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konverzace o duševním zdraví byla
součástí běžného života

se děti ve škole učily, jak o své duševní
zdraví správně pečovat

duševní onemocnění nebyla
stigmatizována a nikdo 

byl v systému psychiatrické péče kladen
důraz na dodržování lidských práv

se nestyděl říct si o pomoc

Chceme, aby...
se nebojíme o duševním zdraví 

šíříme praktické, výzkumem

ukazujeme, jak o duševní zdraví
pečovat & kde vyhledat včas
odbornou pomoc

usilujeme o systémové změny

mluvit a sdílet osobní příběhy 

a zkušenostmi podložené informace

a zastupujeme zájmy uživatelů péče

Proto...

Nebojíme se mluvit o duševním zdraví.
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Turbulentní
rok 2020



Když jsme v březnu škrtali z kalendáře 4 workshopy na středních
školách, říkali jsme si, že to bude na chvilku a brzo se zase rozjedeme
do všech koutů republiky, kde budeme učit děti i dospělé, jak správně
pečovat o duševní zdraví. 
Covidový rok s sebou namísto toho přinesl dlouhé uzavření škol a data
začala jasně ukazovat na to, že posilování psychické odolnosti a znalost
kontaktů na ověřenou a spolehlivou pomoc v oblasti duševního zdraví
budou potřeba víc než kdy dřív. Náš tým naštěstí zareagoval rychle.
Jako první jsme přinesli informace o tom, jak bude, nebo nebude
omezena psychologická a psychiatrická péče a programy                   
 pro teenagery jsme přenesli do distanční výuky. Ze zpětné vazby          
i dat z dotazníků víme, že to mělo smysl. 
Večerní livestreamy, finanční nejistota, první crowdfunding a neustálé
změny byly vyčerpávající a já jsem moc hrdá na náš tým a vděčná
našim podporovatelům a dárcům, že jsme to spolu zvládli. Moc si toho
vážím a těším se na všechno, co spolu budeme dál podnikat.
Téma duševního zdraví je teď vidět víc, než jsme byli zvyklí. Chceme
toho využít a nabídnout naše aktivity a know-how i tam, kam jsme se
dříve nedostali.

3x

ředitelka
& spoluzakladatelka

 

Marie Salomonová
3x

výskyt
depresí

počet
úzkostí

riziko
sebevraždy

2x

Zdroj: Winkler et al. (2020), Epidemiology
and Psychiatric Sciences, 29 , e173.

Stav duševního
zdraví v ČR

po 1. vlně pandemie
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Kdo jsme



Jsme Nevypusť duši, tým mladých psychologů, lékařů, sociálních pracovníků a studentů těchto oborů. Děti a učitele učíme, jak pečovat               
o duševní zdraví, přinášíme jim evidence-based prevenci a ukazujeme, kde včas vyhledat pomoc v případě nouze. 

Víme, že duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života. Bohužel se o něm často začíná hovořit příliš pozdě. V Nevypusť duši
se o duševním zdraví mluvit nebojíme a přejeme si, aby se nemusel bát nikdo. Dlouhodobě se také snažíme prosazovat systémové změny
v oblasti duševního zdraví a péče o něj, a to ve spolupráci s veřejnými institucemi.

Jako nestátní nezisková organizace fungujeme již 4,5 roku. Začali jsme ale už v letě 2015 - osvětovou kampaní na Facebooku. Připravujeme
a vedeme kurzy, workshopy a přednášky zaměřené na osvětu a prevenci duševních onemocnění pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ, studenty SŠ
i VŠ, veřejnost a firmy. O tématu psychického zdraví i nemocí informujeme také na našem webu a sociálních sítích - každý si může přečíst
článek či stáhnout infografiku. 

a destigmatizujeme.

Šíříme výzkumem
podložené informace,

sdílíme příběhy
i veřejnosti. 

Ukazujeme, jak se
o duševní zdraví starat

- školám, firmám
Usilujeme o systémové
změny a zastupujeme
zájmy uživatelů péče.

OSVĚTA POMOCPREVENCE SYSTÉMOVÁ
ZMĚNA

kde vyhledat včas
odbornou pomoc a jak

dané služby fungují.

