ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
přijměte mé pozvání k seznámení se s výroční zprávou, ve které se Vám představí jednotlivá zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Zároveň se dozvíte, co jsme v minulém roce
prožívali, kam jsme se posunuli.
Největší radost mi činí, že se nám i v roce 2011 podařilo zachovat nejen veškeré doposud poskytované služby, ale navíc ještě některé dle potřeb zájemců rozšířit a dokonce vznikly i služby
nové. K těm novým patří nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez, které bylo
slavnostně otevřeno 8.4.2011 ve Velkém Meziříčí. Dále jsme na konci roku 2011 zahájili pilotní
projekt Terénní služby pro sociálně slabé rodiny s dětmi, který má za úkol podpořit rodiny v péči
o dítě, ve vedení domácnosti, hospodaření s rodinným rozpočtem apod. Na základě potřeb
a požadavků zájemců o službu jsme rozšířili Osobní asistenci na Žďársko a Bystřicko, kde
vznikly nové pobočky. Podařilo se též získat větší a vhodnější prostory pro centrum pro rodiče
s dětmi Kopretina v Radostíně nad Oslavou.
Bylo toho tedy mnoho, co se událo a samozřejmě, že ne vše bylo ideální. Museli jsme
překonávat i problémy a těžkosti, ale naštěstí jich bylo vždy méně než toho dobrého, a to mě
naplňuje vděčností.
Za vším, o čem se dočtete ve výroční zprávě, můžete vidět řadu našich pracovníků, kteří
vykonávají obětavě a trpělivě svou každodenní náročnou práci s cílem pomoci těm, kteří to
potřebují. Je pro mě velikou ctí pracovat s těmito lidmi. Cítím, že nám jde o společnou věc a že
se moji kolegové dokáží maximálně nasadit, když je třeba. Chtěla bych jim všem touto cestou
velmi poděkovat. Moje poděkování patří také těm, kteří nás podporují finančně, hmotně, dále
všem dobrovolníkům a také těm, kteří nám poskytují duchovní podporu a pamatují na nás
ve svých modlitbách.

Díky za vše a těším se na další spolupráci.
Ing. JANA ZELENÁ
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
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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.

ZÁSADY NÁMI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
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zachováváme důstojnost uživatelů služeb



respektujeme práva uživatelů, diskrétnost a mlčenlivost



podporujeme seberealizaci uživatele, rozvoj jeho schopností a dovedností



uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli



zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb

Prorodinné
služby

Kopretina

Zdravotní
služby

Charitní
ošetřovatelská
služba

Wellmez
NZDM

Ponorka

Nadosah

Centrum
prevence

NZDM

Centrum
prevence

NZDM

Služby pro děti
a mládež

Zástupkyně pro
personální oblast
(0,3 úv.)

Klub v 9

Dobrovolnické
centrum

Projektový
pracovník
(0,1 úv.)

Asistentka
pastorace
a propagace
(1,0 úv.)

Asistentka,
personalistka
(1,0 úv.)

Účetní
(0,6 úv.)

Domácí
hospicová péče

Včela

Účetní
(1,0 úv.)

DPŽ Nížkov

Osobní
asistence

Ekonom, projektový manažer
(1,0 úv.)

Služby pro seniory
a osoby s nevyléčitelným
onemocněním nemocné

Charitní
pečovatelská
služba

Služby pro osoby
s postižením a duševním
onemocněním

Zástupkyně pro oblast
odbornosti a kvality
(0,5 úv.)

Nesa

(1,0 úv.)

ŘEDITELKA

Správa

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 2011


LEDEN

1.–14.1.
2.1.
16.1.

Tříkrálová sbírka 2011 pod záštitou Kambaly – dobrovolnického centra
Požehnání koledníků biskupem brněnským, IV. Tříkrálový koncert v Brně
V. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě

ÚNOR
19.2.

Účast Domácí hospicové péče na konferenci „Když duše sténá“ v Brně



1.3.
1.3.

BŘEZEN

9.–24.3.
21.–25.3.

Masopustní odpoledne v centru Včela v Bystřici nad Pernštejnem
Převzetí prostor nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez od
zastupitelů města Velké Meziříčí
Postní almužna
Jarní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou



DUBEN

8.4.

Slavnostní otevření nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez
ve Velkém Meziříčí
19.4.
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou při tradičních
Pašijových hrách ve Žďáře nad Sázavou
21.4.
Účast uživatelů Nadosah – NZDM na turnaji ve stolním fotbálku mezi nízkoprahovými kluby z krajů Vysočiny a Jihomoravského s názvem Cool Cup v Třebíči
27. 4.
Velikonoční mše svatá pro obyvatele a příznivce Domova pokojného života Nížkov
30.4.–1.5. Zabezpečeni zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na pouti ve
Slavkovicích


5.5.
5.5.

KVĚTEN

Účast Oblastní charity na Festivalu sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou
Účast uživatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Ponorky a Nadosah na
taneční soutěži Amen Khelas v Jihlavě
10.5.
Den otevřených dveří v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Nadosah
15.5.
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na Svatojanské
pouti na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou
20.–22.5. Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na I. konferenci
k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě
28.5.
Benefiční koncert Muzikanti dětem, jehož výtěžek přispěl na nákup auta pro
terénní službu Osobní asistence
28.5.
Natáčení příspěvku do Křesťanského magazínu ČT 1 o Osobní asistenci
30.5.
Den otevřených dveří nového zařízení Wellmez pro veřejnost
30.5.–2.6. Pobytová akce Klubu v 9 v Chotěboři
31.5.
Oslavy Dne dětí s Nadosahem na skate parku v Bystřici nad Pernštejnem


1.6.
7.6.
16.6.
18.–19.6.
20.–25.6.
28.–29.6.



1.8.
4

ČERVEN

Účast Ponorky a Kopretiny na Dni dětí pod záštitou města Žďár nad Sázavou
Setkání seniorů v Novém Městě na Moravě za účasti Charitní pečovatelské služby,
Domova pokojného života Nížkov a Včely – centra aktivizačních služeb pro seniory
Setkání lektorů primární prevence v bystřickém Nadosahu
Účast centra pro rodiče s dětmi Kopretina na Zahradních slavnostech v Radešínské
Svratce
Letní prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry
ve Žďáře nad Sázavou
Dvoudenní akce pro klienty OSPOD s názvem Plamínek, realizovaná centrem
prevence Nadosah

SRPEN

Klub v 9 oslavil deset let svého působení

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 2011
4.8.
4.8.
27.8.



1.9.
12.–15.9.
19.–25.9.
22.9.
23.9.



3.–8.10.

Účast uživatelů Nadosahu – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na turnaji
ve fotbale mezi nízkoprahovými kluby z krajů Vysočiny a Jihomoravského s názvem Coolna Cup v Moravském Krumlově
„24 hodin v akci“ Klubu v 9
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na Pouti
rodin ve Žďáře nad Sázavou

ZÁŘÍ

Ředitelka Oblastní charity Ing. Jana Zelená získala ocenění „Žena regionu“ kraje
Vysočina
Pobyt Klubu v 9 na Pálavě
Zapojení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Ponorka, Nadosah a Wellmez
v rámci „Týdne pro nízkoprahy“ (dny otevřených dveří, soutěže, sportovní turnaje)
Den otevřených dveří v rámci Týdne nízkoprahových klubů a Dne Charity
Tradiční festival hudby„Funny Fest“ pořádaný nízkoprahovým zařízením pro děti
a mládež a centrem prevence Nadosah

ŘÍJEN

Podzimní prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry ve
Žďáře nad Sázavou
11.–12.10. Den otevřených dveří v zařízeních Oblastní charity v rámci Týdne sociálních služeb
14.10.
Nákup nového auta pro terénní službu Osobní asistence
18.–21.10. Účast Oblastní charity Žďár nad Sázavou na mezinárodním veletrhu Medical Fair
v Brně
27.10.
Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a centrum prevence oslavilo
15 let od svého vzniku
28.10.
VII. Kopretinový ples v Radešínské Svratce
31.10.
Účast tří nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na konferenci Nízkoprahové
programy 2011
31.10.–6.11. Prodejní výstava výrobků centra Včela v přízemí Domu s pečovatelskou službou
v Bystřici nad Pernštejnem


2.11.
4.11.
7.–8. 11.
28.11.



5.12.

