1
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Správa Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Ing. Jana Zelená
Mgr. Jana Kincová Křížková
Mgr. Ing. Alena Poulová
Renata Konečná
Martina Zapletalová
Bc. Věra Doležalová
Vítězslav Korčák
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Bc. Marie Zítová
Ing. Radka Krejčová
Mgr. Lenka Šustrová
Yvona Pošvicová

ředitelka
zástupkyně ředitelky pro oblast odbornosti
zástupkyně ředitelky pro oblast personální
personalistka, asistentka
administrativní pracovnice
vedoucí ekonomického úseku
ekonom, rozpočtář
účetní, pokladní
účetní
projektová pracovnice
koordinátorka propagace, pastorační asistentka
fundraiserka

Zásady námi poskytovaných služeb
n Zachováváme důstojnost uživatelů služeb.
n Respektujeme práva uživatelů, diskrétnost a mlčenlivost.
n Podporujeme seberealizaci uživatele, rozvoj jeho schopností a dovedností.
n Uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli.
n Zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb.

Poslání

Oblastní charity Žďár
nad Sázavou

Posláním Oblastní charity Žďár
nad Sázavou je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby
lidem v nepříznivé životní situaci
prostřednictvím kvalifikovaných
pracovníků a dobrovolníků.
Dále poskytujeme služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování.
Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme o zachování důstojnosti člověka.
Působíme převážně na území
okresu Žďár nad Sázavou.
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Úvodní
slovo

Milí přátelé,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, hodnotící rok 2018, ve kterém jsme slavili 25. výročí jejího založení.
Jako obvykle jsou v ní uvedeny důležité události uplynulého jubilejního roku,
základní informace o jednotlivých zařízeních a službách, zpráva o hospodaření a také o tom, kdo nám v minulém roce
pomáhal a podporoval nás. Novinkou výroční zprávy je tentokrát příběh, umístěný u každé služby, který sepsali naši pracovníci právě k 25. výročí. V některých
z nich je služba či její část zajímavě představena prostřednictvím běžných věcí, jako
například v Charitní ošetřovatelské službě
k Vám promluví služební automobil, v Ponorce fotbálek či v Rose stůl. Jinde pracovníci popisují sami svoji práci či práci
a historii celého zařízení. Z těchto textů lze
vycítit, že pracovníci mají svoji práci moc rádi.
A to mě velmi těší. Jsem totiž přesvědčena,
že právě v pomáhajících profesích je láska
k práci, kterou pomáháme druhým, dvojnásobně potřebná.
Chtěla bych při této příležitosti moc poděkovat za uplynulých 25 let fungování naší
organizace. Chci poděkovat našim pracovníkům za jejich mnohdy náročnou práci
pro potřebné, našim dobrovolníkům děkuji
za jejich nezištnou
pomoc a čas, který
věnovali pro dobrou
Ing. Jana Zelená
věc. Zároveň děředitelka
kuji všem, kdo nás
Oblastní charity
podporují finančně,
nad Sázavou
hmotně, i těm, kteří
na nás pamatují ve
svých modlitbách.

Milí přátelé,
tato Výroční zpráva za rok 2018 vychází ve
velikonoční době tohoto roku a ohlíží se zpět,
ale zároveň všichni očekáváme, že v aktivitách
a službách bude Oblastní charita pokračovat
i nadále. Je to znamení veliké naděje, protože nic není jasné, mnoho věcí se může během
chvilky změnit a my s tím máme osobní zkušenosti. Co vše jsme si naplánovali, a pak přišla
změna počasí, vážná nemoc, úmrtí někoho
blízkého a vše je jinak.
Také příběh, který se o Velikonocích slaví je
o velkých deziluzích a zároveň o velkém překvapení. Přátelé Ježíše nechápali, co se děje
s jejich šéfem, propadli zklamání, ale nakonec
přišlo velikonoční setkání, které nikdo nečekal. Vzkříšený Ježíš dal všemu nový význam
a smysl. Víra a naděje zvítězily.
Letošním obrazem Velikonoc je pro mnoho lidí fotografie ohořelé katedrály Notre-Dame v Paříži, ve
které zůstal stát kříž a pod ním socha Piety, Marie,
která drží Ježíšovo mrtvé tělo. Také život a práce Oblastní charity potřebuje tento obraz naděje
a soucitné lásky, která vytrvá a proměňuje svět.
Poděkujme za všechno, co se podařilo a očekávejme budoucnost s nadějí, že Boží požehnání nás bude stále provázet, i když možná
po cestách, které se nám budou zdát náročné
a neprozkoumané. Žijme v naději, že se neztratí nic z toho, co konáme s dobrým úmyslem
a poctivou prací. Ale především se nechejme
překvapovat životodárnou přítomností a využijme všech cest, po kterých společně jdeme,
pomáháme si navzájem a tvoříme dílo, které
potěší druhé a nám přinese radost.
Jeden moudrý křesťan kladl lidem na srdce
zvláštní matematickou větu,
že dělením se násobí. Přeji
pracovníkům Oblastní charity,
P. Mgr. Jakub Holík,
i všem, kteří čtete tyto řádky,
pověřený duchovní
abychom této větě uvěřili, žili
službou v Oblastní
podle ní a nenechali se od jecharitě Žďár nad
jího naplňování odradit.
Sázavou
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Zdravotní služby

Charitní

ošetřovatelská

služba

M
777 755 435

E

W

chos@zdar.charita.cz

www.zdar.charita.cz

Středisko Žďár nad Sázavou, Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
Vrchní sestra: Barbora Hadrous
Pobočka Bystřice n. P. (od 1. 4. 2019)
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Pobočka Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město n. M.
M 731 130 772
Pobočka Velké Meziříčí
Poříčí 11, 594 01 Velké Meziříčí
M 608 068 162

Registrované zdravotní sestry Charitní
ošetřovatelské služby Oblastní charity
Žďár nad Sázavou poskytují odbornou
zdravotní péči lidem, kteří z důvodu
stáří, nemoci či zdravotního postižení
nejsou soběstační. Pečujeme o pacienty
v domácím prostředí na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci
s rodinnými příslušníky nepřetržitě
sedm dní v týdnu, abychom jim
umožnili prožití důstojného života
mezi svými blízkými.

n Odběry biologického materiálu
n Aplikace injekcí, infuzí, přípravu
a podání léků
n Sledování a kontroly diabetiků,
zaučení aplikace inzulínu
n Převazy ran, péče o stomie,
katetry, PEG
n Pohybovou terapii, rozcvičování
po úrazech, operacích,
mozkových příhodách
n Měření fyziologických funkcí
a sledování bolesti
n Komplexní ošetřovatelskou péči
o ležící pacienty
n Prevenci a léčbu opruzenin
a kožních defektů
n Péči o těžce nemocné a umírající
pacienty
n Zaučení pacientů a jejich rodinných
příslušníků v domácí péči,
poradenství

Zhodnocení roku 2018

Cena služby

POSLÁNÍ

Počet pacientů
Počet úkonů
Přepočtený počet
pracovníků
Celkové náklady
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Co vám nabízíme?

689
33 864
8,672

5 917 123,97

Zdravotní služba je hrazena
ze zdravotního pojištění.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz

„Mnohdy jsme u našich pacientů
jediní, kdo je za celý den navštíví.“
Aby naše terénní služby dobře fungovaly, potřebují k tomu mě - charitní auto. Mám bílou barvu a na zadním skle samolepku s nápisem „Pořízeno z Tříkrálové sbírky“. Lidé
z okresu na mě při tradiční Tříkrálové sbírce vybrali peníze a já si toho moc vážím.
Jsem denně vytížené. Pomáhám zdravotním sestřičkám z Charitní ošetřovatelské služby, které vozím za jejich pacienty. Nejčastěji vozím sestřičku Marušku. Vím, že když mě
ráno nastartuje, odvedeme spolu kus dobré práce. Průměrně za den ujedeme až 90 km
a navštívíme asi 15 pacientů. Maruška za mě zodpovídá, udržuje mě v čistotě, vozí do
servisu.
V zimě je služba horší. Maruška mě často najde ráno pod čepicí sněhu nebo obalené
ledovkou. Musí mě nejdříve očistit, odklidit kolem mě sníh, a pak hurá do práce. Kdo
na nás dnes čeká? Snad sestřičku bezpečně dovezu všude tam, kde čekají na naši
zdravotní péči.
Po ránu Maruška zajistí odběry krve, potom převazy chronických ran, aplikace injekcí,
pohybové terapie, změří fyziologické funkce, zaučí rodinné příslušníky, jak co nejlépe
pečovat o své blízké. A tak navazuje pacient za pacientem, vesnice za vesnicí, spolu dojedeme i na samoty. Mnohdy jsme u našich pacientů jediní, kdo je za celý den
navštíví. Maruška má u mě celodenní zázemí. V kufru vozí potřebné pomůcky a materiál. Pokud někdo potřebuje, dovezeme i kompenzační či rehabilitační pomůcky.
Odpoledne zaparkujeme na našem místě u polikliniky. Pro dnešek máme hotovo. Nyní
mám čas si odpočnout a ráno jedeme znovu. Už teď se těším.
Marie Prokešová, Milada Čaháková,
všeobecné sestry Charitní ošetřovatelské služby

Motto:

„Vše, co jsme
vykonali s láskou,
zůstává.“
(Johannes Bours)

Lokalita
působnosti

Území okresu
Žďár nad Sázavou
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Služby pro seniory a osoby
nevyléčitelně nemocné

Domácí
Hospicová
Péče

M
739 389 244

E
dhp@zdar.charita.cz

W
www.zdar.charita.cz

Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou | Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Kincová Křížková

POSLÁNÍ
Naším posláním je pomoci lidem
s těžkým nevyléčitelným onemocněním
a umírajícím prožít poslední období
svého života v domácím prostředí
a zároveň poskytnout podporu
a pomoc blízkým pečujícím osobám
a umožnit jim nezbytný odpočinek.

Co vám nabízíme?

n Zdravotní služba
Nabízíme odbornou lékařskou péči
a zdravotní péči, kterou vykonávají
zdravotní sestry dle ordinace lékaře.
n Sociální služba
n Odlehčovací služba
registrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Pomůžeme s péčí o nemocného.
Nabízíme doprovod k lékaři, na úřady.
Zůstaneme s nemocným, pokud si
pečující potřebuje zařídit osobní
záležitosti, nebo si odpočinout.
n Psychologická péče
Nabízíme možnost pohovořit
si s psychologem.
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n Duchovní péče
Zprostředkujeme návštěvu
duchovních různých církví.
n Doplňkové činnosti
Pečujeme o osoby blízké
a pozůstalé, poskytujeme
doprovázení, pietní péči.
n Fakultativní služba
Zapůjčíme zdravotní
a kompenzační pomůcky.

