství).

Registraci provedl Magistrát hlavního města Prahy dne 14. 11. 2007.
Certifikovaná protidrogová služba (typ služby Ambulantní léčba). Certifikaci udělila Rada vlády pro
koordinaci protidrogové politiky s platností do 14. 11. 2022. Certifikát číslo 599/2018.
Anima - terapie, z.ú. je držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona
č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
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Naše služby

Závislost je nemoc, kterou netrpí pouze jednotlivec sám, ale rovněž jeho
blízké okolí, všichni, kdo jsou s ním nějak spojeni, ať už jsou to kolegové v práci či přátelé. Nejvíce však trpí jeho nejbližší, a to jeho rodina.
Poskytujeme komplexní psychoterapeutickou péči celému rodinnému systému, nabízíme téměř všechny formy psychoterapeutických ambulantních
služeb. Pro děti i s prvky stacionární péče.
Naše dveře jsou otevřené nejen klientům s problematikou závislosti, ale
i osobám, které pro své jiné psychické obtíže vyhledávají odbornou psychoterapeutickou pomoc. Jsme zařízení, kde pracujeme i s doporučenou
a nařízenou péčí převážně v programu rodinné terapie.

Rodinná a párová terapie
je naším hlavním odborným programem. Jde o sezení všech členů rodiny
a terapeutického páru určené těm, kteří
cítí, že problém jednoho či více členů
rodiny zasahuje do života celého rodinného systému.
Párová terapie je určena pro páry, které
se ocitly v krizi, mají pocit selhání či nenaplnění v těchto vztazích. S rodinou,
manželským, nesezdaným i registrovaným párem pracuje terapeutická dvojice a reflexní tým.
Tým pro rodinnou terapii je složen
z 6. pracovníků Animy v těsné spolupráci s 5. kolegy ze Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii (Klinika
adiktologie VFN). Takto spojený tým je
multiprofesní-lékaři, psychologové, pedagogové a sociální pracovníci-a kromě specializace v rodinné terapii mají
jeho členové teoretické a metodologické zázemí v dalších psychoterapeutických směrech.

Individuální terapie
je intenzivní forma setkávání. Intimní
prostředí, které umožňuje velkou míru
otevřenosti a hloubky, přispívají k velké
efektivitě tohoto způsobu práce. Je určena především klientům se závislostí
a všem, kteří se cítí v nepříznivé životní tísni, cítí úzkost, strach, poruchy ve
vztazích, komunikaci, trpí depresemi
a jinými psychickými potížemi, cítí pocity přetížení.

Skupinová terapie
využívá k léčbě vznikající a rozvíjející se vztahy a interakce mezi jednotlivými členy skupiny a terapeuty. Skupina nabízí možnost nahlédnout na problém z více úhlů, zvažovat
různé přístupy a různá řešení, dokáže motivovat jednotlivce k vysokému nasazení, násobit
schopnosti a dovednosti jednotlivých členů.

••• Dětské skupiny D-klan I., D-klan II. a individuální práce s dětmi 6 až 14 let
Dvě skupiny DkI. 6–10 let a DkII. 11–14 let jsou místem pro děti ohrožené závislostí v rodině, kam
mohou bez obav přijít se svými obtížemi, se kterými se potýkají v rodině, ve škole, v životě.
Do programu patří i víkendové výjezdy, letní tábor. Tyto intenzivní pobytové programy prohlubují
ozdravné procesy a individuální práci s dětmi.
Individuální práce s dětmi je určena pro děti v různých nesnázích, potřebující větší a individuální péči,
než je poskytována na skupinách. Jde o krátkodobé i dlouhodobé procesy řešení aktuální situace
dítěte a hledání cest, jak pomoci i rodičům. Terapie je propojená s péčí ve skupině.