LISTOPAD

Otevření relaxační místnosti v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Ponorka
Přednáška pro veřejnost na téma „Chystané změny v sociálním systému“ ve spolupráci s denním stacionářem Nesa a Sdružením Nové Město na Moravě
Účast pracovníků center prevence na Konferenci primární prevence
Setkání pracovníků se zřizovatelem Mons. Vojtěchem Cikrlem, biskupem
brněnským

PROSINEC

Pečovatelka Charitní pečovatelské služby Danuše Machanová získala české
uznání „Pečovatelka roku“
5.12.
Návštěva uživatelů denního stacionáře Nesa v Domově pro seniory ve Velkém
Meziříčí s Mikulášskou nadílkou
9.12.
Předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou
12.–17.12. Předvánoční prodejní výstava výrobků Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře
nad Sázavou
12.12.
Prodejní výstava a vánoční koncert scholy Pozdní sběr v denním stacionáři Nesa
20.12.
Tradiční mše svatá pro obyvatele a příznivce Domova pokojného života Nížkov
20.12.
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou při Živém
betlému na náměstí ve Žďáře nad Sázavou
*

Během celého roku 2011 probíhal dobrovolnický projekt Mládí v akci, který
zahrnoval jednorázové zábavné programy pro uživatele služeb (např. Čtení
s Anetkou, Listopadové zpívánky, Mik – Mik – Mikuláš apod.).
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MOTTO

Všechno, co
jsme vykonali

s láskou,
zůstává.
Johannes
Bours

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

KONTAKT

Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
TEL 566 626 041, 566 690 231 MOBIL 777 755 435 E-MAIL chops.zdar@charita.cz WEB www.zdar.charita.cz
► POBOČKA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 12 (Poliklinika), 592 31 Nové Město na Moravě MOBIL 731 130 772
► POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Poříčí 11 (Dům zdraví), 594 01 Velké Meziříčí MOBIL 608 068 162
Vedoucí zařízení: ANNA JANŮ

POSLÁNÍ

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 osoby v domácí péči na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve
spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu. Cílem služby je umožnit pacientům
prožití důstojného života v domácím prostředí mezi svými blízkými.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY









odborná zdravotní péče
základní ošetřovatelská péče
odběry biologického materiálu, odběry glykémie
sledování základních životních funkcí
pohybová aktivizace, dechová cvičení
edukace pacientů a rodinných příslušníků v domácí péči
péče o osoby v terminálním stádiu
poradenská činnost, zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek našim pacientům

CÍLOVÁ SKUPINA

Službu poskytujeme nemocným bez rozdílu věku, rasy a vyznání. Ošetřujeme osoby se zdravotním
6

postižením, seniory, chronicky a akutně nemocné, imobilní pacienty a nemocné s obtížnou
dostupností lékařské péče.

CÍLE







zabezpečujeme kvalitní poskytování ošetřovatelské služby prostřednictvím registrovaných zdravotních sester, které se průběžně vzdělávají
zajišťujeme následné poskytnutí domácí péče ihned po propuštění ze zdravotnického
zařízení
stabilizujeme a podporujeme zlepšení fyzického a psychického stavu pacienta, případně
umožňujeme důstojné dožití
přistupujeme k pacientům individuálně vzhledem k jejich diagnóze, rodinným poměrům
a sociálnímu prostředí
reagujeme pružně na aktuální zdravotní stav pacienta
spolupracujeme s odbornými lékaři a návaznými službami (pečovatelská služba, hospicová péče, osobní asistence)

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB






zachováváme důstojnost a respektujeme práva pacientů
garantujeme odborné, etické a diskrétní poskytování domácí péče dle zdravotních
norem
dodržujeme mlčenlivost
službu poskytujeme bezplatně (úkony jsou hrazeny z fondu zdravotních pojišťoven na
základě potvrzení ošetřujícího lékaře)
podporujeme vzájemnou důvěru mezi rodinou pacienta a pracovníky zařízení

PROVOZNÍ DOBA

Kontakt pro veřejnost (Poliklinika, Studentská 4, Žďár nad Sázavou)
Pondělí
8.00–12.00 hod.
Středa
8.00–12.00 hod.
Pátek
8.00–12.00 hod.
Odborná zdravotní služba je poskytována nepřetržitě sedm dnů v týdnu.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011

Počet pacientů:
Počet návštěv:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

?

482
26 270
30 563
6,28
5 372 832

Jakým způsobem Vám zdravotní sestry
Charitní ošetřovatelské služby pomáhají?

Manželé Božena a Otakar, 80 let:
„Bydlíme v domě pečovatelské služby. Patříme mezi ty seniory, kteří se v důsledku tělesného
postižení neobejdou bez cizí pomoci. Mezi ty, kteří nám pomoc poskytují, patří také sestry
z Charitní ošetřovatelské služby, kterou již dlouhou dobu obětavě řídí paní Janů. Pomoc
těchto sester spočívá v poskytování rehabilitačního cvičení, které je pro seniory nezbytně
nutné. I když je to třeba jen dvakrát týdně, vděčně ji
přijímáme, protože bývá mnohdy provázena i psychickou podporou. Senioři obvykle žijí osamoceně
a jsou rádi, když jim někdo poskytne slova útěchy.
Nelze zapomenout ani zdravotní aspekt, protože
sestry z Charity měří tlak, odebírají krev a sledují
zdravotní stav seniorů. Děkujeme jim a oceňujeme
jejich obětavou práci.“
7

MOTTO

Pane, nauč nás

počítat naše dny,

ať získáme
moudrost

srdce.
Žl 90,12

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
KONTAKT

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou WEB www.zdar.charita.cz
► ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
TEL 566 626 041 MOBIL 777 755 435
E-MAIL chops.zdar@charita.cz

► SOCIÁLNÍ SLUŽBA
MOBIL 739 389 244, 733 755 869
E-MAIL dhp.zdar@charita.cz

Odpovědná pracovnice: ANNA JANŮ

Odpovědná pracovnice: MARIE MILIČKOVÁ

Domácí hospicová péče je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou určený pro lidi těžce nemocné, umírající a pro jejich blízké. Domácí hospicová péče vychází z přání a potřeb těžce nemocného
a umírajícího člověka a jeho pečující rodiny.
Jedná se o komplexní službu, která zahrnuje odbornou zdravotní péči (viz. Charitní ošetřovatelská
služba) a službu sociální odlehčovací.
Služba sociální odlehčovací nabízí lidskou podporu a zázemí pro těžce nemocné, umírající a jejich blízké pečující, poskytuje službu „doprovázení“. Nabízí pomoc v oblasti sociálně-právní,
zprostředkování odborné psychologické či duchovní péče, pomoc s péčí o těžce nemocného,
zapůjčení kompenzačních pomůcek a všestrannou lidskou oporu příbuzným a přátelům umírajících
a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti jejich blízkého člověka.
Služba Domácí hospicové péče je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou v domácím
prostředí uživatele.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

POSLÁNÍ

Naším posláním je pomoci lidem, kteří bojují 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.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

FAKULTATIVNÍ ÚKONY URČENÉ PRO UŽIVATELE SLUŽBY



zapůjčení kompenzačních pomůcek
odborná psychologická a duchovní podpora

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých
byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.

CÍLE




umožnit těžce nemocným a umírajícím uživatelům služby důstojný život v domácím
prostředí uprostřed jejich blízkých
poskytnout podporu, pomoc a umožnit odpočinek blízkým pečujícím osobám
doprovázet rodinu i po úmrtí uživatele

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB








zachováváme důstojnost těžce nemocných a umírajících uživatelů a jejich blízkých
pečujících
dodržujeme práva uživatelů
respektujeme jejich zvyklosti a rozhodnutí
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky
zachováváme rovnost přístupu mezi pracovníky a uživateli
dbáme na citlivý, vlídný a šetrný přístup pracovníků k těžce nemocnému a umírajícímu
uživateli a jeho blízkému pečujícímu
dbáme na to, aby uživatelé mohli vyjádřit svá přání, očekávání a rozhodnutí, která respektujeme; mohou tak uplatnit vlastní vůli při řešení své situace; s důsledky svých
rozhodnutí jsou předem seznámeni

PROVOZNÍ DOBA

Zdravotní služba
Kontakt pro veřejnost (Poliklinika,
Studentská 4, Žďár nad Sázavou)
Pondělí
8.00–12.00 hod.
Středa
8.00–12.00 hod.
Pátek
8.00–12.00 hod.

Sociální služba
Kontakt pro veřejnost
(Horní 22, Žďár nad Sázavou)
Pondělí–pátek 7.00–15.30 hod.
Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná
telefonická domluva předem. Podle potřeby
může být služba poskytována nepřetržitě.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011

Počet uživatelů:
Další osoby, které využili poradenství:
Počet návštěv:
Počet hodin:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

?

56
35
1 894
3 497,5
3
1 635 405

Co pro Vás znamená
Domácí hospicová péče?

