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Základní informace o spolku 

 

Název:   Naše rovnováha, z. s. 

Adresa:   Nová cesta 3, 735 62 český Těšín 

IČO:    06185738 

Spisová značka:  L 16008 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Den vzniku:   1. července 2017 

Zakladatelé:   Mgr. Jakub Majetny, Ing. Žaneta Majetná, Mgr. Jana Macečková 

Proč jsme vznikli:  Jsme lidé z různých oborů, jejichž společným polem je pomáhání 
a rozvoj. Mezi hodnoty, kterých si vážíme a které chceme činností 
předávat, je spolupráce, profesní pokora a hledání nových možností 
vedení případu, léčby a celkové péče o lidi s duševními nebo sociálními 
problémy. 

Hlavní cíle:   a) podpora mezioborové spolupráce, 

b) organizace multidisciplinárních týmů, 

c) rozvoj odborníků pomáhajících profesí. 

  



Co se nám v roce 2017 povedlo 

 

Naše rovnováha vznikla teprve 1. července 2017 a nemá stálého zaměstnance, zakládající 
členové a všichni ostatní zapojení mají svá zaměstnaní, tak je práce pro spolek vlastně 
takovým naším koníčkem, kterému se věnujeme ve volném čase, přesto se nám povedlo za 
prvního půl roku existence několik věcí.  

Naším největším úspěchem je získání podpory náměstka hejtmana kraje pro zdravotnictví 
MUDr. Martina Gabuera a následné obdržení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 
konání multidisciplinárních týmů. Jejich realizace je naší hlavní prioritou. Smyslem 
Multidisciplinárních týmů je složen z odborníků z různých pomáhajících profesí (lékaři, 
psychologové, logopedi, pedagogové, sociální pracovníci), kteří pracují s konkrétním dítětem 
a za pomocí školeného prostředníka/facilitátora diskutují a vzájemně se radí o problému 
pacienta/klienta/žáka.  

Členové spolku dále informují odbornou veřejnost o přínosech multidisciplinárních týmů na 
konferencích, přednáškách a „kulatých stolech pro různé odborníky“.   

Další velký úspěch je akreditace dvou vzdělávacích kurzů u Ministerstva práce a sociálních 
věci, a to: Rodinné právo a Posílení základních kompetencí sociálních pracovníků I.: Základy 
krizové intervence a Komunikace s psychiatricky nemocným klientem. Spolek také vedl 
několik školení jak pro pracovní kolektivy, tak pro jednotlivce na téma Motivace, syndrom 
vyhoření, Silné a slabé stránky. 

Také se nám v roce 2017 povedlo připravit program 1. Mezioborové konference „Mezi 
námi“, která proběhne v září 2018 v Českém Těšíně.  

  



Hospodaření v roce 2017 

 

Náklady  Celkem 

Spotřebované nákupy a služby 47539 

Výnosy Celkem 

Tržby za vlastní výkony a služby 47000 

Provozní dotace 16167 

Přijaté příspěvky (dary) 2000 

Hospodářský výsledek 17628 

 


