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Úvodní slovo předsedkyně spolku
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Rok 2019 byl pro Nevypusť Duši velkým dobrodružstvím plným nových projektů,
spoluprací a dalších tisíců lidí, kterým ukazujeme, že pečovat o duševní zdraví je
stejně důležité, jako starat se o to fyzické. Daří se nám nadále profesionalizovat
organizaci, vzdělávat naše lektory a dobrovolníky a zvyšovat kvalitu naší práce. 

Už dávno nejsme malý projekt několika nadšenců. Za poslední tři roky se nám
podařilo rozjet po celé republice . To celé díky velkému nasazení našeho týmu,
který často pracuje dobrovolně. Náš multidisciplinární tým rozšířili další mladí
studenti psychologie a medici, nová projektová manažerka a psycholožka.
Spolu učíme lidi, jak pečovat o vlastní duševní zdraví a že se za duševní obtíže
není třeba stydět. Zintenzivnili jsme také naši snahu o systémovou změnu.
Spoluprací na Národním akčním plánu pro duševní zdraví 2030 a v pracovních
skupinách na Ministerstvu zdravotnictví i v Radě vlády pro duševní zdraví se
snažíme prosazovat zájmy pacientů a uživatelů psychiatrické a psychologické
péče, s důrazem na zastoupení mladých lidí a dětí. 

V roce 2019 byl zájem škol o program pro středoškoláky takový, že jsme nebyli
schopni vyhovět všem. Naše kapacita se každým rokem navyšuje a věříme,       
 že jich příští rok zvládneme více. S mnoha školami spolupracujeme již třetím
rokem a jejich důvěry si velmi vážíme. 
Pro velkou poptávku pedagogů jsme dokončili přípravu kurzu pro učitele,         
 za kterým stojí více než 470 hodin času skvělé práce devíti dobrovolnic. Ten
získal v září akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je tedy
oficiálně certifikován jako DVPP (další vzdělání pedagogických pracovníků).
První dva běhy tohoto kurzu již absolvovalo 21 učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ. Díky
kurzu se nám podaří dostat téma duševního zdraví a jeho podpory             
 k mnohonásobnému počtu dětí a zároveň máme jedinečnou šanci pomoci
pedagogům (výrazně ohroženým syndromem vyhoření), aby se o sebe uměli
dobře starat.

Bez lidí a organizací, kteří Nevypusť Duši věří a podporují nás, bychom všechno
tohle nezvládli. Naši lektoři a dobrovolníci jsou vidět na fotkách na Instagramu,
ale v pozadí stojí naše výborná projektová manažerka, supervizorky,
psycholožka a tým koordinátorek. K naplňování naší vize, kdy mladí lidé vědí,
jak pečovat o vlastní duševní zdraví a nebojí se o něm mluvit, potřebujeme
samozřejmě i finance. Vážíme si každé darované koruny a všechny dary poctivě
proměňujeme ve stovky hodin preventivních programů. Za rozvoj naší
organizace a podporu projektů vděčíme Nadaci RSJ, Fondu Gábi Gabriely
Koukalové pod Kontem Bariéry, Magistrátu hlavního města Prahy a Lence
Grudmannové. Děkujeme také mnoha podporovatelům z Darujme.cz, 
bez kterých by to nešlo.

V následujících kapitolách najdete více informací o spolku a jeho činnostech      
 a hlavně krásné zpětné vazby účastníků našich workshopů, které stojí za to.

Díky a nevypusťte duši!

Marie Salomonová
spoluzakladatelka &
předsedkyně spolku



Naše vize
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Přejeme si, aby konverzace o duševním zdraví byla
součástí běžného života. Je totiž stejně důležité, 

jako zdraví fyzické. 

Chceme, aby už děti na základní škole věděly, 
jak se o své duševní zdraví správně starat. 

Zdravá psychohygiena by měla být vědomou součástí
našeho života, stejně jako třeba čištění zubů. 

Záleží nám na tom, aby duševní onemocnění nebyla
stigmatizována a lidé se nestyděli říci si o pomoc.

Protože každý by měl vědět, kam se obrátit v případě
duševních obtíží, stejně jako ví, kam jít se zlomenou

rukou. 