Zhodnocení roku 2018
Počet uživatelů  
58
Počet hodin péče včetně
času nezbytného
k jejímu zajištění
4 337
Přepočtený
4,113
počet pracovníků
Celkové náklady
3 938 592,75

Cena služby

Sociální služba a zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
- cena je uvedena v aktuálním ceníku na www.zdar.charita.cz v sekci
Domácí hospicová péče.
Denní poplatek za poskytování
Domácí hospicové péče činí 50 Kč.
Ostatní činnosti jsou pro uživatele
zdarma.
Aktuální seznam našich donátorů naleznete na webových stránkách www.zdar.charita.cz

Sociální pracovnice Domácí hospicové
péče: „Má práce není nic nemožného.“

Jsem sociální pracovnice. Dvě slova znějící obyčejně. Potkáváte je často, nejspíš ani
netušíte, co vlastně dělají. Možná se vám vynoří otázka, zda je to skutečně potřebná práce. Možná
se vám před očima promítne soudružka Olga Zubatá z filmu Kolja, která jako vichřice vpadla do křehkého příběhu. Možná vám tato dvě slova připadají moc neosobní. Možná máte další svá „možná“…
Občas se setkávám s lidmi, kteří na práci sociálního pracovníka koukají skrze prsty, netušíce však, co
skutečně tato práce obnáší. Je to práce, která vyžaduje vzdělání definované zákonem, ale zejména
osobnostní předpoklady, které predisponují k citlivému vnímání člověka, který se nachází v životní
situaci, s níž nikdo nepočítal. V případě oboru, ve kterém pracuji, tedy hospicové péče, jsou znásobeny všechny nepřízně, ať už je řeč o nemoci, vztazích v konkrétní rodině, finanční zátěží či psychické
nepohodě, kterou je rodina zasažena.
Zajímá vás, co je mou pracovní náplní sociálního pracovníka v Domácí hospicové péči? Středem mé
pozornosti je přirozeně člověk, který potřebuje pomoci se zajištěním péče lékařů (našich „hospicových“
lékařů, kteří si umí poradit s bolestí, nechutenstvím, nespavostí a tím, co nemoc přináší). Člověk, který
ještě před nedávnem pracoval, chodil po svém domě po svých, mohl se sám obléci, umýt, najíst, ale
náhle je všechno jinak… Jindy je tím člověkem dědeček, nebo babička, kteří už tyto schopnosti dlouho
nemají, už dlouho o ně pečuje rodina, ale teď se jejich život blíží rychleji k závěru. Člověk, který potřebuje, aby byla zajištěna péče o tělo i o duši (v našem týmu máme duchovního i psychologa). Člověk,
jehož nemoc zatíží také finančně, potřebuje zaplatit léky, zdravotnické pomůcky, pomoc nějaké sociální služby. Ta může být umožněna příspěvkem na péči, který můžeme pomoci zařídit.
Být sociálním pracovníkem znamená nejen organizační a administrativní práci, ale i tu terénní, kdy
stojíte nad lůžkem nemocného, umýváte mu rozbolavělé tělo, snažíte se porozumět občasné nesrozumitelnosti jeho slov, která je ještě schopen říci, nasloucháte manželce nemocného, která o něj pečuje už dlouho, je vyčerpaná, ale chce pečovat s láskou dál. Dáváte čas a prostor, aby mohla vyslovit
vše, co ji trápí, nebo jí nabídnout kapesník nebo své rameno k vyplakání se.
Být člověkem pracujícím v sociálních službách znamená, že nezbohatnete finančně, ale budete obohaceni jinak. Musíte citlivě vnímat, chápat, pozorně naslouchat, umět číst mezi řádky slov, umět
mlčet, citlivě se dotýkat, tedy nic nemožného, přesto to není práce pro každého.
K mé práci jsem byla „zaváta“ spletitými cestami. Přes všechno, co těžkého mi přináší, přes množství
bolestných příběhů, kterým jsem měla možnost být svědkem, dělám svoji práci ráda, jsem tu pro lidi,
kteří potřebují, abych je vnímala, chápala, pozorně jim naslouchala, četla mezi řádky, mlčela s nimi,
citlivě se jich dotýkala. Tedy nic nemožného.
Bc. Gabriela Zítková, sociální pracovnice Domácí hospicové péče

Motto:

“Pane, nauč
nás počítat naše
dny, ať získáme
moudrost srdce.“
(Žl 90,12)

Lokalita
působnosti

Území okresu
Žďár nad Sázavou
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Služby pro seniory a osoby
nevyléčitelně nemocné

Charitní

pečovatelská

Služba
M
777 155 374

E
chps.bystrice@zdar.charita.cz

W
www.zdar.charita.cz

Středisko Bystřice nad Pernštejnem, Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí zařízení: Petra Ježová, DiS.
Pobočka Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
M 776 714 677
E chps@zdar.charita.cz

POSLÁNÍ
Posláním Charitní pečovatelské
služby je pomáhat lidem, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a jsou odkázáni
na pomoc druhých při péči o sebe
a o svoji domácnost, aby mohli zůstat
co nejdéle ve svém domácím
prostředí.
Pečovatelská služba registrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zhodnocení roku 2018
Počet uživatelů
281
Počet hodin péče včetně 17 632
času nezbytného
k jejímu zajištění
Přepočtený počet
17,264
pracovníků
Celkové náklady
8 367 025,60
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Co vám nabízíme?

n Pomůžeme vám při oblékání
a svlékání, při přesunu na lůžko
nebo vozík, při chůzi v bytě.
n Nabízíme vám pomoc při běžné
hygieně nebo koupeli, při základní
péči o vlasy a nehty, při použití WC.
n Pomůžeme vám při přípravě
a podání jídla, zprostředkujeme
a dovezeme oběd.
n Nakoupíme vám a obstaráme
běžné pochůzky, včetně léků,
uklidíme v domácnosti. Vypereme
a vyžehlíme prádlo.
n Doprovodíme vás k lékaři,
na úřady apod.
n Fakultativní službu - zajišťujeme
dopravu k lékaři, na úřady apod.

Cena služby

Cena je stanovena podle
aktuálního ceníku, který je uveden
na www.zdar.charita.cz v sekci
Charitní pečovatelská služba.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz

Příběh obyčejně
neobyčejného jídlonosiče
Nejprve bych se vám měl představit. Na první pohled nic zvláštního. Jsem nenápadný,
tvary pěkně kulaté a souměrné. Co se ale obsahu týče, bývám dost výživný. Jsem totiž
jídlonosič termoobalový.
Tvoří mě tři stejní kamarádi (kastrůlky) s víčky na zakrytí a speciální rukojeť, abych
hezky držel pohromadě. Jsem schovaný v hnědém termoobalu, aby mi na cestách
nebyla zima.
Můj začátek dobrodružství začíná v mém budoáru s vlastní myčkou v Domě s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem, kde mě pracovité a laskavé ruce pečovatelek označí jménem člověka, kterému budu moci pravidelně vozit teplý oběd. No víte,
popravdě na to nejsem úplně sám. Mám k sobě jednoho parťáka, se kterým se střídám.
Zatímco parťák veze mému človíčkovi oběd, mě čeká odpočinek a pořádné mytí ve
speciální myčce. Další den se vystřídáme.
Když jsem umytý, vydezinfikovaný a mám na sobě jméno, tak mě pečovatelky dají do
speciálních košů, kde je nás vždycky víc. Ty koše naloží do velkého auta a začíná pouť
za naším naplněním. A to je potom pořádný „fičák“. Jedny ruce mi vyndávají kastrůlky,
druhé ruce je naplní dobrotou a třetí ruce mi kastrůlky zase rychle poskládají k sobě
a šup, už jsem zase v koši. Jsem naložen zase do auta a už zase cestuji. Někteří z nás
jedou jen kousek, třeba hned k vedlejšímu domu, někteří najedou i hodně kilometrů.
A potom už nastává to nejhezčí, dostávám se do rukou člověka, kterému je teplý oběd
určen. Předají mě ruce pečovatelek, slyším ty milé hlasy a radost ze setkání.
Jsem rád, že jsem tím, čím jsem a můžu sloužit dobré věci. Vždyť jak se říká: láska
prochází žaludkem. Tak vám všem přeji, ať neprojde jen žaludkem, ale zůstává mezi
vámi. Dobrou chuť!
Petra Ježová, DiS.,
vedoucí Charitní pečovatelské služby

Motto:

„Člověk člověku
přístřeším.“
(Irské přísloví)

Lokalita
působnosti

Žďár nad Sázavou
a Bystřice nad Pernštejnem a okolní obce obou
měst do dojezdové
vzdálenosti cca 15 km
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Služby pro seniory a osoby
nevyléčitelně nemocné

Včela

volnočasový
klub pro
seniory a osoby
s postižením

@vcelaochzr

M
735 726 859

E
vcela.bystrice@zdar.charita.cz

W
www.zdar.charita.cz

Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Kincová Křížková

POSLÁNÍ
Posláním volnočasového klubu
pro seniory a osoby s postižením
je poskytnout pomoc seniorům
při smysluplném trávení volného
času, přinést do jejich života
nové zájmy a společenské
aktivity a předcházet tak
sociálnímu vyloučení.

Co vám nabízíme?

n Navázání vztahů (setkávání
seniorů, společné akce)
n Další vzdělávání (přednášky,
besedy, programy na trénování
paměti, poznávací zájezdy)
n Tvůrčí dílny (výtvarná,
keramická, malování na sklo,
kulinářská)
n Zlepšení či udržení fyzické
kondice (posilovací
a protahovací cvičení)
n Smysluplné využití volného času

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz

Zhodnocení roku 2018
Počet uživatelů
Přepočtený počet
pracovníků
Celkové náklady

10

64
0,866

489 882,31

„Jsem Hajáček
z bystřické Včely.“
Říkají mi Hajáček, to proto, že jsem celý háčkovaný ze speciální vlny pro děti. Společně
s ostatními jsem přišel na svět ve Včele. Vyrobily mě laskavé ruce klientek a musím
říct, že jsem se jim povedl.
A co se mnou bude? Zatím čekám, zabalený do celofánu a sleduji, co se kolem mě
děje. Ráno po osmé hodině začínají prostory ožívat. Schází se spousta lidí, přichází
zvesela a já jsem zvědavý, co mají v plánu. Už to vím. Bude cvičení při hudbě, ale řeknu vám, vypadá to docela náročně. Všichni mají hodně dobrou kondici. A jak jim to jde!
Po cvičení není žádný dlouhý odpočinek. Všichni se hned vrhají do práce. Jaké krásné
věci tady vznikají – to byste koukali. Vůbec se nedivím, že prodejní výstava měla takový úspěch. Tolik krásných nápadů a tolik šikovných rukou. Vytváří se tu z keramiky, šije
se, vyrábí z papíru. Zkrátka pro každého se něco najde.
Odpoledne bývá trošku jiné. Někdy přijde dobrovolník s kytarou a zpívá se, až se hory
zelenají, jindy nám tu voní buchta nebo jiné dobroty a někdy probíhá trénování paměti. A jednou za čas se jede na výlet, ale tam mě neberou. Potom jen poslouchám, co
všechno naši klienti a pracovnice zažili.
A už se nemůžu dočkat, až i já vyrazím do světa. A kam mě pošlou? Přijdou si pro mě
pracovnice z Městského úřadu a věnují mě jako dárek při vítání občánků. Myslím, že
to je hezky vymyšleno. Vyrobí mě seniorky z bystřické Včely a radost dělám bystřickým
novorozeňátkům.
Kdybyste se třeba doma nudili a chtěli být v dobré společnosti a mít hezké zážitky, navštivte Včelu – volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Určitě
se vám tu bude líbit.
Mgr. Jana Kincová Křížková,
vedoucí klubu Včela

Motto:

„Pro činného
člověka není
žádný den
dlouhý.“
(Seneca)

Lokalita
působnosti
Bystřice nad
Pernštejnem
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Služby pro osoby s postižením
a duševním onemocněním

KLub v 9

centrum služeb
pro podporu
duševního zdraví

@klubv9

M
777 756 410, 777 756 409

E

W

klubv9@zdar.charita.cz

www.zdar.charita.cz

Středisko Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou | Vedoucí zařízení: Bc. Ivana Ptáčková
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
M 731 646 970, 731 646 773
Pobočka Velké Meziříčí
Hornoměstská ul. 366/41, 594 01 Velké Meziříčí
M 777 756 410, 731 646 773
Terénní služba
M 731 646 970, 731 646 773

POSLÁNÍ

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu
duševního zdraví je zařízením Oblastní
charity Žďár nad Sázavou pro dospělé
lidi s duševním onemocněním. Naším
posláním je pomoc při osamostatnění
a seberealizaci uživatelů. Podporujeme
nácvik a rozvoj schopností a dovedností
vedoucích k začlenění do jejich
přirozeného prostředí.
Sociální rehabilitace registrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cena služby

Poskytovaná služba je zdarma.
Fakultativní služby jsou zpoplatněny
dle ceníku umístěného na
www.zdar.charita.cz v sekci Klub v 9.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
12

Co vám nabízíme?

n Doprovázíme uživatele k lékaři,
na úřad, při vyřizování nutných
pochůzek. n Trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti – hospodaření, nakupování, vaření, obsluhu
domácích spotřebičů. n Poskytujeme poradenství při řešení běžných
záležitostí. n Podporujeme uživatele
formou rozhovorů. n Rozvíjíme
sociální a komunikační dovednosti.
n Pracujeme s přijetím onemocnění
a jeho rizik. n Posilujeme pracovní
dovednosti a smysluplné využití volného času. n Podporujeme uživatele ve
zvládnutí režimu dne. n Fakultativní
službu – zajistíme dopravu.

