Diecézní charita Brno
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel./fax: 566 626 041 l
e-mail: chops.zdar@charita.cz

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 739 389 244 l
e-mail: dhp.zdar@charita.cz

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 766 l
e-mail: chps.bystrice@charita.cz

VČELA – CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH
SLUŽEB PRO SENIORY
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 766 l
e-mail: chps.bystrice@charita.cz

DOMOV POKOJNÉHO ŽIVOTA NÍŽKOV
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
566 626 041
tel.: 566 675 321 l
e-mail: dpz.nizkov@charita.cz

OBLASTNÍ
CHARITA
ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou
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www.zdar.charita.cz
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KLUB V 9 – CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 629 319 l
e-mail: klubv9.zdar@charita.cz

ČSOB a. s.
č. ú. 110889787/0300

NESA – DENNÍ STACIONÁŘ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 523 884 l
e-mail: stacionar.velmez@charita.cz

DENNÍ STACIONÁŘ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 521 178 l
e-mail: stacionar.bystrice@charita.cz

OSOBNÍ ASISTENCE
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 531 158 l
e-mail: oa.velmez@charita.cz

PONORKA – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 523 975 l
e-mail: ponorka.zdar@charita.cz

NADOSAH – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 128 l
e-mail: nadosah.bystrice@charita.cz

WELLMEZ – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 731 626 116 l
e-mail: wellmez.velmez@charita.cz

CENTRUM PREVENCE OBLASTNÍ CHARITY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 755 658 l
e-mail: prevence.zdar@charita.cz

KOPRETINA – CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI
592 33 Radešínská Svratka 11
tel.: 732 126 905 l
e-mail: kopretina.radsvratka@charita.cz

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
tel.: 733 741 566 l
e-mail: sas.zdar@charita.cz

KAMBALA – DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob: 777 755 444 l
e-mail: dc.zdar@charita.cz
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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
otevíráte Výroční zprávu Oblastní charity
Žďár nad Sázavou za rok 2013
a já Vás u ní srdečně vítám.
Rok 2013 byl pro naši organizaci rokem, kdy jsme slavili 20. výročí jejího založení. Během roku proběhla řada narozeninových akcí. Z těch větších zmíním setkání
s představiteli měst a obcí ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí a Bystřici nad
Pernštejnem, dále setkání s kněžími obou děkanství, která působí v našem regionu, pro veřejnost jsme uspořádali divadelní představení, pro naše pracovníky letní
setkání s občerstvením a další. Služby Charity jsme se snažili veřejnosti představovat prostřednictvím seriálu rozhovorů s vedoucími našich služeb v médiích během
celého roku 2013. Slavili jsme sice skromně, ale zato po celý rok.
Rok 2013 byl zároveň rokem, kdy jsme se tak trochu ohlíželi nazpět a bilancovali.
Myslím, že mohu říci, že se Oblastní charita Žďár nad Sázavou snažila za uplynulých 20 let poskytovat služby tam, kde bylo nejvíce třeba, snažila se co nejpružněji
reagovat na potřeby potencionálních pacientů a uživatelů, poskytla pomoc mnoha
potřebným.
Chtěla bych velice poděkovat všem, kteří se na charitním díle podíleli nejen v minulém roce, ale i v letech předcházejících. Předně děkuji všem pracovníkům a dobrovolníkům, dále těm, kteří nás podporovali finančně či hmotně nebo na nás pamatovali ve svých modlitbách.
Veliké díky!

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






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
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
OBLASTNÍ CHARITY ŽĎÁR N.S.
14. - 17. 5.

Účast Oblastní charity Žďár nad Sázavou na veletrhu
Pro váš úsměv Brno

22. 6.

Oslava 20. výročí založení Oblastní charity Žďár nad Sázavou

27. 6.

Beseda s představiteli města Žďár nad Sázavou a okolních obcí
při příležitosti oslav 20 let vzniku Oblastní charity Žďár nad Sázavou

15. 9.

Divadlo s názvem „Mrazík“ ve žďárské TJ Sokol u příležitosti
oslav 20. výročí Oblastní charity Žďár nad Sázavou

26. 9.

Oslava dne Charity

26. 9.

Beseda s představiteli města Velké Meziříčí a okolních obcí
při příležitosti oslav 20 let vzniku Oblastní charity Žďár nad Sázavou

1.10. - 15. 11.

Putovní výstava vítězných fotografií pracovníků a dobrovolníků
všech Charit České republiky v Čechově domě ve Žďáře nad Sázavou

7. 10. - 13.10.

Zapojení Oblastní charity Žďár nad Sázavou
v rámci Týdne sociálních služeb

17. 10.

Společné setkání velkomeziříčského děkanství v rámci oslav 20. výročí
s vedením žďárské Charity

7. 11.

Beseda s představiteli města Bystřice nad Pernštejnem a okolních obcí
při příležitosti oslav 20 let vzniku Oblastní charity Žďár nad Sázavou

2. 12.

Setkání pracovníků se zřizovatelem Mons. Vojtěchem Cikrlem,
biskupem brněnským

6. 12.

Předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
KONTAKT

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
Vedoucí zařízení: Anna Janů
POBOČKA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 12 (Poliklinika), 592 31 Nové Město n. M.
mob.: 731 130 772
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Poříčí 11 (Dům zdraví), 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 608 068 162
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
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
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Motto: „Vše, co jsme vykonali s láskou, zůstává.“
(Johannes Bours)

Významné události služby
19. 5.

Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na Svatojanské pouti na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou

25. 5.

Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na primiční
mši svaté ve Slavkovicích

7. 7.

Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na primiční
mši svaté ve Žďáře nad Sázavou II. - Klášter

31. 8.

Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na Diecézní
pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou

6. 10.

Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na pouti ve
Slavkovicích

16. 10.