Pracujeme na tom, aby se nikdo nebál pomoci
člověku, který prožívá duševní obtíže. Už na základní

škole se učí, jak zalepit řeznou ránu a poskytnout
první pomoc. Děti i dospělí by měli vědět, jak být

oporou a jak pomoci člověku, který vypouští duši.



Naše mise
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Nebojíme se mluvit o duševním
zdraví. Proto sdílíme osobní příběhy
a mluvíme otevřeně, bez předsudků.

Přinášíme prevenci do škol,
vzděláváme středoškoláky     
 a učitele 2. stupně ZŠ a SŠ.  

Šíříme praktické a pravdivé
informace o duševním zdraví 
a nemocech. Boříme mýty, kterými 
je toto téma opředeno.

Ukazujeme, jak o duševní zdraví
správně pečovat, a kde a jak
hledat včas pomoc v případě
duševních obtíží.



Kdo jsme
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Nevypusť Duši je nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšení
informovanosti, prevence a péče v oblasti duševního zdraví v České
republice. Náš tým tvoří mladí psychologové, lékaři, sociální pracovníci,
neurovědci a studenti těchto oborů.

Nebojíme se o duševním zdraví mluvit a ukazujeme, jak o něj pečovat.
Zdůrazňujeme důležitost prevence. 

Připravujeme a vedeme kurzy, workshopy a přednášky zaměřené          
 na osvětu a prevenci duševních onemocnění pro učitele 2. stupně ZŠ    
 a SŠ, studenty SŠ, veřejnost i firmy.

Podle studie Náklady na poruchy mozku v České republice u nás trpí cca
725 000 lidí depresí a bipolární poruchou a okolo 1 450 000 osob
úzkostnou poruchou. Z dat Národního ústavu duševního zdraví ale
plyne, že stigmatizace duševního zdraví a nemoci je u nás výrazně silnější
než např. ve Velké Británii a zabraňuje lidem o  problémech mluvit, řešit
je a vyhledat pomoc. 
Duševní nemoci způsobují v naší zemi 25 % zdravotnické finanční
zátěže, zdravotnictví do této oblasti ale investuje jen něco málo přes 3 %
svého rozpočtu. 
Světová zdravotnická organizace uvádí, že se v bohatých zemích
přibližně každý 4. člověk setká s duševní poruchou. Podle National
Institute of Mental Health 50 % chronicky nemocných pocítí projevy
nemoci do 14. roku života, 75 % nemocných do 24. roku. Velkým
problémem je zanedbaná prevence od útlého věku. 
Proto je zvyšování povědomí o prevenci, její zajišťování a boření mýtů    
 a stigmat hlavním cílem činností Nevypusť duši.

Proč jsme potřeba



Zpětná vazba středoškoláků
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Podpořili jste mě 
ve vyhledání
a návštěvě 

odborné pomoci.

Děkuji za prohloubení
informací o onemocněních
a za sdělení příběhu. Také
se potýkám s psychickými
obtížemi a hledám z toho

nějaké východisko. Už vím čím si
mamka prošla, co
to znamená a proč

se tak chovala.
Jsem ráda, že se 

z toho dostala 
a když se to vrátí,
budu už vědět jak
mám víc pomoci.



Naše úspěchy & co máme za sebou
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Nevypusť duši funguje 3,5 roku jako zapsaný spolek. Letos se o jeho chod
staraly ředitelka a projektová manažerka na plný úvazek a psycholožka 
na úvazek poloviční.  Do týmu patří také 3 koordinátorky a na 40 lektorů 
a lektorek, kteří jezdí do škol a zároveň se v Nevypusť duši učí, jak by měla
vypadat péče o duševní zdraví v budoucnosti, 3 supervizorky a mnoho
dobrovolníků. 

S Duševní zdravovědou pro středoškoláky jsme v roce 2019 měli 67
workshopů v 11 krajích pro dohromady 1 493 studentů (od podzimu
2017 je to přes 3 000 dětí). Dotazníky vyplňované žáky před i po workshopu
ukázaly, že na konci našeho programu o 27 % více studentů ví, kam se
obrátit v případě duševních obtíží než na jeho začátku. Odhadujeme, že díky
nám mezi lety 2017 a 2019 až 100 dětí vyhledalo pomoc odborníka.

