Úvodní slovo
Milí přátelé,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Oblastní charity Žďár nad Sázavou za rok 2014.
Jsou v ní uvedeny důležité události uplynulého roku, základní informace o jednotlivých
zařízeních a službách, které naše organizace poskytuje. Dále ve výroční zprávě naleznete
informaci o našem ročním hospodaření a dozvíte se, kdo naši organizaci podporuje.
Jednou z nejdůležitějších událostí minulého roku byl vznik nového stacionáře pro osoby
s mentálním a kombinovaným postižením v Bystřici nad Pernštejnem, který byl 29. 1. 2014
slavnostně otevřen. V průběhu roku zaměstnanci a uživatelé nového stacionáře přemýšleli
o vhodném názvu pro nové charitní zařízení. A podařilo se! Od letošního roku nese stacionář
jméno ROSA, což jsou začáteční písmena zásad, které ve stacionáři dodržují: Respekt,
Odpovědnost, Samostatnost a Aktivita.
Podobně jako roky předcházející byl i rok 2014 pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou na
svém počátku plný nejistoty, zda se podaří zajistit dostatek financí na poskytování služeb
pro potřebné, zda budeme moci služby poskytovat v dostatečném rozsahu. Zároveň byl ale
i rokem plným naděje, že naším společným úsilím se to vše podaří a budeme moci pomáhat
tam, kde je to třeba. A opravdu se tak stalo!
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem svým kolegům za inspirující spolupráci,
dobrovolníkům za nezištnou pomoc, dále všem našim podporovatelům, ať už se jedná
o podporu finanční, hmotnou či duchovní pomoc a modlitby.
Díky Vám všem!

			
			
			
			

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

Služby pro seniory
a osoby nevyléčitelně
nemocné

Ekonom,
rozpočtář

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Rosa

Domov
pokojného
života Nížkov

Pokladní

Koordinátorka
dobrovolnického
centra a humanitární pomoci

Správa oblastní charity Žďár nad Sázavou

Zástupkyně ředitelky pro oblast odbornosti

Mgr. Jana Kincová Křížková

(úvazek 0,5)

Zástupkyně ředitelky pro oblast personální

Mgr. Ing. Alena Poulová

(úvazek 0,3)

Asistentka ředitelky, personalistka

Renata Konečná

(úvazek 1,0)

Ekonom, rozpočtář

Vítězslav Korčák

(úvazek 1,0)

Účetní

Bc. Marie Havlíková

(úvazek 1,0)

Účetní, pokladní

Ing. Věra Součková

(úvazek 1,0)

Projektový pracovník

Mgr. Jana Kincová Křížková

(úvazek 0,25)

Asistentka pro oblast propagace, koordinátorka
dobrovolnického centra Kambala a Tříkrálové sbírky

Veronika Dobrovolná

(úvazek 1,0)

Asistentka pro oblast propagace v době Tříkrálové sbírky,
asistentka duchovní péče, správce webových stránek

Mgr. Lenka Šustrová

(dohoda o pracovní činnosti)
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Významné události
Leden

1. 1.–14. 1.
3. 1.
5. 1.
12. 1.
20. 1.
29. 1.
		

Únor
22. 2.
		

Březen
1. 3.
3.–5. 3.
4. 3.

Duben

4. 4.
		
14.–18. 4.
		
15. 4.
15. 4.
		
16. 4.
25. 4.
27. 4.
		

Květen

2. 5.
5. 5.–29. 5.
		
18. 5.
		
20. 5.
22. 5.
23.–25. 5.
		
24. 5.
		
25. 5.
26.–31. 5.
27. 5.
		
30. 5.
		
		

Červen
1. 6.
		
18. 6.
24.–25. 6.
		
21. 6.
24. 6. a 25. 6.
		

Tříkrálová sbírka 2014 pod záštitou Kambaly – dobrovolnického centra
Požehnání koledníků biskupem brněnským na Petrově
VI. Tříkrálový koncert v Brně
VIII. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě
Dancehall na Ponorce NZDM
Slavnostní otevření pobočky denního stacionáře Nesa v Bystřici nad
Pernštejnem (nyní již Rosa – denní stacionář)
Duchovní sobota s P. Markem Dundou pořádaná centrem pro rodiče
s dětmi Kopretina
Otevření pobočky Klubu v 9 ve Velkém Meziříčí
Kurs hmatového modelování Axmanovou technikou v denním stacionáři Nesa
Masopustní odpoledne v centru Včela v Bystřici nad Pernštejnem
Účast dobrovolníků Kambaly na Noci s Andersenem v Knihovně M. J. Sychry
ve Žďáře nad Sázavou
„Rozvíjej se poupátko“ - výstava výrobků z tvůrčích dílen Klubu v 9 v Knihovně
M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Turnaj ve stolním fotbálku uživatelů Nadosah NZDM proti EZOPu NZDM
Zajištění zdravotní služby a aktivní účast sester Charitní ošetřovatelské služby
na Pašijových hrách ve Žďáře nad Sázavou
Velikonoční speciál na Ponorce NZDM
Velikonoční mše svatá pro obyvatele a příznivce Domova pokojného života Nížkov
Zajištění zdravotní služby sester Charitní ošetřovatelské služby na Pouti
k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích
Čtení a zpívání dobrovolníků Kambaly pro Klub v 9
Putovní výstava vítězných fotografií pracovníků a dobrovolníků všech charit
České republiky s názvem Můj svět v Čechově domě ve Žďáře nad Sázavou
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
na Svatojánské pouti na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou
Zábavné odpoledne se žďárským centrem Kopretina a dobrovolníky z Kambaly
Uživatelé Ponorky NZDM na taneční soutěži Amen Khelas 2014 v Jihlavě
Zajištění zdravotní služby sestrami Charitní ošetřovatelské služby na
II. národním kongresu o Božím milosrdenství ve Slavkovicích
Benefiční koncert Muzikanti dětem s výtěžkem pro Sociálně aktivizační služby
pro rodiče s dětmi
Táta dneska frčí – akce pro rodiny bystřické pobočky centra Kopretina
Rekondiční pobytová akce Klubu v 9 na Stříbrném rybníku u Hradce Králové
Setkání seniorů ve Žďáře nad Sázavou za účasti Charitní pečovatelské služby,
Domova pokojného života Nížkov a Včely – centra aktivizačních služeb pro seniory
Účast Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Ponorky – NZDM
a centra pro rodiče s dětmi Kopretina na Dni dětí pod záštitou Města Žďár
nad Sázavou
Účast Nadosahu NZDM na Dni dětí v Bystřici nad Pernštejnem a Wellmezu
NZDM na Dni dětí ve Velkém Meziříčí
Street art s Ponorkou
Akce Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro OSPOD v Bystřici
nad Pernštejnem
Účast Klubu v 9 na prodejní výstavě v rámci novoměstských oslav Nova Civitas
Setkání osob blízkých uživatelů Klubu v 9 na pobočkách ve Žďáře nad Sázavou
a v Bystřici nad Pernštejnem

Červenec
7.–30. 7.
		
11. 7.
14.–18. 7.
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„Rozcestí“ - výstava obrazů uživatele Klubu v 9 v prostorách Café restaurantu
Stará lyže v Novém Městě na Moravě
Noc v denním stacionáři Rosa – program pro uživatele plný soutěží, písní a zábavy
Pobyt uživatelů denního stacionáře Nesa v Dačicích

roku 2014
Srpen

8.–9. 8.
11.–15. 8.
20.–21. 8.
21. 8.
		
27. 8.
		
29. 8.
		
29.–30. 8.
		

Září

1.–12. 9.
		
8.–12.9.
		
16. 9.
16. 9.
		
		
24. 9.
24. 9.
25. 9.
		
		
		

Říjen

5. 10.
		
8. 10.
8.–12. 10.
18. 10.
20. 10.
		
25. 10.
		