Mše svatá, sloužená u příležitosti dvacetiletého výročí Charitní ošetřovatelské služby v kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou







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 2013
Počet pacientů:
592
Počet návštěv:
28 436
Počet úkonů:
35 272
Přepočtený počet pracovníků:
8,16
Celkové náklady (Kč):
5.727.730,57
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
KONTAKT

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 739 389 244, 733 755 869, 604 843 062
e-mail: dhp.zdar@charita.cz
web: www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Marie Miličková
Domácí hospicová péče je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou, které je určené pro
osoby nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich blízké. Domácí hospicová péče vychází z přání
a potřeb těžce nemocného a umírajícího člověka a jeho pečující rodiny a poskytuje jim podporu
a zázemí. Jedná se o komplexní službu, která zahrnuje složku zdravotní a sociální, psychologickou
a duchovní péči. V rámci fakultativní služby jsou zapůjčovány kompenzační pomůcky. Služba
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 SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 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 – „doprovázení“
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (základní poradenství, vyřizování dávek, pozůstalostních důchodů, příspěvků)
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ZDRAVOTNÍ SLUŽBY – NA ZÁKLADĚ
INDIKACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE
 odborná zdravotní péče
 základní ošetřovatelská péče
 sledování základních životních funkcí
 pohybová aktivizace, dechová cvičení
 edukace pacientů a rodinných příslušníků v domácí péči
 poradenská činnost
DUCHOVNÍ A PSYCHOLOGICKÁ PÉČE
FAKULTATIVNÍ SLUŽBA
zapůjčení kompenzačních pomůcek



6

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

Významné události služby
9. 10.

Kampaň s názvem „Koláč pro Domácí hospicovou péči“

23. 10.

Beseda Domácí hospicové péče v Čechově domě s MUDr. Violou Svobodovou a Dagmar Švédovou

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
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 je služba poskytována nepřetržitě.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013

Služba sociální
odlehčovací
49
1 887
2 628

Počet uživatelů/pacientů: *
Počet návštěv:
Počet hodin péče poskytnuté:
jednotlivému uživateli za dané období
* někteří uživatelé/pacienti využívají obou služeb současně
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

Služba
zdravotní
27
391
251

2,88
1.515.505,34
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
KONTAKT

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
POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 776 714 677
e-mail: chps.zdar@charita.cz
POBOČKA SVRATKA
Pionýrská 370, 592 02 Svratka
mob.: 774 225 400
e-mail: chps.svratka@charita.cz
POSLÁNÍ
Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
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 SLUŽBY URČENÉ PRO UŽIVATELE SLUŽBY
doprava
zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek




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 vzdále-
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Motto: „Člověk člověku přístřeším.“
(Irské přísloví)

Významné události služby
11. 6.

Účast na setkání seniorů v Bystřici nad Pernštejnem

1. 9.

Zahájení provozu pobočky Charitní pečovatelské služby ve Svratce

8. 10.

Den otevřených dveří

4. - 26. 11. Stavební úpravy střediska osobní hygieny Charitní pečovatelské služby
v Bystřici nad Pernštejnem

nosti cca 15 km. Dále je služba poskytována ve Svratce.
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

Pobočka Bystřice n.P.
7.00-15.30
16.00-20.00
8.00-14.00

Pobočka Svratka
8.00-12.00

Pobočka Žďár n.S.
7.00-15.30
16.00-20.00
8.00-13.00

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Počet uživatelů:
263
Počet návštěv:
27 918
Počet úkonů:
35 660
Přepočtený počet pracovníků:
11,41
Celkové náklady (Kč):
5.062.608,27
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VČELA – CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH
SLUŽEB PRO SENIORY
KONTAKT

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

Významné události služby
12. 2.

Masopustní odpoledne v centru Včela v Bystřici nad Pernštejnem

11. 6.

Účast na setkání seniorů v Bystřici nad Pernštejnem

8. 10.

Den otevřených dveří

29. 10. - 1.11. Prodejní výstava výrobků centra Včela

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
 respektujeme jedinečnost každého člověka
 jednáme s uživatelem jako s partnerem
 zachováváme individuální přístup
 respektujeme rozhodnutí uživatele
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
8.30-12.00 hod.
Úterý
8.30-12.00, 13.00-15.30 hod.
Čtvrtek
8.30-12.00, 13.00-15.30 hod.
Pátek
8.30-12.00 hod.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Počet uživatelů:
36
Počet návštěv:
3 176
Počet úkonů:
4 274
Přepočtený počet pracovníků:
0,85
Celkové náklady (Kč):
343.499,66
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DOMOV POKOJNÉHO ŽIVOTA NÍŽKOV
KONTAKT

Nížkov 37, 592 12 Nížkov
mob.: 777 755 435, 777 755 438
e-mail: dpz.nizkov@charita.cz
web:
Vedoucí zařízení: Anna Janů

www.zdar.charita.cz

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 SLUŽBY URČENÉ PRO UŽIVATELE SLUŽBY
doprava



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

Významné události služby
18. 4.

Velikonoční mše svatá pro obyvatele a příznivce Domova pokojného života
Nížkov

11. 6.

Účast na setkání seniorů v Bystřici nad Pernštejnem

10. 10.

Beseda pro uživatele Pečovatelské služby DPŽ Nížkov s Policií ČR na téma
Bezpečné chování seniorů

28. 11.

Adventní návštěva žáků Základní školy Nížkov v Domově pokojného života

19. 12.

Vánoční vystoupení žáků Základní školy Nížkov pro obyvatele Domova pokojného
života

20. 12.