Marta, 92 let:
„Vaše služba je něco krásného. Velmi mi pomáháte. Když mě
všechno opouští, vy přicházíte a zůstáváte. Přijíždíte každý den,
byli jste se mnou i o Vánocích a na Nový rok. K mému překvapení jste tu byli, i když byla
kalamita! Staráte se o mě, o mé fyzické potřeby. Nasloucháte mi, povídáte si se mnou.
V těžkých chvílích jste se mnou! Děkuji vám, ... děkuji.“
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MOTTO

Člověk
člověku
přístřeším.
Irské přísloví

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

KONTAKT

Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
TEL 566 551 766, 566 552 437 MOBIL 777 155 374
E-MAIL chps.bystrice@charita.cz WEB www.zdar.charita.cz
► ZÁZEMÍ PEČOVATELEK
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
MOBIL 776 714 677 E-MAIL chps.zdar@charita.cz
Vedoucí zařízení: MIROSLAV PRUDKÝ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

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.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI






pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

FAKULTATIVNÍ ÚKONY URČENÉ PRO UŽIVATELE SLUŽBY



10

pedikúra
doprava k lékaři, do střediska osobní hygieny, na úřady apod.




zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
zprostředkování duchovní péče

CÍLOVÁ SKUPINA




senioři se sníženou soběstačností
osoby, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost
osoby po úrazech, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost

Službu poskytujeme ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích
obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km.
Služby neposkytujeme lidem s mentálním postižením středního a vyššího stupně, lidem
s autismem a lidem s duševním onemocněním v akutní fázi.

CÍLE




poskytování kvalitní sociální služby vycházející z individuálních potřeb uživatele
podpora dosavadního způsobu života a respektování osobních zvyklostí uživatele
pomoc uživateli při udržování komunikace s rodinou

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB








vycházíme z křesťanských zásad a etických norem
respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka
jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem
dodržujeme rovnoprávný přístup
ke každému uživateli přistupujeme individuálně
podporujeme soběstačnost a nezávislost
dodržujeme mlčenlivost

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí-pátek
Sobota-neděle

7.00-15.30, 16.00-20.00 hod.
8.00-13.00 hod.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011

Počet uživatelů:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

?

468
28 793
11,2
5 167 791

Co Vám Charitní
pečovatelská služba
přináší?

Drahomíra, 81 let:
„Práce pečovatelek je velmi záslužná. Jsou pro mě velkou
oporou v nemoci. Těším se na každé setkání s nimi. Vždy
mě potěší a povzbudí. Vozí mě k lékaři a obstarají různé pochůzky úplně perfektně.“
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MOTTO

Pro činného

člověka
není žádný

den dlouhý.
Seneca

KONTAKT

VČELA – CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
TEL 566 551 766, 566 552 437
MOBIL 777 155 374
E-MAIL chps.bystrice@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: MIROSLAV PRUDKÝ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

POSLÁNÍ

Posláním centra aktivizačních služeb pro seniory je poskytnout pomoc seniorům při smysluplném
trávení volného času, přinést do jejich života nové zájmy a společenské aktivity a předcházet tak
sociálnímu vyloučení.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI




zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří mají zájem o aktivní využití volného času.
Službu neposkytujeme:
 lidem s mentálním postižením středního a vyššího stupně,
 lidem s demencí středního a vyššího stupně,
 lidem neslyšícím a nevidomým (službu poskytneme pouze v případě, že mají svého asistenta).
12

CÍLE





udržovat stávající schopnosti a dovednosti uživatele
- v oblasti motorické tak, aby co nejdéle zvládali péči o sebe
- v oblasti komunikace tak, aby zvládali vyřídit běžné záležitosti
- v oblasti rozumových schopností tak, aby uměli reagovat na běžné situace
podporovat vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti tak, aby si uvědomili svoji důležitost
pro sebe i pro druhé
podporovat sociální kontakty mezi uživateli a společenským prostředím tak, aby byli
součástí společnosti a místní komunity

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB





respektujeme jedinečnost každého člověka
jednáme s uživatelem jako s partnerem
zachováváme individuální přístup
respektujeme rozhodnutí uživatele

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek

8.30-12.00 hod.
8.30-12.00, 13.00-15.30 hod.
8.30-12.00, 13.00-15.30 hod.
8.30-12.00 hod.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011

Počet uživatelů:
Počet návštěv (kontaktů):
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

?

25
3 366
0,85
338 131

Jak je pro Vás služba
centra Včela prospěšná?

Jaroslava, 78 let:
„Činnost ve Včele nás baví a máme radost, že naše
výrobky jsou pořád lepší. A nejen to, ale také zábava
jako masopustní odpoledne s pohoštěním. Jsme rádi,
že centrum získalo nové prostory nejen pro „práci“,
ale i pro sportovní náčiní a ranní cvičení, kterého
využívá více uživatelů. Včela nám umožňuje aktivně
trávit čas, proto díky za ni.“
13

MOTTO
Kde lidé žijí nejen spolu,
ale jeden pro druhého,

pak je i ten nejchudší

příbytek
útulným domovem.

Phil Bosmans

KONTAKT

DOMOV POKOJNÉHO ŽIVOTA NÍŽKOV
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
MOBIL 777 755 438
E-MAIL dpz.nizkov@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: ANNA JANŮ

Odpovědná pracovnice: JANA VOSMEKOVÁ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
registrována dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

POSLÁNÍ

Pečovatelská služba je poskytována v Domově pokojného života Nížkov i v domácnostech uživatelů
v Nížkově a v jeho místních částech Špinov a Buková. Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu nemocným a osamělým lidem v oblasti péče o sebe a svoji domácnost a umožnit jim tak důstojný
život ve svém přirozeném prostředí.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI






pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

FAKULTATIVNÍ ÚKONY URČENÉ PRO UŽIVATELE SLUŽBY
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doprava uživatele k lékaři, na úřad apod.
pedikúra v domácnosti uživatele
aktivizace
podpora při dodržování léčebného režimu

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří především senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří se ocitli
přechodně nebo trvale v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni si v plné míře zajistit
péči o vlastní osobu a domácnost.

CÍLE





pomáháme při zvládání běžných činností při péči o osobu a domácnost uživatele
podporujeme soběstačnost a samostatnost uživatele v co největší možné míře
vytváříme podmínky, aby mohli uživatelé zachovávat svoje zvyklosti a dovednosti
klademe důraz na uplatňování vlastního rozhodování a aktivní spoluúčast uživatele při
využívání služby

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB






respektujeme práva a důstojnost uživatelů
uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli
respektujeme soukromí a zvyklosti uživatelů
dodržujeme diskrétnost a mlčenlivost
usilujeme o zachování vazeb uživatele s rodinou

PROVOZNÍ DOBA*

Úterý
7.00-8.30 hod.
Čtvrtek
7.00-15.30 hod.
Pečovatelská služba je poskytována v terénu.
V případě nepřítomnosti lze pečovatelku kontaktovat telefonicky.
* provozní doba je platná od 1.4.2012

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011

Počet uživatelů:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

?

10
1 343
0,6
342 167

Domov pokojného života Nížkov
verši jednoho z uživatelů

Václav, 56 let:
Naše pečovatelka pere, okna myje,
některým i nakupuje,
pedikúru poskytuje,
běžné i velké úklidy zajišťuje.
Já, i když pravidelně cvičím a posiluji,
potřebuji službu taky,
když pečovatelka dělá pochůzky,
a shání mně léky.
Až nebudu moci a budou mě bolet nožičky,
potom využiji veškeré službičky.
15

MOTTO

Bláznit je

lidské.

Klub v 9

KLUB V 9 – CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

KONTAKT

Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
TEL 566 629 319 MOBIL 777 756 410, 731 646 773
E-MAIL klubv9.zdar@charita.cz WEB www.zdar.charita.cz
► POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
MOBIL 777 756 409, 731 646 970
Vedoucí zařízení:

► TERÉNNÍ SLUŽBA
MOBIL 731 646 970

Bc. MARTIN KINC (od 1.1.2011)
Bc. IVANA PTÁČKOVÁ (od 1.2.2012 pověřená vedením)

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

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 uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění
do jeho přirozeného prostředí.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI





nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí

FAKULTATIVNÍ SLUŽBA URČENÁ UŽIVATELŮM
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duchovní poradenství (uživatelům zprostředkováváme kontakt s pastoračním asistentem)

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním, popřípadě s kombinaci lehkého mentálního postižení a duševního onemocnění. Věkové omezení je od 18 do 64 let.
Služba nemůže být poskytnuta lidem v akutní fázi nemoci. Ambulantní služba je poskytována v zařízeních ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem, terénní služba na
území okresu Žďár nad Sázavou.

