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1. úvodní slovo předsedkyně spolku
Za rokem 2018 se ohlížím s radostí a pokorou. Nevypusť duši neubývá energie ani nadšení.
Naše organizace se postupně profesionalizuje a čím dál tím širší tým dobrovolníků
a lektorů se plný elánu vrhá do dalšího období.
Začali jsme jako malý projekt - informační kampaň, který se přerodil do organizace a pak
do zapsaného spolku v roce 2016. Pilně pracujeme na profesionalizaci spolku a vážíme si
každé darované koruny, kterou k tomuto účelu můžeme využít. Za poslední dva roky ale
více než 60 lidí věnovalo Nevypusť duši něco jiného než peníze. Věnovali svůj čas. Pokusili
jsme se tento čas spočítat. Je to neuvěřitelných 4 298 hodin. Tedy více než 179 dnů
dobrovolné práce. Dobrovolníci vytvářeli infograﬁky, vedli workshopy ve školách, tvořili
web, prezentace, odborné rešerše, dobrovolničili u našich stánků na festivalech a vedli
přednášky a workshopy pro veřejnost. To vše bez nároku na honorář. Po celé republice.
V Ostravě, Plzni, Hranicích na Moravě, Hradci Králové, Olomouci, Praze, Brně, Třebíči i jinde.
K dnešnímu dni už mnohým z nich za jejich práci můžeme zaplatit, zdaleka ale ne
za všechnu. Spolu učíme lidi, jak pečovat o vlastní duševní zdraví a že se za duševní obtíže
nemusí stydět. Šíříme důležité kontakty na linky důvěry, vysvětlujeme, kdo je psycholog
a kdo psychiatr. Připravujeme workshop pro učitele a naše práce nás baví. Jsme
multidisciplinární tým, kterému není lhostejná duševní pohoda dětí, mladých lidí ani
dospělých.
Když pak vidím, že se počet škol jevících zájem o program pro středoškoláky zvyšuje, že už
jezdíme do škol po celé ČR a hlavně, že s námi školy chtějí spolupracovat dlouhodobě,
jsem velmi vděčná. I když s vedením spolku přichází zodpovědnost, povinnosti a někdy
i těžká rozhodnutí, je to především velká pocta.
Všechno to, z čeho mám radost a na co jsem pyšná, by se nemohlo odehrát bez lidí
a organizací, kteří Nevypusť duši věří a podporují nás. Kromě nasazení a energie lektorů
a dobrovolníků, kteří školí a přednáší po celé republice, se také neobejdeme bez týmu,
který sice stojí “za oponou”, ale zajišťuje, aby vše fungovalo: supervizorky, psycholožky,
koordinátorky a projektové manažerky. Naše aktivity bychom také nemohli realizovat
a rozvíjet bez velkorysé podpory Nadce RSJ, Fondu Gábi Gabriely Koukalové pod Kontem
Bariéry a Nadace ČEZ, jež se staly partnery naladěnými na stejnou vlnu. Velmi důležitá je
pro nás také spolupráce s mnohými organizacemi, které nám pomáhaly realizovat
workshopy, staly se našimi konzultanty nebo šířily spolu s námi osvětu o duševním zdraví.
Děkujeme Skautskému institutu, Centru pro talentovanou mládež, klinice dětské
psychiatrie FN Motol, Centru Anabell, mnoha médiím a dalším subjektům. Právě jim všem
vděčíme za to, že náš spolek roste a rozvíjí se.
V následujících kapitolách najdete více informací o spolku a jeho činnostech.
Díky a nevypusťte duši!

Marie Salomonová, předsedkyně spolku
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2. Vize & cíle Nevypusť duši
Nevypusť duši usiluje o to, aby
se téma duševního zdraví stalo
součástí běžného života. Všichni by
měli vědět, že duševní zdraví mají
a neměli by se bát o něm mluvit.
Chceme, aby lidé věděli, jak se o své
duševní
zdraví
správně
starat.
Základní zdravá psychohygiena by
měla být vědomou součástí našeho
života, stejně jako třeba čištění zubů.
A zuby si čistíme už od dětství.
Záleží nám na tom, aby duševní
onemocnění nebyla stigmatizována.
Mýty o psychiatrických onemocněních jsou časté, ale lze proti nim bojovat šířením jasných
a srozumitelných faktů. U nás je najdete.
Staráme se o to, aby každý věděl, kam se může obrátit o pomoc v případě duševních
obtíží. Každý ví, že se zlomenou nohou zamíří za chirurgem. Stejně tak by měl každý vědět
o službách, které poskytují psychologové a psychiatři v případě duševních problémů.
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 pomoci člověku, který vypouští duši.