Od podzima máme prvních 21 absolventů akreditovaného kurzu Duševní
zdravověda pro učitele. Účastníci byli pedagogové z celé ČR od Liberce,
přes Čáslav po Vsetín. 12 jich bylo ze SŠ a gymnázií, 9 pak ze základních škol.

Uspořádali jsme 42 workshopů a přednášek pro širokou veřejnost a
studenty VŠ v Praze, Olomouci, Brně, Plzni a Hradci Králové. Stánek jsme
měli např. na Konferenci České asociace studentů psychologie (ČASP), NGO
Marketu, festivalu Mezi ploty, Metronome Festivalu, Spořka festu,
TEDxPrague, Prague Educational Festivalu, nebo Schole Pragensis.
Vystoupili jsme také na Konferenci dětské psychologie.

Celkem s 18 workshopy jsme zavítali do firem, které se rozhodly naučit
své zaměstnance, jak se starat o své duševní zdraví.

Aktivně se účastníme na Reformě péče o duševní zdraví v ČR, ve čemž
chceme pokračovat i v dalších letech a zapojovat se tak do systémové
změny. Spolu s Youth Speak Up jsme se podíleli na tvorbě Národního
akčního plánu pro duševní zdraví 2020-2030.



Program Duševní zdravovědy
pro učitele je 2 dny dlouhý
intenzivní seminář, na jehož
realizaci jsme dlouho pracovali.
Ohlasy pedagogů ukazovaly, že
takový kurz chtějí i potřebují.
Jeho obsahem je péče o sebe,
jakožto člověka, pohybujícího
se v povolání ohroženém
vyhořením a také jak přistupo-

Naše programy
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Rok 2019 znamenal desítky
workshopů, přednášek nebo
kurzů pro širokou škálu lidí.
Jsme za to neuvěřitelně
vděční, protože to znamená,
že se nám daří dostávat
prevenci k stále více lidem.
Pomáháme, aby se
konverzace o duševním
zdraví stala součástí
běžného života a aby každý
věděl, jak se o své duševní
zdraví správně starat.

Duševní zdravověda

Duševní zdravověda pro učitele
Workshopy a přednášky 

Relaxační workshopy
Duševní zdravověda
Základy duševní 

Různé workshopy a přednášky 

Programy, které nabízíme:

pro středoškoláky

pro veřejnost a VŠ

resuscitace

pro firmy

vat k oblasti duševního zdraví ve škole - jak ve třídnim kolektivu, tak 
k jednotlivým žákům (včetně kazuistik a praktických nácviků situací).
Je to náš první akreditovaný kurz (DVPP), kterého se mohou účastnit
jak jednotlivci z různých SŠ a druhých stupňů ZŠ (přínosem je
výměna zkušeností), tak celé sborovny (pracuje s dynamikou týmu). 



Během roku 2019 jsme uspořádali 67 workshopů našeho hlavního
programu Duševní zdravověda pro středoškoláky pro více než 1 500
studentů (2. pololetí 2018/19 = 33 workshopů & přes 740 účastníků;    
 1. pololetí 2019/20 = 34 workshopů & přes 820 účastníků). Navštívili
jsme školy v 11 krajích ČR. 

Interaktivní program trvající 5x45 minut se zaměřuje na osvětu              
 a prevenci v oblasti duševního zdraví. Jeden ze 2 lektorů během něj
vypráví svůj vlastní příběh o zkušenosti s duševním onemocněním.
Program má za sebou 2,5 roku ostrého fungování a záštitu mu v roce
2017 udělil náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.

Ze zpětné vazby za rok 2018/19 vyplývá, že až 30 % studentů před
workshopem nevědělo, kam se obrátit v případě duševních obtíží. 
Po jeho skončení znalo základní kontakty na pomoc 93 % studentů. 

Středoškolské aktivity byly v roce 2019  částečně financovány
podporou Nadace RSJ a darem Gabriely Koukalové zprostředkovaným
Kontem Bariéry. Dalším zdrojem financí jsou drobní dárci či výnosy      
 z akcí pro veřejnost nebo workshopů pro firmy.

