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Úvodní formule pro terapeutickou komunitu

“Jsem tady, protože sám před sebou neuniknu.
Dokud se nesetkám se sebou samým v očích

a srdcích mých bližních, jsem na útěku.

Dokud nedovolím, aby měli účast na mém
nejniternějším dění a poznali má tajemství,

nenajdu bezpečí.

Dokud se bojím, že mě prohlédnou,
nemohu poznat sebe ani druhé, zůstanu sám.

Kde jinde mohu najít zrcadlo, když ne ve svém bližním?

Tady v komunitě se mohu spatřit takový, jaký jsem,
ne jako obr z mých snů nebo trpaslík z mých obav,

ale jako člověk, který jako část celku nalezne svůj smysl
a přispěje k jeho dobru. V takové půdě mohu zakořenit a růst,
už ne sám, jako ve smrti, ale jako živý, člověk mezi lidmi.”

Richard Beauvais, 1964
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,

rok 2009 si budeme dlouho pamatovat. Začal velkou ekonomickou krizí organi-
zace. Naše služby jsme zachovali jen díky obrovskému nasazení pracovníků, kteří 
byli ochotni nadále pracovat i za velmi nuzných a nejistých podmínek. Opravdu 
ukázali, že my se jen tak nevzdáváme a že překážky nejsou důvodem k útěku. 
Zažili jsme velkou podporu ze strany našich klientů, bývalých klientů, jejich rodin, 
od kolegů, i od veřejnosti. V těžké době jsme drželi při sobě a pocítili, že komunitu 
tvoří především lidé, a ti mají obrovský potenciál pro přizpůsobení a změnu. Tako-
vá komunita pak může pokračovat ve svých aktivitách jinde, jinak, i za jiných 
podmínek. Nakonec jsme dokázali z krize vyjít silnější a začali psát další etapu 
v historii O.s. Kaleidoskop. 

Hluboké díky všem, kteří se tohoto procesu účastnili. Přeji nám mnoho sil a 
štěstí do dalších let.

Renata Tumlířová, BA
  předsedkyně O.s. Kaleidoskop
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace  Občanské sdružení Kaleidoskop
Právní forma  občanské sdružení
IČ  26996839
DIČ  CZ26996839
Registrace  MVČR, dne 8.4.2005, VS/1-1/60519/05-R
Zakladatelé  Jaroslava Jones,  Daniel Suk,  Renata Tumlířová
Statutární zástupce  předsedkyně sdružení Renata Tumlířová
Bankovní spojení  Bawag Bank CZ,a.s.
Číslo účtu  5009370107/4000
Druh sociálních služeb  odborné sociální poradenství a terapeutická komunita. Služby 

splňují podmínky pro registraci sociálních služeb podle 
ustanovení §79 zákona číslo 108/2006 Sbírky o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů a byly dne 5.9.2007 
zaregistrovány odborem sociální péče a  zdravotnictví 
Magistrátu hlavního města Prahy.

Cílová skupina služeb Lidé s poruchou osobnosti starší 18 let.
   Rodiny a blízcí lidí s poruchou osobnosti.

KONTAKTNÍ ADRESY 

Občanské sdružení Kaleidoskop
K Fialce 9
155 00 Praha 13

Telefon: 242 483 596
Email: info@kaleidoskop-os.cz
URL: kaleidoskop-os.cz

Terapeutická komunita Kaleidoskop
Email: tk@kaleidoskop-os.cz

Ambulance Kaleidoskop
Telefon: 774437977
Email: ambulance@kaleidoskop-os.cz

STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Předsedkyně sdružení a ředitelka
Renata Tumlířová, BA 

Valná hromada
Je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji 
všichni členové sdružení - Jakub Balabán, 
Jaroslava Jones, Mgr. Pavla Křišťanová, 
Mgr. Petra Kutálková, Daniel Suk, Renata 
Tumlířová, BA.