3. Kdo jsme?
Nevypusť duši je mladá, dynamicky se
rozvíjející nezisková organizace. Iniciativa
vznikla jako studentský projekt na podzim
roku 2015, v létě 2016 byla pak oﬁciálně
zapsána jako spolek. Náš tým je plný mladých
psychologů, lékařů, neurovědců, sociálních
pracovníků a studentů těchto oborů. Zároveň
jej tvoří i lidé se zkušeností s duševním
onemocněním v mladém věku. Nebojíme se
mluvit o duševním zdraví a ukazujeme, jak
o něj pečovat. Šíříme fakta a boříme mýty,
zdůrazňujeme důležitost prevence, sdílíme
osobní příběhy a podporujeme včasné
vyhledání odborné pomoci při duševních
obtížích.
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proč jsme potřeba?
Studie Národního ústavu duševního zdraví nasvědčuje, že stigma v oblasti duševního
zdraví je v Česku mnohonásobně horší než ve Velké Británii. To vede mimo jiné k tomu,
že se lidé s duševními obtížemi bojí o svých problémech mluvit, řešit je nebo se obrátit
na odborníky. V ČR přitom trpí depresí a bipolární poruchou víc lidí než cukrovkou
a astmatem1 (cca 725 000 lidí), úzkostnou poruchou pak cca 1 450 000 osob. Zdravotnictví
investuje do oblasti duševního zdraví něco málo přes 3 % ze svého rozpočtu, ale duševní
onemocnění způsobují v naší zemi 25 % zdravotnické ﬁnanční zátěže. Když sečteme
náklady na zdravotní a sociální péči se ztrátami zaviněnými snížením produktivity, vyjde
nám 180 miliard Kč (cca 5 % HDP)2.
Světová zdravotnická organizace uvádí, že se v bohatých zemích přibližně každý čtvrtý
člověk s duševní poruchou setká. Nejvyšší nárůst diagnóz je podle National Institute
of Mental Health u lidí mezi 10. a 25. rokem života (50 % chronicky nemocných pocítí
projevy nemoci do 14. roku života, 75 % nemocných do 24. roku). Velkým problémem je
zanedbaná prevence od útlého věku.
Právě boření mýtů a stigmat, zvyšování povědomí o prevenci a její zajišťování je hlavním
cílem činností Nevypusť duši, ve kterých vidíme velkou důležitost.

Co máme za sebou?
Po dobu necelých tří let existence spolku
Nevypusť duši se náš tým i základna našich
podporovatelů
a
sledujících
kontinuálně
zvyšovala. Po roce 2017, kdy byla veškerá
administrativní i rozvojová práce na organizaci
zcela dobrovolná, jsme díky podpoře Nadace RSJ
mohli pro spolek zajistit vedoucího pracovníka
na 0,8 úvazku, projektového manažera na plný
úvazek a psychologa na poloviční úvazek. Splnili
jsme tak cíl z roku 2017 a díky těmto posilám
zajistili chod organizace i její růst. Rozšířil se i tým
dobrovolníků a lektorů z řad studentů
psychologie, medicíny, sociální práce a lidí se
zkušeností s duševním onemocněním.
Program Duševní zdravovědy pro středoškoláky
má za sebou 6 měsíců dlouhou pilotní fázi a je již
rok a půl ve fázi ostré. Za rok 2018 jím prošlo
1 010 žáků z 41 tříd (za celou dobu fungování
workshopů je to pak přes 1 500 studentů).