Program pro studenty SŠ
Duševní zdravověda pro středoškoláky
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67 workshopů pro více 
než 1 500 studentů

Zvýšení povědomí, kam se obrátit 
v případě duševních potíží, o 23 % 



Zpětná vazba studentky

11

Moc se mi to líbilo, pochopila
jsem, že schizofrenie, bipolární
porucha a rozdvojená osobnost

není to stejné. Dozvěděla jsem se,
jak mám pracovat se stresem.

Určitě bych tento workshop
každému doporučila.



Kurz Duševní zdravovědy pro učitele získal na podzim 2019 akreditaci
v systému DVPP. Do konce roku se uskutečnily dva běhy tohoto
dvoudenního programu. Prošlo jimi 21 učitelů a učitelek z celé ČR
(12 bylo ze SŠ a gymnázií, 9 pak ze základních škol). Na rok 2020
plánujeme kromě kurzů konaných v Praze, vyjíždět s programem 
do škol (kurzy tzv. pro sborovnu) a proškolit tak až 200 pedagogů, díky
nimž se prevence a pomoc  dostane  k násobnému počtu dětí. 

Program pro učitele SŠ a 2. stupně ZŠ
Duševní zdravověda pro učitele
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Naše plány s kurzem Duševní zdravovědy pro učitele jsme prezentovali
na Metodickém setkání pro metodiky prevence z pedagogicko-
psychologických poraden ČR. 
Tento workshop představujeme i na dalších setkáních primární
prevence rizikového chování (PPRCH) v Praze i v Brně.



Zpětná vazba od učitele
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Bylo to určitě velmi
přínosné. Líbí se mi

aktivity, které můžu 
s dětmi využít 

v hodinách.



Během roku proběhlo 37 akcí pro veřejnost (cca 1300 účastníků)          
 v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové nebo Plzni. 
Několik z nich bylo zaměřených na mediky nebo studenty psychologie.
Celkově workshopů a přednášek pro studenty VŠ rapidně přibývá -
intenzivní spolupráci jsme navázali s Univerzitou Karlovou, pro kterou
jsme v říjnu a listopadu pořádali 7 programů v Praze, Hradci Králové 
a Plzni. 

Tématy eventů pro veřejnost bylo: jak se starat o své duševní zdraví, jak
pomoci blízkému v případě obtíží (Základy duševní resuscitace), dětské
duševní zdraví, relaxační techniky, besedy sdílející příběh člověka se
zkušeností s duševím onemocnění  (tzv. #TrueStory). U posledně
jmenovaných dlouhodobě spolupracujeme se Skatutským
institutem. 

Akce pro veřejnost a vysoké školy
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Nevypusť duši mělo svůj stánek
v rámci Noci vzdělávání
Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy, Konferenci České
asociace studentů psychologie
(bývalá ČASP), NGO Marketu,
festivalu Mezi Ploty, Metronome
Festivalu, Spořka festu,
TEDxPragueED, TEDxPrague,
Happiness@Work, The Prague
Education Festivalu, Schola
Pragensis a ostravské konferenci
Středoškolák, Vysokoškolák.
Vystoupili jsme také na jarní
Konferenci dětské psychologie
(květen 2019).



Programy pro zaměstnance firem přináší téma duševního zdraví
mezi dospělé a zároveň díky nim může náš tým nabídnout své služby
ještě více školám. 

Firmy mají zájem o naše aktivity, které nabízí jako benefit svým
zaměstnancům a také je mohou prezentovat jako součást své firemní
společenské odpovědnosti (CSR). Pokud si u nás organizace
objedná nejdelší, tříhodinový workshop, umožní, aby až 40 dětí
absolvovalo interaktivní program Duševní zdravovědy 
pro středoškoláky.

Absolvovat ale mohou také Základy duševní resuscitace,
wroskhop o prevenci syndromu vyhoření nebo relaxační
workshop nebo také kratší formát Duševní zdravovědy.

V roce 2019 proběhlo celkem 18 programů  například pro Martinus,
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Altran, Českou televizi, CIEE Study
Center Prague, Stora Enso Ostrave, Ernst & Young, Asahi, brněnský
Thermo Fisher Scientific nebo Dům zahraniční spolupráce. Celkem
jsme ve firmách proškolili 600 zaměstnanců.