CÍLE









podporovat uživatele pří zvládnutí obstarání běžných záležitostí
podporovat uživatele v dosažení samostatnosti a soběstačnosti ve vykonávaných
činnostech
podporovat u uživatele dosažení schopnosti plánovat a aktivně využívat svůj volný čas
motivovat uživatele při objevení a rozvoji vlastních zájmů
podporovat uživatele při zvládnutí navázání kontaktů a komunikace s ostatními
pomáhat uživateli zvládnout pravidla společenského chování
posilovat uživatele ve schopnosti řešit problémy
naučit uživatele předcházet rizikům spojených s duševním onemocněním

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY









zachováváme důstojnost uživatelů
dodržujeme práva uživatelů
respektujeme rozhodnutí uživatele
respektujeme právo uživatele na přiměřené riziko
podporujeme seberealizaci uživatele
podporujeme nezávislost uživatelů na službě
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky Klubu v 9
podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatele

PROVOZNÍ DOBA

AMBULANTNÍ SLUŽBA
(poskytována v zařízení ve Žďáře nad Sázavou a na pobočce v Bystřici nad Pernštejnem)
Žďár nad Sázavou
Bystřice nad Pernštejnem
Pondělí-čtvrtek
8.30-16.00 hod.
Pondělí
12.00-16.00 hod.
Pátek
8.30-13.00 hod.
Středa0
09.00-13.00 hod.
TERÉNNÍ SLUŽBA
(poskytována dle dohody v přirozeném prostředí uživatele na okrese Žďár nad Sázavou)
Pondělí-čtvrtek
8.30-16.00 hod.
Pátek
8.30-13.00 hod.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011
Ambulantní služba
Terénní služba
Počet uživatelů
35
16
Počet úkonů
4 325
702
Počet intervencí
2 262
266
Počet kontaktů
139
49
Přepočtený počet pracovníků:
4 | Celkové náklady (Kč):

Celkem
48 *
5 027
2 528
188
2 102 854 **

* někteří uživatelé využívají obě služby současně
** tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 2 102 604 Kč

?

Jakou nabídku služeb využíváte v Klubu v 9?

Josef, 55 let:
„Tato služba mi umožňuje stýkat se s přáteli, uživateli
Klubu v 9. Poskytuje mi smysluplnou činnost, nyní například pletení
košíků z pedigu. V Klubu se při přednáškách dozvídám něco nového.
Potěším se na výletech ve Žďáře nad Sázavou i mimo Žďár. Mohu tu
najít radu i pomoc u pracovníků.“
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MOTTO
Člověk s postižením
má stejné potřeby jako
zdravý člověk.

První z nich
je být uznáván

a milován
takový, jaký je.
Michele Pascale
Duriezová

KONTAKT

NESA - DENNÍ STACIONÁŘ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
TEL 566 522 867 (kancelář vedoucí), 566 531 148 (kancelář pracovníků),
MOBIL 777 155 376
E-MAIL stacionar.velmez@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Ing. ALENA POULOVÁ
DENNÍ STACIONÁŘ
registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

POSLÁNÍ

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.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI








pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

FAKULTATIVNÍ ÚKONY URČENÉ UŽIVATELŮM SLUŽBY
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svoz uživatelů do stacionáře
canisterapie, hippoterapie

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 55
let s výjimkou osob s přidruženým psychickým onemocněním v akutní fázi.

CÍLE








zabezpečení základních životních potřeb uživatelů
získání sebeobslužných návyků
získání pracovních dovedností a návyků
rozvoj komunikačních dovedností
strukturalizace dne, aktivní trávení času
setkávání se s lidmi
využívání dalších běžných služeb

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB









zachováváme důstojnost uživatelů
respektujeme individuální potřeby uživatelů
respektujeme právo uživatelů na volbu
posilujeme sebevědomí uživatelů
hledáme a vytváříme příležitosti k seberealizaci uživatelů
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
při poskytování služeb zachováváme diskrétnost
zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí-pátek

6.30-16.00 hod.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011

Počet uživatelů:
Počet provozních dnů:
Součet návštěvních dnů všech uživatelů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

?

17
218
2 164
7,18
4 504 856

Jak Vám denní stacionář
Nesa pomáhá?

David, 32 let:
„Já to tu beru jako práci, scházeli jste mi, když jsem byl doma,
a těším se na ples.“

V letech 2008-2010 byl realizován projekt Rekonstrukce denního stacionáře Nesa. Tento projekt byl
finančně podpořen ROP Jihovýchod, oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek, dále Krajem
Vysočina, Městem Velké Meziříčí, Tříkrálovou sbírkou a individuálními dárci.
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MOTTO

Je krásné

být doma a žít

životem.

OSOBNÍ

ASISTENCE

OSOBNÍ ASISTENCE

KONTAKT

Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
TEL 566 531 158 MOBIL 733 755 870
E-MAIL oa.velmez@charita.cz WEB www.zdar.charita.cz
► POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Studentská 4 (Poliklinika)
591 01 Žďár nad Sázavou

► POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vedoucí zařízení: Mgr. JAROSLAVA PAVLÍČKOVÁ
OSOBNÍ ASISTENCE
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

POSLÁNÍ

Osobní asistence Velké Meziříčí 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 jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít
běžným způsobem života.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY URČENÉ UŽIVATELŮM




půjčovna kompenzačních pomůcek
doprava
duchovní péče

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním,
kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let, dospělým
a seniorům.
Služba nemůže být poskytnuta:
- osobám, které vzhledem ke zdravotnímu omezení vyžadují nepřetržitou zdravotnickou
péči, popř. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení;
- osobám, které slovně nebo fyzicky napadají pracovníky Osobní asistence a jsou si své
agresivity plně vědomi;
- osobám s duševním onemocněním v akutním stádiu nemoci.

CÍLE





uživatel služby Osobní asistence má možnost zůstat žít v domácím prostředí a důstojných
podmínkách
uživateli služby Osobní asistence je jejím prostřednictvím nabízen a umožněn kontakt
se společenským prostředím
prostřednictvím využití služby je pracováno na vytvoření vztahu mezi uživatelem a asistentem (službou), cílem je vztah profesionální a zároveň chápající
uživatel je podporován k rozvoji soběstačnosti a samostatnosti a je posilována jeho
aktivita

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB






dodržujeme individuální přístup
zachováváme práva a důstojnost uživatele
respektujeme rozhodnutí (volbu) uživatele
zvyšujeme a udržujeme kvalitu služeb
zaručujeme při poskytování služby bezpečí a diskrétnost v přirozeném prostředí uživatele

PROVOZNÍ DOBA

Kontaktní doba pro veřejnost (Velké Meziříčí)*
Pondělí
8.00-10.00 hod.
Středa
13.00-15.00 hod.
* případně dle telefonické domluvy
Kontaktní doba pro veřejnost (Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem)
Na základě předchozí telefonické domluvy.
Poskytování služby Osobní asistence je nepřetržité.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011

Počet uživatelů:
Počet návštěv:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

?

33
1 685
3,78
1 940 301

V čem je pro Vašíka a Vaši rodinu
Osobní asistence přínosná?

Pavla, 36 let (matka pětiletého Vašíka):
„Služba je velkým přínosem v celkovém rozvoji mého dítěte. Vašíkovi
pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti, komunikaci, motoriku. Systematické opakování činností posouvá Vašíka ve vývoji, sám má radost z pokroků a je motivován. Je
velice důležité s ním dále pracovat a není možné vše zvládnout a obsáhnout jen s námi, rodiči. V době,
kdy je o Vašíka dobře postaráno, si mohu v klidu a bez obav vyřídit, co potřebuji a na co mi nezbývá
čas, a to je pro mě to nejpodstatnější. Je skvělé, že můžeme využít Osobní asistence a profesionálního
přístupu vašich pracovníků. Všem patří velký dík za velkou pomoc rodinám!“
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MOTTO

Na cestě

mladých
k dospělosti ...

KONTAKT

PONORKA – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
TEL 566 523 975 MOBIL 777 755 436
E-MAIL ponorka.zdar@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz, www.ponorka.ecn.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. IVANA BARTOŇOVÁ
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

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 ohrožení,
a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Nízkoprahový klub Ponorka
 místo, kde mladí lidé mohou nejen najít podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor
pro vlastní aktivity
 přístup není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu
 stěžejní význam spočívá v kontaktní práci, která slouží nejen k prvotnímu navázání vztahu
s mladým člověkem, ale hlavně k řadě interakcí; tyto kontakty otevírají v rámci přirozeného
prostředí řadu zakázek a témat s cílem změny uživatelova postoje či jednání směrem k odvrácení
nepříznivé sociální situace nebo její prevenci, a to vše v rámci pravidel, která mimo jiné striktně
zakazují násilí, užívání alkoholu, tabáku nebo jiných návykových látek
Terénní sociální práce (streetwork)
 cílem je pomáhat mladým lidem v jejich přirozeném prostředí (parky, ulice, zastávky apod.)
 nabídka stejných služeb jako v nízkoprahovém klubu (rozhovory, informování o službě, předávání
informací z řady oblastí – vztahy, sexualita, závislosti, škola, poradenství, poskytování podpory při
volnočasových aktivitách, kontakt s dalšími institucemi atd.)
22

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku 13 až 20 let z lokality
Žďár nad Sázavou, zažívající konfliktní situace, komplikované životní události, omezující
životní podmínky, nebo jsou jimi ohroženi.
Služba nemůže být poskytnuta těm, kdo:
- nemluví a nerozumí česky,
- nejsou schopni komunikovat s pracovníky z důvodu specifického způsobu komunikace
(např. znaková řeč),
- nejsou schopni domluvit se s pracovníkem na průběhu poskytování služby,
- nejsou ochotni akceptovat podmínky služby.