Zhodnocení roku 2018
n Ambulantní služba
Počet uživatelů
36
Počet hodin poskytnuté služby 3 170
n Terénní služba
Počet uživatelů
16
Počet hodin poskytnuté
408
služby včetně času
nezbytného k jejímu zajištění
Přepočtený
5,318
počet pracovníků
Celkové náklady
3 072 107,60
Pozn. 3 uživatelé využívali obě formy
služby současně.

„V Klubu v 9 jsem doma.“

Jsem malý. Jsem porcelánový. Mám pouze jedno, za to ale velké ucho. A taky jsem
všelijak zdobený. Sám se nikam nepřemístím, sám nic nezvládnu. Ale beze mě by
měli ostatní těžký život. Ano, jsem hrneček. A většinou jsem používaný na kafe. Žiji
v krásném prostředí se spoustou lidí, bydlím v Klubu v 9 v kuchyni.
Život mám, řekl bych, velmi pestrý. Častokrát se mi stává, že mě někdo naplní tak moc, že to kafe
ani nedokážu udržet a kapky mě pak špiní i zvenčí. A nejenom to. Z okolí se začne ozývat: „Proč sis
nevzal podtácek?“ nebo „My jsme ti říkali, ať si to nenalejváš tak plný…“
Také se mi už stalo, že když se někdo učil zapnout pračku, tak mě při mytí položil přímo na ni. Masáž
to byla sice pěkná, ale všechno, co ve mně bylo, po dokončení mytí zmizelo. Bylo to všude.
Někdy mě využívají i při vaření. To mi nevadí. Objevuji nové vůně a zkouším různé suroviny. Ale ve
chvíli, kdy se o mně někdo pokouší rozbít vajíčko, nejradši bych se schoval. Nikdo si asi neuvědomuje,
že mě to bolí. Taky se mi stane, že se ocitnu v místnosti, kde je téměř ticho a všichni přemýšlí a snaží
se vyluštit různé kvízy, rébusy, křížovky, nebo hrají hry (u těch tedy ticho už rozhodně není). Baví mě
to, u toho je sranda.
Občas mě někdo vezme do míst, kde hraje hudba, všichni si povídají a kolem mě je tolik různých
materiálů, že ani netuším, na co se to používá. V dílně všichni pilně pracují. Ani účast v této místnosti
mě nemine. Mrzí mě ale, že tam kolikrát lítají taková slova, že kdybych mohl, radši bych si to své ucho
zacpal. Někteří si totiž nevěří a myslí si, že nic neumí a nezvládnou, přitom už tolik věcí udělali moc
pěkně. A když už jsme u toho, co slyším… Někdy se ocitnu v místě, kde jsou jenom dva lidi, kteří si
povídají. A ty příběhy, které zaslechnu, mě málem rozbrečí. A málem jenom proto, že plakat neumím.
Jak rád bych ty lidi obejmul. To, co zažívají, není vůbec snadné.
Taky mě berou ven. Při cestě se obvykle polovina toho, co se snažím v sobě zachránit, vykape pryč,
obvykle na schody. Schází se tam skupinka lidí na „kouřovou“. Je tam milá přátelská nálada, sedí se
v altánku a hovor je v plném proudu.
Ale ze všeho nejkrásnější je, když se všichni rozhodnou odpočívat. Do místnosti se dá svíčka, která
moc pěkně voní, pustí se příjemná hudba, nikdo nemluví a já, společně s ostatními, si užívám tu
pohodu a relaxuji. Akorát ve středu jsem tu sám. Ve středu totiž všichni chodí na výlety, do galerie či
muzea, hrát bowling a tak. Naštěstí někdy zůstanou i v Klubu, hrají na zahradě hry (petanque, ping
pong, kroket, badminton, …), pouští si dokumenty nebo společně něco tvoří. Z toho mám vždycky
radost, protože tu nejsem sám.
Je toho hodně, co už jsem zažil, a nejspíš toho ještě spoustu zažiju. Můj život je pestrý. Jsem rád, že
jsem se dostal právě sem do Klubu v 9. I přesto, že to občas nemám jednoduché, tak jsem tu rád.
Jsem tu doma.
Petra Petrová, pracovnice v sociálních službách

Motto:

„Bláznit
je lidské …“  
Lokalita
působnosti

Území okresu
Žďár nad Sázavou
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Služby pro osoby s postižením
a duševním onemocněním

NESA

Denní
stacionář
M
777 155 376

E

W

stacionar.velmez@zdar.charita.cz

www.zdar.charita.cz

Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí | Vedoucí zařízení: Mgr. Ing. Alena Poulová

POSLÁNÍ

Co vám nabízíme?

V denním stacionáři Nesa, zařízení
Oblastní charity Žďár nad Sázavou,
poskytujeme služby lidem s postižením
z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím našich služeb podporujeme
rozvoj člověka s postižením, jeho
začlenění do společnosti a také
rodinu, ve které žije.
Denní stacionář registrován dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cena služby

Je uvedena v aktuálním ceníku na
www.zdar.charita.cz v sekci Nesa
– denní stacionář.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz

Zhodnocení roku 2018
Počet uživatelů
Počet hodin péče
Přepočtený
počet pracovníků
Celkové náklady
14

32
14 523,5
9,151

5 713 796,89

n Poskytujeme pomoc při podávání
jídla, pití, osobní hygieně,
oblékání, pohybu a při používání
speciálních pomůcek.
n Zajišťujeme svačinu, oběd
a pitný režim.
n Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
n Podporujeme upevňování
pohybových dovedností.
n Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti
v dílnách, nácvik domácích prací).
n Učíme naše uživatele využívat
běžné služby v okolí (obchody,
solná jeskyně).
n Navštěvujeme společenské akce,
účastníme se sportovních aktivit
(squash, bowling), pořádáme výlety.
n Poskytujeme informace o dalších
službách a jiných formách pomoci
(sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
n Podáváme informace o právech
osob s postižením a pomáháme
při jejich uplatňování.
n Fakultativní službu - zajišťujeme
dopravu uživatelů do stacionáře
a na akce mimo stacionář.

Canisterapie
je v Nese oblíbená
Uživatelé denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí si kromě spousty dalších aktivit,
činností a akcí užívají také canisterapii, kdy je uživatelům umožněn intenzivní kontakt
se psem, jehož přítomnost má pozitivní vliv na člověka. V Nese probíhá canisterapie
většinou dvakrát měsíčně, a to jak individuální, tak i skupinová. Během setkání jsou
vždy přítomni uživatelé, paní canisterapeutka se svým psem z organizace Cantes z. p.
s. Vysočina a odpovědný pracovník stacionáře.
Individuální formu využívají lidé s těžkým postižením, kdy je uživatel polohován přímo
na tělo psa nebo vedle psa. Při bezprostředním kontaktu se psem dochází k uvolňování spasmů, k celkovému zklidnění uživatele a relaxaci. Uživateli je vždy poskytnut
dostatek času pro vnímání dané polohy svého těla, prožití si příjemných chvil v těsné
blízkosti psa. Uživatelé bývají při kontaktu se psem velmi spokojení, uvolnění a jeho
přítomnost si užívají.
Skupinovou formu canisterapie, při které je ve skupině maximálně pět osob, využívají
především lidé s lehčím postižením. Uživatelé za přítomnosti psa rozvíjí svoji hrubou
motoriku např. aportováním předmětů nebo přetahováním se se psem. Dále pak jemnou motoriku kartáčováním a hlazením srsti psa, nasazováním obojku a vodítka, krmením. Dáváním povelů a gestikulací na psa trénují verbální i neverbální komunikaci.
Procvičují si orientaci při společných hrách jako je např. fotbal, hra na honěnou, stopovaná a při poznávání částí těla psa. Účastníci canisterapie si povídají třeba o tom, jak
se zachovat, když na ulici potkají cizího psa, nebo co udělat při napadení psem. Pes
i paní canisterapeutka jsou mezi uživateli Nesy velmi oblíbení. Všichni se na ně pokaždé velice těší.
Marie Chytková, pracovnice v sociálních službách
denního stacionáře Nesa

Motto:
„Člověk s postižením
má stejné potřeby
jako zdravý člověk.
První z nich je být
uznáván a milován
takový, jaký je.“
(Michele Pascale
Duriezová)

Lokalita
působnosti

Velké Meziříčí a okolí
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Služby pro osoby s postižením
a duševním onemocněním

ROSA

Denní
stacionář

M
733 592 268

E

W

stacionar.bystrice@zdar.charita.cz

www.zdar.charita.cz

Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | Vedoucí zařízení: Bc. Petra Königová, DiS.

POSLÁNÍ

Co vám nabízíme?

Denní stacionář Rosa poskytuje služby
lidem s mentálním a kombinovaným
postižením. Posláním denního stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním
a kombinovaným postižením, vedoucí
k co největší možné míře samostatnosti,
začlenění se do běžné společnosti
a spokojenosti uživatelů.
Denní stacionář registrován dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cena služby

Je uvedena v aktuálním ceníku
na www.zdar.charita.cz v sekci
Rosa – denní stacionář.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz

Zhodnocení roku 2018
Počet uživatelů
Počet hodin péče
Přepočtený počet
pracovníků
Celkové náklady
16

25
12 303,5
8,356

4 667 382,26

n Poskytujeme pomoc při podávání
jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání
speciálních pomůcek.
n Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný
režim.
n Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
n Podporujeme upevňování
pohybových dovedností.
n Podporujeme získávání pracovních
dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).
n Učíme naše uživatele využívat běžné
služby v okolí (obchody, pošta).
n Navštěvujeme společenské akce,
účastníme se sportovních aktivit,
pořádáme výlety.
n Poskytujeme informace o dalších
službách a jiných formách pomoci
(sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
n Podáváme informace o právech
osob s postižením a pomáháme
při jejich uplatňování.
n Fakultativní službu – zajišťujeme
dopravu uživatelů do stacionáře
a na akce mimo stacionář

Každý člověk má rád,
když je něco „na stole.“
Je sedm hodin ráno a já už očekávám první uživatele stacionáře. Jsem čistě umytý
a připravený na nový den. Uživatelé se u mě schází každý den, pijí svoji ranní kávu,
čaj či vodu s citronem. Společně se baví o náplni dne, který je čeká. Už víte, kdo jsem?
Jsem dlouhý a široký stůl v denním stacionáři Rosa. Velký proto, aby se ke mně všichni
vešli. Je nás tu totiž hodně.
Po příchodu všech uživatelů jdou někteří k mým kolegům do dílen, tělocvičny, stimulační místnosti, snoezelenu. I v těchto místnostech jsou pracovní stoly. Ty mají pracovní
pomůcky na rozvoj motoriky, upevnění pracovních návyků a zdokonalení se v činnostech. Já a moji kolegové jsme totiž ve stacionáři velmi důležití. Schází se u nás uživatelé s pracovníky, společně si spolu povídají, předávají si zkušenosti, zážitky, vznikají
u nás nová přátelství. U stolu se vítají návštěvy, které rádi vidíme. Často zde poskytujeme občerstvení, připravené uživateli v rámci cvičné kuchyně.
Jsou činnosti, které bez nás, stolů, nejdou. Nejsem sice kulatý stůl, ale naše pravidelné sezení u „společného stolu“ probíhá každé pondělí po svačině. To mají uživatelé
a pracovníci společné porady. Při nich se spolu baví o náplni týdne, co by rádi, co by
měli, co by chtěli, opakují si nouzové situace, debatují o svých právech a povinnostech,
upevňují si svoje komunikační dovednosti a vyjádření svého názoru.
U všech jsme v oblibě. Každý člověk má rád, když je něco „na stole“. Myslím tím něco
dobrého, něco k snědku. U nás ve stacionáři si mohou vybrat, co by chtěli na stole mít.
Mají na výběr ze tří obědových jídel, sami si připravují svačinky a určují jejich skladbu.
Všichni jsou na mě milí, vždy mě před jídlem prostřou, po jídle sklidí a očistí. Moc je za
to chválím. Navíc i já se snažím být jejich příjemným pomocníkem.
Bc. Petra Königová, DiS.,
vedoucí denního stacionáře Rosa