••• Skupina pro dospívající K2 ve věku 15 až 18 let
je psychoterapeutický prostor, částečně navazující na dětskou skupinu D-klan. Dospívající sdílejí
svoje potíže i radosti ze života, ze všech svých vztahů nebo ze školy. Mladí lidé přicházejí se zkušenostmi s experimenty nebo závislostmi-drogy, alkohol, automaty, PC. S tíhou závislosti v rodině, kde
někdo hraje, pije, bere návykové látky.
V průběhu roku uskutečňujeme dva intenzivní společné výjezdy v délce prodlouženého
víkendu 3–4 dny. Tyto pobytové aktivity prohlubují a zintenzivňují celoroční terapeutickou
práci.

••• Arteterapeutická skupina pro mladé
je specifickou skupinou pro věkovou kategorii
15–21 let. Tuto skupinu jsme v létě nově otevřeli
pro mladé lidi, kteří zoufale jinde hledali místo
na psychoterapii. Tematicky jde o experimenty
s návykovými látkami, vlastní sexuální identitou,
s výraznými suicidálními tendencemi, sebepoškozováním a celkovým sociálním vyloučením.
O letních prázdninách proběhl intenzivní týdenní arteterapeutický program, na který navazují
půldenní programy jednou za tři týdny.

••• skupiny pro závislé a abstinující
probíhají každý rok, a to kontinuálně již 22 let.
Jsou to čtyři intenzivní tříměsíční terapeutické skupiny pro látkové i nelátkové závislosti. Skupiny
jsou motivační a podporující abstinenci. Jedná
se o mužské skupiny.

Dále probíhají dvě celoroční růstové skupiny s důrazem na podporu abstinence
a celkové psychické kondice. Na závislost se díváme jako na symptom, se
kterým pracujeme v kontextech životních
příběhů. V jedné ze skupin se k práci
používají také arteterapeutické techniky.
Jde o skupiny smíšené ve věku od 18 let.

naše programy
Terapie osob závislých na návykových
látkách a jejich blízkých
je unikátní a ojedinělý projekt s dlouholetou tradicí, založenou již v roce
1968(v rámci VFN) docentem Jaroslavem Skálou a Jitkou Vodňanskou, předními osobnostmi české psychoterapie
a adiktologie. Od roku 1994 již pod
hlavičkou Animy.
Poskytujeme ambulantní poradenské
a terapeutické služby pro závislé osoby
a jejich blízké.
Nabízíme služby nejen lidem, kteří se
potýkají s vlastní závislostí, ale také
těm, kteří poblíž závislého žijí, rodinným příslušníkům.
Poskytujeme skupinovou i individuální
péči dětem a dospívajícím, zejména
z rodin, kde se vyskytuje závislost u rodičů na alkoholu a jiných návykových
látkách.
Nově příchozím klientům pomáháme
zorientovat se v jejich situaci, diagnostikovat jejich obtíže a hledáme pro ně
vhodný terapeutický program.
Program financují: Sekretariát Rady
vlády pro koordinaci prodidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Magistrát hlavního města Prahy,
Městská část Praha 2
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Celkem využilo v roce 2021 služeb projektu 623 klientů, což je o 10,5 % více
než v roce 2020, kdy to bylo celkem 564
klientů. Zároveň v roce 2019 to bylo 620
klientů, což je dlouhodobě maximální
naplnění kapacity služeb ambulantního
projektu. Většina klientů, kteří využívali terapeutické služby během roku 2021, zahájili léčbu již v předešlém roce, noví klienti
tvořili 46 % z celkového počtu klientů.
Největší nárůst výkonů byl o 44 % u individuálních terapií, protože individuální
kontakt byl pro klienty „nejbezpečnější“, docházelo k nejmenšímu omezení
a rušení domluvených termínů. Výrazný
nárůst byl také v programu skupinové
terapie, protože jsme reagovali na zhoršený stav mladistvých a dětských klientů
v důsledku omezení v roce 2020 a pro
rok 2021 jsme rozšířili práci se skupinami
o intenzivní ambulantní skupinový program v době letních prázdnin i ve školním
roce. Výsledkem toho byl 42% nárůst
kontaktů v programu skupinové terapie
ve srovnání s rokem 2020, který započal společenskou izolaci a stal se tak pro
psychiku nejen mladistvých a dětských
klientů devastující. V programu rodinné
terapie došlo k nárůstu výkonů o 17 % ve
srovnání s předešlým rokem.
Velmi podobný jako v roce 2020 je i za
uplynulý rok objem klientů s tématikou
vlastní závislosti, téměř 30 % z celkového počtu klientů. Ostatní klienti využívali
služeb zařízení z důvodu závislosti blízké
osoby nebo ohrožení závislostí. Struktura
závislých klientů zůstala velmi podobná
struktuře v minulých letech. Z klientů se
závislostním chováním (179 klientů) byla
převážná část mužů (68 %) a ze závislých
klientů převažují klienti s alkoholovou závislostí nad drogovou (alkohol 64 %).
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Z hlediska věku je proto nejpočetnější skupinou závislých klientů kategorie muži nad
30 let – 57 % z celkového počtu závislých, dále pak kategorie závislých žen nad 30 let
bylo 27 %, mladistvých a dětských závislých klientů do 18 let bylo pouze 4 %. Toto je
dlouhodobý trend – podíl klientů ambulantních služeb projektu, který reflektuje nabídku terapeutické péče pro jednotlivé cílové skupiny. Terapeutická práce s neuživateli,
kteří jsou převážně příbuznými a blízkými osobami závislého, je zaměřena na jejich
podporu a motivaci závislých osob k léčbě. Příbuzní a osoby blízké mohou mít vliv na
rozvoj závislosti, ale ještě větší mají vliv na léčbu závislosti rodinného příslušníka. Z celkového počtu klientů v roce 2021 bylo 70 % klientů neuživatelů (438 osob), s tím, že
největší počet neuživatelů (66 %) tvoří klienti rodinných terapií, příbuzní, kteří tvoří
zázemí závislých osob.
Meziroční nárůst v počtu klientů i výkonů ukazuje na stabilizaci služby i v době celospolečenské krize. Navzdory všem omezením došlo k enormnímu 30,5% nárůstu celkového času věnovanému klientům v roce 2021.