Vánoční mše svatá pro obyvatele a příznivce Domova pokojného života Nížkov

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
1. týden v měsíci
další tři týdny v měsíci

Čtvrtek 7.00-12.00
Úterý 13.30-15.30
Čtvrtek 7.00-14.00

Pečovatelská služba je poskytována v terénu.
V případě nepřítomnosti lze pečovatelku kontaktovat telefonicky.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Počet uživatelů:
12
Počet návštěv:
507
Počet úkonů:
690
Přepočtený počet pracovníků:
0,27
Celkové náklady (Kč):
158.163,50
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KONTAKT

KLUB V 9 – CENTRUM SLUŽEB
PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 629 319 mob.: 777 756 410, 777 756 409
e-mail: klubv9.zdar@charita.cz
web: www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Ivana Ptáčková
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 646 773, 731 646 970
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ (od 1.3. 2014)
Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 756 410, 731 646 773
TERÉNNÍ SLUŽBA
mob.: 731 646 970, 731 646 773
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 uživatelů. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností
vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.
ZÁKLADNÍ ČINNOST
 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 uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 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 uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY URČENÉ PRO UŽIVATELE SLUŽBY
 doprovod nad rámec základních činností
 doprava
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 nemů14

Motto: „Bláznit je lidské …“

Významné události služby
1. 2. - 29. 3.
25. - 29. 3.
27. - 30. 5.
17. 6. a 20. 6.

Výstava obrazů uživatele Klubu v 9 „Malá zastavení“ v Městském divadle
Rozezpívaná výstava v knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Rekondiční pobytová akce Klubu v 9 ve Šternberku
Setkání osob blízkých uživatelů Klubu v 9 na pobočkách ve Žďáře nad
Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem
22. 6.
Účast Klubu v 9 na prodejní výstavě v rámci novoměstských oslav
Nova Civitas
25. - 26. 7.
Akce „24 hodin v akci“ Klubu v 9
10. 8.
Prodejní stánek Klubu v 9 na akci Horácký džbánek ve Žďáře nad Sázavou
10. 9.
Nákup nového automobilu pro terénní službu Klubu v 9
16. - 20. 9.
Podzimní listování - prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
14. 10. - 30. 11. Výstava výrobků uživatelky Klubu v 9 v Městském divadle ve Žďáře n. S.
25. 11., 3. 12. Setkání osob blízkých uživatelů Klubu v 9 v Bystřici nad Pernštejnem
9. - 13. 12.
Předvánoční prodejní výstava Ryba rybě výrobků Klubu v 9 v Knihovně
M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
že být poskytnuta lidem v akutní fázi nemoci. Ambulantní služba je poskytována v zařízeních
ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí, terénní služba na
území okresu Žďár nad Sázavou.
CÍLE
 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
 posilovat pracovní návyky uživatele
 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
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
TERÉNNÍ SLUŽBA
Pondělí – čtvrtek
Pátek

(poskytována v zařízení ve Žďáře n.S. a v pobočce v Bystřici n.P. a ve Velkém Meziříčí)

Žďár n.S.
8.30-15.30 hod.
8.30-15.30 hod.
8.30-15.30 hod.
8.30-15.30 hod.
8.30-13.00 hod.

Bystřice n.P.
12.00-16.00 hod.

Velké Meziříčí*
9.00-12.00
liché úterý

9.00-13.00 hod.

* platné od 1.3.2014

(poskytována dle dohody v přirozeném prostředí uživatele v okrese Žďár nad Sázavou)

8.00-16.00 hod.
8.00-13.00 hod.

* platná od 1.1.2014

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Počet uživatelů:
40 (ambulantní)
20 (terénní)
54* (celkem)
Počet kontaktů:
121 (ambulantní)
14 (terénní)
135 (celkem)
Počet intervencí:
2 243 (ambulantní)
360 (terénní)
2 603 (celkem)
Počet poskytnutých úkonů v rámci jednotlivých základních činností:
5 408 (ambulantní)
651 (terénní)
6 059 (celkem)
Přepočtený počet pracovníků:
4,12
Celkové náklady (Kč):
2.391.361,36
* někteří uživatelé využívají obě služby současně

Tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 2.136.512,51.
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NESA - DENNÍ STACIONÁŘ
KONTAKT

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
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM (od 1. 1. 2014)
Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 521 178
mob.: 733 592 268
e-mail: stacionar.bystrice@charita.cz
Koordinátorka pobočky: Bc. Petra Königová, Dis.
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. 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 SLUŽBY URČENÉ PRO UŽIVATELE SLUŽBY
 doprava uživatelů
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
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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)

Významné události služby
25. - 27. 3.

Velikonoční výstava výrobků uživatelů denního stacionáře Nesa v J-Clubu
ve Velkém Meziříčí

6. - 9. 5.

Motivační a řemeslný kurs v mezinárodním centru Axmanovy techniky
modelování v Tasově pro uživatele Nesy

14. 7. - 19. 7. Pobyt uživatelů denního stacionáře Nesa ve Škrdlovicích
26. 9.

Den otevřených dveří v denním stacionáři Nesa

21. 11.

Uživatelé Nesy se zúčastnili s hudebním vystoupením festivalu „Zpívejte
s námi“ v Rájci-Jestřebí

11. 12.

Prodejní výstava a vánoční koncert scholy Pozdní sběr v denním stacionáři
Nesa

5. 12.

Návštěva uživatelů denního stacionáře Nesa v Domově pro seniory ve
Velkém Meziříčí s Mikulášskou nadílkou





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
PROVOZNÍ DOBA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Pondělí-pátek
6.30-16.00 hod.
PROVOZNÍ DOBA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Pondělí-pátek
7.00-16.00 hod.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Počet uživatelů:
23
Počet provozních dnů:
223
Přepočtený počet pracovníků:
7,40
Celkové náklady (Kč):
4.284.821,49

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

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
Vedoucí zařízení: Mgr. Jaroslava Pavlíčková
POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem
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
 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
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.
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
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Motto: „Je krásné být doma a žít životem…“

Významné události služby
28. 5., 12. 6.