Motto:
„Nejvřelejší
poděkování za
Boží dary spočívá
v tom, že je předáváme dál.“  
(Michael Faulhaber)

Lokalita
působnosti

Bystřice nad Pernštejnem a okolí
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Služby pro osoby s postižením
a duševním onemocněním

Osobní
asistence
M
733 755 870

E
oa.velmez@zdar.charita.cz

W
www.zdar.charita.cz

Středisko Velké Meziříčí Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
Vedoucí zařízení: Mgr. Jaroslava Pavlíčková
Pobočka Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

POSLÁNÍ

Osobní asistence je terénní službou
Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro
děti, dospělé a seniory s postižením
nebo dlouhodobým onemocněním.
Naším posláním je zajistit těmto lidem
podporu při naplňování jejich potřeb
v domácím nebo společenském
prostředí, aby mohli žít běžným
způsobem života.
Osobní asistence registrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cena služby

Je uvedena v aktuálním ceníku
na www.zdar.charita.cz v sekci
Osobní asistence.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Zhodnocení roku 2018

Počet uživatelů
80
Počet hodin péče
25 313,75  
včetně času nezbytného
k jejímu zajištění
Přepočtený
22,202
počet pracovníků
Celkové náklady 10 104 921,49

Co vám nabízíme?

n Nabízíme péči o uživatele v různých
časových intervalech, i po celý den.
n Pomůžeme s přípravou či podáním
jídla a pití, při oblékání a svlékání,
při přesunech na lůžko či vozík.
n Asistujeme při osobní hygieně
a při používání WC.
n Můžeme zajistit úklid či nákup.
n Pomůžeme s nácvikem a upevňováním motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností
(procházky, trénink paměti, cvičení).
n Doprovázíme do školy, do zaměstnání, k lékaři apod.
n Pomáháme s vyřizováním běžných
záležitostí (např. poslání složenky,
žádost o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky hrazené
ze zdravotního pojištění, vyřízení
pochůzek atd.).
n Fakultativní službu – zajišťujeme
dopravu.

„Být osobním asistentem
je náročné, ale obohacující.“
Moje práce osobního asistenta je velmi rozmanitá. Pracuji v terénu, kde docházím
přímo do domácností našich uživatelů. Zde jsem k dispozici staršímu muži, který naši
péči potřebuje. Pomáhám mu v činnostech, které už nezvládne sám. Uklízím v jeho
domácnosti, připravuji stravu, kterou mu pak podám, peru prádlo, doprovázím na procházky, anebo prostě jen dělám společnost a rozhovorem pomáhám zahnat samotu.
V mé pracovní náplni je i koordinace žďárské pobočky Osobní asistence.
Když skončí práce v terénu, vracím se do kanceláře, kde píši individuální plány, zpracovávám statistiku a podklady pro vyúčtování, komunikuji s potencionálními i současnými uživateli a jejich rodinami, vedu porady, kde si s kolegy předáváme informace
o provozu naší služby a někdy i řešíme problémy, které při naší práci vyvstávají. Snažím se, aby všichni moji kolegové byli tam, kde mají být, zkrátka dělám všechno pro to,
aby naše služba fungovala co nejlépe.
Takhle většinou vypadá můj obyčejný pracovní den. Pro Charitu pracuji od roku 2013.
Nejdříve jsem začínal na dohodu jako osobní asistent. Tehdy jsem to bral spíše jako
brigádu, která mi pomůže zlepšit moji finanční situaci do doby, než dokončím studia,
a jako příležitost nasbírat nějaké pracovní zkušenosti, které se budou dobře vyjímat na
mém pracovním portfoliu. Tenkrát jsem si myslel, že Osobní asistence pro mě bude jen
zastávkou a já později budu pracovat s mou vysněnou cílovou skupinou, tedy mládeží.
Dopadlo to ale jinak. U Osobní asistence jsem už zůstal. Navýšil se mi nejen pracovní
úvazek, ale změnila se mi i pracovní pozice a já se stal, jak jsem už zmínil, koordinátorem Osobní asistence pro pobočku Žďár nad Sázavou. Nelituji ničeho. Mám pocit,
že jsem přesně tam, kde mám být. A tak jako je tato služba náročná a vyčerpávající, je
stejnou měrou naplňující a obohacující.
Mgr. Vladimír Učeň,
koordinátor žďárské pobočky Osobní asistence

Motto:

„Je krásné
být doma
a žít životem…“
Lokalita
působnosti

Území okresu
Žďár nad Sázavou
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služby pro děti a mládež

Ponorka
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mladež

@PonorkaNZDM

M
777 755 436

E

W

ponorka@zdar.charita.cz

www.ponorka-nzdm.cz

Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou | Vedoucí zařízení: Mgr. Veronika Brychtová  

POSLÁNÍ

Posláním nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež je poskytovat zázemí,
pomoc a podporu dospívajícím ve Žďáře
nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé
životní situaci nebo jsou jí ohroženi,
a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež registrováno
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz

Zhodnocení roku 2018
n Ambulantní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů

117
2 173

n Terénní služba
Počet uživatelů
60
Počet kontaktů
170
Přepočtený
3,236
počet pracovníků
Celkové náklady
1 873 092,95
20

Co vám nabízíme?

n Ponorka je útočiště pro děti
a mladé lidi, kteří jsou ztraceni
v moři problémů a potřebují
pomoci najít vlastní kompas,
aby se lépe vyznali ve svém
životě.
n Snaží se, aby se uživatelé
nepotopili úplně na dno a mohli
dýchat i pod hladinou všech
průšvihů.
n Pomáhá jim k tomu, aby se
konečně odrazili od břehu
a společně s Ponorkou
překonávali všechna vlnobití,
která v tomto složitém období
dospívání prožívají.
n Důležité je také zmínit to, že na
palubě naší Ponorky má každý
své místo a je důležitý. Zároveň
je nutné dodržovat určitá pravidla,
aby se všem společně dobře
proplouvalo.

„Ponorka očima pana Fotbálka“

Jupí! Konečně je pondělí! Mám vždycky pocit, že ten víkend je nekonečnej! Jen tu stojím,
nikdo se mě ani nedotkne a práší se na mě. Ale dneska to končí! Zase mě čeká pět hodně zajímavejch dnů. Už slyším zvonek! To je vždycky signál, že se tady začne něco dít.
Jejda, ale dneska asi nebude moc veselo. Slyším mého kámoše, jak si stěžuje, že se mu dneska ve
škole vůbec nedařilo. Pětka z diktátu a ještě ho vytasili z dějepisu. No uf. Teď se bojí, jak to říct doma.
Slyším, jak se ho pracovnice snaží uklidnit. Na chvilku se mi vzdalují. To je tak vždycky, když se řeší
něco důležitýho. To se takhle přesunou do místnosti, které všichni říkají „kontaktka“. Ale co se děje tam,
to nevím. Asi tohle slyšet nemám.
Než jsem se nadál už slyším, jak přichází víc a víc lidí. ,,Pojď na fotbálek!“, zakřičí další můj kámoš
a už se ke mně všichni sbíhají. A sranda začíná! Padá první gól a všichni na jedné mojí půlce se radují.
Na druhé naopak začínám cítit nervozitu, která se s druhým, třetím, čtvrtým gólem stupňuje. To je tak
vždycky. Pracovnice motivují ty, co prohrávají, a dodávají jim odvahu, aby zápas nevzdávali. Však já
moc dobře vím, že i do druhé branky gól jednou padne. A je tam. I druhý tým radostně křičí: „Góóól!“
Jeden můj kamarád ale těžko nese, když prohrává. Často do mě pak, jen tak pro nic za nic, bouchne.
Já se nemám jak bránit, ale pracovnice ví, že se mi to nelíbí. Ukáží mu tedy sportovní místnost, kde je
i boxovací pytel. Ten je na rozdíl ode mě rád, když do něj někdo mlátí, a tak jsme pak všichni spokojení.
Kamarád se vyboxuje a až se uklidní, může si hrát zase se mnou.
Kousek ode mě sedí jeden kamarád u počítače. U něj se teprve odehrávají příběhy! Vždycky mě mrzelo, že si já stolní fotbálek nemůžu brouzdat po internetu, když vidím, kolik si tam všichni užijou srandy.
Párkrát jsem zažil, že tam vždycky nemusí být jen legrace, ale můžou tam někomu i hodně ublížit. Ten
kámoš vykládá pracovnici, že asi neměl dobré heslo na facebooku a někdo se mu tam naboural. Teď
ovládá jeho účet, píše mu tam ošklivý věci, stahuje si jeho fotky. Je z toho moc nešťastný a neví, co s tím.
Naštěstí mu pracovnice poradí, co má v takové chvíli dělat. Za chvilku ho vidím, jak se zase usmívá. Asi
společně přišli na to, jak všechno napravit. Jedna moje kamarádka je dneska smutná. Sedí jen vedle mě
v koutku, s nikým nemluví. Slyšel jsem, jak se před chvílí s pracovnicí bavily. Říkala jí, že potřebuje být
chvilku sama. Ještěže i na to je tady u mě prostor. I když někomu zrovna není do řeči, může si sednout
na gauč hned vedle mě a být chvilku jen sám se sebou. Já ho pak taky nelákám, aby si se mnou hrál.
Moc dobře vím, jak je důležitý všechno si v sobě zpracovat a probrat. Já to dělám vždycky večer, když
všechny místnosti tady zase utichnou. Přemýšlím o svých kamarádech. O tom, co všechno spolu
prožíváme, co všechno se od nich dozvím. Slyšel jsem o světě tam venku hodně – dobrý, ale i špatný
věci. Někdy se mi zdá, že je to tam k mým kamarádům hrozně zlý a nespravedlivý. Jsem pak moc rád,
když přijdou do Ponorky. Můžou se mnou alespoň na chvilku zapomenout na všechny svoje starosti.
Mgr. Veronika Brychtová, vedoucí NZDM Ponorka

Motto:

„Na cestě
mladých
k dospělosti ...“
Lokalita
působnosti

Žďár nad Sázavou
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služby pro děti a mládež

Nadosah
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mladež

@Nadosah - NZDM

M
777 755 437

E

W

nadosah.bystrice@zdar.charita.cz

www.nadosah-nzdm.cz

Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pern. | Vedoucí zařízení: Bc. Renata Hanychová

POSLÁNÍ
Nadosah – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež usiluje o zlepšení
kvality života dětí a mládeže
v Bystřici nad Pernštejnem, která
se ocitla v nepříznivé životní situaci
nebo jí je ohrožena. Provozuje
nízkoprahový klub pro děti a mládež
a terénní sociální práci.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež registrováno
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Co vám nabízíme?

n Podmínky pro společensky
přijatelné trávení volného času
n Možnost zdokonalovat zručnost,
schopnost komunikovat
a být v pohodě
n Pomoc s přípravou na vyučování
n Pomoc při vyřizování běžných
záležitostí na úřadech, ve škole,
při kontaktu s rodinou a při dalších
situacích, které mohou být obtížné
n Bezpečný prostor

Zhodnocení roku 2018
n Ambulantní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů

75
3 051

n Terénní služba
Počet uživatelů
46
Počet kontaktů
176
Přepočtený
3,251
počet pracovníků
Celkové náklady
1 535 410,28