Programy pro firmy
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Plány do budoucna
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Takřka roční příprava kurzu Duševní zdravověda pro učitele přinesla
na podzim 2019 své první ovoce a my máme nyní nakročeno k tomu,
abychom v následujících 3 letech proškolili až 800 učitelů a tím
dostali téma duševního zdraví cca k 32 000 dětem, se kterými
během své profese přichází učitelé denně do kontaktu. 
Díky tomu, že budeme školit v našich technikách samotné pedagogy,
bude mít know-how Nevypusť duši větší dosah a naše programy budou
udržitelné a škálovatelné.

Samozřejmě i nadále budeme jezdit za studenty středních škol či
gymnázií po celé ČR - v horizontu 3 let by workshop Duševní
zdravovědy pro středoškoláky mělo absolvovat 8 600 studentů.

Program pro středoškoláky je rovněž extrémně přínosný jeho
lektorům (studentům pomáhajících profesí), kteří se v Nevypusť duši
naučí to, co jim VŠ často nemůže nabídnout. Smysluplná praxe 
v oboru s dětmi a dopívajícími, multidisciplinární spolupráce 
a neformální vzdělávání jsou pilíře, díky kterým naše organizace
získává stabilitu. Naše zaměstnance plánujeme i nadále vzdělávat 
v různých oblastech a tím kontinuálně profesionalizovat naši
činnost a zároveň lektory připravovat na jejich budoucí povolání 
v systému péče o duševní zdraví. Systémová změna se na žebříčku
našich úkolů posouvá výš a výš a v dalších letech chceme navázat 
na letošní úspěšné zapojení do Reformy péče o duševní zdraví v ČR.

I nadále si zakládáme na silných partnerstvích a jsme si vědomi
toho, že realizace a úspěšnost našich programů závisí i na finanční
podpoře. Na fundraisingu plánujeme pracovat ještě intenzivněji 
a od roku 2020 hledáme do týmu posilu v podobě fundraisera 
na poloviční úvazek. 



Bylo to moc super, působíte
mile a přátelsky. Přicházela

jsem k vám trochu
rozrušená a jsem moc ráda,

že jsem se zklidnila. Díky!

Zpětná vazba od veřejnosti
na relaxační workshop
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Nevypusť duši se objevilo v médiích např. díky rozhovorům s ředitelkou
Marií  Salomonovou nebo v souvislosti se zapojením do iniciativy Youth
Speak Up. Celý seznam výstupů je zde: https://bit.ly/ND-media-2019.

Na Facebooku a Instagramu jsme měli 2 kampaně: Duševní zdraví 
ve škole (září-řjen), díky které se na nás obrátilo 37 učitelů, metodiků

Média & komunikace na sociálních sítích
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prevence a psychologů,
jimž jsme zaslali naše
materiály. 
Kampaň Mluvíme o tom
se soustředila na Světový
den duševního zdraví 
(10. 10.) a vrcholila 
před Vánoci.

23 000 fanoušků 
na sociálních sítích

 ***

102 příspěvků
***

zásah přes 
800 000 lidí

***

70 zodpovězených
poradenských dotazů
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Děkujeme Skautskému institutu 
za prostory, ve kterých se mohou konat
naše akce a agentuře Triad za přípravu nové
vizuální identity na rok 2020. 

Partnerství & dárci
Je mnoho partnerů, kterým vděčíme za rozvoj našich programů, způsob
našeho fungování a rozšiřující se rozsah aktivit a činností Nevypusť duši.

Děkujeme iniciativě Youth Speak Up! za
krásné partnerství, díky kterému jsme
garantem pracovní skupiny zabývající se
duševním zdravím dětí a mladistvých 
v poslanecké sněmovně. 

Děkujeme Nadaci RSJ za dlouhodobou
nejen finanční podporu. Díky vám máme
pevné základy, propracované rozpočty,
které nám umožňují plánovat a podporu 
na poli systémové změny.

Děkujeme Gabriele Koukalové a Kontu
Bariéry - Fondu Gábi, že si vybrala právě
Nevypusť duši a pomohla nám dostat téma
duševního zdraví do dalších tříd.

Děkujeme Lence Grundmanové, že nám díky
narozeninové výzvě a charitativním lekcím
jógy pomáhá šířit prevenci v oblasti
duševního zdraví. Moc si toho vážíme.