Ukazujeme, 
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Proč jsme
potřeba



Data o stavu duševního zdraví ve světě i v České republice ukazují,
že se dlouhodobě jedná o oblast, která vyžaduje pozornost nás
všech. Rok 2020, postižený rozsáhlou pandemií, měl na lidskou
psychiku zásadní a bohužel negativní vliv. 

Podle NÚDZ a CERGE v první a druhé vlně pandemie narostl
výskyt depresí 3x, výskyt úzkostí 2x a riziko sebevraždy vzrostlo
3x. Po druhé vlně trpí duševním onemocněním každý třetí
obyvatel ČR. Tato situace jen tak neodezní, naopak bude
vyžadovat, aby se v následujících letech věnovalo tématu
duševního zdraví a péči o něj více pozornosti. 

Během pandemie byli mladí lidé i nadále nejohroženější
skupinou (viz data z WHO z období před pandemií). Proto se
prevenci u nich věnujeme v Nevypusť duši nejvíce. Ta, spolu        
se včasnou intervencí, může zábranit rozvoji duševního
onemocnění, případně zmírnit jeho průběh. To, jak se staráme
o svou psychiku během puberty, může výrazně ovlivnit
wellbeing a kvalitu našeho života v dospělosti.  

Prevence je efektivní i z finančního hlediska: podle propočtů WHO
se 1 $ investovaný do prevence a včasné intervence vrátí jako 4 $
v efektivitě práce a kvalitě života. České zdravotnictví investuje
do psychiatrie něco málo přes 3 % svého rozpočtu, samotné
duševní nemoci ale způsobují v naší zemi 25 % zdravotnické
finanční zátěže.

během pandemie
vzrostl výskyt 

duševních 
onemocnění v ČR

u dospělých na 30 % 

Na jaká fakta
reagujeme?

20 % 13-18letých 
se potýká 

s duševními
obtížemi

 z chronických
duševních nemocí

se projeví  
50 % před 14. 

a 75 % před 24. rokem

každý 4. človek
se za život setká 
s duševní nemocí
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Co děláme



5hodinový interaktivní program
zaměřený na osvětu a prevenci

jeden ze 2 lektorů během

během distanční výuky jsme
připravil i webinář (2,5 hod.), z nějž
si studenti odnesli tipy na učení se
na dálku a na zvládání úzkostí,
vyzkoušeli si relaxační techniku

Duševní zdravověda 
pro středoškoláky

v oblasti duševního zdraví

něj vypráví svou vlastní zkušenost
s duševním onemocněním

a získali kontakty na pomoc

pomocí 5 různých typů workshopů
a přednášek (během roku 2020
webinářů) mohou firmy
poskytnout vzdělávání a podporu 

Programy pro firmy

v oblasti duševního zdraví svým
zaměstnancům a zároveň být
společensky odpovědní:
objednáním programu přispívají
na programy pro středoškoláky 

2denní kurz pro pedagogy
akreditovaný Ministerstvem
školství v systému DVPP
obsahem je péče o učitele
ohrožené syndromem vyhoření        
i tipy jak přistupovat k oblasti
duševního zdraví ve škole (včetně
praktických nácviků)
tento kurz je možné absolvovat jen
prezenčně, realizovali jsme několik
webinářů na míru a začali

Duševní zdravověda 
pro učitele

s přípravou webinářů pro rok 2021
 

pro veřejnost nabízíme také několik
formátů  - kromě #TrueStory, kdy
host vypráví svůj příběh s duševním
onemocněním, jsme všechny
adaptovali na online formát
v rámci nich jsme také vzdělávali
dospělé studenty - tj. vysokoškoláky
z různých univerzit  

Programy pro veřejnost

str. 8



Rok 2020
v číslech



V roce 2020 jsme zavítali do celkem 100 tříd a pokračovali tak v meziročním navyšování počtu studentů, kteří projdou programem
Duševní zdravovědy pro SŠ. Uskutečnilo se 41 prezenčních workshopů (mezi 8. 1. a 9. 3. 2020 a mezi 4. 9. a 2. 10. 2020) a 59 distančních
webinářů, které odstartovaly 22. 4. 2020. 

Programy absolvovalo celkem 2 474 studentů - 947 z nich bylo z Prahy, 1 527 ze všech zbývajících 13 krajů ČR. Jsme rádi, že jsme se díky
webinářům mohli dostat i do Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, kde jsou podstatné nerovnosti v přístupu 
ke vzdělávání.

2017 2018 2019 2020

100 

75 

50 

25 

0 

100
programů 

67
programů 

39
programů 

8
programů 

41 workshopů

59 webinářů

2017
200 absolventů

2018
982 absolventů

2019
 1 702 absolventů

2020
2 474 absolventů

Programy pro SŠ
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Pro veřejnost jsme zrealizovali 13 workshopů a 16 webinářů, nejčastěji
šlo o Relaxace a Základy duševní resuscitace (o pomoci blízkému
s duševními obtížemi). Aby se dostaly k co nevíce lidem, na začátku
pandemie jsme některé vysílali zdarma. 

16 programů v ČJ i AJ sme uskutečnili pro pro 472 studentů z UK, ČVUT,
UPOL, Mendelovy univerzity, ale i z britských škol (pro české studenty).
Proškolili jsme také 171 zaměstnanců univerzit.

Programy pro učitele, veřejnost a firmy

215
Především pomocí webinářů se nám podařilo dosáhnout cíle 200
vyškolených učitelů, a to i přesto, že jsme nemohli pořádat
akreditovanou Duševní zdravovědu pro učitele (nemohla se konat
distančně). 

2 351

1 248

učitelů absolvovalo
5 otevřených termínů
a 7 termínů pro sborovny

účastníků měly
programy pro veřejnost
a vysoké školy

absolventů 
firemních programů

Množství programů pro firmy se zvedlo oproti roku 2019 o třetinu, a to
na 29. Největší zájem je o program Syndrom vyhoření a Jak nevypustit
duši, který se zabývá psychohygienou, nácvikem relaxace a důležitými
kontakty. Spolupracovali jsme např. s Českou spořitelnou, Plzeňským
Prazdrojem, Allianz, Ernst & Young, GSK GlaxoSmithKline, Generali
Českou pojišťovnou, Roche nebo Euler Hermes. 
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Nejúspěšnější infografika
z 27. 3. vysvětlovala, co vše

lidé v nouzovém stavu
NEMUSÍ dělat: 

zasáhla 228 000 lidí.

Sociální sítě a poradenské dotazy

22 poradenských dotazů na info@nevypustdusi.cz
20 přes Facebook
14 přes Instagram

obrací se
na nás:

témata
se týkají:

56 dotazů

lidé s duševními obtížemi a jejich blízcí
učitelé, kteří hledají pomoc pro své žáky nebo pro sebe
lidé s duševními obtížemi, kteří chtějí vstoupit 

široká veřejnost, která hledá informace z oblasti osvěty
a prevence duševního zdraví

do systému zdravotní / sociální péče a hledají jak

pomoc blízkému (kolega, člen rodiny, partner, spolužák,
žák ve třídě)
kontakt na služby v oblasti duševního zdraví
příznaky, svépomoc, postup ve vyhledání odborné
pomoci v oblasti konkrétních okruhů diagnóz (deprese,
úzkosti, poruchy příjmu potravy, aj.)

21 000
fanoušků

10 000
followers

3 000
odběratelů

16 000
průměrný

zásah postu

10
článků

16
infografik

str. 12

mailto:info@nevypustdusi.cz


Crowdfunding



4. listopadu 2020 odstartovala crowdfundingová kampaň na platformě Hithit. Za měsíc jsme vybrali 426 489 Kč, tj. 142 % cílové částky.

Všichni, co se do kampaně zapojili, tak podpořili duševní zdraví dětí a učitelů - na jejich programy jsme v kampani vybírali finanční prostředky.
Byla možná podpora tzv. "pro dobrý pocit", ale podporovatelé si také vybírali odměny v podobě plátěné tašky, trička, hrnku, voucheru
na workshop či webinář, sladkého balíčku, ale také relaxačních nahrávek nebo poukazů na službu Terap.io. Mohli rovněž koupit workshop
pro skupinu svých kamarádů či kolegů anebo Duševní zdravovědu pro školu. Máme také partnera, který nás podpořil částkou 100 000 Kč,

Během kampaně jsme pod hashtagem #TrueStory představili příběhy 4 členů našeho týmu: ukázali jsme tak, kdo za Nevypusť duši stojí            
a sdíleli jsme s fanoušky a podporovateli vlastní příběhy se zkušenostmi s duševním onemocněním.

