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.
n Uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli.
n Zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb.
n
n
n
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ÚvoDní
sLovo

Milí přátelé,
srdečně Vás zdravím a vítám při čtení Výroční zprávy
Oblastní charity Žďár nad Sázavou za rok 2016.
Na stránkách této zprávy již tradičně naleznete přehled důležitých událostí loňského roku
v naší organizaci, základní informace o jednotlivých zařízeních, službách a dalších činnostech. Najdete zde též zprávu o hospodaření naší organizace a přehled institucí, firem
i dárců, kteří naši činnost v minulém roce podpořili.
Minulý rok byl pro nás mimo jiné rokem práce na tvorbě nové strategie Diecézní charity
Brno, jejíž součástí Oblastní charita Žďár nad Sázavou je. Charita se za dobu svého
působení velmi rozrostla a poskytuje celou řadu služeb různým cílovým skupinám. Nová
strategie klade velký důraz na pomoc těm opravdu nejpotřebnějším. Plánujeme vytvoření
tzv. Charitní záchranné sítě, jenž bude poskytovat rozmanitou pomoc potřebným, kteří se
na ni obrátí a zároveň bude potřebné i aktivně vyhledávat. Zde bude jistě nutná spolupráce s obecními úřady, starosty malých obcí, úřady práce, farnostmi, kněžími apod. Mnozí
z výše jmenovaných tuto aktivitu vítají a považují ji za velmi důležitou. To mě těší a pevně
věřím v dobrou vzájemnou spolupráci. Dalším cílem strategie je rozvoj lidských zdrojů,
nastavení nových možností získávání finančních prostředků, jak pro podporu Charitní
záchranné sítě, tak dalších důležitých aktivit naší Charity. V letošním roce a v letech nadcházejících se budeme snažit tuto novou strategii postupně zavádět do praxe.
Zároveň bych chtěla této příležitosti využít k velkému poděkování všem mým kolegům za
jejich práci. Právě každý z nich svým dílem vytváří obraz naší organizace a je pro ni velmi
důležitý. Díky Vám! Dále chci poděkovat všem dobrovolníkům za nezištnou pomoc, všem
našim podporovatelům, kteří nás podporují finančně či formou hmotné pomoci a díky
všem, kteří nám napomáhají modlitbou a duchovní službou.
Děkuji.
Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
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vÝznaMnÉ uDáLosti
roku 2016
leden

1.–14.1.
2. 1.
10. 1.
12. 1.
17. 1.
22. 1.
24. 1.

únor

9. 2.

Masopustní odpoledne v centru Včela

břeZen

1. 3.
7. 3.

Sloučení Domova pokojného života Nížkov s Charitní pečovatelskou službou
Návštěva brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, zřizovatele
Diecézní charity Brno
„Jaro vítej“ - výstava výrobků z tvůrčích dílen Klubu v 9 v Knihovně
M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Zajištění zdravotní služby při Pašijových hrách ve Žďáře nad Sázavou
Promítání filmu „Zachraňte Edwardse“ a následná beseda
v denním stacionáři Nesa

14.–26. 3.
22. 3.
30. 3.

duben

3. 4.
12.–15. 4.
14. 4.
18. a 20. 4.
21. 4.
23. 4.
27. 4.

květen

10.–12. 5.
13. 5.
13. 5.–27. 6.
14. 5.
15. 5.
20. 5.
21. 5.
28. 5.
29. 5.

červen

11. 6.
11. 6.
11. 6.
13. 6.
23. 6.
24. 6.
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Tříkrálová sbírka 2016 pod záštitou Kambaly – dobrovolnického centra
Požehnání koledníků biskupem brněnským na Petrově
VIII. Tříkrálový koncert v Brně
Kulatý stůl ve spolupráci Centra prevence a Základní školy Nížkov
X. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě
Music 4 Charity – akce s charitativním přesahem v klubu Angles
ve Žďáře nad Sázavou na podporu NZDM Ponorka
Návštěva poslance Poslanecké sněmovny MUDr. Víta Kaňkovského
v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou

Zajištění zdravotní služby sester Charitní ošetřovatelské služby na Pouti
k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích
Zapojení denního stacionáře Nesa a Rosa a NZDM Nadosah do akce
„Čistá Vysočina“
Setkání farních charit ve Žďáře nad Sázavou
Návštěva Muzea Nové generace uživateli NZDM Ponorka
Oslava 10. výročí bystřického centra pro rodiče s dětmi Kopretina
První míle do Rosy – setkání dárců finanční sbírky Harley-Davidson Club Praha
Beseda Centra prevence s rodiči dětí Základní školy Štěpánov nad Svratkou
Inspekce poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Nesa
Setkání NZDM Nadosah s vedením města Bystřice n. P. a sociálním odborem
Kampaň „Pepo, to je dost, žes nás taky jednou vyvez!“ na podporu
dopravy uživatelů do denního stacionáře Rosa a Nesa
Tvořivá dílna NZDM Ponorka na Fler trhu ve Žďáře nad Sázavou
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
na Svatojánské pouti na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou
Účast Ponorky NZDM na Žďárálesu ve Žďáře nad Sázavou
Charitativní prodej chřestu na farmářských trzích ve Žďáře nad Sázavou
Benefiční koncert Muzikanti dětem ve Velkém Meziříčí podpořil služby
denní stacionář Nesa, Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Účast NZDM Nadosah na Dni dětí na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
Účast žďárské Charity na Dni Žďáru
Zajištění zdravotní služby sester Charitní ošetřovatelské služby
při Mimořádné pouti k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích
Charitní fotbalový turnaj ve spolupráci s SK Bystřice nad Pernštejnem
Dětský den s centrem Kopretina a NZDM Ponorka v Radešínské Svratce
Den otevřených dveří NZDM Nadosah
Den dětí Oblastní charity Žďár nad Sázavou v Zámku Žďár nad Sázavou
s názvem „Pohádky ze Zámku a podzámčí“

25. 6.
25. 6.
28.–29. 6.
29. 6.
29. 6.
30. 6.

červeneC

1.–2. 7.
18.–22. 7.
20. 7.
27.–28. 7.

srPen

6. 8.
16. 8.
20. 8.
26. 8.
27. 8.
27. 8.

Září

5.–17.9.
12.–16. 9.
9. 9.
9. 9.
19.–23. 9.
24. 9.
22. 9.
22. 9.

říjen

3.–27.10.
4. a 5.10.
5. 10.
6. 10.
11. 10.
20. 10.
27. 10.

Účast denního stacionáře Nesa na Truck Show v Šeborově
Účast Klubu v 9 na prodejní výstavě v rámci novoměstských oslav Nova Civitas
Pobytová akce pro děti ve spolupráci s Centrem prevence a OSPOD
Bystřice nad Pernštejnem
10. ročník Street Artu s Ponorkou
Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s Kopretinou ve Žďáře nad Sázavou
Společné setkání dobrovolníků Kambaly – dobrovolnického centra
Pobytová akce pro děti ve spolupráci s Centrem prevence a OSPOD
Velké Meziříčí
Pobyt uživatelů denního stacionáře Nesa ve Výrovicích u Znojma
Ponorka NZDM garantem Farských humen ve Žďáře nad Sázavou,
rekonstrukce laviček
Tradiční prázdninová akce Klubu v 9 „24 hodin v akci“
Hravý a tvořivý stánek nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Ponorka na Horáckém džbánku ve Žďáře nad Sázavou
Coolna CUP za účasti NZDM Nadosah, NZDM Wellmez a terénní
sociální práce ve Velké Bíteši na tradičním turnaji v malé kopané
v Moravském Krumlově
Hravý a tvořivý stánek nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Ponorka na Dračích lodích na Pilské nádrži ve Žďáře nad Sázavou
Multižánrový festival Funny Fest s Wellmezem ve Velkém Meziříčí
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
na Pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou, propagace služeb Charity
Účast NZDM Nadosah na festivalu Wůdštok
„Toulky s barvami“ - výstava výrobků z tvůrčích dílen Klubu v 9
v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Rekondiční pobytová akce uživatelů Klubu v 9 v Pasohlávkách
Multižánrový festival Funny Fest s Ponorkou ve Žďáře nad Sázavou
Prezentace služeb žďárské Charity na Dnech zdraví ve Velkém Meziříčí
Evropský týden mobility s Kopretinou ve Velkém Meziříčí
Charitní pouť ke Svaté bráně ve Žďáře nad Sázavou
Oslava „Dne Charity“ na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
Den otevřených dveří v denním stacionáři Nesa a v Osobní asistenci
ve Velkém Meziříčí a koncert skupiny Žalozpěv
Putovní fotografická výstava „Můj svět VIII.“ v Čechově domě ve Žďáře n. S.
Týden sociálních služeb v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou
Koláč pro hospic ve Velké Bíteši
Den otevřených dveří v NZDM Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem
a v NZDM Ponorka ve Žďáře nad Sázavou
Kulatý stůl ve spolupráci Centra prevence a Základní školy v Nížkově
Oslava 10. výročí žďárské pobočky centra pro rodiče s dětmi Kopretina
Multižánrový festival Funny Fest s Nadosahem v Bystřici nad Pernštejnem