Rodinná terapie látkově a nelátkově závislých osob
Tento projekt je zaměřen na intenzivní a komplexní rodinnou terapii
pro rodiny, kde se vyskytuje jakákoliv závislost u jakéhokoliv rodinného příslušníka. Tato péče v sobě zahrnuje soubor rodinných terapií přímo v našem zařízení a primárně 10 čtyřdenních výjezdů vždy pro tři rodiny najednou. Na těchto výjezdech se jedná o intenzivní vícerodinnou
terapii, která probíhá komunitním způsobem. Vždy mimo Prahu. Rodiny
v tomto prostoru dostávají jak samostatnou péči, tak mohou zažívat
společné sdílení a podporu všech zúčastněných. O každou ze tří
rodin se stará tříčlenný terapeutický tým a k dispozici všem rodinám
je odborný pracovník, který pracuje s dětmi, pokud nejsou zrovna
na terapii. Ne vždy je přítomnost dětí na terapeutickém sezení
vhodná, vzhledem k probíranému tématu nebo k délce práce.
Rok 2021 je navazující na rok 2020, uskutečnili 5 výjezdových
setkání a s nimi spojené návazné terapie. Projekt bude dále pokračovat v první půlce roku 2022.
Projekt „Rodinná terapie látkově a nelátkově závislých osob“, reg. č.
CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011286 je spolufinancován Evropskou
unií z Operačního programu Zaměstnanost.

Integrativní rodinná terapie – odborná publikace:
„V roce 2021 byl zahájen další projekt spolufinancován
Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem tohoto projektu je vytvořit odbornou publikaci, která bude sloužit jako metodická podpora zástupcům sociálních odborů jednotlivých městských části hlavního
města Prahy, a také poskytovatelům a zadavatelům
sociálních služeb pro rodiny a děti a dalších služeb
na podporu sociálního začleňování při výkonu jejich odborné činnosti a poskytování přímé podpory sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením
ohroženým rodinám, které tvoří děti, mladiství,
jejich rodiče a další osoby vykonávající nezbytnou péči o ně.
Realizace bude probíhat po dobu 22 měsíců,
počas kterých se uskuteční několik setkání s cílovou skupinou projektu. Dne 15. října 2021
proběhlo první setkání, formou kulatého stolu,
v rámci kterého byly účastníci uvítaní a postupně seznámeni s bližšími cíli a s následujícím
postupem procesu psaní.
Integrativní rodinná terapie – odborná publikace“,
reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017180“