Fundraisingová kampaň

389 podporovatelů
během 31 dní

rozdaných
odměn

účastníků
workshopů

nebo webinářů

219

173
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Naše plány
na období 2021-26



podpora prevence pomocí
aktivní účasti 

v diskusích 
na rozhodovací

úrovni 
 

přes 1 000 učitelů, kteří
téma duševního zdraví
dostanou až ke 40 000

svých žáků 

15 880 studentů, kteří ví, 
jak pečovat o svou

psychiku a kde
vyhledat

pomoc

8 700 účastníků
osvětových akcí

a programů 
pro veřejnost

 
150 materiálů a infografik

volně dostupných
ke stažení

 

na 50 000 sledujících
na sociálních sítích 

s průměrným dosahem
100 000 lidí 
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Partneři
& podporovatelé



Podpora našich partnerů je pro nás důležitá každý rok - během 2020 se ukázala
jako naprosto zásadní. Všichni podporovatelé nám během krize, která přinesla
mnoho změn, vyšli vstříc z hlediska prodloužení podpory nebo úpravy
indikátorů. Všem jim děkujeme a velmi si toho vážíme.

Velké díky patří Nadaci RSJ, našemu dlouhodobému partnerovi, který nám
během pandemie poskytl další podporu nad rámec původní spolupráce.
Vážíme si toho, že jste s námi po celou dobu.

Děkujeme Nadaci ČEZ, díky jejíž podpoře jsme mohli pracovat na programech
pro učitele.
Děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy, který umožnil uskutečnění 34 workshopů
a webinářů na pražských školách.
Děkujeme společnostem Monetica a Enern za podporu SŠ programů.
Děkujeme všem, co nás podpořili přes Darujme.cz, Hithit.cz nebo individuálně
a zajistili tak rozvoj programů pro SŠ i veřejnost či vzdělávání našich lektorů. 

Děkujeme iniciativě Youth Speak Up!, že se můžeme zabývat duševním zdravím
dětí a mladistvých v poslanecké sněmovně. 
Děkujeme agentuře Triad za novou vizuální identitu, která dala nejen této
výroční zprávě nový kabát. 
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Hospodaření
spolku



Nadace RSJ
42.9%

Hithit
15.4%

Monetica
8.1%

Nadace ČEZ
10.1%

Enern
8.1%

drobní dárci
15.5%

dary
62.6%

programy pro firmy
11.8%

programy pro veřejnost
3.9%

programy pro učitele
12.3%

programy pro studenty
6.8%

veřejné prostředky
2.7%

VÝNOSY: Z TOHO
DARY:

V roce 2020 tvořily výnosy z našich činností 34,8 % příjmů. Velkou část výnosů z programů pro firmy investujeme do SŠ programů. 

Nadace RSJ: 
Nadace ČEZ:
drobní dárci:
Hithit: 
Monetica:
Enern:

1 064 081 Kč
250 000 Kč
385 263 Kč
382 879 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč

42,9 %
10,1 %
15,5 %
15,4 %
8,1 %
8,1 %

dary: 
veř. prostředky: 
(Magistrát
hl. m. Prahy)

2 482 223 Kč
106 200 Kč

62,6 %
2,7 %

programy pro studenty: 
programy pro učitele: 
programy pro firmy: 
programy pro veřejnost: 
naše výnosy celkem:

269 580 Kč
486 500 Kč
466 500 Kč
156 591 Kč
1 379 171 Kč

6,8 %
12,3 %
11,8 %
3,9 %

Dary
tvořily:
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mzdy
84.8%

služby
11%

materiálové náklady
4.2%

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY,
SLUŽBY A MZDY:

JAK NALOŽÍME
S DAROVANOU STOKORUNOU:

na realizaci a rozvoj
programu pro středoškoláky

mzdy (vč. odvodů):
materiálové náklady:
nemateriálové náklady
(služby):
CELKEM:

2 019 460 Kč
100 165 Kč
262 673 Kč

2 382 298 Kč

84,8 %
4,2%
11,0 %

40 Kč

16 Kč

23 Kč 14 Kč

3 Kč 4 Kč

40 Kč
na péči o tým a jeho další
vzdělávání

3 Kč

na realizaci a rozvoj
programu pro učitele

16 Kč
na rozvoj, řízení a administrativu
organizace a provoz

14 Kč

na realizaci a rozvoj
programů pro veřejnost

23 Kč
na péče o dárce a získávání
dalších finančních prostředků

4 Kč
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Tým
Nevypusť duši



Iva Kolevová
projektová
manažerka

Daniela Syrovátková
koordinátorka

učitelských
programů

Dominika Šinaľová
psycholožka
& lektorka
učitelských
programů

Pavla Kučerová
koordinátorka

středoškolských 
programů

Marie Salomonová
ředitelka

& spoluzakladatelka

na 40 lektorů
středoškolských, 

učitelských,
veřejnostních
a firemních
programů
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Poděkování



Děkujeme... 

...týmu složenému z lektorů, psycholožky, koordinátorek, supervizorek,
projektové manažerky a ředitelky za nevídané nasazení, díky kterému
jede Nevypusť duši dál;
...všem partnerům, jejich ochotě, trpělivosti, podpoře a důvěře, kterou 
v nás vkládají. Jste to vy, Nadace RSJ, Ndace ČEZ, Magistrát hl. m. Prahy,
Enern či Monetica;
...každému podporovateli, jenž nás sdílel či finančně podpořil 
na platformě Darujme.cz nebo Hithit.cz;
...pedagogům za jejich houževnatost a za energii vloženou do distanční
výuky. Děkujeme za možnost pomáhat Vám i Vašim studentům;
...firmám a společnostem, kteří se duševnímu zdraví věnovaly se svými
kolegy a umožnily tak realizaci více programů pro děti;
...všem, kteří nám fandí, sledují, píší či se na nás obrací o pomoc. Všichni,
kteří se nebojí mluvit o duševním zdraví a dozví se, jak se o něj starat 
a kde vyhledat pomoc, nám ukazují, že to, co děláme, má smysl.

Čeká nás toho ještě hodně. Těšíme se na to a doufáme, že u toho budete
s námi a že společně nevypustíme duši.

Každý rok děkujeme mnoha lidem a organizacím a letos tomu nebude jinak. Tentokrát má naše díky nesčetněkrát větší váhu - rok 2020 pro nás
totiž mohl být rokem posledním. Výroční zpráva vzniká na konci května 2021, v roce, který se nemusíme bát nazvat rokem duševního zdraví.    
 A my nekončíme - víme totiž, že duševnímu zdraví je potřeba věnovat více než jen rok. Je tu s námi se všemi, každý den, po celý život.
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vznik facebookového projektu 
a první osvětové materiály 

pro veřejnost

vznik 
neziskové organizace

vznik programů 
pro teenagery 

zaměření na učitele
pro větší dosah

+
Rada vlády

pro duševní zdraví 
& Youth Speak Up!

reakce na výrazné zhoršení
psychické kondice celé

populace kvůli pandemii
+

Národní akční plán
pro duševní zdraví

2015 2016 2017

20182019

2020

první
zaměstnanci

+
první programy

pro veřejnost
+

škálování
programu

 

>> 200 SŠ absolventů
>> 290 absolventů veř. programů 

1 182 SŠ absolventů <<
1 559 absolventů veř. programů <<

2 884 SŠ absolventů <<
2 941 absolventů veř. programů <<

>> 5 358 SŠ absolventů
>> 5 292 absolventů veř. programů
>> 234 absolventů uč. programů
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Nevypusť Duši, z. s.,
se sídlem Alej Českých exulantů 1153/9,

Praha 6, 161 00, 
IČ: 05318530, DIČ: CZ05318530
L 66470, Městský soud v Praze

www.nevypustdusi.cz

info@nevypustdusi.cz

facebook.com/nevypustdusi

instagram.com/nevypustdusi


