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Pomáhá při duševním
  onemocnění ...



Vážená paní, Vážený pane,

tato výroční zpráva by Vás měla seznámit s tím, jak si v uplynulém roce 2016 
vedla organizace Lomikámen, z.ú.
Pro ty, kdo o této organizaci slyší poprvé, je cílem zprávy organizaci 
Lomikámen i stručně představit.

Nerad bych případné čtenáře dále vyčerpával a možná dokonce od dalšího 
čtení odrazoval tradičním úvodním slovem ředitele. Budu radši, pokud si, 
vážený čtenáři, ponecháš sílu na další text. Poděkování si ale neodpustím.
To se sluší a je k tomu mnoho důvodů.

Děkuji všem současným a bývalým zaměstnancům, odvedli a odvádí 
dobrou práci.    

Děkuji klientům, jejichž statečnost a odhodlání je pro mě často inspirací
i povzbuzením.  

Děkuji členům správní rady, zakladatelům i kolegům z jiných organizací
za to, že v tom  „nejedeme sami“.

Děkuji všem úřadům, sponzorům i zákazníkům Jiné kávy, kteří nás 
podporují finančně. Bez peněz by to prostě nešlo.

Děkuji všem, kteří Lomikameni pomáhají žít a kvést
- dělat užitek a radost.

za Lomikámen, z.ú.
            Jan Rohlena 
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OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora 
lidí s duševním onemocněním, poskytováním sociálních služeb zaměřených 
na obnovu a získávání sociálních a pracovních dovedností a osvěta v oblasti 
duševního zdraví prostřednictvím kulturně - vzdělávacích akcí.

Lomikámen od roku 2007 realizuje dvě registrované sociální služby, sociální 
rehabilitaci „Restart“ a sociálně terapeutickou dílnu „Jiná káva“. 
Organizace působí především v okrese Beroun a v tomto regionu je jediným 
poskytovatelem sociálních služeb s takto vymezenou cílovou skupinou.
V souladu se zakládací listinou ze dne 22. 12. 2015 provozujeme následující 
hlavní a vedlejší činnost:

Hlavní činnost organizace:
Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů, případně sociální služby dle aktuálně platného zákona
ve znění pozdějších předpisů.
Osvětová činnost v oblasti duševního zdraví prostřednictvím kulturně-
vzdělávacích akcí.

Hospodářská činnost organizace:
Hostinská činnost;
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
č. 1 až 3 živnostenského zákona 

Lomikámen, z.ú. má dle zákona č. 108/2006 Sb. registrované
dvě sociální služby:

A) služba sociální rehabilitace 

Název: Re-start 
(§ 70 zák. č. 108/2006 Sb.)
Sociální rehabilitace – evidenční číslo v Registru poskytovatelů sociálních 
služeb – 1951334 (http://iregistr.mpsv.cz).

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení 
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich 
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu 
běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem 
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální 
rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních aktivit.

Služba sociální rehabilitace obsahuje dle zákona tyto základní činností:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti
     a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání         
     osobních záležitostí

Náklady sociální služby byly v roce 2016 z převážné části financovány 
z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje, další část byla hrazena 
z příspěvků od města Beroun, města Hořovice a Králova Dvora a zbylá část 
nákladů služby byla financována z vedlejší činnosti organizace a darů fyzických 
osob a právnických osob.
V roce 2016 využilo službu sociální rehabilitace 45 uživatelů.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Lomikámen není jenom kytka...



              B) služba sociálně terapeutická dílna 

         Název: Dílna Jiná Káva 

(§ 67 zák. č. 108/2006 Sb.)
Sociálně terapeutické dílny- evidenční číslo v Registru poskytovatelů sociálních 
služeb –9636213 (http://iregistr.mpsv.cz).