1
2

h p://www.uzis.cz/publikace/evropske‑vyberove‑setreni‑zdravi‑ceske‑republice‑ehis‑2008
h p://www.hoschl.cz/ﬁles/4724_cz_Cost%20of%20brain%20dis%20CR_CSNeurolNerochir2013_3.pdf
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Protože je téma duševního zdraví relevantní pro všechny věkové skupiny, pořádali jsme
mnoho přednášek, besed s odborníky nebo relaxační workshopy. Zároveň nás zájemci
mohli potkávat na různých akcích
u
psychohygienického
stánku
a vystupovali jsme i pro odbornou
veřejnost. Zvýšil se i počet ﬁrem, které si
uvědomují
důležitost
investice
do duševního zdraví svých zaměstnanců
a které si Nevypusť duši pozvali k sobě
na workshop.
Všichni, kteří neměli možnost shlédnout
činnost našeho spolku na živo, mohli
využít obsahu, který máme na webu
a na svých sociálních sítích. Naše silná
fanouškovská základna čítající několik tisíc
lidí byla vybudována i díky tomu, že jsme
poskytovali stručné a vizuálně přitažlivé
materiály a infograﬁky - mezi ně patří
oblíbených
“7
zásad
zdravé
psychohygieny”, “Manuál pro blízké”
a další. Jsou to podklady, které sdílí
na svých proﬁlech laici i odborníci
a najdete je vytištěné i v různých
poradenských
centrech
nebo
na nástěnkách škol a nemocnic. Kromě
toho využíváme naše platformy k sdílení příběhů lidí se zkušeností s duševním
onemocněním, k šíření pozvánek na různé relevantní akce nebo k odpovídání na četné
dotazy z oblasti duševního zdraví a onemocnění.
Během loňska jsme posílili vztahy s mnoha organizacemi a subjekty: s Centrem
pro talentovanou mládež, pro které jsme vedli speciální kurz Objevitelských sobot; s lékaři
z kliniky dětské psychiatrie FN Motol, s nimiž jsme konzultovali náš program
pro středoškoláky nebo s Centrem Anabell, které se zabývá poruchy příjmu potravy.
Nepopiratelnou hodnotu pro nás má také mentoring v oblasti dlouhodobé strategie,
vedení organizace a fundraisingu poskytnutý Nadací RSJ. Díky němu jsme změnili stanovy,
ujasnili si organizační strukturu a začali jsme pracovat s novým zdrojovým rozpočtem.
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4. Činnosti NEvypusť duši
4.1. Hlavní činnosti
projekt duševní zdravověda pro sš
Hlavní projekt Nevypusť duši je určen
středoškolákům.
Je
interaktivní
a zaměřený na osvětu a prevenci
v oblasti duševního zdraví. Za jeho
průběh jsou zodpovědní 2 kvaliﬁkovaní
lektoři, z nichž jeden sdílí svůj příběh
s psychiatrickou diagnózou. Poskytuje
tak studentům vhled do svého života
a nemoc svým vyprávěním minimálně
částečně destigmatizuje.
Program má za sebou 1,5 kalendářního
roku ostrého fungování. Za samotný
rok 2018 prošlo programem Duševní
zdravovědy přes 1 010 žáků z 41 tříd.
Zároveň
se
aktivně
zúčastnilo
workshopů i 35 učitelů, což jim
poskytlo základy pro to, aby se svými
žáky
naše
téma
rozvíjeli
dál
i v budoucnu. Kromě naplnění
plánovaného počtu účastníků, se nám
podařilo stejně jako loni školit kromě institucích v Praze i v Břeclavi, Hranicích, Hradci
Králové, Brandýse nad Labem nebo v Babicích. Na školní roku 2018/19 plánujeme objet
52 škol, což představuje cca 1 600 studentů.
Záštitu našemu programu udělil v roce 2017 náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní
péči, prof. Roman Prymula. Finančně je náš program zcela zajištěn až do konce června
2019, především díky darům Nadace RSJ, Fondu Gábi a dalším dárcům, kterým mnohokrát
děkujeme. Od začátku nového roku budeme zajišťovat ﬁnancování dalšího školního roku
2019/20.

Workshopy a akce pro veřejnost
Veřejnost a studenti VŠ se do tématu
psychického
zdraví a duševních nemocí
angažovali skrze workshopy a přednášky, které
jsme pořádali v Praze, Hradci Králové, Plzni,
Olomouci i Brně. Bylo jich celkem 31 a jejich
zaměření bylo různé: relaxační techniky,
vyhledání pomoci, péče o duševní zdraví
nebo prevence.
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Práci a činnost Nevypusť duši jsme mohli prezentovat i na odborných konferencích, jakými
byla IACAPAP v červenci 2018 nebo Mezinárodní konference reformy psychiatrie.
Relaxační workshopy ve spolupráci se Studiem Mottel, besedy na téma psychického zdraví
s odborníky i lidmi se zkušenost s psychiatrickou diagnózou (konané ve spolupráci
se Skautským institutem) navštívilo za rok 2018 stovky lidí. Preventivní kampaň “Odpočiň
si”, která běžela na sociálních sítích, sledovaly tisíce lidí. Pravděpodobně i ona vedla k tomu,
že fanouškovská základna Nevypusť duši ke konci roku 2018 čítala cca 14 000 sledujících.