Rada sdružení
Výkonný orgán sdružení, který se zod-
povídá Valné hromadě, předkládá jí 
zprávy o činnosti a navrhuje směr roz-
voje organizace. Rada sdružení se řídí 
rozhodnutím Valné hromady. V čele 
Rady sdružení stojí předsedkyně Renata 
Tumlířová, BA. Dalšími členy Rady sdru-
žení jsou Jaroslava Jones a Daniel Suk.
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Kontrolní komise
Daniel Suk, Mgr. Petra Kutálková

Terapeutický tým
Přímé práci s uživateli se věnuje sedmi-
členný terapeutický tým včetně ředitelky 

organizace. V týmu pracují vystudovaní 
a vyškolení profesionálové. Terapeutický 
tým je pravidelně supervidován externími 
pracovníky.

POSLÁNÍ, CÍLE A PRINCIPY

Poslání

Posláním Občanského sdružení Kaleidos-
kop je podpora lidí s poruchou osobnosti 
v plnohodnotném začlenění do společnosti 
a zlepšení kvality jejich života. 

Lidem s poruchou osobnosti a jejich 
rodinám a blízkým poskytujeme tyto 
sociální služby: 
§ až 18 měsíční pobyt v Terapeutické 
komunitě Kaleidoskop — cílem pobytu 
v terapeutické komunitě je zajištění psy-
chické stabilizace uživatele a jeho nabytí 
schopností vést i se svou nevýhodou plno-
hodnotný život začleněný ve společenském 
a pracovním prostředí.
§ denní ambulantní poradenství v Ambu-
lanci Kaleidoskop — nabízí odborné 
sociální poradenství lidem s poruchou 
osobnosti a jejich blízkým. 

Naše cíle
Cíle služby vycházejí z výše uvedeného 

poslání:
§ podpořit běžný způsob života u lidí s po-
ruchou osobnosti
§ aktivizovat
§ vytvářet příležitosti k uplatňování vlastní 
vůle, svobodného rozhodování a uvědomo-
vání si následků svých rozhodnutí
§ rozvíjet osobnost a vlastní potenciál
§ podporovat porozumění sobě a své 
historii
§ podporovat stávající vztahy a rozvoj při-
rozené vztahové sítě
§ posilovat chování, které je společností 
přijímáno

§ působit preventivně proti nadužívání 
psychiatrické péče
§ znalost práv a povinností ve společnosti

Principy, jimiž se řídíme:
Dobrovolnost: TK stanovuje pravidla a 

podmínky služby, uživatel je ten, který se 
rozhoduje.

Demokratický a aktivizující přístup: 
Uživatelé jsou zapojeni do rozhodovacích 
procesů v rámci TK a podílí se na jejím 
fungování.

Individualizace podpory: Uživatel 
služby je jedinečná osobnost se svými po-
city, názory, zkušenostmi. Naším cílem není 
uživatele měnit, ale podpořit ho, aby vedl 
spokojený život, který je jemu vlastní.

Respekt, rovnost, tolerance: Diskrimi-
nace z důvodu příslušnosti k jakékoli sku-
pině je nepřípustná.

Flexibilita: Komunita je živý organismus, 
kde se setkávají potřeba a zájmy jednotlivce 
s potřebami a zájmy druhých lidí.

Odbornost: V TK se pracuje odbornými 
postupy a metodami.

Respekt k zajištění lidských práv a 
důstojnosti: Lidská práva a práva uživatelů 
služby jsou instituty nedotknutelné a plně 
respektované.

Uživatel/ka služby je celistvá bytost: 
V TK se setkáváme s osobností uživatele 
a nejen s projevy jeho poruchy.
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HISTORIE SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Kaleidoskop bylo 
zalo-ženo 8. dubna 2005 s cílem poskytovat 
podporu lidem, kteří trpí poruchou osob-
nosti. Zakladatelé Jaroslava Jones, Daniel 
Suk a Renata Tumlířová vycházeli ze své 
praxe v oblasti sociální práce v nestátních 
neziskových organizacích. Podnětem 
k založení sdružení jim byla zkušenost 
s absencí vhodné komplexní služby pro 
lidi s poruchou osobnosti na území ČR 
a zároveň úspěšně fungující terapeutické 
komunity pro tuto skupinu osob v zahraničí. 
Zakladatelé navázali úzký kontakt s brit-
skou terapeutickou komunitou v nemocnici 
Henderson Hospital nedaleko Londýna, 
která jim nabídla odbornou pomoc při za-
kládání Terapeutické komunity Kaleidoskop.  

