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
n
n
n
n
n

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

orGanizační sChéma

Milí přátelé,
srdečně Vás zdravím na začátku Výroční zprávy 2012, kterou bychom
Vám rádi přiblížili další rok života Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Moc bych si přála, abyste získali nejen zajímavé informace o naší organizaci, o službách, které poskytujeme, o tom jak hospodaříme, ale
aby tato zpráva byla zároveň potvrzením skutečnosti, že člověk je
ochoten a připraven pomáhat druhým a že lidská solidarita naštěstí
ještě nevymizela.
Žďárská Charita vznikla v roce 1993, a tak byl rok 2012 vlastně dvacátým
rokem působení naší organizace v místním regionu. Domnívám se, že se
naše organizace během uplynulých dvaceti let stala významnou
a uznávanou organizací v oblasti poskytování sociálních, zdravotních,
prorodinných, humanitárních a dalších služeb.
Jsem velmi ráda, že se nám i přes počáteční finanční obtíže podařilo v minulém roce zachovat všech
patnáct charitních zařízení a mohli jsme tak služby poskytovat těm, kteří se na nás obrátili o pomoc
a naše služby potřebují.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří přiložili ruku k našemu charitnímu dílu. Mé
veliké díky patří charitním pracovníkům a dobrovolníkům, donátorům, spolupracujícím osobám
a organizacím, i těm, kteří na nás pamatují v modlitbách.
Mějte se krásně a velmi se těším na další spolupráci.

ING. JANA ZELENÁ
ředitelka
Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
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ÚNOR

LEDEN

DUBEN

ČERVEN

KVĚTEN

vÝznamné uDálosti
LEDEN

1.-14.1.
2.1.
8.1.
16.1.

ÚNOR

1.2.
3.2.
4.2-23.3.
13.2.-14.2.
21.2.
22.2.-8.4.

BŘEZEN

1.3.
28.3.

tříkrálová sbírka 2012 pod záštitou Kambaly – dobrovolnického centra
Požehnání koledníků biskupem brněnským
V. tříkrálový koncert v Brně
Vi. tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě

založení pobočky Osobní asistence v Bystřici nad Pernštejnem
Slavnostní otevření nových prostor centra Včela a Klubu v 9 v Bystřici nad Pernštejnem
Výstava obrazů uživatele Klubu v 9 v horáckém divadle v Jihlavě s názvem Obraz-odraz duše
Kurz Rodina s dítětem s mentálním postižením v denním stacionáři Nesa Velké Meziříčí
Masopustní odpoledne v centru Včela v Bystřici nad Pernštejnem
Postní almužna

Vydání CD z Vi. tříkrálového koncertu
Ponorka CP uspořádala každoměsíční „Filmáč“ zaměřený na promítání filmů s problematikou sociálně patologických jevů

DUBEN

2.-4.4.
2.-6.4.
3.4.

Velikonoční výstava výrobků denního stacionáře Nesa v J- Clubu ve Velkém Meziříčí
Jarní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou při tradičních Pašijových hrách ve Žďáře nad Sázavou
8.4.
získání 2. místa uživatelů Nadosah – nzdm na turnaji ve stolním fotbálku Cool Cup
v třebíči
14. 4.
Velikonoční mše svatá pro obyvatele a příznivce Domova pokojného života Nížkov
15.4.
zabezpečeni zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na pouti ve Slavkovicích
23.4. a 24.4. Setkání osob blízkých uživatelů Klubu v 9 na obou pobočkách
24.4.–26.4. Oslava prvních narozenin Wellmezu

KVĚTEN

10.5.
13.5.
16.5.

17.5.
21.5.-24.5.
31.5.

ČERVEN

1.6.

1.6.
6.6.
9.6.
18.-23.6.

2

Další „Kulatý stůl s rodiči“ v Nížkově na téma šikana s Ponorkou - CP
zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na Svatojanské pouti
na zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou
Prezentace Nadosah NzDM a CP spolu s promítáním dokumentu Katka a následnou
besedou pro základní školy z Bystřice n.P. ve spolupráci se Spektrem centrem prevence
a KC a terapeutickou komunitou Sejřek
Beseda s etopedkou M. linhartovou pro uživatele Nadosah-nzdm
Pobytová akce Klubu v 9 na Vranovské přehradě
Oslava Dne dětí s Nadosahem v bystřickém skateparku

Navýšení terénní sociální práce a rozšíření služeb Nadosah-nzdm o individuální práci
s uživatelem a online individuální práci přes facebook
účast Ponorky nzdm a centra Kopretina na Dni dětí pod záštitou města Žďár nad Sázavou
Setkání seniorů ve Velkém Meziříčí za účasti Charitní pečovatelské služby, Domova
pokojného života Nížkov a Včely – centra aktivizačních služeb pro seniory
účast pracovníků na oslavách 20. výročí založení Diecézní charity Brno na Vranově
letní prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře
nad Sázavou

PROSINEc
PROSINEc

ŘÍJEN

ŘÍJEN

SRPEN

roku 2012
23.6.
26.-27. 6.

účast Klubu v 9 na prodejní výstavě v rámci novoměstských oslav Nova Civitas
akce pro OSPOD – „Po stopách pánů z Pernštejna 2012“

ČERVENEC

1.7.

6.7.
8.7.
16.7.-20.7.
30.7.-3.8.

SRPEN

4.8.-5.8.
11.8.

ZÁŘÍ

2.9.
4.9.-7.9.
17.9.
26.9.

zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na primiční mši svaté
ve Žďáře nad Sázavou
zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na primiční mši svaté v Jámách
účast lektorů Ponorky na akci „Kulatý stůl s rodiči“ v Nížkově na téma Rizikové chování u dětí
Pobyt denního stacionáře Nesa Velké Meziříčí ve Smečně u Kladna
Výmalba společenské místnosti Nadosahu-nzdm společně s uživateli

„24 hodin v akci“ Klubu v 9
Prodejní stánek Klubu v 9 na akci horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou

Nákup nového automobilu pro Osobní asistenci
Pobyt Klubu v 9 v oblasti Kokořínsko
úspěšný rozvojový audit české asociace streetwork v Nadosahu-nzdm a získání osvědčení na dobu tří let
Den otevřených dveří v denním stacionáři Nesa a v Osobní asistenci ve Velkém Meziříčí
a v Ponorce-nzdm ve Žďáře nad Sázavou u příležitosti Dne Charity

ŘÍJEN

1.-6.10.

Podzimní prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry ve
Žďáře nad Sázavou
5.10.
Oslava 15. narozenin Ponorky
8.10.
Prezentace Oblastní charity Žďár nad Sázavou na Festivalu sociálních služeb ve Žďáře
nad Sázavou
9.10.-11.10. zapojení Oblastní charity Žďár nad Sázavou v rámci týdne sociálních služeb
18.10.
Žehnání nově zakoupeného auta pro denní stacionář Nesa Velké Meziříčí
25.a 29.10. Setkání osob blízkých uživatelů Klubu v 9 na obou pobočkách ve Žďáře nad Sázavou
a Bystřici nad Pernštejnem

LISTOPAD

5.-11. 11.
7.11.

Prodejní výstava výrobků centra Včela
Další „Kulatý stůl s rodiči“ ve Velké losenici na téma Rizikové chování u dětí

PROSINEC

3.12.
3.-8.12.
4.1 2.
6.12.
7.12.
12.12.
19.12.
20.12.