4.2. Vedlejší činnost
Firemní workshopy
Několik formátů workshopů či přednášek, a to jak v češtině, tak angličtině nabízíme všem
ﬁrmám, které nechtějí vypustit duši.
●
●
●
●
●

Duševní zdravověda aneb jak nevypustit duši (tříhodinový workshop
pro max. 25 lidí)
Duševní zdravověda (devadesátiminutová přednáška)
Základy duševní resuscitace (devadesátiminutový workshop pro max. 15 lidí)
Syndrom vyhoření (hodinová interaktivní přednáška pro max. 35 lidí)
Relaxace (hodinový workshop pro max. 15 lidí)

Každý program se zabývá důležitostí péče
o duševní zdraví a tipy, jak na ni. Dalšími
tématy jsou syndrom vyhoření, chronický
stres, relaxační techniky nebo mindfulness
cvičení.
Díky
realizaci
nejdelšího
tříhodinového workshopu ﬁrma umožní,
aby až 40 dětí absolvovalo interaktivní
program Duševní zdravovědy pro střední
školy.
Těší nás, že s naší pomocí se v roce 2018
mezi ﬁrmy, které nevypustí duši, přidaly
Exxon Mobil, PR Konektor nebo ﬁrma Total.

5. Výsledky a zpětná vazba recipientů
Jsme přesvědčeni, že zpětná vazba od účastníků našich workshopů je nepostradatelná pro
zdokonalování našeho programu. Ten není rigidní, ale upravujeme ho tak, aby jeho dopad
byl co nejvyšší. Našim lektorům nabízíme odbornou supervizi a samozřejmostí je
pro ně také odborné školení.
Když přicházíme s programem Duševní zdravovědy do třídy, vždy si mapujeme stávající
povědomí žáků o problematice. Zjistili jsme, že až 56 % studentů uvádí, že neumí dobře
zvládat stres spojený se školou a až 45 % jich netuší, kam se obrátit v případě duševních
potíží. Tento podíl se po skončení programu navýšil na 98 %, což potvrzuje, jak esenciální
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součástí programu je nejen boj
se
stigmatem
duševních
onemocnění, ale také podpora
prevence a včasné vyhledání
pomoci odborníka: žáci se
zorientují na poli odborných
služeb a získají konkrétní
kontakty.
Často se opakující pozitivní
feedback se týkal interaktivity
workshopu,
otevřenosti
a
komunikativnosti
našich
lektorů
nebo
možnosti
vyzkoušet
si
mindfulness.
Dlouhodobě studenti oceňují
příběh, který jim vypráví vždy
jeden z našich lektorů jakožto
člověk, který má zkušenost
s duševními obtížemi.
S vřelými slovy se po skončení
programu na nás obracejí i učitelé a není výjimkou, že si náš program objednají pro jiné
ročníky své školy, případně si ho zamluví na další školní rok a doporučují nás dál.
Na základě této reakce jsme rádi, že jsme mohli o duševním zdraví v tomto roce do
hloubky informovat 41 tříd. Je to číslo, které bychom nemohli uskutečnit bez našich dárců,
mezi nimiž je Nadace RSJ nebo Fond Gábi.
Ze zpětné vazby studentů:
Pokračujte dál!!! Mělo to smysl! (Studentka, 15 let)
Chtěl bych pouze poděkovat. Přednáška byla úžasná. Vtipná, plná důležitých informací.
Chtěl bych popřát úspěchy ve studiu. (Student, 16 let)
Celkově duševní zdravověda mi nic neříkala, ani ten první dotazník, ale tady po tom všem