Sociálním pracovníkem
v „nízkoprahu“ pro děti a mládež

Můj příběh s Nadosahem se píše už od roku 2015, kdy jsem se s touto sociální službou
setkala poprvé. V rámci vysoké školy jsem v tomto zařízení absolvovala dvoutýdenní praxi, která se
mi vepsala do srdce. Od té doby jsem byla s Nadosahem vždy nějakým způsobem v kontaktu, ať už
jako brigádník nebo jako student, který potřebuje napsat bakalářskou práci. Po mnohých nezdarech
a peripetiích jsem konečně dokončila studium a mohla jsem začít fungovat jako plnohodnotný člen týmu.
Týmu, který se snaží být přínosem pro mladé lidi a jejich duše. Já jako jednotlivec se v tomto týmu snažím pracovat a dodržovat všechno, co mi moje Alma Mater dala. Vím, že mnohé problémy, s kterými
se naši klienti setkávají, mohou mít hlubší význam, než se na první pohled zdá. Snažím se být pomocnou rukou a možná i nějakým rozcestníkem, který může dát užitečnou radu. Věřím, že každý z těchto
mladých lidí má před sebou velkou budoucnost. Myslím, že toto nádherně vystihnul Viktor Emanuel
Frankl, který v jednom ze svých výroků uvedl toto: „Úloha každého člověka je stejně jedinečná, jako je
jedinečná jeho příležitost ji splnit.“
Snažím se, aby děti a mladí dospělí viděli ve svém životě hlubší smysl a hlavně, aby každý z nich měl
svůj cíl. Cíl, který je povede kupředu a dá jim naději. Možná se to zdá jako těžký úkol, ale já věřím, že
když se bude systematicky pracovat, naslouchat a motivovat, dá se toho dosáhnout. Mým osobním cílem
v této práci je oslovit mladé lidi k občanské odpovědnosti a zbavit se tak lhostejnosti nad lidskými osudy.
Jako sociální pracovnice se setkávám každý den s mnoha příběhy, které čekají, až je někdo opracuje
a dá jim formu. Aby všechny tyto příběhy měly šťastný konec, je důležité, aby zde byl někdo, kdo ukáže směr. Občas nebo spíše dost často hrajeme různé hry, které je učí prohrávat a znovu to zkusit, dokud se nedosáhne na výhru. Právě prohra ve hře nás může posunout kupředu a připravit nás na další
životní obtíže. Moje práce je opravdu různorodá. Každý den se setkávám s uživateli a trávím s nimi
významnou část svého dne. Zároveň se ale podílím na přípravách různých akcí, které jsou spojeny
s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. V letošním roce nás čeká čtvrtý Funny Fest a určitě se
během roku najdou ještě další aktivity, které bychom mohli realizovat.
Mou nejoblíbenější částí práce je setkávání se se zajímavými lidmi a osudy. Ne náhodou moje vzdělání
zaštitovala Vyšší odborná škola sociální Caritas. Caritas v překladu znamená milosrdná láska a toto
slovo se mi vepsalo do srdce. Je to o tom přijmout člověka přesně takového, jaký je. S jeho vadami
i přednostmi, s jeho touhou něco změnit i s jeho rezignací na okolnosti. Snažím se každý den myslet
na caritas ve mně a nebýt soudcem ani porotcem, ale být parťákem do těžké etapy dospívání. Je to
o tom sestoupit ze svého Ega a jít naproti Lásce.
Bc. Kateřina Jiroušková, sociální pracovnice NZDM Nadosah

Motto:

„Hledám
svou cestu…“
Lokalita
působnosti
Bystřice nad
Pernštejnem
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služby pro děti a mládež

Wellmez
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mladež

@wellmez

M
731 626 116

E

W

wellmez.velmez@zdar.charita.cz

www.wellmez-nzdm.cz

Hornoměstská 366/41, 594 01 Velké Meziříčí | Vedoucí zařízení: Veronika Melicharová, DiS.

POSLÁNÍ
Posláním nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Wellmez je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím
ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši,
kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci nebo jsou jí ohroženi,
a přispívat ke zlepšení kvality
jejich života.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež registrováno
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Co vám nabízíme?

n Prostor, kde platí jasná pravidla
a kde je respektována odlišnost
či specifičnost každého jedince
n Vyslechnutí, komunikaci a případné
hledání cesty ke zlepšení kvality
života
n Pomoc a podporu v situacích, které
se dotýkají života našich uživatelů
n Informace, které se týkají rizikového chování, školy a vztahů atd.
n Aktivity pro smysluplné trávení
volného času

Zhodnocení roku 2018
n Ambulantní služba
Počet uživatelů
97
Počet kontaktů
2 507
n Terénní služba
Počet uživatelů
75
Počet kontaktů
505
Přepočtený
3,285
počet pracovníků
Celkové náklady
1 689 899,77

Víte, co je BABY STREETWORK?

Zdravím všechny posluchače mého zatím krátkého příběhu. Narodil jsem
se v roce 2015, po dlouhém monitorování a zjišťování situace, zda budu
prospěšný. Toto monitorování probíhalo tak, že sociální pracovnice a pracovník procházeli mým budoucím trvalým bydlištěm a sledovali, zda se zde nachází cílová skupina, ke které mě později přiřadí. Pracovnice a jeden pracovník prozkoumali jak
centrum města, tak přilehlé ulice, parky, školy a odlehlá prostranství. Vše dopadlo v můj
prospěch a mohl začít můj opravdový příběh.
Pojmenovali mě streetwork, neboli terénní sociální práce, a jako místo mého trvalého
pobytu zvolili, jak již bylo řečeno, Velkou Bíteš. Zde se mi hned začalo velmi líbit. Mým
úkolem bylo podpořit a pomáhat dětem a mládeži od deseti do dvaceti let, což se mi hned
od začátku dařilo, protože se ve Velké Bíteši nacházelo mnoho osob, které chtěli zjistit,
proč jsem na světě. Cílovou skupinu mi zvolili po vzoru té ve Velkém Meziříčí, ale protože
za mnou přicházelo mnoho mladších dětí, tak mi později rozšířili tuto skupinu i o osmileté
a devítileté děti.
A jak probíhal a probíhá můj klasický den? Od začátku probíhá moje poslání ve dvou
pracovních dnech. Dříve to bylo jednou tři hodiny a jednou čtyři hodiny, ale protože se mi
to pořád pletlo, tak mi stanovili pravidelně úterý a čtvrtek od jedné do čtyř. V této době
jsem k dispozici v ulicích, kde mě můžete vídat v podobě sociálních pracovnic, které jsou
většinou vidět v hloučku dětí a mládeže.
Občas je mi trochu teskno, a to když slyším, že se někdo velmi trápí, pláče a nemůže přijít na to, jak situaci řešit. Vím ale, že moje pracovnice jsou velmi šikovné a taková trápení
umí řešit, a pokud by byl problém vážnější a nestačili by na to, tak ví, že se mohou obrátit
o pomoc k odborníkům, kteří jim dají rady, které pomohou.
A co mi dělá největší radost? No to se přece ví, že smích, štěstí a možnost vidět, jak se
někdo s někým má rád a samozřejmě tím pádem také to, že jsem užitečný a moje práce
má smysl. A kvůli takovým chvílím si vážím toho, že tu můžu být a těším se na to, co nového mé báječné pracovnice vymyslí a s čím pomohou. Budu tu stále s nimi a budu jim
pomáhat, protože i mě stále někdo zdokonaluje a upřesňuje moje kompetence a pravidla.
Zdeňka Střechová, DiS., sociální pracovnice

Motto:

„Cestou
necestou ...“
Lokalita
působnosti
Velké Meziříčí
a Velká Bíteš

25

služby pro děti a mládež

Centrum
prevence
Oblastní charity Žďár
nad Sázavou
M
777 755 658

E
prevence@zdar.charita.cz

W
www.prevence-ochzr.cz

Horní 22, Žďár nad Sázavou | Vedoucí zařízení: David Filip, DiS.

POSLÁNÍ

Co vám nabízíme?

Cena služby

Zhodnocení roku 2018

Centrum prevence realizuje programy
primární prevence a adaptační kurzy,
které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího
člověka tak, aby se vyhnul rizikovému
chování (zneužívání legálních a nelegálních návykových látek, agresivita,
vandalismus apod.). Žáky a studenty
podporuje v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, komunikačních
dovednostech, toleranci a přijetí
odpovědnosti za své chování.

Cena programu je umístěna na
webových stránkách prevence
www.prevence-ochzr.cz
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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n Realizaci programů školské
všeobecné primární prevence
a školské selektivní primární
prevence rizikového chování
n Pořádání adaptačních kurzů
n Poradenskou činnost pro děti
a mládež
n Konzultace na školách

Počet programů
321
primární prevence
Počet programů
7
selektivní prevence
Počet adaptačních kurzů
5
Počet účastníků
6 420
programů (celkem)
Přepočtený počet
3,573
pracovníků
Celkové náklady
1 710 167,24

Lektoři Centra prevence
pomáhají denně dětem a mládeži
hledat cestu „do života“
Příběh Centra prevence se píše již od roku 1997, kdy vznikly první pokusy o řešení problémů mládeže, tehdy v rámci Poradny pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou. Vznik
Centra prevence jako samostatného zařízení se datuje až od roku 2013.
Od té doby se v zařízení vystřídalo dvanáct zaměstnanců, nespočet dobrovolníků a externistů. Aktuálně jsme ve složení tří lektorů a čtyř „dohodářek“, které nám pomáhají vykrývat
nabité dny.
Naše práce spočívá v zajišťování primární prevence na školách. Pro případnou následnou
práci se třídou máme i školskou selektivní prevenci. Co vlastně obě prevence znamenají?
Náš tým realizuje programy na školách po celém okrese na různá témata. „Programy primární prevence“ máme zaměřené na vztahy dětí ve třídě, nebo také na rizikové chování
spojené s internetem, drogami. Do každé třídy vstupujeme vždy na základě objednávky
ze školy. Třídní učitel před samotnou realizací našeho programu vyplní vstupní dotazník,
kde si vybírá téma, které by pro jeho třídu mohlo být přínosem. Prostřednictvím dotazníku
mapujeme situaci a naladění ve třídě a dle toho se pak připravujeme na konkrétní program.
Programy primární prevence trvají tři vyučovací hodiny a jsou vedeny zážitkovou metodou,
tzn. že si žáci vyzkouší spoustu věcí sami na sobě.
Výstupem našich programů je obecně seznámit žáky s určitými formami rizikového chování a reakcí na ně. Společně se bavíme o problémech a věcech s tématem spojených.
V rámci „školské selektivní prevence“ reagujeme na zakázku od školy ve třídách, kde hrozí
nebo je již rozvinuto rizikové chování. Snažíme se pomoci škole i jednotlivým účastníkům
hledat nové způsoby řešení jejich problémů.
Naši práci obohacují „pobytové programy pro děti a mládež“, které si náležitě užíváme s nimi.
Práce lektora Centra prevence je velmi pestrá. Každý den jsme v jiné třídě a poznáváme
nové tváře, kterým můžeme vstoupit do života. Ne nadarmo motto Centra prevence zní:
„Hledám svou cestu k dospělosti.“ My, lektoři, se snažíme pomáhat žákům a studentům,
aby svoji cestu k dospělosti našli a zároveň aby po ní šli bez zbytečných skrupulí.
Lektorky Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Motto:

„Hledám
svou cestu
k dospělosti“
Lokalita
působnosti

Území okresu
Žďár nad Sázavou
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Prorodinné služby

Kopretina
centrum pro rodiče
s dětmi

@kopretinars

M
739 389 209

E

W

kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz

www.zdar.charita.cz

Středisko Radešínská Svratka, Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
Pracovnice pověřená vedením: Lenka Vencálková
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
M 731 130 776      @kopretinaby
E kopretina.bystrice@zdar.charita.cz
Pobočka Radostín nad Oslavou
594 44 Radostín nad Oslavou 86
M 730 193 505      @kopretinarad
E kopretina.radostin@zdar.charita.cz
Pobočka Velké Meziříčí
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
M 777 183 388     @kopretinavm
E kopretina.velmez@zdar.charita.cz

POSLÁNÍ

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
je zařízením Oblastní charity Žďár nad
Sázavou. Naším posláním je podpora
rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí našich
programů působíme preventivně proti
negativním jevům v rodině, podporujeme
mezigenerační komunikaci, vztahy
a soudržnost rodiny.

