Zpráva o činnosti 2014
PORADENSTVÍ
Odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách organizace
poskytovala v období od 1. 1. – 31. 7. 2014, kdy byla služba z nedostatku finančních zdrojů na zajištění
provozu ukončena. Posláním služby bylo poskytovat informace a podpůrné psychosociální služby,
které sloužily k podpoře pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o osobu blízkou, kteří
se ocitli v krizové situaci v důsledku syndromu vyhoření. V tomto období poskytli poradci intervence a
opakované konzultace celkem 27 pomáhajícím pracovníkům a rodinným pečovatelům.
Od září 2014 se Totum o. s. nadále věnuje výše uvedenému poslání, a soustřeďuje se na poskytování
psychologického, popř. pastoračního poradenství. Poradenství je poskytováno formou osobních
konzultací (dle objednání) nebo ON LINE poradny. Do konce roku 2014 podpořilo dalších 20
uživatelů. V rámci poradenství byly rovněž otevřeny podpůrné skupiny pro rodinné pečovatele (1x za
14 dnů).
V roce 2014 poskytla poradna Totum o. s. podporu celkem 47 osobám.
VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací programy akreditované MPSV jsou zaměřeny na odborný výklad o syndromu vyhoření a
možnosti jeho prevence. Účastníci kurzů se naučí rozpoznávat rizikové situace a způsoby chování,
které mohou vést (v pomáhající profesi či v péči o blízké) k syndromu vyhoření a efektivně používat
zdroje, které je před syndromem vyhoření chrání. Nabídka akreditovaných kurzů byla v r. 2014
rozšířena o nový vzdělávací program Nebojte se supervize, který byl pilotně ověřen a připraven
k akreditaci.
V rámci vzdělávacích aktivit Totum o. s. rovněž zajišťuje cyklus bloků pro neformální pečovatele.
Cyklus je koncipován jako praktický průvodce pečujících a skládá se z 5 tématických bloků:
lékařského (geriatrického), sociálně-právního, pečovatelského, psychologického a bloku spirituální
podpory. V rámci jednotlivých bloků je vytvořen prostor pro dotazy a společné sdílení zkušeností s
lidmi v obdobné životní situaci. Kapacita programu je 10 - 12 osob.
V roce 2014 organizace realizovala 3 workshopy zaměřené na prevenci syndromu vyhoření u
pomáhajících pracovníků a 2 vzdělávací cykly pro rodiny pečující o seniory v domácím
prostředí. Vzdělávacích aktivit se zúčastnilo 20 pomáhajících pracovníků a 24 neformálních
pečovatelů.

DALŠÍ AKTIVITY
V r. 2014 se Totum o. s. zapojilo do expertní skupiny v projektu "PODPORA NEFORMÁLNÍCH
PEČOVATELŮ" podpořeného v rámci ESF. Cílem projektu je zpracovat komplexní analýzy a studie, z
jejichž závěrů lze zpracovat návrhy na systémové úpravy v přístupu k pečujícím osobám a připravit
změny legislativy. Výstupy poslouží také vedení resortu MPSV jako podklad pro zdůvodnění
potřebnosti se touto skupinou osob systematicky zabývat.
Za důležitou součást své činnosti považuje Totum o. s.
osvětu veřejnosti zaměřenou na účinnou prevenci
syndromu vyhoření a informování o nabízených
aktivitách. V r. 2014 se za tímto účelem zúčastnilo např.:
-

1. ročníku Veletrhu poskytovatelů sociálních
služeb Prahy 1 na Střeleckém ostrově

-

15. ročníku veletrhu neziskových organizací, NGO
Market 2014 v Národní technické knihovně v
Praze.

VÝHLED 2015 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Od 12. 1. 2015 doplnilo Totum o. s. svou činnost o dvě nové sociální služby registrované dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách:
- terénní odlehčovací služby, jejichž posláním je zajistit odlehčení neformálním (zvláště
rodinným) pečujícím o seniory a osoby se zdravotním postižením.
- terénní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které
umožňují seniorům a osobám se zdravotním postižením aktivně trávit čas, přispívají k
zachování jejich soběstačnosti, psychických a fyzických schopností, pomáhají předcházet
sociálnímu vyloučení, podporují jejich rodinné pečovatele a vedou k oddálení ústavní péče.
Obě nově registrované služby vznikly jako reakce na poptávku ze strany neformálních (rodinných)
pečovatelů, využívajících nabídky odborného poradenství a vzdělávacích aktivit.

Náklady 2014
Výnosy
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Celkem

5 737
38 584
220 808
3 775
7 677
276 581

Tržby z prodeje služeb
Přijaté dary
Provozní dotace
Celkem
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