jsem se sama nad sebou zamyslela a zjistila jsem, že toho mám dost společného už jen
kvůli tomu, že mám roční vztah a se stresem a depresí se potýkám. A teď už vím, jak to
řešit a určitě se teď budu o to více zajímat, proto vám chci i moc za veškeré info
poděkovat :). (Studentka, 17 let)
Workshop byl skvělý, moc mě bavil, rád bych, kdyby se na naší škole něco podobného
zopakovalo :) (Studentka, 16 let)
Osobní zkušenost je super. (Student, 18 let)
Velice příjemně mě to překvapilo, čekala jsem nudnou přednášku, ale bylo to hezky
zpracované, poměr aktivita/vzdělávání. Bylo to moc fajn, asi půjdu na psychologii.
(Studentka, 15 let)
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6. Plány do budoucna
Díky množství lektorů a také faktu,
že mělo v roce 2018 Nevypusť duši
v roce 2,3 úvazku, jsme se mohli
ke konci roku 2018 soustředit na náš
hlavní cíl pro rok následující:
workshop zaměřený na vzdělávání
učitelů. V tomto projektu vidíme
velký potenciál: chceme se v něm
zaměřit jak na učitele a jejich duševní
zdraví, tak i na to, jak toto téma
mohou pak dál zprostředkovat svým
žákům
(např.
prostřednictvím
různých aktivit). Tento projekt by měl
být akreditován jako DVPP a být tak
přístupnější pro více učitelů. Nabízet
ho plánujeme od podzimu 2019.
Našim hlavním programem bude
i
nadále
workshop
Duševní
zdravověda pro středoškoláky. Chceme jezdit ještě víc do škol mimo Prahu a navštívit
ideálně 75 tříd, do kterých chodí až 2 200 studentů.
Vzhledem k velkému zájmu o množství různých
druhů
workshopů
(školních,
ﬁremních
i pro veřejnost) je naším cílem zajistit takovou
ﬁnanční podporu, která by organizaci umožnila
mít fundraisera na poloviční úvazek. Hlavní náplní
jeho práce by byl rozvoj výdělečných aktivit.
S vyšším rozpočtem jsme schopni zajistit řádné
proškolení více lektorů a tím pádem nabídnout
více workshopů jak pro veřejnost (ty jsou často
zdarma anebo s dobrovolným příspěvkem),
tak především pro školy (jejichž workshopy hradí
škola z 40 %, zbylou sumu hradí dary z Fondu Gábi
a z dalších).
Uvědomujeme si, jakou hodnotu mají v týmu
Nevypusť duši kvaliﬁkovaní lidé a vzhledem
k úspěchu našich aktivit je naší ambicí, abychom
si alespoň jednu z placených pozic byli schopni
do roku 2019 ﬁnancovat sami.
Protože cítíme, že velký dopad má i naše online
komunikace, chceme v ní pokračovat. Dále
budeme
připravovat
informační
materiály
pojednávající o duševních onemocněních i psychohygieně, budeme sdílet videa, články
a eventy relevantní k naší tematice. Vzhledem k úspěchu kampaně “Odpočiň si”
zvažujeme, že v roce 2019 zrealizujeme její obdobu.
Abychom podpořili povědomí o našich programech, budeme i v následujícím roce
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v intenzivním kontaktu se zřizovateli škol (kam spadají kraje, obce i města).
Neoddiskutovatelnou hodnotu pro nás má vyhodnocování aktivit a měření jejich dopadu,
ve kterém hodláme pokračovat a i nadále se v něm zdokonalovat (např. ve školách je
provádíme pomocí dotazníků).