Setkání pracovníků se zřizovatelem Mons. Vojtěchem Cikrlem, biskupem brněnským
Předvánoční prodejní výstava výrobků Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
úspěšný rozvojový audit české asociace streetwork v Ponorce-nzdm a získání osvědčení na dobu tří let
Návštěva uživatelů denního stacionáře Nesa v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí
s Mikulášskou nadílkou
Předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Prodejní výstava a vánoční koncert scholy Pozdní sběr v denním stacionáři Nesa
Vánoční párty pro uživatele Nadosah-nzdm a pečení vánočního cukroví
tradiční mše svatá pro obyvatele a příznivce Domova pokojného života Nížkov

* Během celého roku 2012 probíhal dobrovolnický projekt Mládí v akci, který zahrnoval jednorázové zábavné programy pro uživatele služeb
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Kontakt

Charitní ošetřovatelská služba
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 626 041, 566 690 231
mob.:
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
mob.:
731 130 772
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Poříčí 11 (Dům zdraví), 594 01 Velké Meziříčí
mob.:
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 (příprava a podání léků, aplikace injekcí a infuzí)
základní ošetřovatelská péče (hygiena, stravování, úprava lůžka, polohování, vyprazdňování
apod.)
n odběry biologického materiálu, odběry glykémie
n sledování základních životních funkcí (převazy, péče o stomie, katetry)
n pohybová aktivizace, dechová cvičení
n edukace pacientů a rodinných příslušníků v domácí péči
n péče o osoby v terminálním stádiu
n poradenská činnost
V rámci ekonomické činnosti je též provozována půjčovna kompenzačních pomůcek.
n
n

Cílová skupina
Službu poskytujeme nemocným bez rozdílu věku, rasy a vyznání. Ošetřujeme osoby se zdravotním 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
n zajišťujeme následné poskytnutí domácí péče ihned po propuštění ze zdravotnického zařízení
n stabilizujeme a podporujeme zlepšení fyzického a psychického stavu pacienta, případně
umožňujeme důstojné dožití
n přistupujeme k pacientům individuálně vzhledem k jejich diagnóze, rodinným poměrům
a sociálnímu prostředí
n
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Motto:
		

n
n

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

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
n dodržujeme mlčenlivost
n službu poskytujeme bezplatně (úkony jsou hrazeny z fondu zdravotních pojišťoven na základě
potvrzení ošetřujícího lékaře)
n podporujeme vzájemnou důvěru mezi rodinou pacienta a pracovníky zařízení
n
n

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 2012
Počet pacientů: 		
Počet návštěv: 		
Počet úkonů: 		
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

515
25 377
30 933
6,23
4 720 644

Bylo to v dubnu r. 2009. V jedné rodině ve vesnici nedaleko Žďáru nad Sázavou onemocněla babička.
Bylo jí tehdy 98 let, do té doby byla svěží a čilá. Přepadla jí únava, slabost, nechutenství. Po desetidenní
hospitalizaci ulehla doma na lůžko, odmítala jíst, pít, vstát. Opouštěly jí síly a chuť do života. Protože
má rodina babičku velmi ráda, obrátila se s prosbou o pomoc na Charitní ošetřovatelskou službu. Již
při první návštěvě se pacientce dostalo velké povzbuzení a motivace do dalšího života. Vrchní sestra
domluvila s pacientkou pravidelné návštěvy zdravotní sestry. Babička začala pod odborným vedením postupně
posilovat svaly, nacvičovat sed, stoj a chůzi. Těšila se na každou návštěvu sestry a měla radost z pokroků, které
dělala. Po několika měsících se vrátila k běžnému způsobu života před hospitalizací.
26. prosince téhož roku doma upadla a prodělala frakturu krčku. Rodina byla smutná, nedávala si mnoho
nadějí na babiččino uzdravení. Po hospitalizaci začala opět sestřička dojíždět do domácnosti pacientky na
pohybovou léčbu. Babičku rozpohybovala a rozchodila. Letos oslaví již 102 let a je stále velice vitální, jistě i díky
lásce a péči své rodiny.
Jana Vosmeková
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Kontakt

Domácí hospicová péče
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
web: www.zdar.charita.cz
Zdravotní služba:
tel.:
566 626 041, mob.: 777 755 435
e-mail:
chops.zdar@charita.cz
Odpovědná pracovnice: Anna Janů
Sociální služba:
mob.:
739 389 244, 733 755 869
e-mail:
dhp.zdar@charita.cz
Vedoucí zařízení: 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

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 (základní
poradenství, vyřizování dávek, pozůstalostních důchodů, příspěvků)
n výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
n
n
n
n
n
n

Fakultativní úkony určené pro uživatele služby
n
n

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.
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Motto:
		

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

Cíle

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

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
n 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
n
n
n
n
n
n

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 2012
Služba sociální odlehčovací
Počet uživatelů/pacientů *

Služba zdravotní

47

23

Počet návštěv

1 718

398

Počet hodin péče poskytnuté jednotlivému uživateli za dané období

4 142

330

* někteří uživatelé/pacienti využívají obou služeb současně

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

3,11
2 040 650

Po čtyřměsíčním pobytu tatínka v LDN nám lékaři oznámili, že je čas propustit nemocného domů. Sice jsme
měli radost, ale vyvstala i obava, „jak to budeme dělat“. Mám malé dítě a s péčí o staršího imobilního člověka
jsem se nikdy nesetkala. Tatínek v nemocnici ležel na elektrickém polohovacím lůžku, to se nám zdálo velmi
praktické. Začali jsme kontaktovat různé instituce, které se zabývají půjčováním zdravotnických pomůcek. Marně. Lůžko ihned k dispozici nebylo nikde. Od příbuzných jsme dostali kontakt na Domácí hospicovou péči
Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Ihned jsme to zkusili, a tím věci dostaly rychlý spád. Pracovnice Domácí
hospicové péče nám lůžko nabídly a protože jsme neměli možnost si jej dovézt, dokonce jej dovezly a sestavily. Byli
jsme také seznámeni s činnostmi a pravidly služby i se službou zápůjční.
Když tatínka propustili, byla jsem zoufalá, nevěděla jsem, co si počít. Pracovnice hospicové péče přijela co nejdříve
a předvedla mi, jak s tatínkem manipulovat, jak s ním hovořit, ukázala mi, jak o něj pečovat, jak vyměnit plenu, ošetřit
opruzeniny a podobně. Tatínka na lůžku umyla, oholila, celého promazala. Já jen stála a nevěřícně koukala. Po domluvě
k nám pracovnice dojíždí jednou týdně. Tatínka umyjí, oholí, ošetří suchou pokožku, dokonce ho i ostříhaly! Umyjí na
lůžku i hlavu a vlasy. Poradí, s čím si nevím rady. Je pro mě velmi důležité vědět, že mám zázemí. Vím, že se na pracovnice
Domácí hospicové péče mohu kdykoliv obrátit a že mohu počítat s jejich pomocí.
Jana
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Kontakt

Charitní pečovatelská služba
Pečovatelská služba registrována dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 551 766, 566 552 437, mob.: 777 155 374
e-mail:
chps.bystrice@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
Zázemí pečovatelek
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 776 714 677, e-mail: chps.zdar@charita.cz
Vedoucí zařízení: Miroslav Prudký

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
n poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
n pomoc při zajištění chodu domácnosti
n zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
n
n

Fakultativní úkony určené pro uživatele služby
pedikúra
doprava k lékaři, do střediska osobní hygieny, na úřady apod.
n zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
n zprostředkování duchovní péče
n
n

V rámci ekonomické činnosti je též provozována půjčovna kompenzačních pomůcek a pedikúra.