Pracovníci se zúčastnili vzdělávání v rámci projektu „Vzdělávejte se pro
růst“ v Kraji Vysočina

26. 9.

Den otevřených dveří ve Velkém Meziříčí, koncert skupiny Žalozpěv




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

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 2013
Počet uživatelů:
46
Počet návštěv:
4 900
Přepočtený počet pracovníků:
11,83
Celkové náklady (Kč):
4.034.640,31

19

PONORKA – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KONTAKT

Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 436 e-mail: ponorka.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz, www.ponorka.ecn.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Ivana Bílková (roz. 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
 bezpečné místo, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také
zábavu a prostor pro vlastní zájmy
 význam klubu spočívá v kontaktní sociální práci, která mladým lidem umožňuje 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.)
 pomoc při řešení problémů a nabídka vhodných alternativ k pasivnímu trávení volného
času (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
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:
vzdělání, práce (nezvládání nároků, vztahy s učiteli, spolužáky, na pracovišti, nejasná
představa o budoucím uplatnění …),
 potřeby, práva (chybějící zázemí, pocit bezpečí a podpora v rodině, nedobré vztahy
s ostatními členy rodiny ...),
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Motto: „Na cestě mladých k dospělosti...“

Významné události služby
26. 3.
27. 3.
31. 5.
5. - 8. 8.
26. 9.
9. 10.
19. 12.





Beseda se žďárským trenérem Vladimírem Pajičem a uživateli Ponorky NZDM
Jarní graffiti art s Ponorkou NZDM
Účast na Dni dětí pod záštitou města Žďár nad Sázavou
Týden turnajů na Ponorce NZDM
Den otevřených dveří v Ponorce NZDM s besedou o Indii
Den otevřených dveří v Ponorce NZDM pro školy a školská zařízení
Vánoční klub na Ponorce NZDM

vztahy (partnerské, vrstevnické, menšiny…),
volný čas (nuda, rizikové trávení volného času …),
fyzické a duševní zdraví (sebepoškozování, nevhodný způsob stravování, cigarety, alkohol,
marihuana …),
zapojení do služeb a komunity.

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




CÍLE
Zařízení NZDM Ponorka pomáhá uživatelům služeb:
 rozeznat, pojmenovat a řešit situace, kdy nejsou dostatečně naplňovány jejich základní
životní potřeby,
 mít a zvládat vztahy s vrstevníky, dospělými, i vztahy partnerské,
 připravovat se studiem na zaměstnání, umět si najít a udržet práci,
 orientovat se ve službách dostupných v regionu a v případě potřeby je umět využít,
 trávit smysluplně volný čas,
 starat se o své fyzické i duševní zdraví.
ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
 nízkoprahovost
 respekt
 anonymita
 mlčenlivost
 individuální přístup
PROVOZNÍ DOBA *
Nízkoprahový klub
Pondělí
13.00-18.30
Úterý
13.00-18.30
Středa
17.00-18.30 **
Čtvrtek
13.00-18.30
Pátek
12.00-16.00

Terénní sociální práce
14.00 – 17.00

* od 1.1.2014
** v letním období může být zaměněno na terénní sociální práci
Po předchozí domluvě je možné poskytnout službu individuálně i mimo uvedenou provozní dobu.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Nízkoprahový klub,
individuální práce
Počet uživatelů:
101
Počet kontaktů:
2 638
Počet výkonů:
4 576

Terénní
sociální práce
65
188
283

Celkem
za služby
102*
2 826
4 859

* někteří uživatelé využívají obě služby současně

Přepočtený počet pracovníků:
3,01
Celkové náklady (Kč):
1.470.134,52
Tato služba byla do 31.3. 2013
podpořena z Individuálního
projektu částkou
475.953,31 Kč

21

NADOSAH – NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KONTAKT

Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 777 755 437 e-mail: nadosah.bystrice@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz, www.nadosah-nzdm.cz
Vedoucí zařízení: Marie Německá (roz. Němcová)
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
 význam klubu spočívá v kontaktní sociální práci, která mladým lidem umožňuje 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.)
 pomoc při řešení problémů a nabídka vhodných alternativ k pasivnímu trávení volného
času (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.
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Motto: „Hledám svou cestu…“

Významné události služby
2. 6.

Účast Nadosahu NZDM na Dni dětí pod záštitou města Bystřice nad Pernštejnem

29. 7.

Odvetný turnaj ve fotbale mezi uživateli Nadosah NZDM a NZDM Ezop v Bystřici
nad Pernštejnem

8. 8.

Účast uživatelů Nadosah NZDM na Coolna Cupu (fotbalový turnaj NZDM Kraje
Vysočina a Jihomoravského) v Moravském Krumlově

27. 9.

Propagační akce Nadosahu NZDM s názvem Funny fest vol. 5

30. 11.