7. Mediální spolupráce a reference
Nevypusť duši i v roce 2018 přispívalo pomocí médií ke zlepšování obrazu duševního zdraví
a psychických onemocnění. Kromě různých rozhovorů a zmínek v souvislosti s našimi dárci
bychom rádi vyzdvihli trojdílný cyklus, který jsme na začátku roku připravili ve spolupráci
s Knihovnou Václava Havla a který živě přenášela Česká Televize. Média jsou pro nás
neodmyslitelným partnerem, který nám umožňuje, aby se téma duševních onemocnění
a jejich prevence objevilo ve veřejném diskurzu.
Mediální výstupy:
29. ledna 2018, Česká televize: Proč a jak mluvit o duševním zdraví?
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000166-knihovna-vaclava-havla/21825400002
0001-je-treba-nevypustit-dusi/
5. února 2018, Creative Mornings: Marie Salomonová: Úzkost a duševní hygiena
https://www.youtube.com/watch?v=KCRLOrsSlPY
15. února 2018, RESPEKT: Říkáme studentům, že si mají čistit duševno stejně jako zuby
https://www.respekt.cz/spolecnost/rikame-studentum-ze-si-maji-cistit-dusevno-stejne-jak
o-zuby
28. února 2018, Česká televize: Úzkostná story aneb ze života s úzkostnou poruchou
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000166-knihovna-vaclava-havla/21825400002
0002-je-treba-nevypustit-dusi/
27. března 2018, Česká televize: Duševní zdravověda (prevence)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000166-knihovna-vaclava-havla/21825400002
0003-je-treba-nevypustit-dusi/
3. dubna 2018, Stisk: Syndrom vyhoření je nebezpečný i pro studenty
http://www.munimedia.cz/prispevek/syndrom-vyhoreni-je-nebezpecny-i-pro-studenty-136
19/
5. dubna 2018, ATYP Magazin: Vyber si svou diagnózu aneb z čeho blázníš?
http://www.atypmagazin.cz/2018/04/05/vyber-si-svou-diagnozu-aneb-z-ceho-blaznis/
8. května 2018, Svět neziskovek: Ty mi mluvíš z duše! S Marií Salomonovou o příbězích,
které nejsou vidět
https://svetneziskovek.cz/lide/ty-mi-mluvis-z-duse-s-marii-salomonovou-o-pribezich-ktere
-nejsou-videt
12. června 2018, Perspektiva & Protišedi.cz: Slovo sebevražda by nemělo být tabu. Záleží
ale, jakým způsobem o ní mluvíme #tydenprodusi
https://www.youtube.com/watch?v=CscU2EwYPPo
https://protisedi.cz/slovo-sebevrazda-by-nemelo-byt-tabu-zalezi-ale-jakym-zpusobem-oni-mluvime-rika-marie-salomonova-z-nevypust-dusi/
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22. června 2018, JO Magazín: Gabriela Koukalová svojí zpovědí pomáhá jednotlivcům s
podobnými problémy a ﬁnančně podporuje organizace Anabell a Nevypusť duši
http://www.jomagazin.cz/ze-zivota/gabriela-koukalova-svoji-zpovedi-pomaha-jednotlivcu
m-s-podobnymi-problemy-a-ﬁnancne-podporuje-organizace-anabell-a-nevypust-dusi/
24. června 2018, Healthy and Free: Gabriela Koukalová o nemoci a zdraví
http://www.healthyandfree.cz/index.php/lifestyle/rozhovor-s-g-koukalovou
26. června 2018, First Style Magazine: Gabriela Koukalová svojí zpovědí pomáhá
jednotlivcům s podobnými problémy
https://www.ﬁrststyle.cz/gabriela-koukalova-svoji-zpovedi-pomaha-jednotlivcum-s-podob
nymi-problemy/
9. července 2018, Aktuálně.cz: Depresí trpí od třinácti. Teď se snaží upozorňovat, že
teenageři nemusí být vždy "vysmátí"
https://magazin.aktualne.cz/dobre-zpravy/depresi-trpi-od-trinacti-ted-se-snazi-upozorno
vat-ze-teenage/r~765fe95876b411e89d62ac1f6b220ee8/
10. září 2018, Česká televize: Dobré ráno: Pomoz mi!
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/318291310020084/
11. září 2018, Nový Prostor: Nevypusť duši http://novyprostor.cz/clanky/519/nevypust-dusi
1. října 2018, Radio Wave: Máte v okolí někoho s depresí? Nesnažte se mu pocity vymluvit
a hned ho nekritizujte
https://wave.rozhlas.cz/mate-v-okoli-nekoho-s-depresi-nesnazte-se-mu-pocity-vymluvit-a
-hned-ho-7625296?fbclid=IwAR0IMhZfweFEVPc-5a_UnW398dPp5160y0c4oEIWXpYTbGGt
sL0YT9El5hU
23. října 2018, Studenta: #podporujeme: Odpočiň si a nevypusť duši
https://www.studenta.cz/life/podporujeme-odpocin-si-a-nevypust-dusi/r~2ac21bc0d5ea11e
8b5b20cc47ab5f122/
26. října 2018, Patálie.cz: Marie Salomonová: Mýty kolem duševního zdraví nemocným
škodí
https://patalie.cz/marie-salomonova-myty-kolem-dusevniho-zdravi-nemocnym-skodi/
20. listopadu 2019, DVTV: Schizofrenie? Neházejme diagnózami, duševně nemocní nejsou
odepsaní, říká Salomonová
https://video.aktualne.cz/dvtv/schizofrenie-nehazejme-diagnozami-dusevne-nemocni-nejs
ou-ode/r~3269502cebe411e8b9390cc47ab5f122/
12. prosince 2018, Seznam zprávy: Komu hrozí syndrom vyhoření? Ptejte se se Shopaholic
Nicol a Marie Salomonové
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komu-hrozi-syndrom-vyhoreni-ptejte-se-se-shopah
olic-nicol-marie-salomonove-62432
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8. Hospodaření spolku