Sociálně terapeutické dílna je ambulantní služba poskytovaná lidem se 
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, kteří nejsou z tohoto 
důvodu zaměstnatelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem služby 
je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků
a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba sociálně terapeutická dílna obsahuje dle zákona tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších     
    činností vedoucích k sociálnímu začlenění
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků 
     a dovedností

Náklady sociální služby byly v roce 2016 z většinové části dotace Krajského 
úřadu Středočeského kraje. Zbylá část nákladů byla hrazena
z příspěvku města Beroun, města Hořovice a vedlejší
činnosti organizace a z darů fyzických
osob a právnických osob.

V roce 2016 využilo službu sociálně
terapeutické dílny 15 uživatelů.

4. PROJEKTOVÁ ČINNOST

Projekty financované z norských fondů  

Název: „Komplexní program péče organizace Lomikámen o psychiatricky 
nemocné osoby“ + doplňková aktivita „Zaměřeno na obce“

Termín realizace: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2017

Projekt byl zaměřen na deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Jeho smyslem 
bylo vytvoření komplexního programu péče o psychiatricky nemocné osoby 
v okrese Beroun, kterým se organizace Lomikámen dlouhodobě věnuje. Tento 
program se skládal ze čtyř aktivit věnujících se pacientovi od jeho pobytu 
v institucionálním zařízení, přes přechod do ambulantní péče, až po jeho co 
možná největší integraci do společnosti.  

Aktivity: 

1. Práce s pacientem / klientem v institucionálním zařízení (a jeho příprava
     na přechod do ambulantní péče)

2. Terénní práce s pacientem

3. Pracovní rehabilitace 

4. Vzdělávání

Cílem sub-projektu je pomocí komplexního programu péče umožnit úspěšný 
přechod psychiatricky nemocným pacientům z institucionální péče do jiných 
forem péče a jejich úspěšné a trvalé začlenění do společnosti. 

Bláznit je lidské...



Řadu let se organizace Lomikámen věnuje kulturním
a vzdělávacím akcí pro veřejnost. Stejně tak tomu bylo v roce 2016. 

Projekt zaměřený na kulturní činnost přináší rozšíření nabídky kulturních akcí
v berounském regionu formou výstav, besed na různá témata, promítání filmů 
a dokumentů. Zároveň je nabídka obohacena o hudební vystoupení známých
i neznámých interpretů.

Mezi tradiční akce se kromě koncertů, besed a výstav řádí například populární 
filmové festivaly Expediční kamera a Snow film fest.  V červnu jsme opět 
uspořádali festival hudební s názvem „Jiná káva pod širým nebem“. 

Kulturní akce byly financovány z dotace města Beroun a ze vstupného 
z kulturních akcí.

Název: Destigmatizační aktivity organizace Lomikámen, z.ú.

Termín realizace: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016

Projekt byl zaměřen na destigmatizaci duševně nemocných, destigmatizaci 
psychiatrické péče a prevenci v oblasti duševního zdraví. Projekt byl zaměřen 
na širokou veřejnost v okrese Beroun.

Aktivitami byly: projekt zaměřený na osvětu a prevenci v oblasti duševního 
zdraví s názvem „Blázníš? No a!“, dále pak výroba a distribuce předmětů
ve spojení s osvětovými a destigmatizačními aktivitami a tvorba a distribuce 
vzdělávacích materiálů. 

Cíly projektu byly: zlepšení informovanosti veřejnosti o duševních nemocech
a možnostech jejich léčby, zmírnění předsudků o duševních nemocech
a preventivní aktivity v oblasti duševního zdraví.

Ukončením projektů nedochází k ukončení
uvedených aktivit. Ve všech popsaných
činnostech, které jsme díky
projektům mohli zahájit,
chceme i nadále pokračovat. 

5. KULTURNÍ ČINNOST

Složit to je někdy složité, ale jde to...



  
 Lomikámen v roce 2016 oslavil 15 let od založení. Tuto akci jsme si 
připomněli tematickou výstavou v prostorách Jiné kávy, kterou jsme nazvali 
„Lomikámen není jenom kytka“. Akcí jsme chtěli připomenout, kde má 
Lomikámen kořeny i jak se mu během těch patnácti let dařilo.
Tak jen pár údajů k historii organizace i zde. 