Zhodnocení roku 2018
Počet rodin
Počet kontaktů
Přepočtený počet
pracovníků
Celkové náklady
28

879
20 006
8,382

3 925 316,46

Pobočka Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
M 731 130 775     @kopretinazr
E kopretina1@zdar.charita.cz

Co vám nabízíme?

n Poradenství v prorodinné oblasti
a zprostředkování dalších služeb
(psycholog, speciální pedagog,
pediatr, právník aj.)
n Vzdělávání vedoucí ke zvyšování
rodičovských kompetencí
a zodpovědnosti
n Volnočasové aktivity pro rodiny
s dětmi, které podporují mezigenerační vztahy
n Společenské, vzdělávací a víkendové
akce pro rodiny s dětmi
n Doprovodný program – zajištění
péče o děti v průběhu aktivit centra

Cena služby

Je uvedena v aktuálním ceníku na
www.zdar.charita.cz v sekci Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz

Moc se těším, až za mnou
přijdou rodiče s dětmi
a bude tu zase veselo
Před několika lety jsem jako malá a barevná a papírová kytička vyrostla na stěně v jedné
z poboček centra pro rodiny s dětmi Kopretina. Od rána, kdy mě probudí sluníčko, které
na mě svítí svými paprsky přes okna, se moc těším, až za mnou přijdou rodiče s dětmi
a bude tu zase veselo.
V osm hodin přichází pracovnice centra Dana, která začne připravovat vše, co bude
potřeba pro všechny v ten den naplánované aktivity. Tak třeba dnes bude probíhat Klub
rodičů, na který postupně začínají přicházet rodiče se svými dětmi. Rodiče na Klubu
předávají své zkušenosti a znalosti na vybraná témata týdne, která si většinou volí z těch
oblastí, které je zajímají nebo trápí.
Třeba tento týden jsou to sourozenecké vztahy. Pro děti je připravena herna, kde se setkávají společně s ostatními kamarády různého věku. Dalším programem dnešního dne
jsou tréninkové a pohybové aktivity, které probíhají v naší tělocvičně. Tam nedohlídnu,
ale slyším, jak se rodiče a děti zábavnou formou seznamují s písničkami a říkadly. Vše je
doprovázeno tanečkem a cvičením.
A už jsou zase zpátky u mě a nastává další aktivita dne, kdy se naši malí i velcí účastníci
seznamují s různými hudebními nástroji a vyzkouší si různou rytmiku. Před svačinkou postaví Dana dětem opičí dráhu, na které se všechny děti pěkně protáhnou. Po pohybové
aktivitě se všichni vrací zpět do Klubu. Děti si v kuchyňce dávají průběžně svačinku a pití,
rodiče pak kávu nebo čaj. S blížícím se obědem začnou naši účastníci uklízet všechny
hračky. Dana se se všemi postupně rozloučí.
Když odejdou poslední děti, najednou je tu ticho. Teď už je čas na porovnání všech věcí
a plánování aktivit na další dny. Mrzí mě, že nemůžu pomoci. Jsem tu pevně přidělaná ke
zdi, a tak mi nezbývá nic jiného, než jen čekat na další den, kdy zazvoní zvonek a rozezní
se dětské hlásky, a bude tu zase veselo.
Mgr. Dana Lukasová, koordinátorka bystřického centra Kopretina

Motto:

„Mateřská láska je
mostem k veškerému
dobru: v životě
i na věčnosti.“
(z Turecka)

Lokalita
působnosti

Radešínská Svratka,
Bystřice n. P., Radostín
n. O., Velké Meziříčí,
Ždár nad Sázavou

Radostín
nad Oslavou
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Prorodinné služby

Sociálně
Aktivizační

služby

Pro rodiny s dětmi

M
731 646 777

E
sas@zdar.charita.cz

W
www.zdar.charita.cz

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou | Vedoucí zařízení: Pavla Polnická

POSLÁNÍ

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi jsou zařízením Oblastní charity
Žďár nad Sázavou. Naším posláním
je pomoc a podpora rodinám s nezaopatřenými dětmi, jejichž vývoj je
ohrožen v důsledku dlouhodobě
nepříznivé situace, kterou rodiny
nedokáží samy překonat.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách

Cena služby

Sociální služba je poskytována zdarma. Fakultativní služby jsou
zpoplatněny dle ceníku umístěného
na www.zdar.charita.cz v sekci
Sociálně aktivizační služby
pro děti a mládež.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Co vám nabízíme?

n Podporu rodině v péči o dítě
a jeho zdravý a přirozený vývoj
n Pomoc při výchově dětí, přípravě
do školy
n Doprovod na úřady, ve školských
zařízeních a jiných institucích
n Podporu při vedení domácnosti
a hospodaření s finančními
prostředky
n Pomoc při vyřizování sociálních
dávek, zprostředkování další
pomoci aj.
n Fakultativní službu – zajišťujeme
dopravu

Zhodnocení roku 2018
Počet rodin
45
Počet hodin poskytnutí
2 910
služby včetně času
nezbytného k jejímu
zajištění
Přepočtený
3,43
počet pracovníků
Celkové náklady
1 978 225,07

„Natažená ruka
mi často vrátí sílu…“
Každý den vyrážím s pracovnicemi Sociálně aktivizační služby (SAS), každý den jsem
s nimi a doprovázím je v rodinách, se kterými spolupracují. Ano, jsem s nimi v rodinách
s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží sami
překonat, v rodinách, které mají problém s výchovou dětí, s péčí o ně, s hospodařením, s financemi, bydlením, prací.
Jsem SNAHA. Jsem SNAHA pomoci, jsem SNAHA zachovat rodinu, důstojnost, jsem
SNAHA řešit mnohdy složité situace, které život přináší.
Nemůžu být a ani nechci být jen jednostranná. Chci vnímat každého s jeho jedinečností, s jeho zkušeností, názory a pocity… Abych k něčemu byla, musí mě mít všichni
členové rodiny. Potom společně s holkama ze SASky a každým členem rodiny zvládnu
mnohé překážky a úskalí, které jim život nadělil.
Vím, jak je těžké mě v začátcích nalézt. Lidé mě často nemohou objevit, předběhne
mě zoufalství a beznaděj, ale natažená ruka, která je ochotna pomoci, ta mi často
vrátí sílu.
Pavla Polnická, pracovnice pověřená vedením
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Motto:

„Podaná
ruka je
půl mostu.“
Lokalita
působnosti

Území okresu
Žďár nad Sázavou
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Ostatní služby

Kambala
Dobrovolnické
centrum

@kambalaDC

M
777 755 444

E
dc@zdar.charita.cz

W
www.zdar.charita.cz

Středisko Žďár nad Sázavou Horní 22, 591 01 Žďár n. S. | Vedoucí zařízení: Yvona Pošvicová
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Pobočka Velké Meziříčí
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí

POSLÁNÍ

Kambala - dobrovolnické centrum se
zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc při
mimořádných událostech. Dobrovolnické
centrum ve svém konečném důsledku
přispívá ke zvýšení kvality sociálních,
zdravotních a dalších služeb. Jeho součástí jsou farní charity, jejichž členové
se aktivně podílejí na pomoci bližním.
Centrum každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou.

Zhodnocení roku 2018
Počet dobrovolníků
2 614
(včetně jednorázových
a účastnících se sbírky)
Odpracované hodiny
12 206,5
Přepočtený
1,47
počet pracovníků
Celkové náklady
974 818,84
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Co vám nabízíme?

n Pomoc v zařízeních Oblastní
charity Žďár nad Sázavou
a smluvně spolupracujících
organizacích (dobrovolníci
pomáhají dle potřeby
v jednotlivých zařízeních,
a to pravidelně či jednorázově)
n Ostatní pomoc (dobrovolníci
pomáhají s organizací Tříkrálové
sbírky, při jednorázových akcích,
při živelných pohromách aj.)

Farní charity

Součástí dobrovolnického centra
jsou i farní charity (Heřmanov
u Velké Bíteše, Jámy, Nové Město
na Moravě, Olešná, Radešínská
Svratka, Velké Meziříčí, Žďár nad
Sázavou). Členové farních charit
se aktivně podílejí na organizování
Tříkrálové sbírky, navštěvují
nemocné a seniory, účastní
se projektu Adopce na dálku,
organizují společenské akce
apod.

Dobrovolnické centrum v roce 2018
vysílalo dobrovolníky do těchto zařízení:
- Domov pro seniory, Velké Meziříčí,
- Sociální služby města,
Velké Meziříčí,
- Ječmínek o. p. s., Žďár nad Sázavou,
- Domov se zvláštním režimem
- Seniorpenzion FIT,
Žďár nad Sázavou,

- Domov pro seniory – Dům
klidného stáří, Žďár nad Sázavou,
- Kontaktní a poradenské centrum
- Spektrum, Žďár nad Sázavou,
- Novoměstské sociální služby,
- Domov Kamélie, Křižanov,
- Esko, Žďár nad Sázavou.

Když můžu, pomůžu.
Mé babičce a mému dědovi je přes osmdesát let, a proto od nás již potřebují pomoc i se všedními věcmi jako je nákup, vyzvednutí léků nebo vynesení odpadků.
Rád jim pomáhám, protože když přece MŮŽU, TAK POMŮŽU. I z toho důvodu jsem se
stal dobrovolníkem.
Chtěl jsem pomáhat nejen mým prarodičům, ale i dalším lidem, kteří jsou již v domovech
pro seniory. Docházím zhruba jedenkrát týdně do domova ve Žďáře nad Sázavou, kde
si s několika seniory chodím povídat o všem možném. Také se snažím občas navštívit
domov ve Ždírci u Jihlavy, kde společně hrajeme člověče nezlob se, kanastu anebo cvičíme. Na jaře nás čeká společná procházka do hospůdky na pivo. Od konce roku 2018
také dojíždím do křižanovského Domova Kamélie za Verunkou, která je na vozíku. Společně jezdíme na vycházky po Křižanově. Příště se budeme učit na ručičkových hodinách
čas a také plánujeme návštěvu cukrárny.
Být dobrovolníkem pro mě znamená dělat radost a lepší den těm, co to potřebují.
Tak prosím, KDYŽ MŮŽETE, TAK POMÁHEJTE! :)
Filip Šustr, dobrovolník z dobrovolnického centra Kambala

Motto:

„Všude tam,
kde je člověk,
je místo pro
dobrý čin.“
Lokalita
působnosti

Žďár nad Sázavou,
Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí
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Ostatní služby

Charitní

záchranná

Síť

M
730 163 134, 777 755 469

E

W

chzs@zdar.charita.cz

www.zdar.charita.cz

Horní 22, 591 01 Žďár n. S. | Koordinátorka: Mgr. Jana Kincová Křížková

POSLÁNÍ

Oblastní charita Žďár nad Sázavou
rovněž poskytuje pomoc lidem,
kteří se ocitli v akutní nepříznivé
sociální situaci a nejsou schopni
ji řešit vlastními silami nebo pomocí
nejbližšího okolí. Jedná se zejména
o poskytnutí základních potravin
a hygienických potřeb, zdravotních
pomůcek a dalšího materiálu.

Zhodnocení roku 2018
Počet podpořených osob
291
Přepočtený
0,593
počet pracovníků
Celkové náklady
810 401,42
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„Nebuďte
Konzervy!“
Občas si ze mě moji spolubydlící dělají legraci, říkají mi třeba věci jako:
„Nebuď konzerva“. Ale já se za to
nestydím, jsem na to hrdá! Bydlíme
tu všichni pohromadě spolu s ostatníma kámošema. Jsme na první pohled
docela rozdílná banda. Občas se trochu škádlíme. Třeba Špagetka nikdy
nechce sedět vedle Sardinky, že prý
mu nevoní, a ať si jde ke Chlebíčkům.
Kolega Čaj se zase často předhání
s Multivitamínem a rivalita bývá i mezi
Piškotem a Přesnídávkou. To třeba taková Mouka je celkem v klidu, protože
ví, že bez ní se skoro nikdo neobejde.
Luštěniny už taky dávno rozluštily, že
nehledě na to, jestli jsou Fazole, Čočka
nebo Hrášek, tak jsou rovnocennými
partnery. No a kámoš Olej, to je z nás
největší tvrďák. Ten se dokáže projít
i po rozpálené pánvi.
A to mluvím jen o naší rodině. Lidé nás
rádi jedí a říkají, že jsme moc dobří!