PŘÍJMY
Nadace RSJ

1 098 064,00 Kč 62,6%

Konto Bariéry - Fond Gábi

75 000,00 Kč

4,4%

Nadace ČEZ

50 000,00 Kč

2,8%

Drobní dárci (Darujme.cz)

56 584,22 Kč

3,2%

Drobní dárci (převod na účet)

21 383,04 Kč

1,2%

143 835,75 Kč

8,2%

50 000,00 Kč

2,8%

Workshopy pro SŠ

139 000,00 Kč

7,9%

Workshopy pro ﬁrmy

105 000,00 Kč

6,0%

15 061,38 Kč

0,9%

Členské příspěvky

540,00 Kč

0,0%

CELKOVÉ PŘÍJMY

1 754 468,39 Kč 100%

David Jurenka
Jan Barta

Workshopy pro veřejnost
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Na co jdou darované peníze?
Finanční zdroje od dárců rozdělujeme do šesti kategorií:

KATEGORIE NÁKLADŮ
(druhy činností a projektů)
Workshopy pro školy

669 442,10 Kč 62,0%

Projekty a akce pro veřejnost

183 421,72 Kč 17,0%

Práce s dobrovolníky

26 849,80 Kč

2,5%

Vzdělávání týmu

20 352,34 Kč

1,9%

Fundraising & péče o dárce

88 170,65 Kč

8,2%

Rozvoj & provoz organizace

91 195,03 Kč

8,4%

CELKOVÉ NÁKLADY

1 079 431,64 Kč 100%
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NÁKLADY
(materiálové, nemateriálové, mzdy)
Materiálové náklady

51 300,24 Kč

4,8%

Nemateriálové
náklady (služby)

120 932,40 Kč 11,2%

Mzdy (vč. odvodů)

907 199,00 Kč 84,0%

CELKOVÉ NÁKLADY

1 079 431,64 Kč 100%
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9. Poděkování a závěrečné shrnutí
Poděkování si za celý tento rok 2018 zaslouží každý,
díky kterému nezisková organizace Nevypusť duši,
z.s. mohla fungovat, a to s velkým úspěchem.
V prvé řadě jsou to všichni dobrovolníci a lektoři,
kteří věnovali přípravě a organizaci mnoho energie
a času: objížděli republiku s workshopy Duševní
zdravovědy pro středoškoláky, vedli relaxační
workshopy, přednášeli na různých besedách pro
veřejnost nebo je moderovali, vystupovali
na různých konferencích a veřejných akcích. Díky
patří i těm, kteří připravovali informační materiály,
ze kterých může čerpat kdokoliv, kdo navštíví naši
webovou
stránku
www.nevypustdusi.cz.
Děkujeme. Jsme vděční našim dárcům a nadacím,
díky jejichž ﬁnanční podpoře jsme mohli realizovat
naše projekty. Děkujeme vám, že v tom jste s námi
a že vidíte v šíření osvěty, ve vzdělávání o psychickém zdraví a v destigmatizaci duševních
onemocnění stejnou důležitost, význam a smysl jako my. Děkujeme Nadaci RSJ, Kontu
Bariéry - Fondu Gábi, Nadaci ČEZ, Davidu Jurenkovi, Janu Bartovi a mnoha dalším.
Děkujeme středním školám, učitelům a všem jejich dalším pracovníkům, Skautskému
institutu, Knihovně Václava Hlavla a médiím, která s námi spolupracovala. Děkujeme
ﬁrmám, které si nás pozvaly na workshop a všem organizátorům akcí pro veřejnost, které
nám dali šanci prezentovat naši činnost pomocí psychohygienického stánku. Vážíme si vaší
angažovanosti a zájmu a jsme nadšení, že se spolu s námi nebojíte o duševním zdraví
mluvit. Těšíme se na rok 2019 a doufáme, že ve spolupracích navázaných v minulých letech
budeme pokračovat a budeme společně ukazovat, jak správně pečovat o duševní zdraví.
Pomáhat Česku nevypustit duši má smysl.
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