Účast dobrovolníků Nadosah NZDM na Rozsvícení adventu pořádaného městem
Bystřice nad Pernštejnem

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,
 vytváření 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 *
Nízkoprahový klub
Pondělí
14.00-19.00
Úterý
Středa
14.00-19.00
Čtvrtek
14.00-19.00
Pátek
14.00-17.00

Terénní sociální práce
13.30-17.30

* platná od 1.1. 2014

Po předchozí domluvě je možné poskytnout službu individuálně i mimo uvedenou provozní dobu.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Nízkoprahový klub,
individuální práce
Počet uživatelů: *
114
Počet kontaktů:
1 631
Počet výkonů:
3 643

Terénní
sociální práce
112
483
826

Celkem
za služby
135
2 114
4 469

* někteří uživatelé jsou příjemci služby terénní i klubové současně

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
Tato služba byla do 31.3. 2013 podpořena
z Individuálního projektu částkou

2,61
1.219.716,63
246.335,56 Kč
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WELLMEZ – NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KONTAKT

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: Zdeňka Střechová, DiS. (pracovnice
pověřená vedením od 1.1.2013 do 31.1.2013)
Jiří Dvořák, DiS. (od 1.2.2013)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež *
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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 WELLMEZ
 bezpečné místo, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také
zábavu a prostor pro vlastní zájmy
 význam klubu spočívá v kontaktní sociální práci, která mladým lidem umožňuje 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.)
 pomoc při řešení problémů a nabídka vhodných alternativ k pasivnímu trávení volného
času (frisbee, hakisák, koncerty, 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
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
předávat dětem a mladistvým informace týkající se rizikového
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Motto: „Cestou necestou...”

Významné události služby
25. 6.

Účast Wellmezu NZDM na doprovodném programu při štafetě Klimatour 2013

27. 6.

Beseda v NZDM Wellmez zaměřená na Rallye Dakar motocyklovým závodníkem Ivem Kaštanem

9. 10.

Den otevřených dveří







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
ndividuální přístup







PROVOZNÍ DOBA *
Nízkoprahový klub
Pondělí
13.00-15.00
Úterý
13.30-19.00
Středa
13.30-18.30
Čtvrtek
13.30-19.00
Pátek
12.30-15.30
*
**

Terénní sociální práce
15.00-18.00

07.30-08.30 **

platná od 1.1.2014
neplatí v době prázdnin

Po předchozí domluvě je možné poskytnout službu individuálně i mimo uvedenou provozní dobu.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Nízkoprahový klub,
individuální práce
Počet uživatelů:
107
Počet kontaktů:
1427
Počet výkonů:
3272

Terénní
sociální práce
58
203
385

Celkem
za služby
116*
1 630
3 657

* někteří uživatelé využívají obě služby současně

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

2,63
1.298.878,17

Tato služba byla do 31.3. 2013 podpořena
z Individuálního projektu částkou
370.324,34 Kč
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CENTRUM PREVENCE OBLASTNÍ
CHARITY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
KONTAKT

Horní 22, 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.
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, komunikačních dovednostech, toleranci, přijetí odpovědnosti za své chování.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 realizace interaktivních programů primární prevence
 realizace adaptačních kurzů
 základní 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
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.)
 efektivnější zvládání obtížných životních situací
 snížení sociálně nežádoucích jevů ve společnosti



ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
návaznost a systematické plánování
důraz na interakci a aktivní zapojení
využívání modelu: znalosti – postoje – chování (KAB model)
mlčenlivost
zásada rovnosti, dostupnosti a respektu
aktuálnost a flexibilita
individuální a celostní přístup
sdělování pravdivých informací










26

Motto: „Hledám svou cestu k dospělosti.“

Významné události služby
1. 2.

Vznik Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou spojením poboček
center prevence Nadosah a Ponorka

10. 4.

„Kulatý stůl s rodiči“ ve Velké Losenici k prevenci rizikového chování s lektory
Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

31. 5 .

Účast na Dni dětí pod záštitou města Žďár nad Sázavou

25. - 26. 6. Akce Centra prevence pro OSPOD – „Tajemství ztraceného totemu 2013“
13. 11.

„Kulatý stůl s rodiči“ ve Velké Losenici na téma Internet a naše děti s lektory
Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

28. 11.

Beseda Jak pracovat s rodinným rozpočtem uspořádaná Centrem prevence
Oblastní charity Žďár nad Sázavou ve žďárské Knihovně M. J. Sychry

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00-15.30
7.00-15.30
7.00-17.00
7.00-15.30
7.00-14.00

Přímá práce – realizace programů*
Pondělí
8.00-14.00
Úterý
8.00-14.00
Středa
8.00-14.00
Čtvrtek
8.00-14.00
* Po předchozí domluvě je možné poskytnout službu individuálně i mimo uvedenou provozní
dobu.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Počet programů:
152
Počet hodin:
456
Počet žáků/studentů (kontaktů):
2 709
Počet škol:
25
Počet tříd:
106
Počet dvoudenních adaptačních kurzů:
4
Počet žáků/studentů:
106
Počet jednodenních adaptačních kurzů: 20
Počet žáků/studentů:
164
Přepočtený počet pracovníků:
3,47
Celkové náklady (Kč):
1.236.677,87
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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
Vedoucí zařízení: Mgr. Zdenka Šrámková
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.: 732 126 905 e-mail: kopretina.radostin@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
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
 volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi
 společenské a víkendové akce pro rodiče s dětmi
 doprovodný program - zajištění péče o děti v průběhu aktivit
centra
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, 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.
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Motto: „Mateřská láska je mostem k veškerému dobru:
v životě i na věčnosti.“ (z Turecka)

Významné události služby
31. 5.

Účast na Dni dětí pod záštitou města Žďár nad Sázavou

22. 6.

Táta dneska frčí v Bystřici nad Pernštejnem

26. 10.