Terapeutická práce s rodinami ve spolupráci s institucí OSPOD
je projekt, ve kterém poskytujeme komplexní ambulantní léčebnou péči disfunkčním rodinám, které se v důsledku obtížné životní situace ocitly ve spolupráci s 0SPOD a je
jim terapeutická péče nařízena nebo doporučena. Vytváříme funkční způsob práce
s rozpadajícími se rodinami. Nejčastěji je naše péče doporučena orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nebo přímo soudem. Ti společně s odborníky
hledají efektivní způsob spolupráce s rodinami, kde je nutná pro změnu
rodinného prostředí intervence odborníků více institucí současně. Cílem
je koordinace procesů, které členům rodiny pomohou řešit aktuální
situaci a předcházet dalším problémům v budoucnu. Nejčastějšími
klienty jsou „rozpadající“ se rodiny v různé fázi dlouhodobého rozvodového řízení. Obtížná situace pro rodiče má téměř vždy zásadní
negativní dopad na děti.
Největší část klientů procházejí rozvodovým řízením a žádoucí je
nastavit další péči o děti, především dlouhodobou péči po rozvodu.
Rodiče vedou často protrahované soudní spory o střídavou péči, kterou
druhý rodič odmítá. Děti mají zajištěnou péči a potřeby, oba rodiče se
intenzivně starají, ale vystavují dítě vzájemným hostilním emocím, konfliktům a manipulaci, nechtějí se domluvit a přesvědčují soudy, kdo je „lepší
rodič“ především tím, že ostrakizují druhého rodiče z péče o dítě. Terapeutickou péči konzumují jako důkaz pro soud o naplňování doporučení, ale
ochota ke změně je minimální, chtějí vyhrát spor nad druhým rodičem. Při
terapii usilujeme o minimalizaci negativních dopadů nenávistného chování
rodičů na dítě a vytváříme prostor pro nekonfliktní komunikaci mezi rodiči
s tím, že si budou časem schopni předávat dítě bez konfliktů.
Program financují: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 2
Celkový počet klientů byl 137 osob, z toho 60 nezletilých klientůdo
18 let. Počet rodin, kterým byla poskytována péče v rámci projektu
bylo 46. Spolupracovalo s námi 33 sociálních pracovníků a kurátorů oddělení OSPOD a 2 soudci.
Spolupráce s institucemi probíhala s OSPOD Praha 2 a Praha 4,
dále Praha 1, Praha 3, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 10, Praha 11, Praha 15, Praha 18, Praha – Západ a OSPOD Mladá Boleslav. Ze soudů probíhala spolupráce s Městským soudem
pro Prahu 4 a Městským soudem pro Prahu 9.

Jsme výukové pracoviště s dlouholetou tradicí, které nabízí ucelený program stáží a odborných praxí. Studenti VŠ, účastníci psychoterapeutických výcviků a kolegové z jiných pracovišť
se účastní terapeutických sezení skupinové terapie, rodinné terapie, dětských skupin a výjezdů
jako součást reflexního týmu. Jedná se především o dlouhodobé stáže-měsíční až roční a krátkodobé výukové (jen několik rodinných terapií).

Výcviky v integrativní rodinné terapii
Anima-terapie organizuje výcviky od roku 2011. První dva běhy (zahájeny v letech 2011 a 2014)
prošlo celkem 39 účastníků, z toho 30 kolegů úspěšně absolvovalo závěrečnou obhajobu a získali
certifikát rodinného terapeuta. Od roku 2017 běží třetí běh výcviku, kterého se účastní 21 kolegů.
V roce 2021 jsme zahájili další, 4. běh výcviku, do kterého nastoupilo 32 frekventantů.
Výcvik patří mezi tři komplexní vzdělávací programy rodinné terapie, které akredituje Společnost
rodinných terapeutů SOFT.