Prodejní stánek Klubu v 9 na Horáckém džbánku ve Žďáře nad Sázavou
Týden klubových turnajů na Ponorce NZDM
Akce „24h v akci“ na Divokém západě pro uživatele Klubu v 9
Turnaj v malé kopané uživatelů Nadosah NZDM proti EZOPu NZDM v Bystřici
nad Pernštejnem
Odvetný turnaj v malé kopané uživatelů Nadosah NZDM proti EZOPu NZDM
v Novém Městě na Moravě
Účast pracovníků Nadosah NZDM a dobrovolníků Kambaly na bystřické akci pro
veřejnost s názvem Wůdštok
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na Celostátním
setkání rodin ve Žďáře nad Sázavou
„Křižovatky duše“ - výstava autorské tvorby tří uživatelů Klubu v 9 v kulturním
domě v Bystřici nad Pernštejnem
„Slunečnice“ - výstava výrobků z tvůrčích dílen Klubu v 9 v Knihovně M. J. Sychry
ve Žďáře nad Sázavou
Účast Oblastní charity Žďár nad Sázavou na III. ročníku Festivalu sociálních služeb
Místní šetření dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské
primární prevence rizikového chování, na jehož základě bylo navrženo udělení
certifikace odborné způsobilosti Centru prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Den otevřených dveří v Ponorce NZDM pro školy a školská zařízení
Zahájení monitoringu a terénní sociální práce ve Velké Bíteši
Oslava Dne Charity - Den otevřených dveří v denním stacionáři Nesa a v Osobní
asistenci ve Velkém Meziříčí a koncert skupiny Žalozpěv, Den otevřených dveří
v Nadosahu NZDM a v denním stacionáři Rosa, aktivity pro děti bystřické pobočky
Kopretina
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na pouti ke
sv. Faustině ve Slavkovicích
Koláč pro Domácí hospicovou péči ve Velkém Meziříčí
Zapojení Oblastní charity Žďár nad Sázavou v rámci Týdne sociálních služeb
Oslava 10. výročí vzniku centra pro rodiny s dětmi Kopretina v Radešínské Svratce
„Kulatý stůl s rodiči“ ve Velké Losenici na téma Děti a alkohol s lektory Centra
prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Zajištění zdravotní služby sestrami Charitní ošetřovatelské služby na primiční mši
svaté v Nížkově

Listopad
19. 11.
21. 11.
25. 11.
		
27.11.
28. 11.
		

Setkání osob blízkých uživatelů Klubu v 9 v Bystřici nad Pernštejnem
Čtení dobrovolnic Kambaly pro uživatele Klubu v 9
Odpolední posezení se zpěvem a četbou dobrovolníků Kambaly pro seniory
z Domova klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou
Setkání osob blízkých uživatelů Klubu v 9 ve Žďáře nad Sázavou
Funny fest – hudebně zábavná akce Nadosahu NZDM pro veřejnost na podporu
Dětského domova Rovečné

Prosinec

1. 12.
		
1. 12.–12. 12.
		
1. 12.
2. 12.
4. 12.
		
4. 12.
10. 12.
10. 12.
12. 12.
15. 12.
16. 12.
16. 12.
18. a 19. 12.

Rozhovor Centra prevence pro Český rozhlas Region v pořadu Dobré odpoledne
na téma energetické nápoje u dětí
„Hvězdičko blýskavá“ - výstava výrobků z tvůrčích dílen Klubu v 9 v Knihovně
M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Setkání pracovníků se zřizovatelem Mons. Vojtěchem Cikrlem, biskupem brněnským
Mikulášská besídka dobrovolníků Kambaly pro žďárskou Kopretinu
Společné tvoření žáků Základní školy v Nížkově a seniorů v Domově pokojného
života Nížkov
Mikulášská besídka ve Včele a v bystřické Kopretině
Prodejní výstava a vánoční minikoncert uživatelů denního stacionáře Nesa
Rozsvícení vánočního stromu v bystřickém denním stacionáři Rosa
Předvánoční setkání pracovníků žďárské Charity s děkovnou mší svatou
Vánoční vystoupení žáků ZŠ Nížkov pro obyvatele Domova pokojného života
Vánoční mše svatá pro obyvatele a příznivce Domova pokojného života Nížkov
Zajištění zdravotnické služby na Živém betlému na náměstí ve Žďáře nad Sázavou
Vánoční speciál na Ponorce NZDM

* Během celého roku 2014 probíhal dobrovolnický projekt Mládí v akci, který zahrnoval
jednorázové zábavné programy pro uživatele služeb.
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Zdravotní
služby

Charitní
ošetřovatelská
služba
Kontakt
Středisko Žďár nad Sázavou
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
tel
566 626 041, 566 690 231
mobil 777 755 435
e-mail chos@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
POBOČKA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 12 (Poliklinika), 592 31 Nové Město na Mor.
mob
731 130 772
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Poříčí 11 (Dům zdraví), 594 01 Velké Meziříčí
mob
608 068 162
Vedoucí zařízení

Poslání

Anna Janů

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.
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Motto:

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

Co vám nabízíme?

l Odběry biologického materiálu
l Aplikace injekcí, infuzí, přípravu a podání

léků

l Sledování a kontroly diabetiků, zaučení

aplikace inzulínu

l Převazy ran, péče o stomie, katetry, PEG
l Pohybovou terapii, rozcvičování po úra-

zech, operacích, mozkových příhodách

l Podporu k udržení soběstačnosti
l Zaučení pacientů a jejich rodinných

Provozní doba

Kontakt pro veřejnost
(Poliklinika, Studentská 4,
Žďár nad Sázavou)
Pondělí
08.00–12.00 hod.
Středa
08.00–12.00 hod.
Pátek
08.00–12.00 hod.
Odborná zdravotní služba je poskytována nepřetržitě sedm dní v týdnu.

příslušníků v domácí péči

l Měření krevního tlaku, pulzu a tělesné

teploty, sledování bolesti

l Ošetřovatelskou péči o ležící pacienty,
l
l
l
l

polohování, péči o výživu, vyprazdňování,
péči o pokožku
Prevenci a léčbu opruzenin a kožních
defektů
Péči o těžce nemocné a umírající pacienty
Psychickou podporu pacienta
Poradenskou činnost, pronájem zdravotních a kompenzačních pomůcek

Služby pro veřejnost
V rámci ekonomické činnosti je též
provozován pronájem kompenzačních
pomůcek.

Zhodnocení
roku 2014

V roce 2014 ošetřily zdravotní sestry
Charitní ošetřovatelské služby celkem
635 pacientů. Důležitá je dostupnost
naší služby 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. V roce 2014 ve
Žďáře nad Sázavou a na pobočkách
v Novém Městě na Moravě a ve
Velkém Meziříčí provedly sestřičky
34 293 odborných zdravotních
úkonů. V domácím prostředí pacientů
ve městech, na vesnicích i samotách
vykonaly 26 514 návštěv. Přepočtený
počet pracovníků tohoto zařízení byl
10,36 a celkové náklady činily
5 228 503 Kč.
V roce 2014 nastoupily ve Žďáře nad
Sázavou dvě zdravotní sestřičky na
dohodu o provedení práce a v Novém
Městě na Moravě jedna sestřička za
odchozí sestru a sestru na mateřské
dovolené. Díky příspěvku občanského
sdružení Anaon a daru fyzické osoby
bylo zakoupeno nové služební auto
pro cesty zdravotních sester
k pacientům.

Lokalita
působnosti

Území bývalého okresu Žďár nad
Sázavou vyjma Bystřice nad Pernštejnem a okolí

Cena služby

Zdravotní služba je hrazena ze zdravotního pojištění. Pronájem kompenzačních pomůcek je zpoplatněn
dle aktuálního ceníku uvedeného na
www.zdar.charita.cz
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
seniory a osoby
nevyléčitelně
nemocné

Domácí
hospicová péče
Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil 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 zařízení
Oblastní charity Žďár nad Sázavou
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 nepřetržitě
na území okresu Žďár nad Sázavou
v domácím prostředí uživatele.

Poslání

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

8

Motto:

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

Co vám nabízíme?

Sociální služba
Odlehčovací služba registrována dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
l Doprovodíme vás na vaší obtížné cestě.
l Pomůžeme s péčí o těžce nemocného
při osobní hygieně, při použití WC.
l Pomůžeme při oblékání, svlékání, při
přesunu nemocného na lůžko nebo vozík,
při jeho samostatném pohybu v prostoru.
l Budeme nápomocni při jeho polohování
na lůžku.
l Pomůžeme podat jídlo a pití, podle
potřeby jídlo připravit.
l Nabízíme doprovod k lékaři, na úřady
l Pomůžeme při vyřízení příspěvku na péči,
úředních i jiných běžných záležitostí.
l Pomůžeme při zajištění chodu
domácnosti.
l Zůstaneme s nemocným, pokud si
pečující potřebuje zařídit osobní záležitosti
nebo si odpočinout.
Zdravotní služba
l Nabízíme odbornou zdravotní péči, kterou
vykonávají zdravotní sestry dle ordinace
lékaře.
l Lékař – specialista na léčbu bolesti
navštíví pacienta doma. Bude sledovat
jeho zdravotní stav a léčit bolest.
Psychologická péče
l Nabízíme možnost pohovořit
si s psychologem.
Duchovní péče
l Zprostředkujeme návštěvu duchovních
různých církví.
Fakultativní služba
l Zapůjčíme zdravotní a kompenzační
pomůcky.

Provozní doba

Služba je poskytována nepřetržitě
dle potřeb uživatelů.
Kontakt pro veřejnost
(Horní 22, Žďár nad Sázavou)
Pondělí–pátek 07.30–15.30 hod.
Vzhledem k terénní povaze služby je
vhodná telefonická domluva předem.