IX. Kopretinový ples v Radešínské Svratce

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:
 pomocí vzdělávání přispíváme ke zvyšování rodičovských kompetencí a rodičovské
zodpovědnosti,
 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,
 umožňujeme vlastní seberealizaci a napomáháme při zvyšování sebedůvěry,
 zprostředkování odborného poradenství v oblasti rodiny.
ZÁSADY POSKYTOVANÝCH 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
15.00-18.00
19.00-22.00
(1x za 14 dní)

Pobočka
Bystřice n.P.
8.00-13.00
14.00-18.00

Pobočka
Pobočka
V. Meziříčí
Radostín n.O.
8.00-13.00
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

8.00-13.00
14.00-18.00

8.00-13.00
15.00-17.00

8.00-13.00
14.00-18.00

8.00-13.00
15.00-18.00

(dle tel. hovoru)

Čtvrtek
Pátek

8.00-18.00

(dle dohody)

8.00-13.00

Pobočka
Žďár n.S.
8.00-13.00
15.00-18.00
8.00-13.00
14.00-17.00
8.00-13.00
15.00-18.00
19.00-22.00
(dle programu)

8.00-13.00

8.00-13.00
15.00-17.00

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Počet kontaktů (rodiče a děti):
11 666 + 12 172
Počet programů:
2 127
Počet rodin:
1 330
Počet zprostředkování odborné pomoci ( konzultací):
198
Přepočtený počet pracovníků:
8,26
Celkové náklady (Kč):
3.081.067,05
Tato služba byla podpořena odborem
rodinné politiky MPSV částkou
1.555.610 Kč
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
KONTAKT

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 733 741 566 e-mail: sas.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Zdenka Šrámková (do 30. 6. 2013),
Mgr. Kateřina Šouláková
(1. 7. 2013 – 14. 5. 2014)
Petra Válková, Dis. (od 15. 5. 2014)
POSLÁNÍ
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku
dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy,
školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět)
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY URČENÉ UŽIVATELŮM
doprava



CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci nebo ohrožené
rizikovým způsobem života, žijící na okrese Žďár nad Sázavou.
CÍLE
podporovat uživatele při samostatném řešení obtížných životních
situací
 pomocí nácviku posilovat a zvyšovat rodičovské role a kompetence
 obnovovat funkčnost a stabilitu rodiny jako celku za pomoci vlastních zdrojů
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Motto: „Podaná ruka je půl mostu.“

Významné události služby
1. 1.

Vznik nového zařízení s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

1. 7.

Nové prostory pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Horní 22
ve Žďáře nad Sázavou

9. 10.

Den otevřených dveří

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
 zachováváme důstojnost uživatele
 dodržujeme práva uživatele
 dodržujeme mlčenlivost a diskrétnost
 zaručujeme individuální přístup
 respektujeme rozhodnutí uživatelů
 službu poskytujeme v přirozeném prostředí
 službu poskytujeme na základě dobrovolné spolupráce s rodinou
 službu poskytujeme jednotlivým členům rodiny nebo rodině jako celku
 zprostředkováváme kontakt na další služby
 podporujeme nezávislost uživatelů na službě
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12.00-17.00
10.30-16.30
9.00-17.00
9.00-16.00
9.00-11.00

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2013
Počet uživatelů – rodin:
18
Počet osob v rodinách:
78
Počet poskytnutých úkonů:
848
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

1,52
519.578,57

31

KAMBALA - DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
KONTAKT

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
Vedoucí zařízení: Mgr. Michaela Kuchtová (roz. Mahlová)
(do 31.1.2014),
Veronika Dobrovolná (od 1. 2. 2014)
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
POSLÁNÍ
Kambala - dobrovolnické centrum 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.
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
 pomoc v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou a spolupracujících organizacích (dobrovolníci pomáhají dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně
či jednorázově)
 ostatní pomoc (dobrovolníci pomáhají s organizováním Tříkrálové sbírky, při jednorázových charitních akcích, v případě potřeby při živelných pohromách)
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
 podpora zahraniční humanitární pomoci – podílíme se finančně
či materiálně na humanitární pomoci vybraným zemím světa
 poskytování pomoci při mimořádné události – v případě
potřeby se podílíme 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
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Motto: „Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.“
(Seneca)

Významné události služby
1. - 14.1.

Tříkrálová sbírka 2013 pod záštitou Kambaly – dobrovolnického centra

2. - 4. 7.

Výjezd dobrovolníků do obce Hořín na Mělnicku – oblast postižená povodněmi

1. 9. - 30. 9. Náborové aktivity v dobrovolnickém centru
30. 11.

Den pro dětskou knihu – pomoc dobrovolníků Kambaly při organizování akce
v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Během celého roku 2013 probíhal dobrovolnický projekt Mládí v akci, který
zahrnoval jednorázové zábavné programy pro uživatele služeb.

FARNÍ CHARITY
Součástí dobrovolnického centra jsou i farní charity (Heřmanov u Velké Bíteše, Jámy, Nové
Město na Moravě, Olešná, Radešínská Svratka, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou).
Členové farních charit se aktivně podílejí na organizování Tříkrálové sbírky, navštěvují nemocné
a seniory, účastní se projektu Adopce na dálku, organizují společenské akce apod.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM V ROCE 2013 SPOLUPRACOVALO:
Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí (vysílání dobrovolníků),
Sociální služby města Velké Meziříčí (vysílání dobrovolníků) - nově,
Občanské sdružení Ječmínek Žďár nad Sázavou (vysílání dobrovolníků, zajištění humanitární
pomoci uživatele),
Azylový dům pro muže Žďár nad Sázavou (zajištění humanitární pomoci pro uživatele),
Seniorpenzion FIT Žďár nad Sázavou (vysílání dobrovolníků).
Domov pro seniory Žďár nad Sázavou (vysílání dobrovolníků),
Kontaktní a poradenské centrum Spektrum Žďár nad Sázavou (vysílání dobrovolníků),
Ústav sociální péče Křižanov (vysílání dobrovolníků).
ZHODNOCENÍ ROKU 2013
DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA
Počet dobrovolníků pod dohodou:
Počet dobrovolníků jednorázových na službách (bez smlouvy):
Počet dobrovolníků na sbírkách:
Počet dobrovolnických hodin celkem:
HUMANITÁRNÍ POMOC
Celkový počet příjemců individuální humanitární pomoci:
Celkový počet příjemců pomoci z potravinové banky:
Celkový počet výjezdů s dobrovolníky při mimořádné události – povodně:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