Již osmým rokem spolupracujeme společně s kolegy ze Střediska (Klinika adiktologie VFN) seminární formou s 3. lékařskou fakultou při výuce studentů v práci s rodinnými systémy. Výuka
je zaměřena na seznámení studentů s rodinnou terapií, její historií ve světě i u nás a hlavními
představiteli, společně modelujeme práci s rodinou při konzultaci.

Lektorský tým pracuje ve složení Zdeněk Macek, Šárka Palečková Pešková, Jan Hovorka, Jarmila Tolimatová, Eva Libánská a Jiří Kokrda. Jako supervizoři pracují Pavel Bém a Jitka Vodňanská,
která je zároveň odborným garantem výcviku.

Vzdělávání, Institut Petra Boše a výcvik v integrované rodinné terapii

Jak jsme hospodařili

rozvaha 2021

Přehled dotací, výnosů a nákladů roku 2021

Aktiva (v Kč)

Výnosy (v Kč)

Odběratelé

Státní dotace a granty
Rady vlády ČR*
MHMP sociální služba
MPSV - podpora rodiny

929 000
1 050 000
326 015

18 165

8 179

22 711

34 758

Bankovní účet

1 781 854

2 117 206

Celkem

1 822 730

2 160 143

1. 1. 2021

31. 12. 2021

1 307 000
172 000

Pasiva (v Kč)

Úřad městské části Praha 2

234 930

Účet výsledku hospodaření

353 000

Nerozdělený zisk

OPZ – Integrativní rodinná terapie

1 133 032
264 829

Veolia

90 000

Vlnasová

1 680

Svobodová

5 000

Ostatní

850

Příjmy od klientů
Terapie + primární prevence
Příspěvky rodičů na pobyty dětí

131 450
26 800

Ostatní zdroje
Mimořádné výnosy, úroky BU
Celkem

794
6 026 380

*sRV KPP sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Náklady (v Kč)
Mzdové náklady (hrubé mzdy 4,70 úvazku)

2 844 955

OON (DPČ,DPP)

1 109 116

Zákonné sociální, zdravotní pojištění

1 204 504

Služby
Spotřeba energie
Materiálové náklady
Finanční náklady (poplatky za vedení účtu)
Celkem

Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci

Dary

906 564
59 280
104 913
8 630
6 237 962

0

Pokladna

MHMP – podpora rodiny

Operační program zaměstnanost

0

31. 12. 2021

Poskytnuté zálohy

Magistrát hl. města Prahy

MHMP grant sociální služba

1. 1. 2021

Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
Nároky na dotaci

-20 568

-211 581

704 580

684 012

36 193

34 965

-4 372

-4 472

0

0

-90

0

0

0

Jiné závazky

260 000

260 000

Výnosy příštích období

846 987

1 397 219

0

0

1 921 150

2 160 143

Dohadné účty pasivní
Celkem

Vedení účetnictví: podvojné účetnictví dle zákona 563/1991Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. vedené externí účetní.
Účetní období: kalendářní rok. Způsob oceňování: pořizovací cenou.
Zapsaný ústav vykonává pouze hlavní činnost.
Zapsaný ústav nemá podíl v jiných účetních jednotkách.
Úvěry, půjčky, poskytnuté záruky a ostatní plnění: v roce 2021 nebyly poskytnuty.
Dlouhodobý majetek: v roce 2021 ústav neměl dlouhodobý hmotný ani finanční majetek.
Způsob oceňování majetku a závazků: v pořizovací ceně včetně případné dopravy,
montáže a zprostředkování.
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: denní kurz ČNB.
Závazky: ústav nemá závazky kryté dle zástavního práva, nevyúčtované závazky a ani
závazky po lhůtě splatnosti.
Pohledávky: ústav nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.
Rezervy: nebyly vytvářeny.
Zaměstnanci: k 31. 12. 2021 měl ústav 6 zaměstnanců v HPP a 15 zaměstnanců s DPČ.
Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců byl 5,93.
Osobní náklady v roce 2021: 5 173 268,- Kč
Účetní závěrka sestavena dne: 14. 4. 2022

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