Hlavní mezníky
2005
§ 8. dubna bylo Občanské sdružení Kalei-
doskop zaregistrováno Ministerstvem vnitra 
ČR. 
§ V květnu jsme získali grant z nizozem-
ské nadace SKaN na přípravy projektu 
komunity. 
2006
§ V červnu jsme získali grant z ESF EU, 
projekt terapeutické komunity byl ohodno-
cen jako druhý nejlepší ze 79.
§ Našimi patrony se stali hudebníci Lenka 
Dusilová a James Harries. 
§ Stáž programové ředitelky v britské 
terapeutické komunitě Henderson Hospital 
(náš externí poradce).
§ 13. listopadu jsme spustili provoz Tera-
peutické komunity Kaleidoskop.
§ Stali jsme se členem mezinárodní 
Asociace terapeutických komunit se 
sídlem ve Velké Británii, České asociace 
pro psychické zdraví a členem oborového 
sdružení SKOK.

2007 
§ V lednu jsme spustili provoz Ambulance 
Kaleidoskop.
§ V březnu jsme rozjeli fundraisingový 
projekt Milionový kaleidoskop.
§ 5. září byly naše služby zaregistrovány 
Odborem sociálních služeb a zdravotnictví 
Magistrátu Hl. m. Praha jako sociální služ-
by poskytované v souladu se zákonem ČR.
§ V záři jsme zahájili roční školení pra-
covníků ve Standardech kvality sociálních 
služeb.
2008
§ V dubnu absolvovali členové terapeutic-
kého týmu vzdělávací program v DBT 
vedený školiteli z Behavioral Research and 
Therapy Clinics, Department of Psychology, 
University of Washington. 
§ V červnu skončil grant z ESF EU. Záro-
veň došlo k úspěšnému překlenutí financo-
vání — získali jsme státní dotaci od MPSV 
na období září — prosinec. 
§ V červnu 2008 nás navštívili kolegové 
z Henderson Hospital, kteří se přijeli podí-
vat, jak se daří nám a našemu programu. 
§ V srpnu se vedoucí pracovníci zúčastnili 
konference „Containing the Uncontainable“ 
konané v irském Belfastu.
§ 13. listopadu jsme poprvé uspořádali 
Den otevřených dveří pro veřejnost. Za 
přítomnosti Lenky Dusilové a Jamese 
Harriese byla pokřtěna naše vlajka. 
§ V listopadu jsme se zúčastnili konferen-
ce Sociální psychiatrie, kde jsme proslovili 
přednášku na téma léčby lidí s poruchou 
osobnosti. Dále jsme se zapojili do work-
shopu „PCA a psychoterapie psychóz“ 
pořádaného v Denním stacionáři KC Břev-
nov (Fokus Praha). 
§ Spolupracovali jsme s Věrou Chytilovou 
na dokumentárním cyklu „České milování“ 
o lásce v mezilidských a partnerských 
vztazích.
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§ Uživatelé TK Kaleidoskop se zúčastnili 
Kulturfestu — kulturního festivalu pro tera-
peutické komunity z Čech i Slovenska. 
§ Smíchovský Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické uspořádal v období od 
října 2008 do června 2009 cyklus bene-
fičních koncertů, jejichž výtěžek byl věno-
ván Občanskému sdružení Kaleidokop.
Hlavní události roku 2009
§ Počátkem roku jsme se dostali do finan-
ční krize díky extrémně nízké dotaci ze 
státního rozpočtu, která činila pouhých 
25% plánovaného rozpočtu. Byli jsme 
nuceni opustit dosavadní prostory na 
pražském Smíchově a přijmout krizová 
opatření. Dočasně fungujeme v provizorních 
prostorách. Období krize pro nás bylo 
výzvou, kterou jsme nakonec úspěšně 
zvládli. Došlo ke stmelení pracovního 
týmu, zhodnocení dosavadních zkušeností 
a propracování metodiky. Dále jsme se 
věnovali přerozdělení kompetencí a změnám 
v rozvrhu, které vedly k celkovému snížení 
nákladů na provoz služby při zachování její 
kvality a efektivity. 

§ V březnu jsme uspořádali vzdělávací 
workshop pro prezidenty českých a sloven-
ských Rotary klubů v Piešťanech na 
Slovensku. 
§ V září se Ambulance a Terapeutická 
komunita Kaleidoskop přestěhovali do 
nových prostor v Praze 13 — Stodůlky. 
Rodinný dům nám umožnil navýšit kapa-
citu uživatelů sociální služby. Jako velkou 
výhodu nových prostor jsme rovněž ocenili 
přilehlou zahradu, která poskytuje prostor 
pro nejrůznější aktivity a trávení volného 
času uživatelů.
§ 13. listopadu jsme uspořádali Den otev-
řených dveří v novém prostředí komunity. 
Touto akcí jsme chtěli umožnit veřejnosti 
podívat se, jak naše služba funguje. 
Návštěvníci si mohli projít prostory komu-
nity, poslechnout si přednášku o poruchách 
osobnosti a historii komunity, která byla 
doplněna promítanou fotodokumentací. Po 
programu následovala volná část večera.

nové prostory terapeutické komunity v Praze — Stodůlkách
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CO JE PORUCHA OSOBNOSTI

Jde o psychickou poruchu, která je 
spíše anomálií než nemocí v pravém slova 
smyslu. Tato porucha totiž spočívá v tom, že 
některé složky osobnosti jsou příliš zdůraz-
něny a jiné potlačeny. Dochází tak k určitým 
odchylkám od běžného způsobu vnímání, 
myšlení, cítění a reagování. Celkově pak lze 
mluvit o nevyvážené osobnosti. 

Předpokládá se, že poruchy osobnosti 
vznikají na  základě souhry genetických 
předpokladů s negativními vlivy sociálního 
prostředí.  Často se objevují v návaznosti 
na nepříznivé sociální zkušenosti v dětství 
a dospívání či vlivem stresových situací 
v životě. Mnoho lidí s poruchou osobnosti 
v minulosti zažilo závažné týrání, zneuží-
vání, zanedbávání či jiné neuspokojení 
základních vývojových potřeb. 

Mezi symptomy poruch osobnosti patří: 
deprese, úzkosti, náladovost, hyperaktivita 

a impulsivita nebo naopak pasivita a pří-
lišné stažení, nízké sebevědomí, pocity 
nedostačivosti a samoty, strach a pocit, že 
jsem jiný a nikam nepatřím, přílišný důraz 
na výkon, strach ze selhání a následná 
vyhýbavost, pocity prázdnoty, potřeba 
pozornosti, strach z nových situací a změn, 
neschopnost fungovat ve vztazích a plnit 
běžné úkoly a povinnosti.

Příznaky poruchy osobnosti pronikají do 
většiny oblastí lidského osobního a sociál-
ního fungování, proto jimi trpí nejen daná 
osoba, ale také její okolí. 

Porucha osobnosti jakožto porucha 
myšlení, prožívání a chování se rozvíjí 
léta — nelze ji proto vyléčit medikací ani 
krátkodobou intervencí. V zahraničí se 
jako řešení potíží spojených se symptomy 
poruchy osobnosti osvědčil pobyt v tera-
peutické komunitě.
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA KALEIDOSKOP

Terapeutická komunita Kaleidoskop je 
prvním zařízením svého druhu v České 
republice — terapeutickou komunitou 
zaměřenou na cílovou skupinu lidí s poru-
chou osobnosti. Její zahájení bylo pod-
pořeno Evropským sociálním fondem. 
Metodika sociální služby je postavena na 
modelu zahraničního zařízení — britské 
terapeutické komunity Henderson Hospital, 
jejíž úspěšnost byla ověřena více jak pade-
sátiletým fungováním.

Sociální služba terapeutická komunita 
nabízí dlouhodobý rezidenční pobyt se 
strukturovaným terapeutickým programem, 
a to současně až 12 lidem starším 18 let, 
kteří trpí závažnou poruchou osobnosti. 
Služba je poskytována nepřetržitě. Do 
komunity jsou přijímáni lidé, u kterých 
selhaly všechny ostatní možnosti léčby a 
terapeutického působení. Cílem pobytu 
v komunitě je zajištění psychické stabili-
zace uživatele a jeho nabytí schopností vést 
i se svou nevýhodou plnohodnotný život. 
Usilujeme o to, aby si uživatelé po ročním 
pobytu v komunitě vyhledali práci nebo do-
končili vzdělání, našli samostatné bydlení, 
navazovali a udržovali uspokojivé vztahy a 
věnovali se volnočasovým aktivitám.

Terapeutická komunita Kaleidoskop 
nabízí lidem trpícím sociálním vyloučením 
sociálně–terapeutický program v délce 
jednoho roku. Ten obsahuje skupinovou a 
individuální terapii, pracovní terapii, psy-
choedukaci, trénink sociálních dovedností, 
kreativní terapii, pohybové, relaxační a 
volnočasové aktivity. Podstatnou složkou 
programu je režimová komunitní léčba, kdy 
se uživatelé systematicky podílí na každo-
denním provozu komunity, jsou zapojeni 
do rozhodovacích procesů a jsou aktivní 
v hledání cest ke změně své i těch druhých. 

Každodenní život v komunitě, společné 
aktivity a soužití nabízí interakce, zkuše-
nosti a zpětnou vazbu, ze kterých lze získat 

porozumění současných potíží a vyzkoušet 
si nové způsoby chování, komunikace a 
řešení problémů. Snažíme se budovat atmo-
sféru bezpečí a zájmu o druhého, vytvářet 
prostor pro sdílení pocitů, problémů, zá-
žitků a zkušeností, aby mohly být následně 
zpracovány a umožnily pochopení sebe i 
druhých.

Uživatelé během pobytu zastávají nej-
různější funkce, z nichž je každá učí jiným 
dovednostem potřebným v běžném životě. 
Učí se tak například provázet nové členy v 
komunitě, organizovat a vést volnočasové 
aktivity, rozdělovat a plánovat práci, vést 
komunitní setkání a samozřejmě i vykoná-
vat běžné činnosti jako jsou vaření, praní, 
úklid, nákupy, péče o dům a zahradu, atp.

Celkově, terapeutická komunita předsta-
vuje vysoce strukturované prostředí s jasně 
definovanými pravidly a hranicemi, které 
kopírují normy širší společnosti. Umožňuje 
tak internalizaci vnitřní struktury a integraci 
původně vyděleného člověka do spole-
čenství lidí, které se pak stává branou pro 
jeho začlenění zpět do běžného života.

Po absolvování programu mohou uživa-
telé žádat o prodloužení pobytu až o dalších 
6 měsíců, během kterých se za pomoci 
sociálního pracovníka zařazují do běžné 
společnosti, vyhledávají zaměstnání a byd-
lení a připravují se na nezávislý samostatný 
život.
Základní pravidla v komunitě:

Bezpečné prostředí – žádné násilí (ani 
psychické) směrem k sobě, druhým nebo 
vybavení, žádné krádeže.

Čistá hlava – žádné drogy, alkohol, 
nepředepsané léky.

Společné soužití – respekt k soukromí, 
klid, pořádek, kouření pouze ve vyhraze-
ných prostorech. 

Aktivita a spolupráce – účast na pro-
gramu, odpovědný přístup, aktivní přístup 
ke změně.
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AMBULANCE KALEIDOSKOP

VÝSLEDKY SLUŽEB V ROCE 2009

Ambulance Kaleidoskop poskytuje služ-
bu odborného sociálního poradenství lidem 
s poruchou osobnosti, jejich blízkým a od-
borné i laické veřejnosti. Tuto službu nabí-
zí formou telefonické, osobní či písemné 
konzultace. Kromě konzultací týkajících 
se problematiky poruch osobnosti nabízí 
Ambulance Kaleidoskop také individuální 
či skupinové terapie lidem s poruchou 
osobnosti a jejich rodinám. 

Lidem s poruchou osobnosti nabízí 
Ambulance Kaleidoskop tyto služby:
§ poradenství lidem, kteří hledají odbornou 
pomoc, a to jak v Terapeutické komunitě 
Kaleidoskop, tak v jiných zařízeních (např. 
v denním stacionáři ESET HELP, formou 
individuální psychoterapie, atd.)
§ orientace v sociálních a zdravotních 
službách, případně podpora při jejich 
vyhledání a kontaktování, či orientace 
na trhu práce a vzdělávání a v sociálně-
právních záležitostech. Ambulance také 
poskytuje nácvik praktických dovedností a 
psychoedukaci
§ pravidelné konzultace a sociálně 
terapeutické aktivity pro žadatele umístěné 

na čekací listině jak do TK Kaleidoskop, tak 
do jiných služeb
§ krizová intervence
§ individuální a skupinová sociální terapie 
pro uživatele, kteří ukončují jakoukoli 
formu terapie a potřebují asistenci při pře-
chodu do běžného života a zaměstnání a 
podporu při udržení dosažených výsledků 
a pokroku

Rodinám a blízkým těch, kteří trpí po-
ruchou osobnosti, nabízí Ambulance 
Kaleidoskop tyto služby:
§ informace a psychoedukace pro rodiny 
a blízké osob s poruchou osobnosti
§ informace pro zástupce osob s poruchou 
osobnosti (psychiatři, sociální pracovníci, 
atd.)
§ databáze organizací a odborníků, kteří 
přicházejí do kontaktu s lidmi s poruchou 
osobnosti (psychiatrické léčebny, psycho-
logické a sociální poradny, psychiatrické 
ambulance, domy na půli cesty, azylové 
domy, terapeutické komunity

Služeb Ambulance bylo využito 355krát, 
a to celkem 154 osobami, z toho bylo 84 
lidí s poruchou osobnosti, 23 příbuzných 
a blízkých lidí s poruchou osobnosti, 29 
psychiatrů a jiných odborných pracovníků 
(psychologů, sociálních pracovníků) a 
19 lidí z veřejnosti. 

Věříme, že jsme odbornými poraden-
skými službami přispěli k lepší orientaci 
v možnostech řešení situace lidí s poruchou 
osobnosti a jejich blízkých. Službu Ambu-
lance nadto ocenili i odborní pracovníci 
jiných sociálních služeb. 

Do programu Terapeutické komunity se 
zapojilo celkem 29 osob. Vzhledem k ná-
ročnosti programu a potřebě silné osobní 
motivace se 6 uživatelů rozhodlo program 
dobrovolně ukončit během prvního měsíce. 
U zbylých 23 uživatelů služby došlo díky 
několikaměsíčnímu pobytu v komunitě 
k výraznému zlepšení psychické situace 
a schopnosti vést kvalitní, samostatný a 
zodpovědný život.
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„V Kaleidoskopu jsem strávila přes deset měsíců. Než jsem tam nastoupila, nezvládala 
jsem vůbec nic. Trávila jsem dny v posteli, nechodila jsem mezi lidi, utápěla jsem se 
v depresích a přemýšlela nad smrtí. Byla jsem totálně neschopná, ze všeho vystrašená, 
odříznutá od společnosti lidí kolem. Trávila jsem život ve svém světě zoufalství a beznaděje. 
V komunitě jsem na sobě musela intenzivně pracovat. Neustále pod drobnohledem, zkoumání 
našeho chování a myšlení, které nám brání žít normální život jako ostatní. Pocit pochopení a 
společnost lidí, co prožívají věci podobně, byly obrovskou podporou v mých bojích. Dali mi 
skvělé zrcadlo sebe sama, spoustu zpětných vazeb, co člověka nutily něco se sebou dělat...
Nevěřila jsem, že ještě někdy dokážu jít do školy, že se ještě někdy zapojím mezi lidi, že ještě 
někdy budu žít! V komunitě jsem ale posbírala síly, získala alespoň trochu sebevědomí, důvě-
ru ve svá rozhodnutí a s podporou všech jsem v září nastoupila do školy. Stále chodím do 
školy, normálně komunikuju s lidmi, nevyhýbám se společnosti, netrávím volný čas v posteli, 
nakoupím si i uvařím, uklidím a celkem zvládám vztah s přítelem. Pro ostatní je to automa-
tika, ale my všichni z komunity potřebovali pomoc, abychom tohle dokázali. Nebýt Kalei-
doskopu nikdy bych toho nedosáhla! ... Vrátili jste mi radost, sílu, důvěru, naději. Vrátili jste 
mi život!!! DĚKUJU.“

uživatelka TK Kaleidoskop
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ZE ŽIVOTA V KOMUNITĚ