102
198
1621
13 662,5
168
308
1

1,23
721.187,19
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KONTAKT

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
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
Koordinátorka Tříkrálové sbírky:
Mgr. Michaela Kuchtová (roz. Mahlová, do 31. 1. 2014),
Veronika Dobrovolná (od 1. 2. 2014)
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 2013
Tříkrálová sbírka podpořila:
 denní stacionář Nesa, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka – dokrytí provozních nákladů,
 terénní služby Klub v 9 a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - nákup automobilu
pro přepravu pracovníků k uživatelům,
 sociálně slabé rodiny v rámci rodinné poradny Kopretina - materiální pomoc,
 lidi bez domova - drobná materiální pomoc,
 pomoc při povodních 2013,
 fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu,
 uživatele Klubu v 9 - rekondiční pobytová akce,
 zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory
v Moldavsku,
 oblast Filipín, zasaženou ničivým tajfunem,
 dobrovolnické centrum Kambala.
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Motto: „A tvůj otec, který vidí, co je skryto, Ti odplatí.“
(Mt 6, 4)

Významné události služby
2. 1.

Požehnání koledníků biskupem brněnským na Petrově

6. 1.

VI. Tříkrálový koncert v Brně

13. 1.

VII. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě

1. 3.

Vydání CD ze VII. Tříkrálového koncertu

ZHODNOCENÍ SBÍRKY 2013
Koledníci vykoledovali za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou: 2 375 332 Kč
Počet tříkrálových skupinek:
386
Rekordní částka v jedné kasičce:
20 015 Kč
(Velké Meziříčí, p. Pavel V.)
Průměrná částka na kasičku:
6 154 Kč

Velmi děkujeme za Vaši přízeň a štědrost,
díky které může Oblastní charita
Žďár nad Sázavou pomáhat těm,
kteří naši pomoc potřebují.
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POSTNÍ ALMUŽNA 2013
KONTAKT

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 444
e-mail: dc.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
Koordinátorky Postní almužny 2013:
Mgr. Lenka Šustrová, Mgr. Michaela Kuchtová
Postní almužna navazuje na starobylou postní tradici, je projevem zcela dobrovolné duchovní
formace a nenahrazuje dar, který věnujeme při každé bohoslužbě na potřeby církve. Peníze
se vkládají to tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným.
Postní almužna se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.
PODPORA PROJEKTŮ OBLASTNÍ CHARITY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
 podpora rozšiřující se služby pro těžce postižené osoby Osobní asistence
 příspěvek na individuální humanitární pomoc v rámci žďárského okresu
 podpora pečovatelské služby Domova pokojného života Nížkov
 pomoc rodinám v nouzi v rámci Sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi
 příspěvek na úvěrové jízdenky pro osoby vyskytující se
v mimořádné životní situaci
 nákup potravin pro lidi bez domova

24 500 Kč
3 000 Kč
800 Kč
1 900 Kč

OSTATNÍ PROJEKTY
podpora Adopce na dálku
pomoc cizincům a uprchlíkům (DCHB, Celzus)

300 Kč
300 Kč




ZHODNOCENÍ POSTNÍ ALMUŽNY 2013
Celkový výtěžek:
32 061 Kč
Počet schránek:
118
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500 Kč
761 Kč

PÁN BŮH ZAPLAŤ
ZA VAŠE ŠTĚDRÉ DARY!

EKONOMICKÁ ČINNOST 2013
Oblastní charita Žďár nad Sázavou nabízí rovněž ekonomickou činnost:
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO VEŘEJNOST
Provozovny:
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
PEDIKÚRA PRO VEŘEJNOST
Provozovna:
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Terénní služba:
Bystřice nad Pernštejnem a okolí, Žďár nad Sázavou
a okolí, Nížkov a okolí
SLUŽBY PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI
Provozovna:
RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
Počet kontaktů:
132
Počet programů:
8
Jedná se o nabídku vzdělávacích programů pro náhradní rodiče na téma zvyšování rodičovských kompetencí, upevňování vztahů v pěstounských rodinách a dalších služeb. V průběhu
je zajištěno krátkodobé hlídání pro děti v Náhradní rodičovské péči.
Přepočtený stav pracovníků:
Celkové náklady (Kč):
Celkové příjmy (Kč):

0,55
289.121,27
339.747,06

DUCHOVNÍ PÉČE
Motto: „… spolehlivé je celé jeho dílo.“ (Ž 33,4)

KONTAKT
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
web: www.zdar.charita.cz
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.
ZHODNOCENÍ ZA ROK 2013
Počet uskutečněných duchovních
setkání pro uživatele služeb:
Počet účastníků:
Počet zrealizovaných
duchovních setkání pro pracovníky:
Počet účastníků:

5
37
3
123
37

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme státním a obecním
institucím za poskytnutou dotaci...
Krajský úřad
Kraje Vysočina
Město
Bystřice nad Pernštejnem
Město
Velké Meziříčí
Město
Žďár nad Sázavou
Město
Nové Město na Moravě
Město
Velká Bíteš
Město
Svratka
Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Ministerstvo
vnitra ČR
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, Zubří, Křižanov, Měřín, Nové Sady,
Nová Ves, Polnička, Štěpánov nad Svratkou)
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou
Anaon, občanské sdružení
Nadace pro radost
Děkujeme všem firemním dárcům a organizacím za finanční a materiální podporu...
Kancelářské potřeby, Nové Město na Moravě
Knihkupectví Trojan, Nové Město na Moravě
Papír – hračky, Nové Město na Moravě
Dvořák – Trucks, s.r.o., Brno
Jeřábkova pekárna, s.r.o., Velká Bíteš
Enpeka a.s., Žďár nad Sázavou
PKS holding a.s.,Žďár nad Sázavou
Stone Hearth CZ, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
Plastspol,s.r.o., Nové Město na Moravě
Naše díky za finanční dary patří všem
uvedeným osobám a zároveň i těm,
kteří, nechtěli být jmenování.
Marie Ambrožová, Ing. Milan Pelikán, Marie Chytková, Jana Šípková, MUDr. Hana Střížová
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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 dětí a mládeže Velké Meziříčí
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
Farnosti, které spolupracují s Oblastní charitou Žďár
nad Sázavou
FONS Žďár nad Sázavou
Firma Agria Drásov spol. s.r.o.,
Bystřice nad Pernštejnem
Firma Vertik, a.s., Žďár nad Sázavou
Horácké divadlo, Jihlava
Hudební skupiny The Moribundus,
The Silvers Bystřice nad Pernštejnem
Informační centra všech spolupracujících měst
Kabelová televize Vysočina
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou
Kolpingovo dílo České republiky
Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem
Lékaři, kteří spolupracují s Oblastní charitou
Žďár nad Sázavou
Liga vozíčkářů
Mateřské, základní a střední školy v okrese
Žďár nad Sázavou
Městská policie Žďár nad Sázavou
Mgr. Marie Linhartová, Etopedická poradna,
Žďár nad Sázavou
Občanské sdružení Sirius, Třebíč
Pan Ivo Kaštan
Pedagogicko-psychologická poradna,
Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba, Žďár nad Sázavou
Policie České republiky
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod
Psychiatrická nemocnice, Jihlava
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
Radio Český rozhlas Region, Proglas
Redakce místních tiskovin: Bystřicko, Hit magazín,
Jihlavské listy, Novinky, Noviny žďárské radnice, Novoměstsko, Velkomeziříčsko, Žďárský deník, 5+2
Regionální televize Žďár nad Sázavou
Vedení Polikliniky Žďár nad Sázavou
a Bystřice nad Pernštejnem
Úřad práce – Informační a poradenské
středisko Žďár nad Sázavou
Zaměstnanci sociálních odborů spolupracujících
městských úřadů
Zaměstnanci úřadů práce v okrese
Žďár nad Sázavou
Webové portály: Helpnet, Mikroregion Bystřicko,
Noviny VM, Regionalist, 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.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
R O ZVA H A
AKTIVA
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
z toho: zásoby
krátkodobé pohledávky
finanční majetek
Přechodné účty aktiv
CELKEM

PASIVA
Vlastní jmění
z toho: základní kapitál
kapitálové fondy
hospodářský výsledek z minulých let
hospodářský výsledek za běžné období
Krátkodobé závazky
Dlouhodobé závazky
Přechodné účty pasiv
Cizí zdroje
CELKEM

k 31. 12. 2012 (Kč)
20 003 836
8 986 796
6 142
2 909 249
6 071 405
1 158 307
30 148 939

k 31. 12. 2013 (Kč)
18 853 573
9 391 975
8 636
1 596 407
7 786 932
624 264
28 869 812

k 31. 12. 2012 (Kč)
25 874 903
23 447 723
653 280
1 248 874
525 026
2 182 803
1 906 718
184 515
0
30 148 939

k 31. 12. 2013 (Kč)
25 675 346
23 338 192
771 834
1 565 320
310 377
2 315 713
387 530
180 846
0
28 869 812

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

(Kč)
4 895 000
1 555 610
350 000
0
0
17 000
361 216
5 807 200
5 797 000
0
9 000
13 034 357
774 485
1 064 201
33 665 069

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

(Kč)
2 380 406
1 026 146
789 822
212 047
191 893
2 566 957
23 605 407
1 708 448
873 566
33 354 692

Hospodářský výsledek

310 377
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Diecézní charita Brno
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel./fax: 566 626 041 l
e-mail: chops.zdar@charita.cz

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 739 389 244 l
e-mail: dhp.zdar@charita.cz

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 766 l
e-mail: chps.bystrice@charita.cz

VČELA – CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH
SLUŽEB PRO SENIORY
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 766 l
e-mail: chps.bystrice@charita.cz

DOMOV POKOJNÉHO ŽIVOTA NÍŽKOV
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
566 626 041
tel.: 566 675 321 l
e-mail: dpz.nizkov@charita.cz

OBLASTNÍ
CHARITA
ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou

telefon

l

566 626 040

e-mail

l

zdar@charita.cz

web

l

www.zdar.charita.cz

IČ

l

44 99 02 60

bankovní
spojení

l

KLUB V 9 – CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 629 319 l
e-mail: klubv9.zdar@charita.cz

ČSOB a. s.
č. ú. 110889787/0300

NESA – DENNÍ STACIONÁŘ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 523 884 l
e-mail: stacionar.velmez@charita.cz

DENNÍ STACIONÁŘ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 521 178 l
e-mail: stacionar.bystrice@charita.cz

OSOBNÍ ASISTENCE
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 531 158 l
e-mail: oa.velmez@charita.cz

PONORKA – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 523 975 l
e-mail: ponorka.zdar@charita.cz

NADOSAH – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 128 l
e-mail: nadosah.bystrice@charita.cz

WELLMEZ – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 731 626 116 l
e-mail: wellmez.velmez@charita.cz

CENTRUM PREVENCE OBLASTNÍ CHARITY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 755 658 l
e-mail: prevence.zdar@charita.cz

KOPRETINA – CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI
592 33 Radešínská Svratka 11
tel.: 732 126 905 l
e-mail: kopretina.radsvratka@charita.cz

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
tel.: 733 741 566 l
e-mail: sas.zdar@charita.cz

KAMBALA – DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob: 777 755 444 l
e-mail: dc.zdar@charita.cz
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