Zhodnocení
roku 2014

Prostřednictvím sociální a zdravotní
složky služby vykonaly pracovnice
Domácí hospicové péče celkem
2 054 návštěv, při nichž bylo
poskytnuto 3 089 hodin péče
55 uživatelům. Přepočtený počet
pracovníků tohoto zařízení byl 3,45
a celkové náklady činily
1 828 854 Kč.
Po celý rok 2014 naplňoval tým
pracovníků Domácí hospicové péče
nepřetržitě 7 dní v týdnu své poslání.
Personálně byl tým posílen o novou
pracovnici v sociálních službách
– pečovatelku na dohodu o provedení práce, která je v případě potřeby
připravena pečovat.
V říjnu se ve Velkém Meziříčí
uskutečnila akce „Koláč pro domácí
hospicovou péči.“ Veřejnost zde
zakoupením koláčů přispěla celkovou
částkou 3 692 Kč na činnost zařízení.

Lokalita
působnosti

Území bývalého okresu Žďár nad
Sázavou

Cena služby

Výkony zdravotní služby jsou pro
uživatele zdarma - jsou hrazeny ze
zdravotního pojištění.
Sociální služba: Výše úhrady činí
80 Kč za hodinu podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného
k zajištění uvedených úkonů. Pokud
poskytnutí úkonů netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek se řídí ceníkem
zápůjční služby, který je uveden
na www.zdar.charita.cz
Zapůjčení pomůcek je možné pouze
uživatelům služby.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
seniory a osoby
nevyléčitelně
nemocné

Charitní
pečovatelská
služba
Kontakt

Středisko bystřice nad pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel
566 551 766, 566 552 437
mobil 777 155 374
e-mail chps.bystrice@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
Pobočka Svratka
Pionýrská 370, 592 02 Svratka
mobil 774 225 400 e-mail chps.svratka@zdar.charita.cz
Pobočka Žďár nad Sázavou
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil 776 714 677 e-mail chps@zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení

Miroslav Prudký

Pečovatelská služba
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské
služby je pomáhat lidem, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a jsou odkázáni
na pomoc druhých při péči o sebe
a o svoji domácnost, aby mohli
zůstat co nejdéle ve svém domácím
prostředí.

10

Motto:

„Člověk
člověku
přístřeším.“
(Irské přísloví)

Co vám nabízíme?

l Pomůžeme vám při oblékání a svlékání,
l

l
l

l
l

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

Služby pro
veřejnost

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

Provozní doba
(platná od 1. 4. 2015)

Středisko Bystřice nad Pernštejnem
Ambulantní služba
Pondělí–neděle 07.00–15.30 hod.*
Terénní služba
Pondělí–pátek 07.00–20.00 hod.
Sobota–neděle 07.00–20.00 hod.
*Služba od 15.30 hod., dále pak
o víkendech a svátcích je poskytována
po předchozí dohodě a na základě
individuálních potřeb uživatelů.
Pobočka Žďár nad Sázavou
Terénní služba
Pondělí–neděle 07.00–20.00 hod.
Služba od 15.30 a o víkendech
a svátcích je poskytována po předchozí dohodě a na základě individuálních
potřeb uživatelů.
Pobočka Svratka
Terénní služba
Pondělí–pátek 08.00–12.30 hod.
Službu poskytujeme ve stanovené
době podle individuálních potřeb
uživatelů a po předchozí domluvě
s pracovníkem. Ve výjimečných
případech lze dohodnout poskytnutí
služby i mimo tuto dobu.

Zhodnocení
roku 2014

Pracovníci Charitní pečovatelské
služby poskytli v roce 2014 službu
262 uživatelům, což představuje
32 321 návštěv, během kterých
bylo provedeno 40 369 úkonů.
Přepočtený počet pracovníků tohoto
zařízení byl 14,11 a celkové náklady
činily 5 024 955 Kč.
Během roku došlo k nárůstu péče
v menších obcích, a tím se zvýšil
nárok na dopravu pracovníků. V listopadu byl za přispění Kraje Vysočina
a jeho Fondu Vysočiny zakoupen
osobní automobil pro pobočku
Bystřice nad Pernštejnem, čímž
se zlepšila dostupnost péče.

Cena služby
Lokalita působnosti

Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem a okolní obce obou měst do dojezdové
vzdálenosti cca 15 km, Svratka

Cena je stanovena podle aktuálního
ceníku, který je uveden na www.
zdar.charita.cz
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
seniory a osoby
nevyléčitelně
nemocné

Včela

centrum aktivizačních
služeb pro seniory

Kontakt

Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
tel
566 551 766, 566 552 437
mobil
777 155 374
e-mail
chps.bystrice@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení

Motto:

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

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.

Co vám nabízíme?
l Základní sociální poradenství
l Navázání vztahů (setkávání

seniorů, společné akce)

l Další vzdělávání (přednášky,

besedy, programy na trénování
paměti, poznávací zájezdy)
l Tvůrčí dílny (výtvarná, keramická,
malování na sklo, kulinářská)
l Zlepšení či udržení fyzické
kondice (posilovací a protahovací
cvičení)
l Smysluplné využití volného času
(hudební programy)
12

Provozní doba
Pondělí
Úterý
		
Čtvrtek
		
Pátek

08.00–12.00 hod.
08.00–11.30 hod.
12.30–15.00 hod.
08.00–11.30 hod.
12.30–15.00 hod.
08.00–12.00 hod.

Zhodnocení
roku 2014

Pracovníci Včely poskytli v roce
2014 službu 33 uživatelům. Jednalo
se o 2 706 návštěv, během kterých
bylo provedeno 3 785 úkonů.
Přepočtený počet pracovníků tohoto
zařízení byl 0,93 a celkové náklady
činily 344 213 Kč.
Mimo tradičních aktivit, kterými jsou
cvičení, výtvarné činnosti, vaření,
besedy, výlety a podzimní výstava
výrobků, se pracovnice Včely
zúčastnila vzdělávání v metodě Aliter,
jejíž součástí je alternativní výtvarné
kreslení a alternativní výtvarné modelování se šamotovou hlínou v Mezinárodním vzdělávacím centru Slepíši
v Tasově, pod vedením Š. Axmana
a za podpory Kraje Vysočina. Tuto
techniku si poté vyzkoušeli
i uživatelé Včely.

Lokalita
působnosti

Bystřice nad Pernštejnem

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
seniory a osoby
nevyléčitelně
nemocné

Domov pokojného
života nížkov
Kontakt

Nížkov 37, 592 12 Nížkov						
mobil
777 755 435, 777 755 438
e-mail
dpz.nizkov@zdar.charita.cz				
web
www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení

Anna Janů

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.

Co vám nabízíme?
l Pomoc a podporu při podání

jídla a pití, při oblékání a svlékání,
při přesunu na lůžko nebo vozík,
při pohybu po bytě
l Pomoc a podporu při osobní
hygieně, koupeli, při základní péči
o vlasy a nehty, při použití WC
l Donášku jídla, přípravu a podání
jídla, zprostředkování dovážky
obědů
14

Motto:

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

l Pomoc při úklidu a údržbě domácnosti
l Zajištění nákupů, pochůzek k lékaři, do

lékárny, na poštu, na úřady
l Praní a žehlení prádla
l Doprovázení k lékaři, na úřady a instituce
l Fakultativní službu – zajistíme dopravu
uživatele

Služby pro veřejnost

V rámci ekonomické činnosti je též provozována
pedikúra v domácnosti.

Provozní doba

1. týden v měsíci
Čtvrtek
07.00–12.00 hod.
Další tři týdny v měsíci
Úterý
13.30–15.30 hod.
Čtvrtek
07.00–14.00 hod.
Pečovatelská služba je poskytována
v terénu.
V případě nepřítomnosti lze
pečovatelku kontaktovat telefonicky.

Zhodnocení
roku 2014

V roce 2014 poskytli pracovníci
pečovatelské služby Domova
pokojného života 370 hodin péče
9 uživatelům. Uživatelé využili 901
úkonů pečovatelské služby při pomoci a podpoře v oblasti péče o svoji
osobu (osobní hygiena, koupele)
a v oblasti péče o svoji domácnost
(úklidy, nákupy, pochůzky k lékaři,
do lékárny, na úřady, praní a žehlení
prádla). Pro uživatele služby je velmi
důležitý sociální kontakt, který jim pracovníci služby zprostředkovali při 645
návštěvách v jejich domácnostech.
Přepočtený počet pracovníků tohoto
zařízení byl 0,32 a celkové náklady
činily 135 497 Kč.
V rámci komplexní péče o uživatele
pracovníci služby úzce spolupracují
s Charitní ošetřovatelskou službou,
která zabezpečuje odbornou zdravotní péči v domácnostech pacientů,
s místním duchovním, který dvakrát
ročně slouží v Domově pokojného
života mši svatou a vykonává návštěvy
na přání uživatelů v jejich bytech,
a se ZŠ Nížkov, kdy žáci připravují
pro obyvatele Domova kulturní
a tvořivý program.