2001 - 2005 – rozličné kulturní, sociální a ekologické aktivity 

2005 – 2007 – projekt „Přechodné zaměstnávání“ 
             + rekonstrukce objektu Jiné kávy 

2007 - zahájení poskytování služby sociální rehabilitace „Re-start“    

2008 - otevření „Jiné kávy“ a zahájení poskytování služby sociálně terapeutická   
             dílna 

Výročí jsou příležitostí k rekapitulaci. A tak jsme rekapitulovali, až z toho vzešla 
následující statistika:

Za 15 let své existence Lomikámen v rámci sociálních služeb podpořil více 
než 130 klientů se smlouvou o poskytnutí služby (dlouhodobá spolupráce)
a více než 100 klientů krátkodoběji či anonymně. 

Jako doplňkovou činnost od počátku realizujeme kulturní akce a osvětové 
přednášky. Orientačně jsme dosud uskutečnili následující počet akcí:

6. OSLAVILI JSME 15 LET 7. VIZE

Chceme být nadále profesionálním poskytovatelem sociálních služeb pro lidi 
s duševním onemocněním. Chceme zejména stabilizovat a rozvíjet službu 
sociální rehabilitace a to především její terénní formu. Chceme reagovat
na zvyšující se poptávku po našich službách a adekvátně tomu navýšit 
kapacitu obou sociálních služeb při zachování jejich kvality a důrazu
na pečlivou individuální práci. 

Rádi bychom naši činnost sladili s plánovanou reformou psychiatrie.
Smysl reformy je nám sympatický a naše činnost je s ní v souladu. K plánům 
nejsmělejším patří účast na vytvoření a provozu Centra duševního zdraví, které 
by podle nás Berounu určitě „slušelo“. K opravdové realizaci reformy v celé ČR
a samozřejmě i v našem okrese je však potřeba nejen dostatek peněz
a politické vůle, ale i respekt k jejím cílům, mezioborové spolupráci
a otevřenost ke změně myšlení. 
Lomikámen do tohoto procesu vstupuje s chutí a otevřeností. Jak to celé 
dopadne, však zdaleka není jen na nás... 

Chceme nadále realizovat a rozvíjet i naši vedlejší činnost, pořádat osvětové 
akce v oblasti duševního zdraví, pořádat rozličné
koncerty, výstavy či promítání a co nejlépe 
chceme v Jiné kávě dělat i gastronomii. 

Chceme, aby Jiná káva i v letech následujících
zůstala místem, kde se budou dobře cítit jak
klienti sociální služby, tak zákazníci.
 Takto veřejnosti otevřená a transparentní služba
je pro nás již 9 let sice náročnou, ale současně
moc zajímavou výzvou. Za oněch 9 let
se prokázalo, že je výzvou, na kterou z mnoha
důvodů stojí zato odpovídat…   

Koncerty 100
Výstavy 70
Promítání 50
Přednášky a besedy 40
Dobrých káv Jiné kávy 34 000

Duševní onemocnění je léčtelné...



Rozvaha k 31. 12. 2016
(v tisících Kč ve zkráceném rozsahu)

Výkaz zisku a ztráty za rok 31.12.2016
(v tisících Kč ve zkráceném rozsahu)

8. HOSPODAŘENÍ



HOSPODAŘENÍ

   Účetnictví organizace je vedeno podle zákona
   o účetnictví č. 563/1991 Sbírky a vyhlášky
   č. 504/2002 Sbírky.

1. Veřejná sbírka

Od 1. 10. 2012 jsme zahájili veřejnou sbírku na podporu sociálně terapeutické 
dílny Jiná káva. Konkrétně na tyto aktivity sociálně terapeutické dílny:

- Zakoupení vnitřního vybavení a zařízení potřebného pro provoz

- Provedení venkovních terénních úprav

- Zakoupení a údržba zeleně

- Zakoupení hracích prvků pro zřízení dětského hřiště

- Zakoupení mobiliáře pro zřízení venkovního sezení

- Zhotovení zastřešení venkovního sezení

Veřejná sbírka probíhá prodej charitativních triček, výrobků v keramické dílně
a příspěvky na bankovní účet.