§ Na jaře jsme s uživateli vyjeli na pobyt 
do Jeseníků poblíž obce Rejvíz. Pobývali 
jsme v lesáckém srubu, kde není zavedena 
elektrická energie ani voda. Učili jsme 
se společně zvládat extrémní podmínky. 
Přestože to nebylo mnohdy jednoduché, 
moc jsme si to užili.
§ V červnu se TK Kaleidoskop zúčastnila  
olympiády českých i zahraničních terapeu-
tických komunit pořádané na Slovensku. 
Domů jsme se vraceli se zlatou medailí 
v hodu koulí:)
§ V září jsme se přestěhovali z pražského 
Smíchova do rodinného domu ve Stodůl-
kách. Zahrada u domu otevřela uživatelům 
nové možnosti pro trávení volného času. 
§ Na podzim jsme se opět vypravili vyzkou-
šet naše schopnosti (pře)žití v extrémních 

podmínkách, které nabízí pobyt v lesní chatě 
v Jeseníkách. Kromě nízkého komfortu 
našeho zázemí se pro nás stal výzvou také 
fakt, že jsme na pobyt vyjeli s poměrně 
novou skupinou klientů. I přes tuto křehkost 
skupiny jsme pobyt úspěšně zvládli a vybu-
dovali dobrý odrazový můstek pro další 
směřování komunity.
§ Jako již tradičně každý rok i letos jsme 
v prosinci uspořádali vánoční oslavu. 
Společně jsme připravili pestrou vánoční 
tabuli a zavzpomínali na první krůčky Ka-
leidoskopu. Po hodování jsme si povídali 
o vánočních zvycích, poté následovalo 
předávání dárků. Vánoční oslava se neobe-
šla bez hraní koled a nejrůznějších her. 

VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST 

Pracovníci Občanského sdružení Kalei-
doskop přednesli v průběhu roku několik 
přednášek na téma poruch osobnosti, a to 
zejména v psychiatrických léčebnách po 
celé České republice. 

Studenti, psychologové i širší veřejnost 
měla možnost zavítat do Terapeutické komu-
nity na odbornou exkurzi. Zájemci mohli 
tímto způsobem nahlédnout do problematiky 
poruch osobnosti a dozvědět se o principech 
a metodách práce terapeutické komunity 

s lidmi, kteří některou z forem poruch 
osobnosti trpí. 

V průběhu roku jsme v TK přivítali rov-
něž několik studentů psychologických a 
terapeutických oborů na týdenní stáži. 
Na podzim jsme v terapeutické komunitě 
uspořádali Den otevřených dveří. Návštěv-
níci si mohli prohlédnout prostory komunity, 
vyslechnout naší prezentaci a popovídat si 
s personálem o všem, co je zajímalo.
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony 
a zboží 344 000  

Ostatní výnosy 2 000
Přijaté příspěvky 31 000
Provozní dotace 3 495 000
Celkem 3 872 000

NÁKLADY
Spotřebované nákupy 354 000 
Služby 904 000
Osobní náklady 2 155 000
Daně a poplatky 1 000
Ostatní náklady 14 000
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku

104 000

Celkem 3 532 000

Auditorskou zprávu za rok 2009 zpracovávala pro Občanské sdružení Kaleidoskop firma 
Valenta – Nocar, s.r.o. Výrok auditora je bez výhrad. Auditorská zpráva je zveřejněna na 
webových stránkách O.s. Kaleidoskop.
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PODĚKOVÁNÍ

Občanské sdružení Kaleidoskop děkuje všem, kteří naši činnost finančně, materiálně či jinak 
podpořili. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali a věnovali nám svou důvěru.

Děkujeme:
Association of Therapeutic Communities (UK), Česká asociace pro psychické zdraví, 
o.s., Lenka Dusilová, James Harries, MPSV, Magistrát hlavního města Praha, MUDr. Petr 
Nevšímal, Občanské sdružení DOM, Mgr. Danuše Struková, a další.