Lokalita
působnosti

Nížkov a jeho místní části Špinov
a Buková

Cena služby

Cena stanovena platným
ceníkem, který je uvedený na
www.zdar.charita.cz
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
osoby s postižením a duševním
onemocněním

KLUB v 9

centrum služeb pro podporu
duševního zdraví

Kontakt

Středisko Žďár nad Sázavou
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel
566 629 319
mobil 777 756 410, 777 756 409
e-mail klubv9@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mobil 731 646 970, 731 646 773
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hornoměstská ul. (prostory NZDM Wellmez),
594 01 Velké Meziříčí
mobil 777 756 410, 731 646 773
TERÉNNÍ SLUŽBA
mob.: 731 646 970, 731 646 773
Vedoucí zařízení

Bc. Ivana Ptáčková

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 jejich
přirozeného prostředí.
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Motto:

„Bláznit
je lidské…“

Co vám nabízíme?

l Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při
l

l
l
l
l
l
l
l

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

Provozní doba

Klub v 9 - středisko Žďár nad
Sázavou, Okružní 1
Pondělí–čtvrtek 08.30–15.30 hod.
Pátek
08.30–13.00 hod.
Klub v 9 - pobočka Bystřice nad
Pernštejnem, Hornická 643
Pondělí
12.00–16.00 hod.
Středa
9.00–13.00 hod.
Klub v 9 - pobočka Velké Meziříčí,
Hornoměstská ul. bez č. p. (prostory
nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Wellmez)
Úterý *
9.00–12.00 hod.
*platné od 1. 5. 2015
Klub v 9 - terénní služba poskytována v rámci bývalého okresu
Žďár nad Sázavou
Pondělí–čtvrtek 8.00–16.00 hod.
Pátek
8.00–13.00 hod.

Zhodnocení
roku 2014

V ambulantní službě Klubu v 9 využilo
nabídky 45 uživatelů, ti zařízení
navštívili 2 366 krát, poskytnuto jim
bylo 4 794 úkonů. Terénní služby
využilo 19 uživatelů a při 317 setkáních jim bylo poskytnuto 520
úkonů. Obě formy sociální rehabilitace současně využilo 8 uživatelů.
Přepočtený počet pracovníků tohoto
zařízení byl 5,00 a celkové náklady
činily 2 381 133 Kč. Zařízení bylo
financováno Evropským sociálním
fondem prostřednictvím OP LZZ
a statním rozpočtem ČR částkou
2 326 823 Kč.

Lokalita působnosti

Území bývalého okresu Žďár nad Sázavou

Cena služby

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

1. 3. 2014 se podařilo otevřít pobočku
Klubu v 9 ve Velkém Meziříčí, která
sídlí na Hornoměstské ulici v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
Wellmez. Nově jsou poskytovány
i fakultativní služby - doprava a doprovod uživatelů. Jako každým rokem
byly uspořádány výstavy výrobků
z tvůrčích dílen uživatelů v Knihovně
M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
a nově i v Kulturním domě v Bystřici
nad Pernštejnem. Dovednosti podporované během celého roku zúročili
uživatelé na pětidenní rekondiční
pobytové akci u Hradce Králové.
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Služby pro
osoby s postižením a duševním
onemocněním

NESA

denní stacionář

Kontakt

Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel
566 522 867 (kancelář vedoucí)
566 531 148 (kancelář pracovníků)
mobil
777 155 376
e-mail
stacionar.velmez@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení

Mgr. Ing. Alena Poulová

Denní stacionář
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání

V denním stacionáři Nesa, zařízení
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytujeme služby lidem
s postižením z Velkého Meziříčí
a okolí. Prostřednictvím našich
služeb podporujeme rozvoj člověka
s postižením, jeho začlenění do
společnosti a také rodinu,
ve které žije.

Co vám nabízíme?

l Poskytujeme pomoc při podávání

jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání
speciálních pomůcek.
l Zajišťujeme svačinu, oběd
a pitný režim.
l Podporujeme získávání
komunikačních a sociálních
dovedností.
l Podporujeme upevňování pohybových 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)

l Podporujeme získávání pracovních doved-

l
l

l

l

l

ností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik
domácích prací).
Učíme naše uživatele využívat běžné služby
v okolí (obchody, solná jeskyně).
Navštěvujeme společenské akce, účastníme
se sportovních aktivit (squash, bowling),
pořádáme výlety.
Poskytujeme informace o dalších službách
a jiných formách pomoci (sociální dávky,
pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
Podáváme informace o právech osob
s postižením a pomáháme při jejich
uplatňování.
Fakultativní službu - zajišťujeme dopravu
uživatelů do stacionáře a na akce
mimo stacionář.

Provozní doba

Pondělí–pátek 06.30–16.00 hod.

Zhodnocení
roku 2014

Stacionář po celý rok navštěvovalo
25 uživatelů, z toho 5 dětí. Pro
uživatele byl během roku stacionář
otevřen 222 dnů. Nově začali službu
denního stacionáře Nesa využívat
3 uživatelé. Přepočtený počet
pracovníků tohoto zařízení byl 7,64
a celkové náklady činily
4 488 051 Kč.
Během roku se uživatelé Nesy
zúčastnili mnoha aktivit mimo
stacionář, pravidelně navštěvovali
squash, bowling, solnou jeskyni
a místní společenské akce. Dále
navštívili několik programů zahradní
terapie, které pořádalo sdružení Chaloupky. Několik uživatelů absolvovalo
kurs Axmanovy techniky modelování,
na základě kterého jedna z uživatelek
získala pracovní místo.
V lednu 2014 byla otevřena pobočka
v Bystřici nad Pernštejnem, která se
v lednu 2015 osamostatnila pod
názvem Rosa – denní stacionář
(viz strana 20).

Lokalita
působnosti
Velké Meziříčí a okolí

Cena služby

Dle aktuálního ceníku, který je
uvedený na www.zdar.charita.cz
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
osoby s postižením a duševním
onemocněním

Rosa denní stacionář
Kontakt

Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel
566 521 178
mobil
733 592 268
e-mail
stacionar.bystrice@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení

Bc. Petra Königová, DiS.

Denní stacionář
registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání

Denní stacionář Rosa poskytuje
služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního
stacionáře je podpora a rozvoj
osob s mentálním a kombinovaným
postižením, vedoucí k co největší
možné míře samostatnosti,
začlenění se do běžné společnosti
a spokojenosti uživatelů.

Co vám nabízíme?

l Poskytujeme pomoc při podávání

jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních pomůcek.
l Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný
režim.
l Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
l Podporujeme upevňování pohybových dovedností.
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Motto:

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

l Podporujeme získávání pracovních doved-

l
l
l

l

l

ností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik
domácích prací).
Učíme naše uživatele využívat běžné služby
v okolí (obchody, pošta).
Navštěvujeme společenské akce, účastníme
se sportovních aktivit, pořádáme výlety.
Poskytujeme informace o dalších službách
a jiných formách pomoci (sociální dávky,
pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
Podáváme informace o právech osob
s postižením a pomáháme při jejich
uplatňování.
Fakultativní službu – zajišťujeme dopravu
uživatelů do stacionáře a na akce mimo
stacionář.

Provozní doba

Pondělí–pátek 07.00–16.00 hod.

Zhodnocení
roku 2014

Pobočka denního stacionáře Nesa
(od 1. 1. 2015 již samostatné zařízení
nesoucí název Rosa – denní stacionář)
byla v průběhu roku otevřena pro své
uživatele 220 dní. Služby zde využilo
15 uživatelů. Ti strávili ve stacionáři
celkem 6 930,5 hodin. Přepočtený
počet pracovníků tohoto zařízení byl
5,24 a celkové náklady činily
2 787 615 Kč.
Denní stacionář byl slavnostně otevřen
29. 1. 2014. V té době byli již přijímáni
i první uživatelé služby, se kterými se
postupně začal vytvářet systém práce.
Prostory stacionáře byly dovybaveny
speciálními pomůckami. Uživatelé
začali vyrábět první výrobky, plánovat
výlety a společné akce. Služba zahájila
svoji prezentační činnost na veřejnosti.
Pracovníci stacionáře absolvovali
školení Bazální stimulace a zapojili
se do kurzu Axmanovy techniky
modelování v Tasově. V průběhu
roku se podařilo navázat spolupráci
s dobrovolnicí, která dochází
do stacionáře na muzikoterapii.