Třeba sousedé Šampón nebo Mýdlo mají ze samé chuti na nás často pěnu
u pusy. Určitě proto jsou jejich nejlepší kamarádi Ručníci a Osušky. A kdyby
se poslintali moc, tak tu s námi bydlí i spousta Hadříků. Oni to sice nemají
moc rádi, když jim takhle říkáme, ale nemyslíme to zle. Jsou totiž plnohodnotným Oblečením. A kdyby si nás náhodou někdo neměl do čeho dát, tak jsou tu s námi
i kmotři Hrnec, Talíř a Příbor.
Všechny kamarády vám ale vyjmenovávat nebudu, to bychom tu byli dlouho. Představím
vám našeho nejdůležitějšího kámoše, říkáme mu Šéf. Ten za námi vždycky přijde a udělá
z nás vyrovnaný tým, většinou nám říká Balíček. Každý Balíček je trochu jiný podle toho,
na jakou jde misi. Tam už jdou všechny žerty a škádlení stranou, protože v tu chvíli máme
všichni jedno společné. Jdeme totiž dělat dobrou věc.
Zrovna dneska jdeme pomoci jedné mamince, kterou tatínek zadlužil a nechal jí na krku
tři děti. Z toho je nám vždycky trochu smutno, ale zároveň jsme rádi, že jim můžeme být
prospěšní. Kámoši chodí i na jiné mise. Jedni jdou pomoci člověku, který se z ničeho
nic ocitnul na ulici, protože ho zaměstnavatel vyhodil z práce s ubytováním. Jiní chodí za
seniory, kteří jsou nemocní, a ze svého důchodu stěží utáhnou nájem a výdaje za léky.
Dokážeme pomoci i lidem se zdravotním postižením, které nikdo nechce zaměstnat, nebo
třeba rodinám, které měly nečekaný výdaj, a ten jim sebral veškeré peníze na jídlo. Občas
si myslíme, že už nás toho moc nepřekvapí, ale život často píše pozoruhodné příběhy.
Proto bych si přála, abyste vy – lidé, kteří čtete tyto řádky, nebyly Konzervy, a pokud naši
pomoc potřebujete, tak si o ni nebojte říct. Náš tým je tu pro vás vždycky k dispozici a Šéf
je hodný pán, kterému bez obav můžete říct svůj problém. A nebojte, nechá si to vždycky
jenom pro sebe. A dokáže toho i víc. Můžete se ho zeptat na cokoliv. Rád vám poskytne
veškeré informace, které v danou chvíli potřebujete vědět, a pokud to není v jeho silách,
zprostředkuje vám pomoc jinde. Může vám pomoci i s hledáním práce nebo ubytování,
doprovodit vás na úřady nebo třeba vypsat jízdenku, když si třeba potřebujete zajet pro
doklady. A za nic z toho po vás nebude chtít žádné peníze. Tak si za námi někdy přijďte
popovídat. Vždycky z toho společně nějak vyvázneme!
Bc. Vojtěch Bořil, pracovník Charitní záchranné sítě

Motto:

„Člověk je
zrozen ke
vzájemné
pomoci.“
(Seneca)

Lokalita
působnosti

Území okresu
Žďár nad Sázavou
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Služby pro veřejnost

Pronájem
kompenzačních
pomůcek pro
veřejnost

M
730 595 645

E

W

pomucky@zdar.charita.cz

www.zdar.charita.cz

Koordinátorka: Veronika Dobrovolná

K pronájmu nabízíme:
lůžka a příslušenství, pomůcky
k přesunu, pohybu a polohování,
pomůcky k osobní hygieně,
speciální pomůcky.

Provozovna Bystřice
nad Pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Seznam a ceník kompenzačních
pomůcek jsou uvedeny na
www.zdar.charita.cz v sekci
Služby pro veřejnost.

Provozovna Žďár nad Sázavou
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Provozovna Velké Meziříčí
Čechova 1660/30, 593 01 Velké Meziříčí

Příměstské
tábory

M
731 130 775, 734 796 796

E
kopretina1@zdar.charita.cz

W
www.zdar.charita.cz

Provozovna Žďár nad Sázavou Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Koordinátorka: Bc. Martina Cočevová

Ceník je uveden na www.zdar.charita.cz v sekci Služby pro veřejnost.
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Tříkrálová
sbírka
2018

M
777 755 444

E
dc@zdar.charita.cz

W
www.zdar.charita.cz

Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou | Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Yvona Pošvicová

Díky věrným koledníkům a štědrým
dárcům má koledování tří králů nejen
na území okresu Žďár nad Sázavou, ale
i po celé České republice již dlouholetou
tradici. Jeho hlavním smyslem je nejen
podpořit potřebné v regionu, ale i potěšit
zpěvem a radostnou zprávou o narození
malého Ježíše a dát domům požehnání
v podobě nápisu K† M† B†.

Výtěžek z Tříkrálové
sbírky podpořil v roce 2018
následující projekty:

n Příspěvek na rozvoj a fungování Charitní
záchranné sítě n Částečné krytí nákladů
svozu uživatelů do Rosy - denního stacionáře
n Nákup vybavení pro Charitní ošetřovatelskou službu n Zvýšení dostupnosti Charitní
pečovatelské služby díky nákupu automobilu n Finanční podpora rekondiční pobytové
akce uživatelů Klubu v 9 - centra služeb pro
podporu duševního zdraví n Podpora dobrovolnického centra Kambala n Prorodinná poradna Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi
n Moldavské centrum centrum Hippokrates, věnující se Domácí pečovatelské službě v obci Dorotskaja n Humanitární pomoc
v českém Banátu v Rumunsku

Zhodnocení Tříkrálové
sbírky 2018

Výtěžek sbírky
3 313 085 Kč
Počet rozdaných kasiček
507
Počet využitých kasiček
479
Počet tříkrálových dobrovolníků
1 916

Příběh
Tříkrálové kasičky
Milí čtenáři, rozhodli jsme se Vám vyprávět příběh
jedné z 507 tříkrálových kasiček, které jsme pro letošní Tříkrálovou sbírku vydali.
Možná mě znáte, možná ne. Jsem bílá Tříkrálová kasička. V srpnu mě dobrovolníci vytáhli z krabice na
sluníčko, pěkně mě očistili a nalepili na mne červené
logo Charity. V tu chvíli mi začalo být jasné, že se
blíží chvíle, kdy se opět podívám někam do světa.
A pokud to dobře dopadne, možná zase uvidím
i sníh. Aha, smůla, oni mě vrátili zase do „banánovky“
a uložili zpět do police. A tak nezbývalo než zase čekat, až se přiblíží prosinec.
Před Vánoci se ke mně vrátila skupina dobrovolníků,
označila mě pečetí dobrovolnického centra – Kambala a číslem ZR 267. Začala jsem být netrpělivá. Do
jaké oblasti se během letošní osmnácté Tříkrálové
sbírky asi podívám?
Je to tady! Společně s barevným letákem sbírky
a modrými cukříky mě koordinátorka sbírky předala
pracovnici Charitní ošetřovatelské služby Marušce,
která si mě odvezla do nedaleké žďárské obce Vysoké. Tak tady budu v letošním roce „sloužit“! Na místním úřadě mne dozdobili ještě jednou pečetí úřadu
a už můžu vyrazit na koledu.
Je sobota 6. ledna. Den svátku Tří králů. Jedna z královen na mě umísťuje černý popruh a nasazuje si mě
na krk. Vyrážíme do terénu.
Mám ráda, když při koledě lidé bláznivě štěbetají,
smějí se a radují, a při tom ke mně házejí penízky,
které pomáhají potřebným. Moc se mi líbí, jak se
mnou králové zaštěrchají, když přicházíme k novým domům. V tu chvíli se těším, že do mého tělíčka přibude další korunka. Úzký otvor na mém víku
způsobuje často veselé okamžiky. Lidé se do něj
s bankovkami hůře trefují, ale já mám jistotu, že se
z darovaných penízků nic nemůže vytratit.
Koleda pro letošek končí. Mě čeká jen úřední rozpečetění a hned pak mě zase uloží mezi mých pět set
kolegyň do regálu. Nevadí. Důležité je, že jsem prospěšná a můžu se svým přičiněním podílet na dobru,
ve které vždy vyústí celá Tříkrálová sbírka.
Za Tříkrálovou kasičku Veronika Dobrovolná,
bývalá koordinátorka Tříkrálové sbírky,
t. č. na rodičovské dovolené
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Duchovní
péče

Duchovní asistent Oblastní charity Žďár nad Sázavou: Mgr. Jakub Holík
Spolupracující kněží: Mgr. Václav Hejč, Mgr. MUDr. Karel Rozehnal
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou | Pastorační asistentka: Mgr. Lenka Šustrová

Motto:

„… spolehlivé je celé jeho dílo.“ (Ž 33,4)
Během roku 2018 se v organizaci uskutečnilo šest školení pro pracovníky, které lektorovali kněží brněnské diecéze.
Témata, která vzešla z požadavků pracovníků, byla zaměřena na oblasti křesťanské morálky, etiky a sociálního učení
církve, se kterými se pracovníci mohou
setkat v rámci své každodenní činnos-

ti. Školení byla i v roce 2018 rozdělena
dle cílových skupin uživatelů, se kterými
pracovníci Charity přichází do kontaktu.

Zhodnocení za rok 2018
Počet školicích akcí
Počet účastníků

5
119

Postní
almužna 2018

V postním období mohou lidé prostřednictvím postní almužny věnovat finance
na pomoc bližním v nouzi. Každý, kdo
do papírových postniček přispěl, si mohl
sám vybrat účel, na který bude výtěžek
věnován. Postní almužna se každoroč38

ně koná s doporučením České biskupské konference.

Zhodnocení za rok 2018
Počet postniček
Výtěžek

160
58 147 Kč

Každý může
pomáhat

M
777 755 444

E

W

yvona.posvicova@zdar.charita.cz

www.zdar.charita.cz

Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou | Fundraiser: Yvona Pošvicová

Jak můžete svou
pomocí přispět i Vy?
Jednorázovým darem

Svůj libovolný finanční příspěvek odešlete na číslo účtu 110889787/0300
(ČSOB a. s.)
nebo platbou v hotovosti v naší kanceláři
na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou.
Potvrzení o poskytnutém finančním daru
Vám rádi vystavíme. Děkujeme!

Pravidelným dárcovstvím

Dobrovolnickou pomocí

Nastavením trvalého příkazu s libovolnou částkou daru na číslo účtu
110889787/0300 (ČSOB a. s.) se stanete důležitou součástí naší organizace. My
Vás na oplátku budeme pravidelně informovat o dění v Charitě a o tom, jak Vaše
podpora mění životy druhých. Děkujeme!

Dobrovolnictví je podstatnou částí naší organizace. Dobrovolníci pomáhají
v našich zařízeních, ale i ve spolupracujících organizacích po celém okrese
Žďár nad Sázavou. Pomáhají při práci
s uživateli, při propagačních akcích nebo
s administrativou. Děkujeme!

Věcným darem

Dobrým slovem

Na našich facebookových stránkách
@ochzr pravidelně přidáváme informace o věcech, které jsou v našich službách potřebné nebo které potřebují naši
uživatelé. Poskytnutím věcného daru
tak ušetříme napjaté rozpočty charitních
služeb nebo tím pomůžete potřebným,
se kterými pracujeme. Děkujeme!