CÍLE






podpora a pomoc při zvládnutí konfliktních společenských situací, komplikovaných
životních událostí a při omezujících životních podmínkách
snížení sociálních rizik vyplývajících z každodenních situací, životního způsobu a rizikového chování
zvýšení sociálních schopností a dovedností
podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení
do dění místní komunity a běžného způsobu života
vytvoření bezpečného prostoru a podmínek pro realizaci vlastních aktivit

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB






nízkoprahovost
respekt
anonymita
mlčenlivost
individuální přístup

PROVOZNÍ DOBA

nízkoprahový klub

terénní sociální práce

individuální práce
s uživateli **

Pondělí
13.00-18.00 hod.
Úterý
13.00-18.00 hod.
07.00-09.30 hod.***
09.00-12.00 hod.
Středa
14.30-18.00 hod.*
13.00-15.00 hod.
Čtvrtek
13.00-18.00 hod.
Pátek
* v zimním období do 17.00 hod. | ** po předchozí domluvě i v jiném čase | *** neplatí v době prázdnin

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011
nízkoprahový klub
terénní sociální práce
Počet uživatelů
138
101
Počet kontaktů
2 689
350
Počet výkonů
5 900
713
* někteří uživatelé využívají obě služby současně

celkem za služby
158 *
3 039
6 613

Přepočtený počet pracovníků:
3,45
Celkové náklady (Kč):
1 583 120 Kč **
** tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 1 580 120 Kč

?

V čem je pro Vás Ponorka užitečná?

Tuck, 14 let:
„Ponorka mi pomáhá s trávením volného času. Hraju tady fotbálek a kulečník
a využívám pokec s pracovníky. Dřív jsem chodil po městě a hledal jsem novinky, co se kde
děje. Na Ponorce využívám taky doučko, abych neplaval v učení. Poznal jsem tady hodně
nových lidí, kteří jsou na tom stejně jako já. V Ponorce mám pocit, že jsem někdo, ostatní
děcka i pracovníci mě berou takovýho, jaký jsem, ne jako hadr na podlahu. Díky Ponorce se
mi otevřely dveře do nového světa. Dík!“
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MOTTO

Na cestě

mladých
k dospělosti ...

PONORKA – CENTRUM PREVENCE

KONTAKT

Udělena certifikace „Program specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky“ od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, platnost udělení: 1. 1. 2011–31. 12. 2014
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
MOBIL 777 755 658, 777 755 436 E-MAIL ponorka-prevence.zdar@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz, www.ponorka-prevence.webnode.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. IVANA BARTOŇOVÁ

POSLÁNÍ

Posláním centra prevence je ovlivnění postoje mladých lidí vůči zneužívání návykových látek
a dalších forem rizikového chování s podporou zdravého životního stylu.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI





realizace interaktivních programů primární prevence
realizace adaptačních kurzů
poradenská činnost pro děti a mládež
konzultace na školách

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně setkávají s různými
druhy rizikového chování.

CÍLE
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vedeme děti a mládež k samostatným odpovědím na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace
ovlivňujeme postoje uživatelů primární prevence tak, aby se žáci a studenti vyhnuli násilnému
a nesociálnímu chování, závislostem, manipulaci a jinému nežádoucímu chování (šikanování,
užívání drog, sexuální promiskuita apod.)

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB







uplatňujeme pozitivní orientaci programů primární prevence
dodržujeme komplexnost a kombinaci mnohočetných strategií
působíme návazně a plánujeme systematicky
dáváme důraz na interakci a aktivní zapojení
zachováváme cílenost a adekvátnost informací i forem působení
využíváme „KAB“ modelu (znalosti - postoje - chování)

PROVOZNÍ DOBA

Realizace programů primární prevence na školách*
Pondělí
8.00–13.00 hod.
Úterý
8.00–13.00 hod.
Čtvrtek
8.00–13.00 hod.
* po předchozí domluvě lze i v jiné dny
Kontaktní hodiny pro veřejnost
(kancelář na Horní 22, 1. patro)
středa
8.00-14.00 hod.
pátek
8.00-14.00 hod.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011

Programy primární prevence:
Počet programů:
Počet žáků/studentů:
Počet škol:
Počet tříd:
Adaptační kurzy:
Počet realizovaných adaptačních kurzů:
Počet účastníků:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

97
1 854
12
58
1
18
2,05
894 467 *

* tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 390 000 Kč

?

Jak hodnotíte spolupráci
s centrem prevence?

Ředitelka ZŠ, 55 let:
„O tom, že pro naši školu má spolupráce s Ponorkou velký význam, svědčí již dlouhodobá
společná činnost. Ať se již jedná o skvěle připravované adaptační kurzy, ale i pravidelná
setkávání s třídními kolektivy. Působení lektorek přináší žákům možnost orientovat se v
aktuálních problémech jejich věku, zároveň má jistě vliv na minimalizaci patologických
jevů v naší škole. Lektorky se dokáží žákům přiblížit, navodit atmosféru důvěry. Zároveň
oceňuji možnost řešit s nimi aktuální problémy, pokud se vyskytnou.“
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MOTTO

Hledám

svou
cestu.

nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

KONTAKT

NADOSAH – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
TEL 566 550 128 MOBIL 777 755 437
E-MAIL nadosah.bystrice@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz, www.nadosah-nzdm.cz
Vedoucí zařízení: Bc. ROBERT KNEBL (do 20. 3. 2011), LINDA HOSKOVCOVÁ (od 19. 4. 2011 do
16.9.2011), Mgr. SIMONA HAŠKOVÁ (od 16. 9. 2011 pověřená vedením, od 1. 1. 2012 vedoucí)
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
registrováno dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

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.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Nízkoprahový klub Nadosah
 bezpečné místo, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu
a prostor pro vlastní zájmy
 přístup do nízkoprahového klubu není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu,
návštěvníci mají svobodu volby, a to jak v pohybu v prostoru klubu, tak ve volbě činnosti
 nabízí řadu programů a vybavení dospívajícím pro smysluplné trávení volného času
 význam klubu spočívá v kontaktní sociální práci, která mladým lidem umožňuje si v bezpečném
prostředí popovídat nebo dostat odpověď na otázky, které je tíží - vše v rámci pravidel, která mimo
jiné striktně zakazují násilí, užívání alkoholu, tabáku či jiných drog
Terénní sociální práce – streetwork
 vyhledávání, monitoring a nabídka pomoci uživatelům v jejich přirozeném prostředí (sídliště,
ulice, parky, hřiště, na nádraží, u supermarketů aj.)
26



pomoc při řešení problémů, naplnění pasivního trávení volného času a nabídka vhodných alternativ (frisbee, hakisák, legální stěna, koncerty, akce teenagerů aj.)

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

CÍLOVÁ SKUPINA

Jedná se o děti a mládež ve věku 12 až 20 let (včetně), kteří se právě nacházejí v Bystřici nad
Pernštejnem a zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi.
Služba nemůže být poskytnuta osobě, která na základě svého psychického či fyzického
zdravotního stavu není schopna využívat službu či se přizpůsobit jejím pravidlům.

CÍLE

Naším cílem je:
 předávání informací a informačních materiálů, které uživatelům napomáhají zvyšovat
povědomí o světě a společnosti, ve které žijí;
 snížení sociálních rizik vyplývajících z nepříznivé životní situace;
 zvýšení schopností a dovedností uživatelů aktivně a samostatně řešit svoje problémy
(např. komunikace s vnějším světem);
 vytváření prostředí, ve kterém se otvírají tabuizovaná témata a kde uživatelé služby
společně s pracovníky řeší svoje problémy;
 podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení
do dění místní komunity;
 vytvoření podmínek pro realizaci vlastních aktivit a trávení volného času;
 zvyšování povědomí a učení uživatele respektovat společenské normy a pravidla.

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB





nízkoprahovost
respekt
mlčenlivost
individuální přístup

PROVOZNÍ DOBA
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

nízkoprahový klub
14.00–19.00 hod.

individuální práce s uživateli *

14.00-19.00 hod.
14.00-19.00 hod.

streetwork
16.00-19.00 hod.

9.00-11.00 hod.

* po předchozí domluvě lze i v jiném čase

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011

nízkoprahový klub
terénní sociální práce celkem za služby
Počet uživatelů
158
104
169 *
Počet kontaktů
3 156
375
3 531
Počet výkonů
5 085
543
5 628
Přepočtený počet pracovníků:
2,96
Celkové náklady (Kč):
1 385 071 **
* někteří uživatelé jsou příjemci služby terénní i klubové současně
** tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 1 164 099 Kč

?

Jaké služby v nízkoprahu využíváte?

Zlámyš, 19 let:
„Když nemám co na práci, nudím se či mám nějakej
problém, kdykoliv můžu dojít do Nadosahu, promluvit si,
zahrát si hry nebo jen tak zabíjet nudu. Každopádně jsem
spokojen, co pro nás dělají a co nám nabízí za služby.“
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centrum prevence

NADOSAH – CENTRUM PREVENCE

KONTAKT

Udělena certifikace „Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky“ od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, platnost udělení: 1. 1. 2011–31. 12. 2014
Masarykovo nám. 9, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
MOBIL 739 389 232 E-MAIL nadosah-prevence.bystrice@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz, www.nadosah-cp.cz
Vedoucí zařízení: Bc. ROBERT KNEBL (do 20. 3. 2011), LINDA HOSKOVCOVÁ (od 19. 4. 2011 do 16. 9. 2011),
Mgr. SIMONA HAŠKOVÁ (od 16. 9. 2011 pověřená vedením, od 1. 1. 2012 vedoucí)

POSLÁNÍ

Nadosah - 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 návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty
škol a školských zařízení podporujeme v posílení zdravého životního stylu (zdravé sebevědomí,
sebedůvěra, komunikační dovednosti, tolerance, přijetí odpovědnosti za své chování aj.).

POSKYTOVANÉ SLUŽBY



realizace interaktivních programů primární prevence
realizace adaptačních kurzů

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou pro primární prevenci jsou žáci základních škol a studenti středních škol.

CÍLE
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podpora pozitivního třídního klimatu
zvýšení sociálních schopností, znalostí a dovedností žáků či studentů ve vztahu ke zdravému
způsobu života




snížení sociálně nežádoucích jevů ve společnosti
žáci a studenti lépe zvládají obtížné životní situace

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB







zachováváme princip rovnosti, dostupnosti a respektu
uplatňujeme zásadu anonymity a mlčenlivosti
dodržujeme princip aktuálnosti a flexibility
přistupujeme individuálně a celostně ke každému uživateli
respektujeme kompetentnost uživatele
sdělujeme pravdivé informace uživatelům

PROVOZNÍ DOBA*

pondělí
8.00-13.00 hod.
středa
8.00-13.00 hod.
čtvrtek
8.00-13.00 hod.
* po předchozí domluvě lze i v jiném čase

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011

Programy primární prevence:
Počet programů:
Počet žáků/studentů:
Počet škol:
Počet tříd:
Adaptační kurzy:
Počet realizovaných adaptačních kurzů:
Počet účastníků:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

86
1 642
14
68
3
55
1,9
905 919 *

* tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 342 000 Kč

?

Jak byste posoudila spolupráci
s centrem prevence?

Metodička prevence, 44 let:
„S centrem Nadosah spolupracujeme už pár let.
S nabídkou programů jsme spokojeni. Pracovníci
rozšiřují program primární prevence realizovaný na
naší škole. Žáci oceňují neformální přístup lektorů
a na programy se většinou těší. Třídní učitelé se
programů účastní a spolupracují na jeho přípravě,
což považujeme za velký klad. Lektoři pružně přihlížejí
k aktuální situaci ve třídě, kde je program realizován.
Následné konzultace nabízejí cenný pohled na dění ve třídě a na žáky jinýma očima, tzv.
pohled zvenčí. Na pracovníky centra se můžeme v případě potřeby obrátit s jakýmkoliv
problémem. S centrem Nadosah budeme rádi spolupracovat i nadále.“
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MOTTO

Cestou
necestou...

KONTAKT

WELLMEZ – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí
MOBIL 731 626 116
E-MAIL wellmez.velmez@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz, www.wellmez.cz
Vedoucí zařízení: Bc. et Bc. MAREK SUŠINKA
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ *
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
*vzniklo 1.4.2011

POSLÁNÍ

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

POSKYTOVANÉ SLUŽBY



nízkoprahový klub
terénní sociální práce – streetwork

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez jsou děti a mládež ve věku
30

12 až 20 let, kteří se právě nacházejí ve městě Velké Meziříčí a zažívají nepříznivé životní
situace nebo jsou jimi ohroženi.

CÍLE








předávat dětem a mladistvým informace týkající se rizikového chování mládeže (problematika závislostí užívání návykových látek, záškoláctví, porušování zákonů apod.)
vytvářet prostředí, kde se uživatelé služby pracovníkům svěřují se svými problémy
a společně je řeší
podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu a samostatnému řešení jejich problémů
vést uživatele služby k dokončení či prohloubení jejich vzdělání (konkrétní pomoc při
vypracovávání domácích úkolů, doučování, pomoc při výběru školy, rozhovory na téma
studium)
poskytnout uživatelům služby prostor pro realizaci vlastních aktivit (koncerty, diskotéky,
prezentace vlastní tvorby apod.) a trávení volného času
odstraňovat bariéry při navazování přátelství (začlenění mládeže do skupiny vrstevníků)

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB






nízkoprahovost
respekt
anonymita
mlčenlivost
individuální přístup

PROVOZNÍ DOBA

nízkoprahový klub terénní sociální práce individuální práce s uživateli *
pondělí
15.00-18.00 hod.
09.00-12.00 hod.
úterý
14.00-19.00 hod.
středa
16.00-18.00 hod.
14.00-16.00 hod.
čtvrtek
14.00-19.00 hod.
pátek
07.30-08.30 hod.**
* případně po předchozí domluvě | ** neplatí v době prázdnin

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011 *

nízkoprahový klub
Počet uživatelů
56
Počet kontaktů
783
Počet výkonů
1224
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

terénní sociální práce
27
73
90

celkem
83 **
856
1314
2,42
1 025 868 ***

* služba funguje od 1.4.2011
** někteří uživatelé využívají obě služby současně
*** tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 1 013 472 Kč

?

Jak je pro Vás
nový nízkoprah užitečný?

Jenda, 16 let:
„Wellmez mi pomáhá vždycky, když potřebuju. Když nemám kam jít, tak se tam vždycky
zabavím. Je tam sranda a když mám nějakej problém, můžu se tam vypovídat. Našel jsem
tam nový kámoše a momentálně mi pomáhají s mojím problémem se zákonem.“
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MOTTO

Mateřská láska

je mostem k veškerému

dobru: v životě

i na věčnosti.
(z Turecka)

KOPRETINA – CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI

KONTAKT

Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
MOBIL 732 126 905 E-MAIL kopretina.radsvratka@charita.cz WEB www.zdar.charita.cz
► POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
MOBIL 731 130 776
E-MAIL kopretina.bystrice@charita.cz

► POBOČKA RADOSTÍN NAD OSLAVOU
594 44 Radostín nad Oslavou 25
MOBIL 732 126 905
E-MAIL kopretina.radsvratka@charita.cz

► POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
MOBIL 777 183 388
E-MAIL kopretina.velmez@charita.cz

► POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
MOBIL 731 130 775
E-MAIL kopretina1.zdar@charita.cz

Vedoucí zařízení: ZDENKA ŠRÁMKOVÁ

POSLÁNÍ

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodičů v průběhu mateřské a rodičovské dovolené. Pomocí našich programů se snažíme aktivizovat rodiče, kteří pečují o děti předškolního věku,
a tím zabránit jejich sociální a společenské izolaci. Rodiče mají možnost využívat námi poskytované
programy, ale také se sami zapojit se svými aktivitami do činnosti centra. Rodiče, kteří tráví volný
čas v našem zařízení, využívají aktivit v centru společně a současně se svými dětmi, čímž dochází
k posílení rodičovských kompetencí, k navazováním komunikačních a citových vazeb mezi rodičem
a dítětem, které jsou nepostradatelné pro dobře fungující rodinné vztahy.

POSKYTOVANÉ PRORODINNÉ SLUŽBY
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zprostředkování poradenství v oblasti prorodinných služeb
vzdělávací a aktivizační programy, semináře, besedy
volnočasové aktivity
společenské a víkendové akce pro rodiče s dětmi
doprovodný program - zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu námi poskytovaných služeb tvoří především rodiče pečující o děti zejména v průběhu mateřské či rodičovské dovolené, rodiče sociálně vyloučené, rodiny s dětmi,
těhotné ženy a dívky.

CÍLE

Dlouhodobým cílem Kopretiny - centra pro rodiče s dětmi je podpora fungující rodiny
a prorodinných aktivit v regionu Žďárska, Novoměstska, Velkomeziříčska a Bystřicka.
Dále:
 podporujeme začlenění rodičů na mateřské či rodičovské dovolené do společnosti
 snažíme se o zlepšení komunikačních dovedností, navázání kontaktů se sociálním
a společenským prostředím
 podporujeme rozvoj schopností a dovedností
 motivujeme k rozvoji osobnosti
 přispíváme ke zvyšování rodičovských kompetencí
 umožňujeme vlastní seberealizaci a napomáháme při zvyšování sebedůvěry
 zprostředkování odborného poradenství v oblasti rodiny

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH PRORODINNÝCH SLUŽEB





zachováváme důstojnost klientů
dodržujeme práva klientů
podporujeme seberealizaci klienta, rozvoj jeho schopností a dovedností
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi klienty a pracovníky zařízení

PROVOZNÍ DOBA

Radešínská Svratka
Pondělí 8.00-13.00 hod., 15.00-18.00 hod., 19.00-22.00 hod. (1x za 14 dní)
Úterý 15.00-19.00 hod. Středa 8.00-18.00 hod. (dle tel. hovoru) Čtvrtek 8.00-18.00 hod.
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Pondělí 8.00-13.00 hod., 14.00-18.00 hod. Úterý 8.00-13.00 hod.
Středa 8.00-13.00 hod., 14.00-18.00 hod. Čtvrtek 8.00-13.00 hod., 14.00-18.00 hod.
Pátek pro veřejnost zavřeno
Pobočka Velké Meziříčí
Pondělí 8.00-13.00 hod., 15.00-18.30 hod. Úterý 8.00-13.00 hod.
Středa 8.00-13.00 hod., 15.00-17.30 hod. Čtvrtek 8.00-13.00 hod., 15.00-18.30 hod.
Pátek pro veřejnost zavřeno
Pobočka Radostín nad Oslavou
Pondělí 8.00-13.00 hod.
Středa 8.00-13.00 hod., 15.00-17.00 hod.
Pobočka Žďár nad Sázavou
Pondělí 8.00-13.00 hod., 15.00-18.00 hod. Úterý 8.00-13.00 hod., 14.00-17.00 hod.
Středa 8.00-13.00 hod., 15.00-18.00 hod., 19.00-21.00 hod. (dle programu)
Čtvrtek 8.00-13.00 hod., 15.00-17.00 hod. Pátek pro veřejnost zavřeno

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011
Počet kontaktů:

20 374
(t.j.10 982 rodičů + 9 392 dětí)
Počet realizovaných programů:
1 710
Počet rodin navštěvujících centrum:
828
Počet kontaktů v rámci zprostředkování
odborné pomoci v prorodinné oblasti:
385 kontaktů (132 rodin)
Přepočtený počet pracovníků:
6,55
Celkové náklady (Kč):
3 006 707 **
** tato služba byla podpořena odborem rodinné politiky MPSV částkou 1 312 744 Kč

?

Jaké aktivity vyhledáváte
v Kopretině nejvíce?

Jana, 28 let:
Jsem maminkou pětileté a dvouleté holčičky. Programy Kopretiny navštěvujeme pravidelně. S oběma děvčaty
navštěvujeme Dramaťáček, kde společně pracujeme. Velmi oceňuji pravidelné besedy s psycholožkou
Elen Sejrkovou. V poslední době mě zaujala přednáška výživové poradkyně a velmi se těším na její další
pokračování. Kopretina mi nabízí možnost příjemně stráveného času. Pobyt zde mě odpoutává od stereotypu maminky na mateřské dovolené. Velmi oceňuji i možnost rozšíření znalostí v různých oblastech.
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KAMBALA - DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

KONTAKT

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
MOBIL 777 755 444 E-MAIL dc.zdar@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz, www.kambala.zdarsko.cz
► POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

► POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí

Vedoucí zařízení: Mgr. MICHAELA MAHLOVÁ

POSLÁNÍ

Kambala - dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním
posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou
prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity, a humanitární pomocí
v případě potřeby. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY



pomoc v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou (dobrovolníci pomáhají dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či jednorázově)
ostatní pomoc (dobrovolníci pomáhají s organizováním Tříkrálové sbírky, při jednorázových
charitních akcích, při živelných pohromách)

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.
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HUMANITÁRNÍ POMOC






poskytování pomoci při mimořádné události – podílíme se v případě potřeby dle svých
možností na pomoci při mimořádných událostech (např. povodně), pomoc je možné
zajistit na základě domluvy s příslušnými úřady; pomáháme zejména se zajištěním:
materiálního, personálního a technického zázemí; dobrovolníků; humanitární, duchovní
a psychosociální pomoci obyvatelům; humanitární sbírky
poskytování individuální humanitární pomoci – zajišťujeme distribuci základních potravin z humanitárního skladu a individuální humanitární pomoc občanům na území
Oblastní charity Žďár nad Sázavou
podpora zahraniční humanitární pomoci – podílíme se finančně či materiálně na
humanitární pomoci vybraným zemím světa

PROVOZNÍ DOBA
nepravidelná, dle domluvy

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2011
Celkový počet dobrovolníků:
Počet dobrovolníků pod smlouvou:
Počet odpracovaných hodin dobrovolníků:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

?

1 589
89
15 694
1
653 697

Myslíte si, že je dobrovolnictví
přínosné?

Monika, 17 let:
„Podle mého názoru se také i díky dobrovolnictví dostane
pomoci lidem, kteří ji potřebují. Mladší dobrovolníci si tak
i uvědomí, co všechno mají a v jakém blahobytě žijí. Dobrovolnictví usnadňuje práci sociálním pracovníkům, kteří
i tak mají dost práce. Rozšiřuje poznání dobrovolníků v sociálním
světě a v jeho nedokonalostech.
Poskytuje pomoc, podporu a zájem tomu, kdo to potřebuje a kdo
se může i cítit méněcenný pro nedostatek zájmu společnosti, ve
které žije.“
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KONTAKT

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
MOBIL 777 755 444 E-MAIL dc.zdar@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz, www.kambala.zdarsko.cz
Kordinátorka Tříkrálové sbírky: Mgr. MICHAELA MAHLOVÁ
Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Poprvé se ji podařilo zorganizovat v roce
2000 v olomoucké arcidiecézi. Na základě podpory, jaké se organizátorům dostalo od dobrovolníků
i dárců, bylo v roce 2001 rozhodnuto o celorepublikovém konání sbírky. V Oblastní charitě Žďár nad
Sázavou sbírku každoročně zaštiťuje Kambala – dobrovolnické centrum.
Diecézní charita Brno se snaží prostřednictvím svých oblastních charit, které sbírku organizují: obnovit tradici tří králů, cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých, obnovit zájem
o dobročinnost, umožnit občanům aktivně a osobně se podílet na charitní práci, získat finanční
prostředky na činnost jednotlivých zařízení.

DĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY






činnost oblastních/ farních charit na území brněnské diecéze - 65%
činnost Diecézní charity Brno - 15%
celorepubliková humanitární pomoc - 10%
činnost Sdružení Charita Česká republika - 5%
režie sbírky dle zákona - 5%

VYUŽITÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ
Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2011








nákup kompenzačních pomůcek pro pacienty Domácí hospicové péče
zprostředkování odborné pomoci rodinám
sociální fond pro individuální pomoc potřebným lidem v okrese Žďár nad Sázavou
rozvoj terénních služeb – příspěvek na nákup automobilů pro Domácí hospicovou péči a Osobní
asistenci
humanitární pomoc pro lidi bez domova
pomoc při léčbě rakoviny na Ukrajině
dobrovolnické centrum

ZHODNOCENÍ SBÍRKY 2011

Koledníci vykoledovali za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou:
Počet tříkrálových skupinek:
Rekordní částka v jedné kasičce:
Průměrná částka na kasičku:

2 167 854 Kč
349
23 456 Kč
(Velké Meziříčí, p. Pavel V.)
6 212 Kč

VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJUJÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM DO ORGANIZACE
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY! DĚKUJEME ZA VAŠI OCHOTU A SKVĚLOU SPOLUPRÁCI!
NAŠE DÍKY PATŘÍ TAKÉ VŠEM ŠTĚDRÝM DÁRCŮM!
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KONTAKT

POSTNÍ ALMUŽNA 2011
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
TEL 566 631 643 MOBIL 7777 155 389, 777 755 444
E-MAIL lenka.sustrova@charita.cz, dc.zdar@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz
Kordinátorky postní almužny: Mgr. LENKA ŠUSTROVÁ, Mgr. MICHAELA MAHLOVÁ

Již čtvrtým rokem nabízí Charita ve spolupráci s místními farnostmi možnost obohatit postní
dobu o dobrovolnou aktivitu s názvem postní almužna, jejíž tradice vychází již ze Starého zákona.
Krabičky, do kterých zejména děti vkládají peníze, ušetřené v období postní doby, pomohou lidem
v nouzi. O konání Postní almužny na celém území rozhodla Česká biskupská konference 19. ledna
2010 (v brněnské diecézi tomu tento pilotní projekt probíhal již v roce 2009).