Lokalita
působnosti

Bystřice nad Pernštejnem a okolí

Cena služby

Dle aktuálního ceníku, který je
uvedený na www.zdar.charita.cz
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
osoby s postižením a duševním
onemocněním

Osobní asistence
Kontakt

Středisko Velké Meziříčí
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel
566 531 158
mobil
733 755 870
e-mail
oa.velmez@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí zařízení

Mgr. Jaroslava Pavlíčková

Osobní asistence
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání

Osobní asistence je terénní službou
Oblastní charity Žďár nad Sázavou
pro děti a dospělé s postižením
nebo dlouhodobým onemocněním.
Naším posláním je zajistit těmto lidem
podporu při naplňování jejich potřeb
v domácím nebo společenském
prostředí, aby mohli žít běžným
způsobem života.

Co vám nabízíme?

l Nabízíme péči v různých časových

intervalech, i po celý den.

l Pomůžeme s přípravou či podá-

ním jídla a pití, při oblékání
a svlékání, při přesunech na lůžko
či vozík.
l Asistujeme při osobní hygieně
a při používání WC.
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Motto:

„Je krásné
být doma
a žít
životem…“

l Můžeme zajistit úklid či nákup.
l Pomůžeme s nácvikem a upevňováním

motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností (procházky,
trénink paměti, cvičení).
l Doprovázíme do školy, do zaměstnání,
k lékaři apod.
l Pomáháme s vyřizováním běžných
záležitostí (např. poslání složenky, žádost
o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky
hrazené ze zdravotního pojištění, vyřízení
pochůzek atd.).
l Fakultativní službu – zajišťujeme dopravu.

Služby pro veřejnost
V rámci ekonomické činnosti je též provozován
pronájem kompenzačních pomůcek.

Provozní doba

Kontaktní doba pro
veřejnost (Velké meziříčí	)*
Pondělí
08.00–10.00 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
roku 2014

V roce 2014 poskytli osobní asistenti své služby 47 uživatelům,
uskutečněno bylo 6 696 návštěv
a vykonáno 20 081,5 hodin péče.
Přepočtený počet pracovníků tohoto
zařízení byl 16,44 a celkové náklady
činily 5 214 297 Kč.
Terénní služba Osobní asistence
rozšířila během roku 2014 svůj vozový
park. Díky tomu mohou být pracovníci
flexibilnější a pomáhat efektivněji tam,
kde je jejich služby třeba. Většina
pracovníků absolvovala kurz Bazální
stimulace, který jim umožnil zkvalitnit
péči a zdokonalit se v jejím poskytování.

Lokalita
působnosti

Území bývalého okresu
Žďár nad Sázavou

Cena služby

Dle aktuálního ceníku, který je
uvedený na www.zdar.charita.cz
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
děti a mládež

Ponorka

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Kontakt

Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil
777 755 436
e-mail
ponorka@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz, www.ponorka.ecn.cz
Vedoucí zařízení Mgr. Ivana Bílková (do 21. 10. 2014),
Bc. Veronika Brychtová (od 3. 11. 2014)
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 ohroženi, a přispívat ke zlepšení
kvality jejich života.

Co vám nabízíme?
l Prostor, kde platí pravidla a kde

l
l

l

l
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mají děti a mladí lidé možnost se
potkávat
Rozhovory s pracovníky o životě,
sdílení každodennosti
Pomoc a podpora v situacích, ve
kterých se dotyční nachází a hledání způsobů, jak vše zvládnout
Informace, které mohou pomoci
uvědomit si včas rizika svého
jednání
Aktivity pro smysluplné trávení
volného času

Motto:

„Na cestě
mladých
k dospělosti...“

Provozní doba

Nízkoprahový klub
1. stupeň ZŠ
Pondělí
12.30–16.30 hod.*
Úterý
12.30–15.00 hod.
Čtvrtek
12.30–15.00 hod.
2. stupeň ZŠ, SŠ,
mladí lidé do 20 let
Pondělí
17.00–19.30 hod.
Úterý
15.30–18.30 hod.
Středa
17.00–18.30 hod.*
Čtvrtek
15.30–18.30 hod.
Pátek
13.00–16.00 hod.
Terénní sociální práce
Společné pro obě skupiny
Středa
14.00–17.00 hod.
* v letním období může být zaměněno
za terénní sociální práci
Po předchozí domluvě je možné
poskytnout službu individuálně i mimo
uvedenou provozní dobu.

Zhodnocení
roku 2014

V roce 2014 jsme poskytli službu
97 mladým lidem v rozsahu 5 351
výkonů. Mládež navštívila Ponorku
celkově 2 749 krát. Přepočtený
počet pracovníků tohoto zařízení byl
2,78 a celkové náklady činily
1 345 871 Kč.
Nízkoprahovému zařízení se v roce
2014 podařilo rozšířit cílovou skupinu
o žáky 1. stupně základních škol.
S ohledem na potřeby uživatelů se
změnila i otevírací doba. Ponorka
začala nově poskytovat klub pro
mladší (1.–5. třída základní školy)
a pro starší (6.–9. třída základní
školy, střední školy a mladí lidé
do 20 let).

Lokalita
působnosti
Žďár nad Sázavou

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
děti a mládež

Nadosah

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Kontakt

Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mobil
777 755 437
e-mail
nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz, www.nadosah-nzdm.cz
Vedoucí zařízení Marie Německá

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.

Co vám nabízíme?
l Podmínky pro společensky

přijatelné trávení volného času

l Možnost zdokonalovat zručnost,

schopnost komunikovat a být
v pohodě
l Pomoc s přípravou na vyučování
l Pomoc při vyřizování běžných
záležitostí na úřadech, ve škole,
při kontaktu s rodinou a při dalších situacích, které mohou být
obtížné
l Bezpečný prostor a čas sám
pro sebe
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Motto:
„Hledám
svou
cestu...“

Provozní doba

Mladší (10-14 let)
Pondělí
13.30–16.00 hod.
Úterý
13.30–17.00 hod.
		
(streetwork)
		
17.30–19.00 hod.
		
(klub)
Středa
16.30–19.00 hod.
Čtvrtek
13.30–16.00 hod.
Pátek
13.30–17.00 hod.
Starší (15-20 let)
Pondělí
16.30–19.00 hod.
Úterý
13.30–17.00 hod.
		
(streetwork)
		
17.30–19.00 hod.
		
(klub)
Středa
13.30–16.00 hod.
Čtvrtek
16.30–19.00 hod.
Pátek
16.00–18.30 hod.

Zhodnocení
roku 2014

V roce 2014 jsme poskytli službu
128 mladým lidem od 10 do 20 let
v rozsahu 4 303 výkonů. Mládež
navštívila Nadosah celkově 2 228
krát. Přepočtený počet pracovníků
tohoto zařízení byl 2,96 a celkové
náklady činily 1 194 316 Kč.
Zásadním počinem ke zvýšení
kvality poskytovaných služeb bylo
snížení věkové hranice cílové skupiny
uživatelů na 10 let a rozdělení provozní
doby pro skupinu mladších (10–14 let)
a starších uživatelů (15–20 let).
Významnou skutečností pro Nadosah je i stabilní skupina aktivních
dobrovolníků z řad uživatelů, kteří se
podílejí na přípravách většiny akcí.

Lokalita
působnosti

Bystřice nad Pernštejnem

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
děti a mládež

WELLMEZ

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Kontakt

Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí
mobil
731 626 116
e-mail
wellmez.velmez@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz, www.wellmez.cz
Vedoucí zařízení Jiří Dvořák, DiS. (do 31. 12. 2014),
Bc. Martina Horníčková, DiS. (od 12. 1. 2015)

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 a Velké Bíteši, kteří
se ocitli v nepříznivé životní situaci
nebo jsou jí ohroženi, a přispívat ke
zlepšení kvality jejich života.

Co vám nabízíme?
l Prostor, kde platí jasná pravidla

l

l

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

Motto:

„Cestou
necestou...“

Provozní doba

Velké meziříčí
Nízkoprahový klub
Pondělí
13.00–15.00 hod.
Úterý
13.30–19.00 hod.
Středa
13.30–18.30 hod.
Čtvrtek
13.30–19.00 hod.
Pátek
12.30–15.30 hod.
Terénní sociální práce
Pondělí
15.00–18.00 hod.
Středa
12.30–13.30 hod.
Konzultace pro rodiče
Pondělí
15.00–16.00 hod.
		
(sudé týdny)
Středa
08.00–09.00 hod.
		
(liché týdny)
Individuální práce s uživateli
Po předchozí domluvě
Velká bíteš
Terénní sociální práce
(zimní režim, listopad-březen)
Úterý
13.00–16.00 hod.
Čtvrtek
13.00–16.00 hod.
Terénní sociální práce
(letní režim, duben-říjen)
Úterý
13.00–16.00 hod.
Čtvrtek
15.00–19.00 hod.