Děkujeme Magistrátu hl. města Prahy          
za finanční příspěvěk, který nám pomohl
zrealizovat workshopy pro SŠ v Praze. 



Hospodaření spolku - Příjmy
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V roce 2019 tvořily výnosy z našich činností 38 % příjmů.

Příjmy
drobní dárci
Konto Bariéry
Nadace RSJ
programy pro studenty
programy pro firmy
programy pro veřejnost
programy pro učitele 

CELKOVÉ PŘÍJMY

233 423 Kč
75 000 Kč

996 808 Kč
226 250 Kč
349 500 Kč
115 229 Kč
94 500 Kč

2 015 710 Kč

10 % 
4 %

48 %
11 %
16 %
6 %
5 %

100 %



Hospodaření spolku - Náklady

Kategorie nákladů
(druhy činností & projektů)

workshopy pro školy
projekty a akce pro veřejnost
vzdělávání týmu
fundraising & péče o dárce
rozvoj & provoz organizace

CELKOVÉ NÁKLADY

Finanční zdroje od dárců rozdělujeme do pěti kategorií:
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Na co jdou darované peníze? 

1 004 254 Kč
364 070 Kč
180 504 Kč
91 017 Kč

180 504 Kč

1 820 349 Kč

55 % 
24,5 %

8 %
4,5 %
8 %

100 %



Poděkování 
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Rok 2019 pro nás byl nabitý od začátku až do konce. Uvědomujeme si, že podíl na tom má
mnoho lidí a organizací. Děkujeme všem, díky kterým jsme letos mohli jet naplno a dovézt
téma duševního zdraví do co nejvíce kolektivů. Děkujeme dobrovolníkům a lektorům,  
bez kterých by nemohly existovat workshopy pro středoškoláky ani pro učitele, relaxační
programy, nejrůznější besedy a bez kterých byste nepotkali Nevypusť duši na různých
akcích. Děkujeme těm, kteří svědomitě procházeli a ověřovali rozsáhlé množství informací,
aby vám přinesli užitčné články a kompaktní infografiky (vše najdete na naší stránce     
www. nevypustdusi.cz). Děkujeme core týmu a supervizorkám, kteří na první pohled
nejsou vidět, ale zajišťují plynulý chod organizace a poskytujít týmu podporu.

Děkujeme našim podporovatelům, kteří umožnili uskutečnit naše plány objet co nejvíce
škol a uskutečnit první kurzy pro učitele: patří mezi ně Nadace RSJ, Konto Bariéry - Fond
Gábi, Magistrát hlavního města Prahy a Lenka Grundmanová. Děkujeme všem dalším
dárcům z platformy Darujme.cz, kteří si vybrali právě nás. 

Děkujeme učitelům, metodikům
prevence, ředitelům či školním
psychologům za příležitost mluvit
o duševním zdraví s jejich studenty
nebo přímo s nimi v rámci workshopů
pro učitele. Děkujeme firmám, které
díky nám teď vědí, jak nevypustit duši
a také všem organizátorům eventů
pro veřejnost, jejichž programu jsme
byli součástí.

Děkujeme, že jste v tom s námi, že
vám šíření osvěty a destigmatizace 
v oblasti duševního zdraví                       
 a onemocnění dává stejný smysl jako
nám. Ceníme si vašeho nadšení           
 a zájmu mluvit o duševním zdraví.
Tato výroční zpráva vzniká na jaře
2020, které nám, i mnohým dalším
organizacím, udělalo doslova čáru
přes rozpočet. I přes všechny
překážky ale víme, jaký je náš cíl         
 a víme, že za ním nepřestaneme jít.
Pomáhat Česku nevypustit duši má
smysl. 



zpětná vazba od studentky
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Byla to první školní beseda,
která mi přišla opravdu

užitečná. Moc se ztotžňuji 
s příběhem Káji a díky vám

jsem si přiznala, že mám
problém, který jde řešit.



Nevypusť Duši, z. s., se sídlem Alej Českých exulantů 1153/9, Praha 6, 161 00, 
IČ: 05318530, L 66470, Městský soud v Praze, 

www.nevypustdusi.cz  |  info@nevypustdusi.cz  |  facebook.com/nevypustdusi

Děkujeme našim podporovatelům:


