
BONA O.P.S. 

• SÍDLO SPOLEČNOSTI 

• BONA, o.p.s., Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 – 
Bohnice 

• O co usilujeme – NAŠE POSLÁNÍ 

• opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti 

• zkvalitnění jejich života při zajištění důstojných životních 
podmínek 

• CÍLOVÁ SKUPINA 

• Dospělí lidé s duševní poruchou, která významně ovlivnila 
způsob jejich života a oddělila je od běžného místního 

společenství 



BONA O.P.S. 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME: 



DOBROVOLNÉ SKUPINY ZOTAVENÍ 

 Na základě kapitol knihy Cesty k zotavení (Ridgway, 
Diarmid a kol. autorů) 

 Vedeny peery 1x týdně 1,5 hod. 

 Částečně otevřené (do stanovení osobní vize) 

 Formou kladení otázek vztahujících se k tématu týdne 
každého ve skupině  

 Náročné motivování klientů, často nutné doprovody, 
připomínání skupin 

 Omezený počet klientů ve skupině 

 



DOBROVOLNÉ SKUPINY ZOTAVENÍ 

 Možnost pracovat s klienty detailněji 

 Riziko malé účasti klientů 

 Potřeba prostoru pro skupinu 

 Potřeba zajištění občerstvení 

 Výhoda možnosti seznámení se klientů 



KOMUNITY ZOTAVENÍ 

 Přímo na chráněném bydlení 

 Místo ranní komunity, 1x týdně na každé komunitě CHB 
cca 45min. 

 Na základě knihy Cesty k zotavení, dle kapitol 

 Edukativní charakter a dotazování na téma 

 Povinná účast kl. ANO/NE  

 Plošný dopad na většinu klientů CHB  

 Menší prostor pro klienty, možnost reflexe 



KOMUNITY ZOTAVENÍ 

 Cca 10 - 12 kl. na jednom CHB / 4 CHB 

 Nemožnost sestavení skupinové dohody 

 Málo „bezpečí“ 

 Možnost pokračování v navazující docházkové skupině 

 Averze k nucenému zotavení 



SVOBODA NA KOMUNITNÍM BYDLENÍ 

 Různí klienti s různými možnostmi 

 Různá doba pobytu kl. 0 – 6 let 

 Různá tolerance nepředvídatelnosti 

 Minimální osobní angažovanost klientů 

 Různý sklon k potřebě direktivity 

 Učení se improvizaci, zvládání náhlých situací 

 Vyšší nároky na terapeuty v průběhu uvolňování 
zaběhlých pravidel 



PRAVIDLA NA KOMUNITNÍM BYDLENÍ 
ANEB DALŠÍ VÝZVA 



BONA O.P.S. 

Děkujeme za pozornost 
Ing. Zdeněk Heřt, peer konzultant 

e-mail: zdenek.hert@bona-ops.cz 

Mgr. Petr Vítek, vedoucí služby CHB 

e-mail: petr.vitek@bona-ops.cz  
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