VYUŽITÍ VÝTĚŽKU POSTNÍ ALMUŽNY 2011















dle rozhodnutí Charity
48 800 Kč
Osobní asistence - náklady na uhrazení péče
o těžce nemocné osoby
senioři
1000 Kč
Domov pokojného života Nížkov – nákup materiálu
pro aktivizační
programy pro seniory, poskytované v rámci pečovatelské služby
matky s dětmi v tísni
5 500 Kč
Kopretina - podpora zprostředkování poradenství pro matky
v těžkých životních situacích (Kopretina)
lidé bez domova
1 800 Kč
OCH ZR – úvěrové jízdenky, nákup potravin pro lidi bez domova
lidé těžce nemocní a s postižením
4 000 Kč
Domácí hospicová péče – nákup zdravotních
a kompenzačních pomůcek
pomoc rodinám v nouzi
1300 Kč
nákup dětských plen, základního kojeneckého vybavení,
dětské stravy pro rodiny ve finanční tísni
humanitární pomoc
1 460 Kč
přímá pomoc lidem z okresu Žďár nad Sázavou
činnost farnosti pro lidi v nouzi
500 Kč
farnost Nové Město na Moravě
jiné
Papežské misijní dílo
2 300 Kč
Pomoc Japonsku
250 Kč
Klub v 9
250 Kč
Cesta 121
250 Kč
Pomoc cizincům a uprchlíkům (Diecézní charita Brno)
500 Kč

ZHODNOCENÍ POSTNÍ ALMUŽNY 2011
Celkový výtěžek:
Počet schránek:

67 910 Kč
263

VELIKÉ PÁN BŮH ZAPLAŤ PATŘÍ VŠEM, KTEŘÍ SE I V ROCE 2011 SVÝM POSTNÍM
PŘEDSEVZETÍM ZAPOJILI DO TÉTO DOBROVOLNÉ POSTNÍ AKTIVITY.
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MOTTO

Spolehlivé
je celé

jeho dílo
(Žalm 33, 4)

KONTAKT

DUCHOVNÍ PÉČE
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
TEL./FAX 566 631 643, mob.: 777 155 389
E-MAIL lenka.sustrova@charita.cz
WEB www.zdar.charita.cz
Pastorační asistentka: Mgr. LENKA ŠUSTROVÁ
Duchovní asistent Oblastní charity Žďár nad Sázavou: Mgr. JAKUB HOLÍK
Oblastní charita Žďár nad Sázavou vychází z křesťanských hodnot (víra, naděje a láska). Tyto
hodnoty se snaží rozvíjet prostřednictvím vzájemného setkávání zaměstnanců se spolupracujícím
knězem, tj. duchovním asistentem.
Zároveň v Oblastní charitě funguje pastorační asistent, který nabízí osobní doprovázení na cestě
víry nejen pracovníkům Charity, ale i uživatelům služeb jednotlivých charitních zařízení a spolupracujícím organizacím. Současně komunikuje s farnostmi žďárského a velkomeziříčského děkanství
a prezentuje poskytované služby církevní organizace.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY





nabídka osobního doprovázení na cestě víry
předávání křesťanských hodnot pracovníkům Charity i širší veřejnosti
pořádání seminářů a setkání na etická a náboženská témata pro pracovníky
a uživatele našich služeb
zprostředkování kontaktu s duchovními křesťanských církví

ZHODNOCENÍ ZA ROK 2011

Počet uskutečněných duchovních setkání pro uživatele služeb:
Počet účastníků:
Počet zrealizovaných duchovních setkání pro pracovníky:
Počet účastníků:
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8
66
4
174

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme státním a obecním institucím
za poskytnutou dotaci...
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Krajský úřad Kraje Vysočina
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Velké Meziříčí
Město Žďár nad Sázavou
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Obecní úřady, které spolupracují
s Oblastní charitou Žďár nad Sáz.
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Děkujeme všem firemním dárcům a organizacím za
finanční a materiální podporu...
Kamelot CZ s.r.o., Praha
Matrigo s.r.o., Velké Meziříčí
Nadace České spořitelny, Praha
Nadace Charty 77, Praha
Pekařství - Zdeněk Švestka, Tasov
T-mobile - pomoc lidem v nouzi, Praha
Naše díky patří také fyzickým osobám, které nás
podpořily svým finančním darem...
Marie Ambrožová, Milena Blažíčková, Ladislav Ficek,
MUDr. Jelizaveta Mašková, MUDr. Hana Střížová,
Petra Škapová, p. Špinarová, p. Ulbrich, Martina a Jiří
Vávrovi, Petr Vymazal, Marie Zobačová
Děkujeme všem, kteří se významně podílejí na pomoci
a spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou...
Členové farních charit
Členové pracovní skupiny NZDM NUTS II. JV
Fórum terénní práce
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
Dům s pečovatelskou službou, Velké Meziříčí
Farnosti, které spolupracují s Oblastní charitou
Žďár nad Sázavou
Firma Agria Drásov spol. s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
Firma Tropical Bar, Polnička
Firma Vertik, a.s., Žďár nad Sázavou

Horácké divadlo, Jihlava
Informační centra všech spolupracujících měst
Kabelová televize Vysočina
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou
Kolpingovo dílo České republiky
Lékaři, kteří spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou
Mateřské, základní a střední školy v okrese Žďár nad Sázavou
Mgr. Marie Linhartová, Etopedická poradna, Žďár nad Sázavou
Občanské sdružení Sirius, Třebíč
Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba, Žďár nad Sázavou
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna, Jihlava
Sdružení Nové Město na Moravě
Schola sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě
Schola sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou
Sociální služby spolupracujích měst
Sportovní klub Policie České republiky, Žďár nad Sázavou
Redakce místních tiskovin: Bystřicko, Jihlavské listy, Novinky,
Noviny žďárské radnice, Novoměstsko, Velkomeziříčsko,
Žďárský deník
Radio Proglas
Vedení Polikliniky Žďár nad Sázavou a Bystřice nad
Pernštejnem
Zaměstnanci sociálních odborů spolupracujících
městských úřadů
Webové portály: Helpnet, Mikroregion Bystřicko, Noviny VM,
Regionalist, Vysočina-news, Žďárský průvodce
Naši supervizoři, metodici, kolegové a kolegyně
ze sociálního oboru

Děkujeme také dárcům a spolupracujícím organizacím,
kteří nechtějí být zveřejněni.
Naše poděkování patří i těm, kteří na naši
organizaci pamatují i svými modlitbami.

Veliké díky patří všem 91 pracovníkům v hlavním
pracovním poměru a 22 pracovníkům na částečný
úvazek a 1 678 dobrovolníkům, bez kterých by
Oblastní charita Žďár nad Sázavou nemohla v roce
2011 poskytovat své služby bezmála 6 000 lidem
v 15 zařízeních.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011
ROZVAHA


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

k 31. 12. 2010 (Kč)
20 428 764
6 236 258
4 954
3 482 756
2 748 548
582 927
27 247 949

k 31. 12. 2011 (Kč)
19 546 821
7 980 319
6 960
3 416 189
4 557 170
1 008 876
28 536 016



PASIVA
k 31. 12. 2010 (Kč)
Vlastní jmění
24 311 006
z toho:
základní kapitál
22 621 878
kapitálové fondy
202 003
hospodářský výsledek z minulých let
1 093 803
hospodářský výsledek za běžné období
393 322
Krátkodobé závazky
2 677 378
Přechodné účty pasiv
259 565
Cizí zdroje
0
CELKEM
27 247 949

k 31. 12. 2011 (Kč)
24 182 676
22 303 497
410 659
1 282 097
186 423
4 186 983
166 357
0
28 536 016



PŘÍJMY
PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ (Kč)
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

3 761 000
1 312 744
320 674
0
0
18 182
55 100
3 065 273
5 266 310
0
105 000
15 490 762
808 714
841 850
31 045 609

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

2 929 979
863 670
550 354
214 893
174 325
2 554 507
21 332 630
1 408 938
829 890
30 859 186
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