Zhodnocení
roku 2014

V roce 2014 využilo služeb Wellmezu 95 uživatelů, bylo uskutečněno
1 531 kontaktů a 3 847 výkonů.
Přepočtený počet pracovníků tohoto
zařízení byl 2,59 a celkové náklady
činily 1 269 935 Kč.
Rok 2014 byl pro zařízení rokem větších změn. Podařilo se rozjet terénní
sociální práci ve Velké Bíteši, která
měla úspěch a bude pokračovat
i nadále. Ke konci roku došlo k obměně v týmu. Zároveň nastoupila nová
vedoucí pracovnice.

Lokalita
působnosti

Velké Meziříčí a Velká Bíteš

Cena služby

Služba je poskytována zdarma.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Služby pro
děti a mládež

Centrum PREVENCE
oblastní charity Žďár nad Sázavou

Kontakt

Horní 22, Žďár nad Sázavou
mobil
777 755 658
e-mail
prevence@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz, www.prevence-ochzr.cz
Vedoucí zařízení Bc. Jana Lacinová, Dis. (do 30. 9. 2014),
Mgr. Stanislava Kubíková (od 1. 10. 2014)

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

Co vám nabízíme?
l Realizaci programů školské

všeobecné primární prevence
a školské selektivní primární
prevence rizikového chování
l Pořádání adaptačních kurzů
l Poradenskou činnost pro děti
a mládež
l Konzultace na školách
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Motto:

„Hledám
svou cestu
k dospělosti“

Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07.00–15.30 hod.
07.00–15.30 hod.
07.00–17.00 hod.
07.00–15.30 hod.
07.00–14.00 hod.

Přímá práce – realizace
programů
Pondělí–pátek 08.00–14.00 hod.

Zhodnocení
roku 2014

V roce 2014 realizovalo Centrum
prevence OCH ZR celkem 207
programů školské primární prevence,
což zahrnuje 157 tříd na ZŠ a SŠ na
Žďársku, Velkomeziříčsku a Bystřicku.
Lektoři se setkali s 3 658 žáky a studenty a v přímé práci s nimi odpracovali 725 hodin. Dvoudenních adaptačních kurzů se konalo 6 s celkovým
počtem dětí 166, jednodenních pak
12 s počtem žáků 240. Přepočtený
počet pracovníků tohoto zařízení byl
3,65 a celkové náklady činily
1 239 787 Kč.
Důležitým mezníkem roku 2014
bylo získání certifikace na programy
školské všeobecné primární prevence,
kde pracovníci nově požádali
o certifikaci programů pro 1. stupně základních škol a na programy
školské selektivní primární prevence.
Poslední jmenované programy se zaměřují na třídní kolektivy, kde je podezření na rizikové chování nebo takové
chování hrozí, či je již rozvinuto, a je
nutné pracovat se třídou intenzivněji.
Snahou Centra prevence je pomoci
škole hledat takové cesty k řešení, které budou ku prospěchu
dané skupiny.

Lokalita
působnosti

Území bývalého okresu Žďár nad
Sázavou

Cena služby

Cena programu je umístěna
na webových stránkách prevence
www.prevence-ochzr.cz
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Prorodinné
služby

Kopretina

centrum pro rodiče s dětmi

Kontakt

Středisko Radešínská Svratka
Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
mobil 		
732 126 905
e-mail 		
kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz
web 		
www.zdar.charita.cz
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mobil 731 130 776 e-mail kopretina.bystrice@zdar.charita.cz
POBOČKA RADOSTÍN NAD OSLAVOU
594 44 Radostín nad Oslavou 86
mobil 732 126 905 e-mail kopretina.radostin@zdar.charita.cz
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
mobil 777 183 388
e-mail kopretina.velmez@zdar.charita.cz
POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil 731 130 775
e-mail kopretina1@zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení 		

Poslání

Mgr. Zdenka Šrámková

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.
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Motto:

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

Co vám nabízíme?
l Poradenství v prorodinné oblasti

l
l
l
l

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

Zhodnocení roku 2014

V loňském roce využilo pět poboček centra
Kopretina a poradenství v prorodinné oblasti
996 rodin, což je 11 964 kontaktů rodičů
a 13 749 kontaktů dětí, celkem 25 713
kontaktů. Realizováno bylo 2 218 vzdělávacích, tréninkových, psychosociálních aktivit
a prorodinných programů, které podporují
fungující rodinu, zvyšují rodičovské kompetence,
odpovědnost a působí proti negativním jevům
v rodině. Přepočtený počet pracovníků v rámci
tohoto zařízení byl 9,65 a celkové náklady činily
2 923 961 Kč.
Na podzim roku 2014 oslavila Kopretina
v Radešínské Svratce desetileté výročí pod
křídly Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
V rámci narozeninové oslavy proběhl bohatý
program pro rodiny s koncertem Evy Henychové
a děkovnou mší svatou.

Provozní doba

Radešínská Svratka
Pondělí
08.00–13.00 hod.
		
15.00–18.00 hod.
		
19.00–22.00 hod.
		
(1x za 14 dní)
Úterý
08.00–13.00 hod.
		
14.00–18.00 hod.
Středa
08.00–10.00 hod.
		
(dle tel. hovoru)
Čtvrtek
08.00–13.00 hod.
		
14.00–18.00 hod.
Bystřice nad Pernštejnem
Pondělí
08.00–13.00 hod.
		
14.00–18.00 hod.
Úterý
08.00–13.00 hod.
Středa
08.00–13.00 hod.
		
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek
08.00–13.00 hod.
		
14.00–18.00 hod.
Velké Meziříčí
Pondělí
08.00–13.00 hod.
		
14.00–17.30 hod.
Úterý
08.00–13.00 hod.
Středa
08.00–13.00 hod.
Čtvrtek
08.00–13.00 hod.
Pátek
08.00–12.00 hod.
Radostín nad Oslavou
Pondělí
08.00–13.00 hod.
Středa
08.00–18.00 hod.
Pátek
08.00–13.00 hod
Žďár nad Sázavou
Pondělí
08.00–13.00 hod.
		
15.00–18.00 hod.
Úterý
08.00–13.00 hod.
		
14.00–17.00 hod.
Středa
08.00–13.00 hod.
		
15.00–18.00 hod.
		
19.00–22.00 hod.
		
(dle programu)
Čtvrtek
08.00–13.00 hod.
		
15.00–17.00 hod.
Provozní doba se přizpůsobuje aktuální
nabídce prorodinných služeb, zejména
víkendovým akcím a programům.

Lokalita
působnosti

Radešínská Svratka, Bystřice nad
Pernštejnem, Radostín nad Oslavou,
Velké Meziříčí, Ždár nad Sázavou

Cena služby

Dle aktuálního ceníku umístěného na
webu www.zdar.charita.cz
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Prorodinné
služby

Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Kontakt

Horní 22, Žďár nad Sázavou
mobil
733 741 566
e-mail
sas@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení Mgr. Kateřina Šouláková (do 14. 5. 2014),
Petra Válková, DiS. (od 15. 5. 2014)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

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
situace, kterou rodiny nedokáží samy
překonat.

Co vám nabízíme?
l Podporu v péči o dítě a jeho

zdravý a přirozený vývoj

l Pomoc při výchově dětí, přípravě

do školy

l Doprovod na úřady, ve školských

zařízeních a jiných institucích

l Podporu při vedení domácnosti

a hospodaření s finančními
prostředky
l Pomoc při vyřizování sociálních
dávek, zprostředkování další
pomoci aj.
l Fakultativní službu - dopravu
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Motto:

„Podaná
ruka je půl
mostu.“

Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12.00–17.00 hod.
10.30–16.30 hod.
09.00–17.00 hod.
09.00–16.00 hod.
09.00–11.00 hod.

Ve výjimečných případech lze
dohodnout poskytnutí služby
i mimo tuto dobu. Nutný
telefonický kontakt předem.

Zhodnocení
roku 2014

V roce 2014 poskytovaly pracovnice
Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi svou péči ve 29 rodinách ždárského okresu. Jednalo se
o 114 rodinných příslušníků.
V terénu bylo poskytnuto 1 174
hodin přímé péče. Přepočtený počet
pracovníků v rámci tohoto zařízení byl
1,89 a celkové náklady činily
706 426 Kč.
Jednou ze zásadních změn roku
2014 byl nástup nové vedoucí.
Díky benefičnímu koncertu
Muzikanti dětem mohl být zakoupen
velmi potřebný automobil, kterým
se pracovnice „SASky“ dostanou
efektivněji do rodin.

Lokalita
působnosti

Území bývalého okresu Žďár nad
Sázavou

Cena služby

Sociální služba je poskytována zdarma. Fakultativní služba je zpoplatněna dle ceníku umístěného na
www.zdar.charita.cz
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Ostatní

Kambala

dobrovolnické centrum

Kontakt

Středisko Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil
777 755 444
e-mail
dc@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz, www.kambala.zdarsko.cz
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
Vedoucí zařízení

Mgr. Michaela Kuchtová (do 31. 1. 2014),
Veronika Dobrovolná (od 1. 2. 2014)

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.