2. Přehledy získaných finančních prostředků

Dotace čerpané v roce 2016

  Všechny dotace byly použity v rámci hlavní činnosti organizace.

Přijaté dary v roce 2016

Tržby 2016



PŘEHLED DÁRCŮ

3. Majetek a vlastní jmění

Tento majetek byl získán darováním a z investičních a provozních dotací.

a) Kraj, města

Středočeský kraj, Beroun, Hořovice, Králův Dvůr,
Ministerstvo zdravotnictví, Norské fondy

b) Nadace, firmy
Nadace Vinci, CMS Consulting s.r.o., Ježek software, Sorex s.r.o., Safir Beroun s.r.o.
Půjčovna vleků Stašov, Autoservis Ryšavý

c) Soukromí dárci
Z. Vokrojové a J. Drdovi – za darování monitoru, Hájek Jan, Burda Vítek, Jumbovi 
za pomoc s IT službami, T. Skleničkovi za pomoc při rozvoji gastronomie, 
partnerům, příbuzným a kamarádům za podporu a pochopení…

 

Přepisujeme předsudky...

Město
Králův Dvůr



FOTOGALERIE



CITÁTY, PŘÍBĚHY

Příklad dobré praxe  - Pavel  (21 let) 
svobodný / vyučen / bez invalidního důchodu
Diagnóza: úzkostná porucha  (úzkosti, obavy ze selhání, fobické prvky, sebenedůvěra)

Doporučení psychiatra:
nízké sebehodnocení a frustrační tolerance vůči zátěži, souvislost např. s kritikou 
a nevlídným zacházením, díky práci v bezpečném prostředí  služby by mohlo dojít 
ke zvýšení pozitivního sebehodnocení a k odolnosti v sociálních a pracovních 
dovednostech

Pavlovy stanovené cíle při ind. plánování:
zlepšení soustředění se na práci, zvýšení rychlosti práce, zvýšení spolehlivosti
a samostatnosti, zvládání stresu při práci

Průběh:
Pavel v Jiné kávě pracoval 1 rok především na pozici pomocný kuchař,
chvilku si také vyzkoušel pozici barmana. Postupně, ale vcelku rychle
(po 2 měsících) se dostal na zátěž polovičního pracovního úvazku.
V závěru služby proběhlo i vyzkoušení navýšení úvazku. Následně si Pavel v rámci služby 
sociální rehabilitace vyzkoušel práci (ověřil a posílil své dovednosti ) ve „spřátelené 
provozovně (restauraci)“ na pozici pomocného kuchaře. Po 3 měsících odešel na místo 
pomocného kuchaře na otevřeném trhu práce, kde pracuje již 5 let. 

„Zabralo to“ aneb vyjádření klientů k našim službám

„V Lomikameni jsem využil obě sociální služby, pracoval jsem v Jiné kávě a poté i v restauraci Alena 
jako pomocný kuchař. Nyní pracuji jako pomocný kuchař a mám normální pracovní smlouvu. 

V Lomikameni jsem se postavil na vlastní nohy.“
Pavel

„Teréňák je pro mě hodně důležitý, protože na mě má víc času než psychiatr, může
za mnou přijet přímo domů, pomáhá mi překonávat problémy, které mám, jako je třeba – jízda 

autobusem, jít někam, kde to ještě neznám nebo jít vůbec do práce..... Vždycky mě dovede 
k přemýšlení nad věcmi, které se mi dějí, dokáže mě „nakopnout“ a motivovat víc než moje okolí. 

Nedovedu si představit, že bych jí neměla, po našem setkání se mi vždycky uleví.“
Zdeňka

„Kdybych se nedostal do JK asi bych shnil zaživa.“
Jarda



Přepisujeme předsudky...