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

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.
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Motto:

„Člověk člověku přístřeším.“ (Irské přísloví)

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

Zásady poskytovaných služeb
n
n
n
n
n
n
n

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 2012
Počet uživatelů: 		
Počet návštěv: 		
Počet úkonů: 		
Přepočtěný počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

220
28 016
33 477
11,32
4 843 408

Léta běží, vážení, utíkají každému stejně. Vždyť to není tak dlouho, co jsem byl kluk ... Přál jsem si tehdy
už, aby byla škola, učení, vojna za mnou. Přišlo manželství, děti. Měl jsem rodinný dům ve Smrčku
25 m dlouhý a teď nám k úplné spokojenosti stačí 25 m2 na DPS. Žijeme zde s manželkou už tři roky
a v našem tělesném stavu bychom lepší bydlení nenašli. Využíváme služeb Charitní pečovatelské služby. Starají se o nás vlastně „cizí“ lidé, ale všechno dobře funguje, zkrátka žádná náhoda. Pečovatelky se
k nám chovají velmi dobře, jsou ochotné, se vším nám pomohou, i k lékaři nás zavezou a doprovodí. Všechny
jsou z blízkého okolí, takže s nimi můžeme i pohovořit o všech blízkých vesnicích, které dobře známe.
Pavel a Vlasta Urbánkovi
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Kontakt

Včela – centrum aktivizačních
služeb pro seniory
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením registrovány dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 551 766, 566 552 437
mob.:
777 155 374
e-mail:
chps.bystrice@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz

Vedoucí zařízení: Miroslav Prudký

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
n pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
n
n

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

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

n
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Motto:
		

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

Zásady poskytovaných služeb
respektujeme jedinečnost každého člověka
jednáme s uživatelem jako s partnerem
n zachováváme individuální přístup
n respektujeme rozhodnutí uživatele
n
n

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 2012
Počet uživatelů: 		
Počet návštěv: 		
Počet úkonů: 		
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

46
3 375
4 824
0,85
331 205

Díky existenci a perfektnímu fungování Včely máme každý den o zábavu a aktivní činnost postaráno.
Vyrábíme, malujeme, vystřihujeme, pleteme různé výrobky, učíme se nové techniky ručních prací. Vedoucí neustále přichází s novými nápady a tématy. Taky se rády svými výtvory pochlubíme na různých
výstavkách a prodejních akcích. Velkým zážitkem jsou pro nás časté výlety do přírody, exkurze za poznáním a zajímavé kulturní a společenské akce mimo i zde u nás v pečovatelském domě. V našem
kolektivu jsme mnohé našly dobré kamarádky a spřízněné duše, takže jsme moc rády, že máme tu možnost
zde pobývat. Děkujeme, Včelo!
Daniela Cinková
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Kontakt

Domov pokoJného života nížkov
PEČOVATELSKá SLužBA
RegiStROVáNa Dle záKONa č.108/2006 SB.,
O SOCiálNíCh SluŽBáCh
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
mob.:
777 755 435, 777 755 438
e-mail:
dpz.nizkov@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz

VeDOuCí zařízeNí: anna Janů
ODPOVěDNá PRaCOVNiCe: Jana Vosmeková

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
n poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
n pomoc při zajištění chodu domácnosti
n zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
n
n

Fakultativní úkony určené pro uživatele služby
doprava uživatele k lékaři, na úřad apod.
pedikúra v domácnosti uživatele
n aktivizace
n podpora při dodržování léčebného režimu
n
n

V rámci ekonomické činnosti je též provozována pedikúra.

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
n vytváříme podmínky, aby mohli uživatelé zachovávat svoje zvyklosti a dovednosti
n klademe důraz na uplatňování vlastního rozhodování a aktivní spoluúčast uživatele při využívání
služby
n
n
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Motto:

„Kde lidé žijí nejen spolu, ale jeden pro druhého,
	pak je i ten nejchudší příbytek útulným domovem.“
(Phil Bosmans)

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

Provozní doba *
1. týden v měsíci
další tři týdny v měsíci

čtvrtek 7.00-12.00 hod.
úterý 13.30-15.30 hod.
čtvrtek 7.00-14.00 hod.

* platná od 1.4. 2013
Pečovatelská služba je poskytována v terénu.
V případě nepřítomnosti lze pečovatelku kontaktovat telefonicky.

Zhodnocení projektu za rok 2012
Počet uživatelů: 		
Počet návštěv: 		
Počet úkonů: 		
Přepočtěný počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

10
533
628
0,31
231 231

V únoru 2013 to byly čtyři roky, kdy se do Domova pokojného života v Nížkově nastěhoval pan Vladimír. Po smrti své maminky nemohl nadále žít sám v rodinném domku, proto za pomoci sociální
pracovnice z LDN Buchtův kopec začal hledat nový domov. Domov pokojného života Nížkov se Vladimírovi zalíbil na první pohled. Právě v té době bylo k dispozici šest nových bezbariérových bytů.
A protože bydliště Vladimírovy sestry a její rodiny je nedaleko Nížkova, byla volba jasná. Pan Vladimír
je společenský člověk. V Domově pokojného života se rychle aklimatizoval, za pomoci pracovníků pečovatelské služby začal využívat služby v Nížkově a navazovat první sociální kontakty. Od prvních dnů svého pobytu
v Nížkově využívá pomoc a podporu pečovatelské služby při běžných úkonech péče o sebe a svoji domácnost,
na pracovníky služby se obrací při řešení problémů nejrůznějšího druhu. Je pro něj důležité zázemí, jistota
a pomoc vždy, když je potřebuje. Rád se zúčastňuje akcí ve společenské místnosti, kulturních programů, tvůrčích dílen i setkávání s knězem. Zapojuje se do života obce i farnosti. Pan Vladimír je v Domově pokojného
života Nížkov velice spokojený, má zabezpečeno vše, co potřebuje. Dnes si už nedovede představit, že by žil
někde jinde, než právě v Nížkově. Našel zde nový domov.
Anna Janů
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Kontakt

Klub v 9 – centrum služeb pro
podporu duševního zdraví
Sociální rehabilitace registrována dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 629 319, mob.: 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
mob.:
777 756 409, 731 646 970
TERÉNNÍ SLUŽBA
mob.:
731 646 970
Vedoucí zařízení: Bc. Martin Kinc (do 9.7.2012), Bc. Ivana Ptáčková
(od 1.2.2012 pověřená vedením, od 10.7.2012 vedoucí)

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

Fakultativní služba
n

duchovní poradenství

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
n
n
n
n
n
n
n
n
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podporovat uživatele při zvládnutí obstarání běžných záležitostí
podporovat uživatele v dosažení samostatnosti a soběstačnosti ve vykonávaných činnostech
podporovat uživatele v 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

Motto: „Bláznit je lidské …“

Zásady poskytované služby
n
n
n
n
n
n
n
n

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

AMBULANTNÍ
SLUŽBA

(poskytována v zařízení ve Žďáře nad Sázavou a v pobočce v Bystřici nad Pernštejnem)
		
Žďár nad Sázavou
Bystřice nad Pernštejnem
pondělí
8.30-16.00 hod.		12.00-16.00 hod.
úterý
8.30-16.00 hod.
středa
8.30-16.00 hod.		9.00-13.00 hod.
čtvrtek
8.30-16.00 hod.
pátek
8.30-13.00 hod.

Terénní
SLUŽBA

Provozní doba

(poskytována dle dohody v přirozeném prostředí uživatele na okrese Žďár nad Sázavou)
pondělí
8.30-16.00 hod.
úterý
8.30-16.00 hod.
středa
8.30-16.00 hod.
čtvrtek
8.30-16.00 hod.
pátek
8.30-13.00 hod.

Zhodnocení projektu za rok 2012
Počet uživatelů
Počet kontaktů

ambulantní

terénní

celkem

36

20

51*

132

23

155

Počet intervencí

2 056

275

2 331

Počet poskytnutých úkonů v rámci jednotlivých základních činností

4 021

690

4 711

Přepočtený počet pracovníků: 		 3,96
Celkové náklady (Kč):
2 630 723
* někteří uživatelé využívají obě služby současně
** tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 2 554 648 Kč

Do Klubu v 9 chodím necelý rok a stále se mi v něm moc líbí. Je tu dobrá parta, našla jsem si tady velmi brzy
spoustu přátel a člověk je klidnější, když si s někým může popovídat o svých problémech a může si ulevit.
V Klubu jsem si vyzkoušela spoustu činností, které určitě využiji, až budu někdy bydlet sama. Naučila jsem
se mnoho věcí okolo vaření a učím se obsluhovat pračku. Nejvíce mě baví práce v dílně, kde pracuji hlavně
s korálky. Vyrábím převážně náramky a náušnice. Další mojí zálibou je vyrábění obrázků pomocí
ubrouskové techniky, to mi teď dělá největší radost. Jediné, co v Klubu nemusím, je práce s keramikou,
ale chtěla bych to jednou alespoň zkusit. V Klubu jsem si také oživila hraní na klávesy a moc ráda si připravuji
přednášky o historii, která mě zajímá. S Klubáky jsem také jela na pobytovou akci na Kokořínsko. Bylo to po
delší době, kdy jsem se někam dál podívala a moc jsem si to užila. Jsem ráda, že Klub existuje a mohu do něj
chodit, protože jinak bych nevěděla, co s časem.
Lenka
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Kontakt

Nesa - denní stacionář
Denní stacionář registrován dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.:
566 522 867 (kancelář vedoucí),
566 531 148 (kancelář pracovníků)
mob.:
777 155 376
e-mail:
stacionar.velmez@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz

Vedoucí zařízení: Ing. Alena Poulová

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
n
n
n
n
n
n
n

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
n
n

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
n
n
n
n
n
n
n
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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

Motto:
		
		

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

Zásady poskytovaných služeb
n
n
n
n
n
n
n
n

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 2012
Počet uživatelů: 		
Počet provozních dnů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

21
223
7,53
4 195 750

Veronika je mladá slečna, která je velmi ráda ve společnosti druhých. S nadšením sdílí svoje zážitky, které prožila se svou rodinou nebo se stacionářem. Její velikou zálibou je hudba, většinu písniček pozná již
od prvních tónů. K tomu, aby se mohla pohybovat, i k většině dalších běžných činností, však potřebuje
plnou podporu druhé osoby. Veronika navštěvuje stacionář téměř dvacet let.
Veroniko, co vše děláte, když přijedete do stacionáře?
„Svlíkám se v šatně, cvičím, potom jdu na sváču. Potom si dám masážní lehátko. Potom motomed, když
stíháme. Potom jdu do dílny a mám ještě přestávku. Chodím do výtvarky a do keramický dílny
a v pondělí vaříme. V keramický glazuju a ve výtvarce dělám korálky. A šátky děláme. V pondělí
máme úklid, to uklízím umyvadla.“
A když nepracujete v dílnách?
„Mám snoezelen nebo perličku, co si vyberu.“
A chodíte s uživateli i někam mimo stacionář?
„Na bowling, squash, na výstavy chodíme. Na pobyty jezdíme. To jezdíme v létě.“
A na co se ve stacionáři nejvíc těšíte?
„To je těžký. Na pobyt. Jak jsme jeli parníkem. Tam jsem si dala palačinku.“
Během činností, které jsou na první pohled běžné (oblékání, hygiena, stravování apod.), je Veronika podporována
v maximální samostatnosti. Velkým úspěchem Veroniky je například to, že se samostatně naučila pohybovat
po stacionáři, a to pomocí madel podél stěn a speciálních značek. Tento nácvik trval téměř rok. Pracovníci
také kladou důraz na to, aby se učila samostatně rozhodovat a také vyjádřit své přání. I v této oblasti učinila za
poslední roky velký pokrok, například se naučila požádat si o pomoc vždy, když to potřebuje.
A co přináší služba stacionáře rodině?
„Stacionář je pro mě prospěšný v tom, že Verunka je dopoledne mezi svými vrstevníky a kamarády, kde
je velmi spokojená. Já si mohu v klidu dopoledne vyřídit svoje věci, nakoupit a zajít si do města, což bych jinak od
Verunky nemohla. Vím, že je o Verunku ve stacionáři dobře postaráno, má program na celé dopoledne, pomáhá
v kuchyni a pracuje v dílnách, což jí moc baví,“ sděluje Verunčina maminka.
Alena Poulová

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 Meziřící, Tríkrálovou sbírkou a individuálními dárci.
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Kontakt

Osobní asistence
Osobní asistence registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.:
566 531 158, mob.: 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, Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí zařízení: Mgr. Jaroslava Pavlíčková

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
n
n
n
n
n
n
n

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
n duchovní péče
n
n

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:
n osobám, které vzhledem ke zdravotnímu omezení vyžadují nepřetržitou zdravotnickou péči,
popř. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,
n osobám, které slovně nebo fyzicky napadají pracovníky Osobní asistence a jsou si své agresivity
plně vědomi,
n osobám s duševním onemocněním v akutním stádiu nemoci.

Cíle
n
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uživatel služby Osobní asistence má možnost zůstat žít v domácím prostředí a důstojných
podmínkách

Motto:

„Je krásné být doma a žít životem …“

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

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

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 2012
Počet uživatelů: 		
Počet návštěv: 		
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

37
3 366
5,31
2 718 279

Vašík je pětiletý chlapec s roztomilým úsměvem. Setkáte-li se s ním, neodoláte na něj promluvit. Chviličku trvá, než se přestane stydět. Má ještě tři sourozence, z nichž je nejmladší. Rodina žije v malé obci.
Už zhruba dva roky do rodiny pravidelně dojíždí Osobní asistence. „Osobní asistence nám usnadňuje
život. Dostanu se k činnostem, které bych dělat normálně nemohla, protože Vašík vyžaduje neustálou
péči. Zkoušela jsem vyřídit si hlídání, ale nebyl nikdo, kdo by takovou nadstandardní péči zvládl. Ani
kamarádka,“ vysvětluje maminka Pavla, zatímco připravuje dětem svačinu, a pokračuje s vyprávěním dále:
„O Osobní asistenci jsem se dozvěděla od třebíčské Rané péče. Jsem moc spokojená. Osobní asistenti se
Vašíkovi věnují v oblasti rozvoje. Jejich péče mu prospívá, je znatelně komunikativnější než býval, více disciplinovanější.“ Domů právě přichází Vašíkův otec a zapojuje se do hovoru: „Jsem nadšený od počátku. Změnila
se atmosféra v rodině. Mohu si dovolit pracovat i přesčas, všechno funguje lépe.“ „Aby se Vašíkova péče
posunula, potřebuje motor. Asistentka je výchovný profesionální prvek. Věříme jí, že pro našeho syna dělá to
nejlepší,“ uzavírá naši návštěvu maminka Pavla.
Jaroslava Pavlíčková
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Kontakt

Ponorka – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež registrováno
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 523 975
mob.:
777 755 436
e-mail:
ponorka.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
www.ponorka.ecn.cz

Vedoucí zařízení: Mgr. Ivana Bartoňová

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
n místo, kde mladí lidé mohou nejen najít podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor
pro vlastní aktivity
n přístup není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu
n 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)
n cílem je pomáhat mladým lidem v jejich přirozeném prostředí (parky, ulice, zastávky apod.)
n 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.)

Základní činnosti

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

Cílová skupina

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku 13ti až 20ti let, kteří se pohybují ve Žďáře nad Sázavou a zažívají nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací.
Nepříznivou sociální situaci řešíme v těchto oblastech:
n vzdělání, práce (nezvládání nároků, vztahy s učiteli, spolužáky, na pracovišti, nejasná představa
o budoucím uplatnění …),
n potřeby, práva (chybějící zázemí, pocit bezpečí a podpora v rodině, nedobré vztahy s ostatními členy rodiny ...),
n vztahy (partnerské, vrstevnické, menšiny…),
n volný čas (nuda, rizikové trávení volného času …),
n fyzické a duševní zdraví (sebepoškozování, nevhodný způsob stravování, cigarety, alkohol, marihuana …),
n zapojení do služeb a komunity.
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Motto:

„Na cestě mladých k dospělosti…“

Služba nemůže být poskytnuta těm, kdo:
n nemluví a nerozumí česky,
n nejsou schopni komunikovat s pracovníky z důvodu specifického způsobu komunikace (např.
znaková řeč).

Cíle

Zařízení NZDM Ponorka pomáhá uživatelům služeb:
n rozeznat, pojmenovat a řešit situace, kdy nejsou dostatečně naplňovány jejich základní životní
potřeby,
n mít a zvládat vztahy s vrstevníky, dospělými, i vztahy partnerské,
n připravovat se studiem na zaměstnání, umět si najít a udržet práci,
n orientovat se ve službách dostupných v regionu a v případě potřeby je umět využít,
n trávit smysluplně volný čas,
n starat se o své fyzické i duševní zdraví.

Zásady poskytovaných služeb
nízkoprahovost
respekt
anonymita
mlčenlivost
n individuální přístup
n
n
n
n

Provozní doba *
nízkoprahový klub
pondělí

13.00–18.00 hod.

úterý

13.00–18.00 hod.

středa

17.00–18.30 hod. ***

čtvrtek

13.00–18.00 hod.

terénní sociální práce

individuální práce s uživateli **
13.00–14.30 hod.

14.30–17.00 hod.

pátek
* platná od 1.5. 2013
** po předchozí domluvě i v jiném čase
*** v letním období může být zaměněno za terénní sociální práci

Zhodnocení projektu za rok 2012
nízkoprahový klub
Počet uživatelů

terénní sociální práce

Individuální práce
5

celkem za služby

120

63

122*

Počet kontaktů

3 124

205

8

3 337

Počet výkonů

5 965

292

10

6 267

* někteří uživatelé využívají obě služby současně

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

3,68
1 556 954

** tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 1 547 726 Kč

Když jsem do Ponorky začala chodit, tak mi bylo 13 let a o klubu jsem nevěděla vůbec nic. Začala jsem se
tady bavit s děckama, ráda hraju „Aktivity“, chodím na PC, povídám si s pracovníkama. Můžu zde využít
doučko, poradí mi, když potřebuju. Ted už je mi 16 a pořád sem chodím a ráda tady trávím svůj čas.
Verča
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Kontakt

Nadosah – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež registrováno
dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 550 128
mob.:
777 755 437
e-mail:
nadosah.bystrice@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
www.nadosah-nzdm.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Simona Hašková (do 31.12.2012),
Marie Německá (roz. Němcová, od 1.1.2013 pracovnice pověřená
vedením, od 1.2.2013 vedoucí)

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
n bezpečné místo, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu
a prostor pro vlastní zájmy
n 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
n nabízí řadu programů a vybavení dospívajícím pro smysluplné trávení volného času
n význam klubu spočívá v kontaktní sociální práci, která mladým lidem umožňuje popovídat si
v příjemném prostředí nebo dostat odpověď na otázky, které je tíží
n 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.)
n pomoc při řešení problémů, naplnění pasivního trávení volného času a nabídka vhodných
alternativ (frisbee, hakisák, legální stěna, koncerty, akce teenagerů aj.)
n

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

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.
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Motto:

„Hledám svou cestu…“

Cíle

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

Zásady poskytovaných služeb
n
n
n
n

nízkoprahovost
respekt
mlčenlivost
individuální přístup

Provozní doba
nízkoprahový klub
pondělí

terénní sociální práce

individuální práce
s uživateli **

online individuální
práce

14.00- 19.00

úterý

07.30-08.00*
13.30-14.30
15.30-18.30

středa

14.00-19.00

čtvrtek

14.00-19.00

pátek

14.30-15.30

14.30-15.30

14.00-15.00
07.30-08.00*
13.00-16.00

14.00-15.00
12.00-15.00

* nerealizuje se v období školních prázdnin | ** po domluvě lze i v jiném čase

Zhodnocení projektu za rok 2012
Klub

Terén

Celkem

122

126

148*

Počet výkonů

3120

1414

4534

Počet kontaktů**

2100

991

3091

Počet uživatelů

* někteří uživatelé jsou příjemci služby terénní i ambulantní (klub) současně | ** kontakt = návštěva

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

3,42
1 509 174

* někteří uživatelé jsou příjemci služby terénní i klubové současně
tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 1 387 879 Kč

Náš Nadosah mi osobně hodně pomohl, ale myslím, že nejenom mně, ale i spoustě lidí okolo. Můžeme
zde trávit čas, pokecat. Tyhle služby hodně využívám. S pracovnicí Májou jsem si mohla kdykoliv popovídat
a třeba s Davidem jsme si užili hodně srandy. Ale občas si zajdeme jenom tak zahrát fotbálek. Nadosah je
místo, kde se sejdeme my, lidi z „party“, bývalí spolužáci. Nadosah nám jednoduše umožňuje řešit problémy,
pokecat o tom s „dospělejma“ bez toho, aby nás „poučovali“, a za to si, myslím, zaslouží díky.
Andie
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Kontakt

Wellmez – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež* registrováno
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí
mob.:
731 626 116
e-mail:
wellmez.velmez@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
www.wellmez.cz
Vedoucí zařízení: Bc. et Bc. Marek Sušinka (do 31.12.2012),
Zdeňka Střechová, DiS. (pracovnice pověřená vedením od 1.1.2013
do 31.1.2013), Jiří Dvořák, DiS. (od 1.2.2013)

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
n
n

nízkoprahový klub
terénní sociální práce – streetwork

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

Cílová skupina
Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez jsou děti a mládež ve věku
12 až 20 let, kteří se právě nacházejí ve městě Velké Meziříčí a zažívají nepříznivé životní situace
nebo jsou jimi ohroženi.

Cíle
n
n
n
n
n
n

24

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)

Motto:

„Cestou necestou...“

Zásady poskytovaných služeb
nízkoprahovost
respekt
n anonymita
n mlčenlivost
n individuální přístup
n
n

Provozní doba
nízkoprahový klub
pondělí
úterý

14.00–19.00

středa

14.00–19.00

čtvrtek

14.00–19.00

pátek

terénní sociální práce

individuální práce s uživateli *

15.00–18.00

13.00–15.00

07.30– 8.30**

13.00–15.00

* případně po předchozí domluvě
** neplatí v době prázdnin

Zhodnocení projektu za rok 2012
Klub

Terén

Individuální práce

Celkem

112

66

21

199*

Počet kontaktů

1341

235

15

1591

Počet výkonů

2722

353

47

3122

Počet uživatelů

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

3,15
1 594 370

* někteří uživatelé využívají obě služby současně
** tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 1 576 832 Kč

Uživatel, o kterém je tento příběh, říkejme mu třeba Jarda, se dostal do kontaktu s naším zařízením
na začátku druhé poloviny roku 2012. V této době hledal pomocnou ruku, protože měl kvůli jedné
„klukovině“ problém se zákonem. Pravidelně, skoro každodenně docházel na službu poradit se o krocích, které by měl učinit, a také s ním ve velké míře pracovníci rozebírali, jak by to mohlo dopadnout,
kdyby své současné chování nezměnil a choval se stejným způsobem i nadále. Asi po dvou měsících
se Jardovo chování a v podstatě i myšlení změnilo natolik, že by se již stejných klukovin z minulosti nedopustil.
Dokonce i jeho problém se zákonem se vyřešil. V rejstříku trestů o něm není žádný záznam a případ je uzavřený. Nynějšímu stavu dopomohlo společné řešení problému s Probační a mediační službou, se kterou má
zařízení navázanou dobrou spolupráci.
Jarda stále dochází do zařízení a jeho příběh, který občas ostatním povídá, působí, hlavně na mladší uživatele,
výchovným efektem. Rád mluví o tom, jaký byl a jak se choval a co mu pomohlo a změnilo jej. Do Wellmezu
dochází stále rád. Sám nezná jiné místo, kde by se cítil bezpečně a kde by mu poskytli takovýto informační
servis jako zde v nízkoprahu. Nemusí se bát na nic zeptat, protože sám moc dobře ví, že služba je anonymní
a informace, které pracovníkům sdělí, se nedozví nikdo další.
Tým NZDM Wellmez
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Centrum prevenCe ObLastní CHarItY
žĎár naD sázavou *
Kontakt

* vzniklo spojením Ponorky – centra prevence a Nadosahu – centra prevence k 1.2.2013

horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.:
777 755 658
e-mail:
prevence.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
www.prevence-ochzr.cz

VeDOuCí zařízeNí: Bc. Jana lacinová, Dis. (od 1.2.2013)

Poslání
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 škol a školských zařízení podporuje v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře,
v komunikačních dovednostech, toleranci, přijetí odpovědnosti za své chování.

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

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

Cíle
podpora pozitivního třídního klimatu
ovlivnění postojů žáků a studentů tak, aby došlo k minimalizaci násilného a nesociálního chování, závislostem, manipulaci a jinému nežádoucímu chování (šikanování, užívání legálních či
nelegálních drog, sexuální promiskuita apod.)
n efektivnější zvládání obtížných životních situací
n snížení sociálně nežádoucích jevů ve společnosti
n
n

Zásady poskytovaných služeb
návaznost a systematické plánování
důraz na interakci a aktivní zapojení
n využívání modelu: znalosti – postoje – chování (KaB model)
n
n
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Motto:

„Hledám svou cestu k dospělosti...“

mlčenlivost
zásada rovnosti, dostupnosti a respektu
n aktuálnost a flexibilita
n individuální a celostní přístup
n sdělování pravdivých informací
n
n

Provozní doba
pondělí-čtvrtek
pátek

7.30-16.00 hod.
7.30-14.00 hod.

Zhodnocení projektu za rok 2012
Ponorka – centrum prevence			
Programy primární prevence:
Počet programů: 		
117
Počet žáků/studentů:
2 083
Počet škol: 		
16
Počet tříd: 		
69

NADOSAH – CENTRUM PREVENCE
98
1 455
15
74

Adaptační kurzy:
Počet realizovaných adaptačních kurzů: 3
Počet účastníků: 		
60
Přepočtený počet pracovníků: 		
1,91
Celkové náklady (Kč): 		 944 053
* tato služba byla podpořena
z Individuálního projektu částkou 		 366 000

88

4
92
1,98
1 063 265
366 000

Přišel chlapec do školy,
dostal pěstí do hlavy.
Tvrdil, že se praštil sám,
ale zbil ho „kamarád“.

Proto se kluk rozhodl,
svěřit trable lektorům.
Ti ho rádi vyslechli
a rady mu poskytli.

Když otevřel doma facebook,
rána přišla zase znovu,
tentokrát však do duše
a to je přece neslušné.

Neboj chlapče, i ty děvče,
nejsi vůbec posera.
Naopak je oceněna
tvoje velká odvaha.

Nevěděl si vůbec rady
a obával se další rány.
Rozhodl se o trápení podělit,
ale neměl problém komu říct.

Teď už všichni dobře víte,
že obrátit se na rodiče
či na lektory prevence,
není těžké přece – ce!!!

Když ráno přišel do školy,
uviděl zde lektory.
O problémech povídali,
pomoc žákům nabízeli.

TÝM CENTRA PREVENCE
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Kontakt

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
mob.:
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
mob.:
731 130 776,
e-mail: kopretina.bystrice@charita.cz
POBOČKA RADOSTÍN NAD OSLAVOU
594 44 Radostín nad Oslavou 86
mob.:
777 985 551,
e-mail: kopretina.radsvratka@charita.cz
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
mob.:
777 183 388,
e-mail: kopretina.velmez@charita.cz
POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.:
731 130 775,
e-mail: kopretina1.zdar@charita.cz

Vedoucí zařízení: Bc. Zdenka Šrámková

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.

Poskytované prorodinné služby

zprostředkování poradenství v oblasti prorodinných služeb
vzdělávací programy, semináře a besedy na podporu zvyšování rodičovských kompetencí
a rodičovské zodpovědnosti
n volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi
n společenské a víkendové akce pro rodiče s dětmi
n doprovodný program - zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra
n
n

Cílová skupina

Cílovou skupinu námi poskytovaných služeb tvoří především rodiče pečující o děti, rodiče sociálně
vyloučené, rodiny, 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:
n pomocí vzdělávání přispíváme ke zvyšování rodičovských kompetencí
a rodičovské zodpovědnosti
n podporujeme začlenění rodičů na mateřské či rodičovské dovolené do společnosti
n snažíme se o zlepšení komunikačních dovedností, navázání kontaktů se sociálním
a společenským prostředím
n podporujeme rozvoj schopností a dovedností
n motivujeme k rozvoji osobnosti
n umožňujeme vlastní seberealizaci a napomáháme při zvyšování sebedůvěry
n zprostředkování odborného poradenství v oblasti rodiny
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Motto:
„Mateřská láska je mostem k veškerému dobru:
		v životě i na věčnosti.“ (z Turecka)

Zásady poskytovaných prorodinných služeb
n
n
n
n

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

Další ze služeb Kopretiny – centra služeb pro rodiče s dětmi je poskytování prorodinného poradenství. Tuto službu je možné využít každé pondělí od 8.00 – 17.00 hodin na žďárské Poliklinice, případně na základě individuální domluvy přímo na pobočkách Kopretiny. Jedná se např. o podporu
finanční gramotnosti, výchovy a péče o děti a zprostředkování odborné pomoci.

Provozní doba
Radešínská
Svratka
pondělí

Pobočka Bystřice
nad Pernštejnem

Pobočka Velké Meziříčí

8.00–13.00,
15.00–18.00
19.00–22.00
(1x za 14 dní)

8.00–13.00,
14.00–18.00

8.00–13.00,
15.00–18.30

úterý

8.00–18.00

8.00–13.00

8.00–13.00

středa

8.00–10.00
dle tel.
hovoru

8.00–13.00,
14.00–18.00

8.00–13.00,
15.00–17.30

čtvrtek

8.00–18.00

8.00–13.00,
14.00–18.00

8.00–13.00,
15.00–18.00

pátek

Zhodnocení projektu za rok 2012

Pobočka Radostín n. O.

dle dohody

Počet kontaktů (rodiče a děti):
11 676
Počet programů: 		
1 893
Počet rodin: 		
800
Počet zprostředkování odborné pomoci (konzultací): 176
Přepočtený počet pracovníků:
7,57
Celkové náklady (Kč):
3 597 274

8.00–13.00

Pobočka Žďár
nad Sázavou
8.00–13.00,
15.00–18.00

8.00–13.00,
14.00–17.00
8.00–13.00

8.00–13.00
15.00–18.00
19.00–22.00
(1x za 14
dní)
8.00–13.00
15.00–17.00

8.00–13.00

+ 10 855

** tato služba byla podpořena odborem rodinné politiky MPSV částkou 1 827 760 Kč

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi v roce 2012 realizovala projekt na podporu ohrožených rodin
s dětmi. Hlavním cílem terénního projektu byla pomoc a podpora rodinám s dětmi, které se ocitly
v obtížné situaci a nemohou ji samy překonat. Myšlenka, která dala vzniknout terénní službě, se zrodila
z poptávky samotných rodin, navštěvujících prorodinnou poradnu Kopretiny. Hojně ji podpořily i příslušné orgány sociálně-právní ochrany dětí. Terénní služba na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou
působila dohromady v 16 rodinách. Úspěšný pilotní projekt dospěl v registrovanou sociální službu, která
od 1.1.2013 existuje pod názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci Oblastní charity
Žďár nad Sázavou.

Jsem maminkou tří dětí. V současné době jsem ještě na rodičovské dovolené. Kopretinu – centrum pro
rodiče s dětmi navštěvuji pravidelně již tři roky. Centrum mi pomohlo v posílení rodičovských kompetencí, zdokonaluji se zde v komunikaci nejen mezi mnou a dětmi, ale i v rámci celé rodiny. Navštěvuji
také vzdělávací programy, besedy a semináře, kde se vždy dozvím něco nového a zajímavého. Každým
rokem jezdíme na výlet ke Dni dětí, který si vždy společně s celou naší rodinou užijeme. Jsem ráda, že
Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi v našem městě existuje a my můžeme její zajímavý program, který je
určený nejenom pro rodiče, ale i děti, navštěvovat.
Hana
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Kontakt

Kambala - dobrovolnické centrum
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.:
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 Kuchtová (roz. 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 a spolupracujících organizacích (dobrovolníci pomáhají dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či jednorázově)
n ostatní pomoc (dobrovolníci pomáhají s organizováním Tříkrálové sbírky, při jednorázových
charitních akcích, v případě potřeby při živelných pohromách)
n

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.

Humanitární pomoc

poskytování individuální humanitární pomoci – zajišťujeme distribuci základních potravin
z humanitárního skladu a individuální humanitární pomoc občanům na území Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
n podpora zahraniční humanitární pomoci – podílíme se finančně či materiálně na humanitární
pomoci vybraným zemím světa
n 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
n

Veřejná služba

v roce 2012 spolupracovalo dobrovolnické centrum na veřejné službě s občany, kteří byli vysíláni
na pomoc z Úřadu práce
n veřejná služba byla realizována v zařízeních: Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Penštejnem, Nadosah - nzdm Bystřice nad Pernštejnem, Domov pro seniory Velké Meziříčí, Ponorka –
NZDM Žďár nad Sázavou, Ječmínek – domov pro matky (otce) s dětmi
n
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Motto:

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

Dobrovolnické centrum spolupracovalo v roce 2012:
Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí (vysílání dobrovolníků),
Občanské sdružení Ječmínek (vysílání dobrovolníků, zajištění humanitární pomoci uživatele),
n 	Azylový dům pro muže (zajištění humanitární pomoci pro uživatele),
n Domov pro seniory Žďár nad Sázavou (vysílání dobrovolníků),
n KPC Spektrum Žďár nad Sázavou (vysílání dobrovolníků),
n Domov se zvláštním režimem „seniorpenizon fit“ Žďár nad Sázavou (vysílání dobrovolníků),
n Občanská poradna Žďár nad Sázavou (vysílání dobrovolníků).
n
n

Provozní doba
nepravidelná, dle domluvy

Zhodnocení roku 2012
Dobrovolnická služba
Počet dobrovolníků pod dohodou (t.j. počet smluv):
Počet dobrovolníků jednorázových (bez smlouvy):
Počet dobrovolnických hodin celkem:

87
1 745
13 131,5

Veřejná služba
Počet osob evidovaných ve veřejné službě:
Počet odpracovaných hodin:

26
2 659,5

Humanitární pomoc
Celkový počet příjemců individuální humanitární pomoci:
Celkový počet příjemců pomoci z potravinové banky:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

108
277
1,00
660 885

K dobrovolnictví jsem se dostala asi před rokem a půl. Vedlo mě k tomu jediné, a to zkusit něco nového. Nevěděla jsem však, že mi dobrovolnictví dá ještě něco víc. Po pár pohovorech a podepsaných
smlouvách jsem mohla nastoupit do nízkoprahového centra Ponorka ve Žďáře nad Sázavou. Cílovou
skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku 13ti až 20ti let, proto jsem měla jako
dobrovolnice stejné věkové kategorie jako jsou uživatelé Ponorky strach z toho, zda mě moji vrstevníci
budou brát vážně. S překvapením jsem po pár měsících zjistila, že můj věk nehraje roli a uživatelé Ponorky dokáží brát dobrovolníka takového, jaký je. K překonání mého strachu mi pomohli i pracovníci zařízení.
V Ponorce si většinou s uživateli zahraji stolní fotbálek, kulečník, stolní hry, v případě zájmu poskytuji doučování
a nebo jen tak pokecáme o životě. Čas od času Ponorka pořádá různé akce, na kterých pomáhám s organizací
a přípravou, ale celkově mé působení v nízkoprahovém centru není povinností, ale dobrovolnou činnost
í v mém volném čase. Dobrovolnictví mi přineslo nejen novou zkušenost, jak jsem ze začátku očekávala, ale
i jiný pohled na situace lidí, kteří se ocitnou v tísni a potřebují pomoc těch, kteří jim podají pomocnou ruku
a neotočí se k nim zády. Zájemcům o dobrovolnictví chci vzkázat, že i maličkosti mohou ostatním vykouzlit
úsměv na tváři, a proto stojí za to pomoci lidem v jakékoli životní situaci.
Radka Filipi

88

31

Kontakt

Tříkrálová sbírka 2012
Horní 22,
591 01 Žďár nad Sázavou
mob.:
e-mail:
web:

777 755 444
dc.zdar@charita.cz
www.zdar.charita.cz
www.kambala.zdarsko.cz

Kordinátorka Tříkrálové sbírky: Mgr. Michaela Kuchtová
(roz. 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
činnost Diecézní charity Brno 			
n celorepubliková humanitární pomoc 			
n činnost Sdružení Charita Česká republika 			
n režie sbírky dle zákona			
n
n

65%
15%
10%
5%
5%

Využití získaných prostředků z Tříkrálové sbírky 2012
Tříkrálová sbírka podpořila:
n sociálně slabé a ohrožené rodiny v pilotním projektu ve formě poskytování terénní služby,
n nákup kompenzačních pomůcek pro uživatele Domácí hospicové péče a Osobní asistence,
n terénní služby - Osobní asistenci a Charitní ošetřovatelskou službu, a to nákupem automobilu
pro přepravu pracovníků k uživatelům,
n denní stacionář Nesa – příspěvkem na nákup speciálního auta pro svoz uživatelů,
n dovybavení tréninkového bytu pro lidi s duševním onemocněním,
n rekondiční pobytovou akci pro uživatele Klubu v 9 (lidé s duševním onemocněním),
n pečovatelskou službu v Nížkově,
n drobnou materiální pomoc lidem bez domova,
n fond sociální pomoci určený pro humanitární pomoc na území našeho okresu,
n dobrovolnické centrum Kambala zabývající se systematickou prací s dobrovolníky, osobami na
veřejné službě a humanitární pomocí,
n dostavbu dětského domova rodinného typu v obci Rachiv (Ukrajina).

32

Motto:
		

„A tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“
(Mt 6,4)

Zhodnocení sbírky 2012

Koledníci vykoledovali
za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou:
2 292 050 Kč
Počet tříkrálových skupinek:
375
Rekordní částka v jedné kasičce:
24 415 Kč (Velké Meziříčí, p. Pavel V.)
Průměrní částka na kasičku:
6 112 Kč
Velmi děkujeme všem ochotným koledníkům, kteří svým koledováním získali nejen finanční dary
na podporu dobré věci, ale svým zpěvem připomínali radostnou zvěst o narození Ježíše, a tím šířili
radostnou zvěst. Rovněž naše poděkování patří všem dárcům za jejich štědré dary.

Kontakt

Postní almužna 2012
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.:
777 155 389, 777 755 444
e-mail:
lenka.sustrova@charita.cz
		
dc.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
Koordinátorky postní almužny: Mgr. Lenka Šustrová,
Mgr. Michaela Kuchtová (roz. Mahlová)

Podpořeny byly tyto projekty:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

pomoc rodinám v nouzi v rámci terénních programů centra pro rodiče s dětmi Kopretina – 31 316 Kč
nákup materiálu pro aktivizační programy pro seniory, poskytované v rámci pečovatelské služby
Domova pokojného života Nížkov - 1 000 Kč
nákup základního vybavení pro péči o děti v rámci poradny Kopretiny – centra pro rodiče s dětmi – 4 000 Kč
příspěvek na úvěrové jízdenky pro osoby vyskytující se v mimořádné životní situaci – 1 000 Kč
nákup kompenzačních pomůcek pro Domácí hospicovou péči – 4 000 Kč
nákup potravin pro lidi bez domova – 2 200 Kč
činnost farnosti pro lidi v nouzi – 2 268 Kč
podpora Papežského misijního díla – 500 Kč
podpora Adopce na dálku – 300 Kč
pomoc cizincům a uprchlíkům (DCHB, Celzus) – 300 Kč

Zhodnocení postní almužny 2012
Celkový výtěžek (Kč):
Počet schránek: 		

46 884
177

Ekonomická činnost 2012
Oblastní charita Žďár nad Sázavou nabízí rovněž ekonomickou činnost:

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro veřejnost
Provozovny: Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou

Pedikúra pro veřejnost

Provozovna: Bystřice nad Pernštejnem
Terénní služba: Bystřice nad Pernštejnem a okolí, Žďár nad Sázavou a okolí, Nížkov a okolí
Přepočtený stav pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
Celkové příjmy (Kč): 		

0,16
100 384
173 093
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Motto:
„ … spolehlivé je
celé jeho dílo.“
		
(Ž 33,4)

Kontakt

Duchovní péče
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.:
777 155 389
e-mail:
lenka.sustrova@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz

asistentka pro pastoraci: 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 asistent pro pastoraci, 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
n pořádání seminářů a setkání na etická a náboženská témata pro pracovníky
a uživatele našich služeb
n zprostředkování kontaktu s duchovními křesťanských církví
n
n

Zhodnocení za rok 2012
Počet uskutečněných duchovních setkání pro uživatele služeb:
Počet účastníků: 		
Počet zrealizovaných duchovních setkání pro pracovníky:
Počet účastníků: 		
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7
53
4
145

poDěkování
dĚKuJEME STáTNÍM A OBEcNÍM INSTITucÍM
ZA POSKyTNuTOu dOTAcI...

Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Velké Meziříčí
Město Žďár nad Sázavou
Město Nové Město na Moravě
Město Velká Bíteš

Obecní úřady, které spolupracují s Oblastní charitou Žďár
nad Sázavou v rámci tříkrálové sbírky
Obecní úřady, které se podílejí na financování provozu
Oblastní charity Žďár nad Sázavou (horní libochová, lavičky, Netín, Nížkov, Radešínská Svratka, Radostín nad
Oslavou, Rozsochy, řečice, Stránecká zhoř, Městys Křižanov a Městys Měřín)
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
úřad práce ve Žďáře nad Sázavou
zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
dĚKuJEME VŠEM FIREMNÍM dáRcŮM A ORgANIZAcÍM ZA FINANČNÍ A MATERIáLNÍ POdPORu...
Dvořák - tRuCKS, s.r.o., Velké Meziříčí
elektro - M. Sláma, s.r.o., Žďár nad Sázavou
g3 Czech, s.r.o., Pikárec
happy Squash club, Velké Meziříčí
JeWa export - import, s.r.o., Dobrá
KDu – čSl, Žďár nad Sázavou
KOuS Vysočina, o.s., Jihlava
lesní a rybochovné hospodářství, s.r.o., Praha
Plastpol, s.r.o. , Nová Ves u Nového Města na Moravě
PKS MONt a.s., Žďár nad Sázavou
RiVeR BOWliNg, s.r.o., Velké Meziříčí
Svaz tělesně postižených čR, Praha
t-mobile - pomoc lidem v nouzi, Praha
Wera Werk, s.r.o., Bystřice Nad Pernštejnem
NAŠE dÍKy PATŘÍ TAKÉ FyZIcKÝM OSOBáM, KTERÉ
NáS POdPOŘILy SVÝM FINANČNÍM dAREM...
Marie ambrožová, JuDr. M. Cupalová, Jan humlíček,
Marie Chytková, ing. Bohdana Jarošová, Marie Jirková,
Václav Krejčí, Pavel Maruška, MuDr. Jelizaveta Mašková, MuDr. Václav Peňáz, MuDr. hana Strížová, Jaroslava Studničková, Jana šípková, Miroslav tomášek, libor
zdražil
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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
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, televize Velké Meziříčí
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
Sbor od Svaté Kunhuty, Nové Město na Moravě
Sdružení Nové Město na Moravě
Schola Pozdní sběr z třebíčska
Sirius třebíč, o.s.
Smyčcový orchestr N. Kyjovského při zuš Bystřice n. P.
Sociální služby spolupracujích měst
Sportovní klub Policie české republiky, Žďár nad
Sázavou
Radio český rozhlas Region, Proglas
Redakce místních tiskovin: Bystřicko, hit magazín,
Jihlavské listy, Mladá fronta, Novinky, Noviny žďárské
radnice, Novoměstsko, Velkomeziříčsko, Žďárský deník, 5+2
Regionální televize Žďár nad Sázavou
Vedení Polikliniky Žďár nad Sázavou a Bystřice nad
Pernštejnem
zaměstnanci sociálních odborů spolupracujících městských úřadů
Webové portály: helpnet, Mikroregion Bystřicko,
Noviny VM, Vysočina-news, Žďárské vrchy, Žďárský
průvodce
NAŠI SuPERVIZOŘI, METOdIcI, KOLEgOVÉ
A KOLEgyNĚ ZE SOcIáLNÍhO OBORu
dĚKuJEME VŠEM ANONyMNÍM dáRcŮM I TĚM,
KTEŘÍ NEchTĚJÍ BÝT ZVEŘEJNĚNI.
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Zpráva o hospodaření za rok 2012
Rozvaha
AKTIVA
k 31. 12. 2011 (Kč)
k 31. 12. 2012 (Kč)
Stálá aktiva
19 546 821
20 003 836
Oběžná aktiva
7 980 319
8 986 796
z toho: zásoby
6 960
6 142
krátkodobé pohledávky
3 416 189
2 909 249
finanční majetek
4 557 170
6 071 405
Přechodné účty aktiv
1 008 876
1 158 307
CELKEM
28 536 016
30 148 939
			
PASIVA
k 31. 12. 2011 (Kč)
k 31. 12. 2012 (Kč)
Vlastní jmění
24 182 676
25 874 903
z toho: základní kapitál
22 303 497
23 447 723
kapitálové fondy
410 659
653 280
hospodářský výsledek z minulých let
1 282 097
1 248 874
hospodářský výsledek za běžné období
186 423
525 026
Krátkodobé závazky
4 186 983
2 182 803
Dlouhodobé závazky
0
1 906 718
Přechodné účty pasiv
166 357
184 515
Cizí zdroje
0
0
CELKEM
28 536 016
30 148 939
		

PŘÍJMY			

PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ 		
(Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 		
3 804 400
Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor rodinné politiky		
1 827 760
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 		
148 403
Ministerstvo kultury		
0
Ministerstvo zdravotnictví		
0
Ministerstvo vnitra		
17 000
Úřad práce 		
0
Kraj Vysočina 		
3 758 400
Městské a obecní úřady 		
5 421 000
Evropské fondy 		
0
Nadace a granty 		
5 000
Tržby za vlastní výkony 		
16 316 631
Dary a sbírky 		
1 156 460
Ostatní výnosy		
808 221
CELKEM 		
33 263 275
			
VÝDAJE			
NÁKLADY PODLE DRUHU		
(Kč)
Materiál 		
3 071 273
Energie 		
1 096 257
PHM 		
703 588
Opravy a udržování 		
235 238
Cestovné 		
188 622
Služby 		
2 528 404
Mzdy a odvody na soc. a zdr. poj. 		
22 677 843
Odpisy 		
1 389 720
Ostatní náklady 		
847 304
CELKEM 		
32 738 249
			
Hospodářský výsledek 		
525 026
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