Co vám nabízíme?

l Pomoc v zařízeních Oblastní charity

Žďár nad Sázavou a spolupracujících
organizacích (dobrovolníci pomáhají
dle potřeby v jednotlivých zařízeních,
a to pravidelně či jednorázově)
l Ostatní pomoc (dobrovolníci pomáhají
s organizováním Tříkrálové sbírky, při
jednorázových charitních akcích, v případě potřeby při živelných pohromách)
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Motto:

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

Humanitární pomoc

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 (např. vysílání
pracovníků či dobrovolníků do postižených
oblastí; uspořádání humanitární sbírky).

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 2014
spolupRacovalo s:

l Domovem pro seniory ve Velkém Meziříčí,
l Sociálními službami Města Velké Meziříčí,
l Občanským sdružením Ječmínek Žďár

nad Sázavou,

l Seniorpenzionem FIT Žďár nad Sázavou,
l Domovem pro seniory Žďár nad Sázavou,
l Kontaktním a poradenským centrem

Zhodnocení
roku 2014

V roce 2014 působilo v dobrovolnickém centru 2 011 dobrovolníků. 55
osob pravidelně docházelo do zařízení
Oblastní charity Žďár nad Sázavou
a 43 do spolupracujících organizací.
Pod záštitou dobrovolnického centra se konaly i jednorázové akce, na
kterých se podílelo svou činností 208
dobrovolníků. Nedílnou součástí
dobrovolnických činností jsou také
aktivity sbírkového charakteru.
Těch se v roce 2014 zúčastnilo 1 705
ochotných lidí. Dobrovolníci společně
odpracovali 12 225 hodin, kdy byli
nápomocni nejen při zvýšení kvality
v sociálních službách. Dobrovolníci
fungující pod dohodou odpracovali
v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou
1 931 hodin, ve spolupracujících
organizacích 1 268 hodin, jednorázoví dobrovolníci odvedli 574 hodin
a v rámci Tříkrálové sbírky zhruba
8 452 hodin. Současně se podařilo
zaškolit nové dobrovolníky a v rámci
projektu „Mládí v akci“ připravit kulturní
programy pro děti, duševně nemocné
i seniory. Těch bylo celkem 25. Nadále se daří spolupracovat s dalšími
sociálními organizacemi v okrese.
Přepočtený počet pracovníků v rámci
tohoto zařízení byl 1,044 a celkové
náklady činily 577 936 Kč.

Spektrum Žďár nad Sázavou,

l Domovem Kamélie Křižanov.

Lokalita
působnosti

Žďár nad Sázavou, Bystřice nad
Pernštejnem, Velké Meziříčí
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Tříkrálová sbírka
Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil 777 755 444
e-mail dc@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz, www.kambala.zdarsko.cz
Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Mgr. Michaela Kuchtová (do 31. 1. 2014),
Veronika Dobrovolná (od 1. 2. 2014)

Dobročinná sbírka, do které se zapojuje stále větší množství dobrovolníků, je organizovaná
po celé České republice každý rok ve dnech 1. – 14. ledna. Poprvé byla sbírka zorganizována v olomoucké arcidiecézi v roce 2000. Následně se rozšířila do všech diecézních charit.
V roce 2001 byla organizována také v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou. Zde ji každoročně
zaštiťuje Kambala - dobrovolnické centrum. Vykoledované finanční prostředky pomáhají
potřebným v oblasti, kde působí žďárská Charita.
Prostřednictvím jednotlivých oblastních charit
se organizátoři sbírky snaží:
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%
Tříkrálová sbírka roku 2014 podpořila následující projekty:
l Rekondiční pobytovou akci uživatelů Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví
l Zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku
l Humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny
l Terénní služby Osobní asistence, Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské
služby, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, a to nákupem automobilů pro
zkvalitnění a rozšíření služeb
l Rozvoj služby Osobní asistence – dokrytí provozních nákladů
l Fond pomoci lidem v nouzi
l Dobrovolnické centrum Kambala
Zhodnocení sbírky 2014
V Tříkrálové sbírce roku 2014 vykoledovali dobrovolníci 2 522 626,60 Kč. Celkem bylo rozdáno 435 kasiček, z nichž bylo využito 397 kusů. V kasičce Tříkrálové skupinky pana Bohuslava
z Kundratic byla schována rekordní částka 22 110 Kč. Průměr na kasičku činil 6 354 Kč.
Do sbírky bylo zapojeno 1 705 dobrovolníků, kteří v terénu koledovali zhruba 8 452 hodin.
Velmi děkujeme dárcům a koledníkům
a všem dalším spolupracovníkům,
kteří se do Tříkrálové sbírky roku 2014
zapojili. Jsme vděční za jejich ochotu,
vstřícnost i trpělivost a za každý tón
koledy „My tři králové jdeme k vám…“,
jejíž slova se nesčetněkrát nesla
našimi městy a obcemi.
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Postní almužna
Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil 777 755 444
e-mail dc@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
Koordinátorka Postní almužny 2014
Veronika Dobrovolná

Postní dobu roku 2014 opět obohatila možnost návratu ke starobylé postní tradici – almužně. Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohli vložit do tzv. postniček. Tyto
prostředky poté místní farnost prostřednictvím Charity použila na pomoc potřebným. Součástí
Postní almužny 2014 byla i soutěž o nejkrásnější postničku.
Podpora projektů Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Podpora služby Osobní asistence............................................................................13 665 Kč
Podpora rodin v nouzi v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.........3 561 Kč
Podpora seniorů v Domově pokojného života Nížkov....................................................256 Kč
Podpora osob v mimořádné životní situaci.................................................................9 931 Kč
Ostatní projekty
Pomoc cizincům a uprchlíkům (DCHB Celzus)..............................................................256 Kč
Zhodnocení Postní almužny 2014
Ve 118 schránkách se ukrývalo 27 669 Kč.

Pán Bůh zaplať za Vaše štědré dary!
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Ekonomická činnost
Oblastní charita Žďár nad Sázavou nabízí rovněž ekonomickou činnost:

Pronájem kompenzačních
pomůcek pro veřejnost

Provozovny: Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou
K pronájmu nabízíme: lůžka a příslušenství, pomůcky k přesunu a pohybu, pomůcky k přesunu imobilní osoby, polohovací pomůcky, pomůcky k osobní hygieně, speciální pomůcky.
Seznamy kompenzačních pomůcek jsou uvedeny na www.zdar.charita.cz

Pedikúra pro veřejnost

Provozovna: Bystřice nad Pernštejnem
Terénní služba: Bystřice nad Pernštejnem a okolí, Žďár nad Sázavou a okolí, Nížkov a okolí
Přepočtený počet pracovníků v rámci ekonomické činnosti byl 0,48. Celkové náklady činily
494 685 Kč a celkové příjmy 580 483 Kč.

POmoc lidem v nouzi
Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil 777 755 469
e-mail jana.kincova@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
Koordinátorka Mgr. Jana Kincová Křížková

Oblastní charita Žďár nad Sázavou rovněž poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní
nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami nebo pomocí nejbližšího
okolí. Jedná se zejména o nákup základních potravin, léků a hygienických potřeb.
Lidé, kteří pomoc potřebují, se obracejí na určené pracovníky ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí. Pomoc je poskytnuta na základě proběhlého šetření
a za splnění stanovených podmínek.
V roce 2014 byla poskytnuta pomoc 53 žadatelům v nouzi a jejich blízkým. Skrze další služby žďárské Charity pomohli pracovníci řešit nepříznivou sociální situaci 8 rodinám s dětmi.
Dále byla pomoc poskytnuta klientům Azylové ubytovny pro muže ve Žďáru nad Sázavou
a Azylového domu pro matky (otce) s dětmi Ječmínek.
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Duchovní péče
Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil 736 256 286
e-mail lenka.sustrova@zdar.charita.cz
web
www.zdar.charita.cz
Duchovní asistent Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Mgr. Jakub Holík
Pastorační asistentka
Mgr. Lenka Šustrová

Oblastní charita Žďár nad Sázavou vychází z křesťanských hodnot (víra, naděje a láska).
Tyto hodnoty se snaží rozvíjet prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávací setkání
jsou vedena spolupracujícím knězem, tj. duchovním asistentem, a dalšími duchovními.
Setkání byla v roce 2014 rozdělena dle cílových skupin, se kterými pracovníci Charity pracují,
a věnovala se hraničním situacím v oblasti křesťanské etiky a morálky.
Zhodnocení za rok 2014
V roce 2014 bylo zrealizováno 9 setkání pro pracovníky, kterých se zúčastnilo 203 osob.
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Poděkování
Děkujeme institucím za poskytnutou
finanční podporu.
		

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

l Úřady měst, městysů a obcí, které se

l
l
l
l
l
l
l
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podílejí na financování provozu Oblastní
charity Žďár nad Sázavou (Horní
Libochová, Počítky, Netín, Nížkov,
Radešínská Svratka, Radostín nad
Oslavou, Rozsochy, Řečice, Křižanov,
Měřín, Nové Sady, Nová Ves u Nového
Města na Moravě, Polnička, Štěpánov
nad Svratkou, Ruda, Nové Dvory, Vír)
Úřad práce České republiky
Fond Vysočiny Kraje Vysočina
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Děkujeme všem firemním dárcům
a organizacím za finanční a materiální
podporu.
l Církev Ježíše Krista svatých

posledních dnů

l Dvořák – TRUCKS – SERVIS, s. r. o.,
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Velké Meziříčí
Enpeka, a. s., Žďár nad Sázavou
GALATEK, a. s., Ledeč nad Sázavou
G3 Czech, s. r. o., Pikárec
Jeřábkova pekárna, s. r. o., Velká Bíteš
Lesní a rybochovné hospodářství,
s. r. o., Velké Meziříčí
Muzikanti dětem, Velké Meziříčí
Nadační fond Albert – Kávomaty
pomáhají 2014
Organizační kancelář, s. r. o.,
Žďár nad Sázavou
Projektové a inženýrské služby,
Nové Veselí
REONTECH CZ, s. r. o., Nedvědice
Stone Hearth CZ, s. r. o., Bystřice
nad Pernštejnem

Naše díky za finanční dary a věcné dary
patří všem uvedeným osobám.
Hana Cichrová, JUDr. Marie Cupalová,
Ing. Bohdana Jarošová, Jana Krčálová,
Alena Mužátková, Ing. Milan Pelikán,
MUDr. Hana Strížová, Stanislav Rolinek
Naše poděkování patří rovněž fyzickým
či právnickým osobám, které na této
stránce nechtěly být uvedeny.
Děkujeme všem, kteří se významně podílejí na pomoci a spolupráci s Oblastní
charitou Žďár nad Sázavou.
l Členové pracovní skupiny

NZDM NUTS II. JV

l Dům kultury, Žďár nad Sázavou
l Dům zdraví, Velké Meziříčí
l Farnosti, které spolupracují s Oblastní

charitou Žďár nad Sázavou

l Firma Agria Drásov, s. r. o., Bystřice

nad Pernštejnem

l Firma Vertik, a. s., Žďár nad Sázavou

l Hudební skupiny ClubCrew, Amater,
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

The Moribundus
Hudební skupina Žalozpěv
Chaloupky, o.p.s. – středisko ekologické
výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí
Informační centra všech
spolupracujících měst
Kabelová televize Vysočina,
Žďár nad Sázavou
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou
Biskupské gymnázium,
Žďár nad Sázavou
Klub důchodců, Bystřice
nad Pernštejnem
Komorní sbor C-VOX, Žďár nad Sázavou
Koordinační uskupení NNO Vysočiny
Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem
Lékaři, kteří spolupracují s Oblastní
charitou Žďár nad Sázavou
Liga vozíčkářů, Velké Meziříčí
Mateřské, základní a střední školy
v okrese Žďár nad Sázavou
Městská policie, Žďár nad Sázavou
Muzikanti dětem, Velké Meziříčí
Obecní úřady, které spolupracují
s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou
v rámci Tříkrálové sbírky
Pedagogicko-psychologická poradna,
Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba,
Žďár nad Sázavou

l Policie České republiky
l Psychiatrická nemocnice,
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

l

Havlíčkův Brod
Psychiatrická nemocnice, Jihlava
Nemocnice Nové Město na Moravě
Portimo, o. p. s., Nové Město na Moravě
Sdružení Slepíši, Tasov
Smyčcový orchestr N. Kyjovského
při ZUŠ, Bystřice nad Pernštejnem
Sociální služby spolupracujících měst
Taneční skupina Dance style,
Bystřice nad Pernštejnem
Rádia: Český rozhlas Region, Proglas
Redakce místních tiskovin: Bystřicko,
Hit magazín, Jihlavské listy, Novinky,
Noviny žďárské radnice, Novoměstsko,
Velkomeziříčsko, Zpravodaj Město Velká
Bíteš, Žďárský deník, Žďárský
zpravodaj, 5+2
Vedení Polikliniky Žďár nad Sázavou
a Bystřice nad Pernštejnem
Úřad práce – Informační a poradenské
středisko Žďár nad Sázavou
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
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Zpráva o hospodaření
za rok 2014
Rozvaha		

AKTIVA
k 31. 12. 2013 (Kč)
k 31. 12. 2014 (Kč)
Stálá aktiva
18 853 573
18 280 124
Oběžná aktiva
9 391 975
10 137 160
z toho: zásoby
8 636
39 065
krátkodobé pohledávky
1 596 407
1 670 644
finanční majetek
7 786 932
8 427 451
Přechodné účty aktiv
624 264
310 720
CELKEM
28 869 812
28 728 004
				
PASIVA
k 31. 12. 2013 (Kč)
k 31. 12. 2014 (Kč)
Vlastní jmění
25 675 346
26 366 623
z toho: základní kapitál
23 338 192
23 690 148
kapitálové fondy
771 834
800 777
hospodářský výsledek z minulých let
1 565 320
1 875 698
Hospodářský výsledek za běžné období
310 377
103 779
Krátkodobé závazky
2 315 713
2 075 542
Dlouhodobé závazky
387 530
0
Přechodné účty pasiv
180 846
182 060
CELKEM
28 869 812
28 728 004

			

Příjmy

PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ 		
(Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 		
8 863 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor rodinné politiky		
1 291 552
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 		
246 700
Ministerstvo vnitra		
20 000
Úřad práce 		
673 693
Kraj Vysočina 		
5 764 200
Městské a obecní úřady 		
5 881 800
Evropské fondy 		
2 326 823
Nadace a granty		
5 000
Tržby za vlastní výkony 		
10 528 412
Dary a sbírky 		
888 754
Ostatní výnosy		
799 880
CELKEM 		
37 289 814
			

Náklady

NÁKLADY PODLE DRUHU		
Materiál 		
Energie 		
PHM 		
Opravy a udržování 		
Cestovné 		
Služby 		
Mzdy a odvody na soc. a zdr. poj. 		
Odpisy 		
Ostatní náklady 		
CELKEM 		
Hospodářský výsledek 		
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(Kč)
2 646 902
1 100 718
874 787
257 963
260 119
2 620 500
26 966 557
1 606 404
852 085
37 186 035
103 779
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Diecézní charita Brno

OBLASTNÍ CHARITA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon 566 626 040
mobil 739 344 056
e-mail ochzr@zdar.charita.cz
web www.zdar.charita.cz
IČ 44 99 02 60
bank. spojení ČSOB a. s. č. ú. 110889787/0300
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, mob.: 777 755 435
tel.: 566 626 041, e-mail: chos@zdar.charita.cz
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 739 389 244, e-mail: dhp@zdar.charita.cz
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, mob.: 777 155 374
tel.: 566 551 766, e-mail: chps.bystrice@zdar.charita.cz
VČELA – CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, mob.: 777 155 374
tel.: 566 551 766, e-mail: chps.bystrice@zdar.charita.cz
DOMOV POKOJNÉHO ŽIVOTA NÍŽKOV
Nížkov 37, 592 12 Nížkov, mob.: 777 755 438, 777 755 435
e-mail: dpz.nizkov@zdar.charita.cz
KLUB V 9 – CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, mob.: 777 756 410
tel.: 566 629 319, e-mail: klubv9@zdar.charita.cz
NESA – DENNÍ STACIONÁŘ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí, mob.: 777 155 376
tel.: 566 531 148, e-mail: stacionar.velmez@zdar.charita.cz
ROSA – DENNÍ STACIONÁŘ
Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, mob.: 733 592 268
tel.: 566 521 178, e-mail: stacionar.bystrice@zdar.charita.cz
OSOBNÍ ASISTENCE
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí, mob.: 733 755 870
tel.: 566 531 158, e-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz
PONORKA – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 436, e-mail: ponorka@zdar.charita.cz
NADOSAH – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 777 755 437, e-mail: nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
WELLMEZ – NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 731 626 116, e-mail: wellmez.velmez@zdar.charita.cz
CENTRUM PREVENCE OBLASTNÍ CHARITY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 658, e-mail: prevence@zdar.charita.cz
KOPRETINA – CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI
592 33 Radešínská Svratka 11
mob.: 732 126 905, e-mail: kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 733 741 566, e-mail: sas@zdar.charita.cz
KAMBALA – DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 444, e-mail: dc@zdar.charita.cz