Sdílejte informace nejen o službách
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, ale
i o výše uvedených možnostech podpory. I to je pro nás velmi důležité.
Stejně tak jako Vaše modlitby, které nás
posilují při plnění našeho poslání.
Děkujeme!
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Zpráva
o hospodaření
za rok 2018

ROZVAHA

AKTIVA
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
z toho: zásoby
krátkodobé pohledávky
finanční majetek
Přechodné účty aktiv
CELKEM

k 31. 12. 2017 (Kč)
17 949 271
15 822 505
87 350
3 302 329
12 410 116
22 710
33 771 776

k 31. 12. 2018 (Kč)
16 932 254
16 284 221
4 516
2 904 243
13 356 957
18 505
33 216 475

PASIVA
k 31. 12. 2017 (Kč)
Vlastní jmění
28 274 117
z toho: základní kapitál
24 803 351
kapitálové fondy
1 189 865
hospodářský výsledek z minulých let
2 154 177
hospodářský výsledek za běžné období
126 724
Krátkodobé závazky
4 781 921
Dlouhodobé závazky
616 424
Přechodné účty pasiv
99 314
Cizí zdroje
0
CELKEM
33 771 776

k 31. 12. 2018 (Kč)
27 423 847
24 011 907
1 154 417
2 235 350
22 173
4 993 603
737 346
61 679
0
33 216 475

PŘÍJMY

PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor rodinné politiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo vnitra
Úřad práce
Kraj Vysočina
Městské a obecní úřady
Evropské fondy
Nadace a granty
Tržby za vlastní výkony
Dary a sbírky
Ostatní výnosy
CELKEM 		

VÝDAJE

NÁKLADY PODLE DRUHU
Materiál
Energie
PHM
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdy a odvody na soc. a zdr. poj.
Odpisy
Ostatní náklady
CELKEM 		

(Kč)
19 060 000
2 161 344
296 236
0
0
83 005
191 074
9 437 149
7 941 886
789 682
19 500
11 973 017
2 525 209
2 011 095
57 389 197
(Kč)
1 879 305
1 000 524
1 158 340
541 782
321 886
3 492 443
45 814 192
1 997 908
1 160 644
57 367 024

Hospodářský výsledek 		
22 173
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Poděkování

Děkujeme institucím za poskytnutou finanční
podporu.

n Teleflex, Žďár nad Sázavou n Top drogerie, Bystřice nad Pernštejnem n Toufarová Alena n Wasserbauer Jaroslav n Wera Werk s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem n Wstec s. r. o., Bohdalov  

Naše poděkování přijměte i Vy, kteří jste nechtěli
být v této výroční zprávě jmenováni. Velmi si vážíme každé Vaší podpory.
Rovněž děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a společně s námi se tak podílí na pomoci
potřebným.

Město Velké Meziříčí
www . velkemezirici . cz

Úřady měst, městysů a obcí, které se podílejí na
financování služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou: n Bobrová n Bobrůvka n Bohdalov n Bohuňov n Bory n Býšovec n Dalečín n Dobrá Voda
n  Křoví n Herálec n Kněževes n Křižanov n Křoví
n Lavičky n Lísek n Líšná n Měřín n Náměšť nad
Oslavou n Nížkov n Nová Ves u Nového Města na
Moravě n Nové Dvory n Nové Veselí n Oslavička
n Osová Bítýška n Ostrov nad Oslavou n Poděšín
n Polnička n Rudolec n Radešínská Svratka n Radostín nad Oslavou n Rozsochy n Rožná n Řečice
n Strážek n Štěpánov nad Svratkou n Ujčov n Velká
Bíteš n Velká Losenice n Věchnov
Úřad práce České republiky n Fond Vysočiny Kraje
Vysočina n Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota
Děkujeme všem firemním dárcům, organizacím
a fyzickým osobám za finanční a materiální podporu.
n Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s., Veselíčko
n Baráková Angelika, Krátká Kristýna n Biskupské
gymnázium, Žďár nad Sázavou n BOT s.r.o., Rožná
n Bc. Jiří Látal – Optik Látal n BMK servis s.r.o.,
Praha n Čermáková Ilona n Čudová Daniela n DanielArtTatto, Bystřice nad Pernštejnem n DEL a.s.,
Žďár nad Sázavou n Dvořák – TRUCKS – SERVIS,
s. r. o., Velké Meziříčí n Enpeka, a. s., Žďár nad Sázavou FreeRunHelps, z.s. n G3 Czech, s. r. o., Pikárec n Chlubna Petr n Chytková Marie a organizátoři
akce „Krokočín běží pro dobrou věc“ n Ing. Kateřina
Neuerová n Ing. Milan Pelikán n INTER SHOES,
s.r.o., Velké Meziříčí n Kurt Müller, Bystřice nad Pernštejnem n Lacina Pavel n Lékárna Arnica, Bystřice
nad Pernštejnem n Marečková Ivana n Michal Zvěřina, Třebíč (pobočka CZC Velké Meziříčí) n MUDr.
Hana Strížová n MUDr. Vít Kaňkovský n NT SUP,
s. r. o., Praha 10 n Optika Augustovi, Bystřice nad
Pernštejnem n Pekařství Řečice, Žďár nad Sázavou
n Pizza & bistro, uzenářské speciality Velké Meziříčí n PKS holding a.s., Žďár nad Sázavou n Plastpol, s.r.o., Nová Ves u Nového Města na Moravě
n Pracovní oděvy Killerová, Bystřice nad Pernštejnem
n PROAGRO Radešínská Svratka, a.s. n Rental
Pro s.r.o., Brno – Horní Heršpice n REONTECH CZ
s.r.o., Nedvědice n SATT a. s., Žďár nad Sázavou
n SDH Vítochov – Lukáš Straka n Sladký Karel
n Sobotka Ladislav n Stárková Lucie n Straková
Lucie n Svobodová Marie n Sportovní klub Bystřice
nad Pernštejnem, z.s. n Šiklová Monika n Šikulová Irena, IN-SPIRACE, Bystřice nad Pernštejnem

n Apoštolská církev, Velká Bíteš n Areál Sportu
a kultury s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem n Cantes
z.p.s.Vysočina - Monika Kamenská n Bílý kruh bezpečí, Jihlava n Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou n Domov pro seniory Velké Meziříčí n Domov
pro seniory Mitrov n Farnosti a kněží, kteří spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou n Fotící
bedýnka, Velké Meziříčí n Free Run n Gymnázium,
Velké Meziříčí n Happy sport club, Velké Meziříčí
n Hudební skupiny Eirik, Babylon, Anetta, Tomáš
Štefka, AfaRastaFa n Informační centra všech spolupracujících měst n Ječmínek, o. p. s., Žďár nad
Sázavou n Jupiter club, Velké Meziříčí n Kavárna
a bistro Termoska, Velké Meziříčí n Knihovna M.
J. Sychry, Žďár nad Sázavou n Městská knihovna,
Bystřice nad Pernštejnem n Klub důchodců, Bystřice
nad Pernštejnem n Kolpingovo dílo České republiky,
z. s., Žďár nad Sázavou n Koordinační uskupení
NNO Vysočiny n Kultura Žďár nad Sázavou n Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem n Lékaři, kteří
spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou
n Mateřské, základní a střední školy v okrese Žďár
nad Sázavou n Městská policie, Žďár nad Sázavou
n Obecní úřady, které spolupracují s Oblastní charitou
Žďár nad Sázavou v rámci Tříkrálové sbírky n Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sázavou
n Pizza & bistro, uzenářské speciality Velké Meziříčí
n Pracovní skupina NZDM NUTS II. JV n Probační
a mediační služba, Žďár nad Sázavou n Policie
České republiky n Psychiatrická nemocnice, Jihlava
n Nemocnice Nové Město na Moravě n Portimo,
o. p. s., Nové Město na Moravě n River bowling, Velké Meziříčí n Slackline ZR, Žďár nad Sázavou n Sociální služby spolupracujících měst n Sportovní klub
Bystřice nad Pernštejnem n Střední odborná škola,
Nové Město na Moravě n Taneční skupina Gingers,
Žďár nad Sázavou n Taneční skupina Milana Müllera, Žďár nad Sázavou n Teleflex, Žďár nad Sázavou
n Úřad práce – Informační a poradenské středisko
Žďár nad Sázavou n Zámek Žďár nad Sázavou

Redakce místních tiskovin: n Bystřicko n Jihlavské listy n Novinky n Noviny žďárské radnice
n Medřičské listy n Novoměstsko n Velkomeziříčsko
n   Zpravodaj Město Velká Bíteš n Žďárský deník,
Žďárský zpravodaj
Rádia: n Český rozhlas Region n Proglas
n Televize Vysočina
Webové portály: n Helpnet n iŽďársko.cz n Mikroregion Bystřicko n NovinyVM.cz n ObchodyVM.
cz n ObchodyVB.cz n Regiony 24 n Vysočina-news
n  Zaostřeno VM n Žďárský průvodce
Naše velké poděkování patří všem zaměstnancům, dobrovolníkům a těm, kteří na naši organizaci pamatují ve svých modlitbách. Děkujeme
i těm, kteří rozvíjí naše schopnosti a dovednosti,
aby naše služby byly poskytovány co nejlépe.
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rok 2018
s námi

		
		

14. 1.
9.-22. 4.

		
		
		

28.4.
17. 5.
24.5.

		
		
		
		
		

9. 6.
16. 6.
16. 6.
23. 6.
11. 9.

		
16. 9.
		
19. 9.
		
25. 9.
		 1. - 24. 10.
		
		
		
		
		

1. – 5. 10.
3. 10.  
18. 10.
1.-14.12.
7. 12.

		

3. 12.  

XI. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě
Zapojení pracovníků a uživatelů žďárské Charity
do akce „Čistá Vysočina“
Charitní duchovní obnova v Křižanově
Setkání kněží ve Wellmezu NZDM ve Velkém Meziříčí
Setkání kněží v denním stacionáři Rosa
v Bystřici nad Pernštejnem
Účast žďárské Charity na Dni Žďáru
Účast žďárské Charity na slavnostech Nova Civitas
Charitní pouť ve Křtinách
Oslava 25. výročí OCH ZR v Radešínské Svratce
Prezentace služeb žďárské Charity na Dnech zdraví
ve Velkém Meziříčí
Varhanní koncert v kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou
Účast na Festivale sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou
Den otevřených dveří u příležitosti Dne Charity
Putovní fotografická výstava „Můj svět IX.“ v Čechově domě
ve Žďáře nad Sázavou
Týden sociálních služeb v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou
Koláč pro hospic ve Žďáře nad Sázavou
Setkání farních charit OCH ZR
Výstava fotografií v Poslanecké sněmovně v Praze
Předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity
Žďár nad Sázavou v Křižanově
Setkání pracovníků se zřizovatelem Charity
Mons. Vojtěchem Cikrlem, biskupem brněnským
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Diecézní charita Brno – Oblastní charita
Žďár nad Sázavou
Jan Šustr, janxsustr@gmail.com
Zbyněk Čech, Jan Šustr,
archiv Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
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 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
M 777 755 435, E chos@zdar.charita.cz

 SLUŽBY PRO SENIORY
A NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
M 739 389 244, E dhp@zdar.charita.cz
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
M 777 155 374, E chps.bystrice@zdar.charita.cz

VOLNOČASOVÝ KLUB
pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

VČELA – VOLNOČASOVÝ KLUB
PRO SENIORY A OSOBY S POSTIŽENÍM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
M 735 726 859, E vcela.bystrice@zdar.charita.cz

 SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM
A DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Klub v 9

KLUB V 9 – CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
M 777 756 410, E klubv9@zdar.charita.cz
NESA – DENNÍ STACIONÁŘ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
M 777 155 376, E stacionar.velmez@zdar.charita.cz
ROSA – DENNÍ STACIONÁŘ
Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
M 733 592 268, E stacionar.bystrice@zdar.charita.cz

OSOBNÍ

ASISTENCE

OSOBNÍ ASISTENCE
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
M 733 755 870, E oa.velmez@zdar.charita.cz

 SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

PONORKA – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
M 777 755 436, E ponorka@zdar.charita.cz
NADOSAH – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
M 777 755 437, E nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
WELLMEZ – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hornoměstská 366/41, 594 01 Velké Meziříčí
M 731 626 116, E wellmez.velmez@zdar.charita.cz
CENTRUM PREVENCE OBLASTNÍ CHARITY
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
M 777 755 658, E prevence@zdar.charita.cz

 PRORODINNÉ SLUŽBY
KOPRETINA – CENTRUM
PRO RODIČE S DĚTMI
592 33 Radešínská Svratka 11
M 739 389 209,
E kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
M 731 646 777, E sas@zdar.charita.cz

 OSTATNÍ
CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
M 730 163 134, E chzs@zdar.charita.cz
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KAMBALA – DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
M 777 755 444, E dc@zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno
OBLASTNÍ CHARITA
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01
Žďár nad Sázavou
T
566 626 040
M 739 344 056
E ochzr@zdar.charita.cz
W www.zdar.charita.cz
@ochzr
IČ
44 99 02 60
bankovní spojení:
ČSOB a. s.
č. ú. 110889787/0300