ListopaD

14.–20. 11.
Prodejní výstava výrobků uživatelů centra Včela
15., 23., 25. 11. Setkání osob blízkých uživatelů Klubu v 9 ve Žďáře nad Sázavou,
ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem
19. 11.
Účast uživatelů denního stacionáře Rosa na pěvecké soutěži v Rájci Jestřebí
27. 11.
Vánoční tvořivá dílna a propagační stánek Ponorky NZDM na Fler trhu
ve Žďáře nad Sázavou
28. 11.
Setkání pracovníků se zřizovatelem Charity Mons. Vojtěchem Cikrlem,
biskupem brněnským

ProsineC

1. 12.
2. 12.
5.–17.12.
5.12.
7. 12.
10. 12.
18. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.

Mikulášská besídka dobrovolníků centra Kambala s Kopretinou
ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem
Předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou
v Radešínské Svratce
„Čas radosti, veselosti“ - výstava výrobků z tvůrčích dílen Klubu v 9
v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Mikulášská besídka dobrovolníků centra Kambala pro Kopretinu
Bystřice nad Pernštejnem
Předvánoční prodejní výstava denního stacionáře Nesa
Adventní tvůrčí dílny v Kopretině ve Žďáře nad Sázavou a v Radešínské Svratce
Zdobení perníčků s Ponorkou NZDM na akci Ostrov Pohody v Městském
divadle ve Žďáře nad Sázavou
Předání vánočních dárků od pracovníků Teleflexu a Sodexo uživatelům
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Ponorky NZDM
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
při Živém betlémě ve Žďáře nad Sázavou
Prodejní výstava výrobků uživatelů v prostorách Klubu v 9
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Zdravotní služby

Charitní ošetřovatelská
služba
Lokalita působnosti
Území okresu
Žďár nad Sázavou

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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 pacienty v domácím
prostředí na základě doporučení
ošetřujícího lékaře a ve spolupráci
s rodinnými příslušníky nepřetržitě
sedm dní v týdnu, abychom jim
umožnili prožití důstojného života
mezi svými blízkými.
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Motto:
“Vše, co jsme vykonali s láskou, zůstává.”
(Johannes Bours)
„Myslím si, že domácí péče je úžasná
věc. Jak jsem měla možnost za ten
rok osobně poznat, péče v domácím
prostředí výrazně zlepší nemocným
lidem kvalitu života a je přínosem
i pro rodinné příslušníky. Pacienti
nemusí trávit dny v nemocnici, prožívají je se svými blízkými, sestřička
se za nimi zastaví a zdravotní péči
obstará doma. A to je podle
mě nenahraditelné.“
(Z rozhovoru s novou vrchní sestrou
Charitní ošetřovatelské služby
Barborou Hadrous)

Co vám nabízíme?
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

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

Služby pro veřejnost

V rámci ekonomické činnosti je též provozován pronájem kompenzačních pomůcek
– viz strana 37.

Provozní doba

Kontakt pro veřejnost (Poliklinika,
Studentská 4, Žďár nad Sázavou)
Pondělí

8.00–12.00

Středa

8.00–12.00

Odborná zdravotní služba je poskytována nepřetržitě sedm dní v týdnu.

Zhodnocení roku 2016
Počet pacientů
Počet úkonů
Přepočtený počet

647
31 405
9,473

pracovníků
Celkové náklady

4 388 864,39

Cena služby

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

Kontakt
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
T: 566 626 041		
M: 777 755 435
E: chos@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
POBOČKA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 12 (Poliklinika), 592 31 Nové Město na Moravě
M: 731 130 772
Vrchní sestra:
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Barbora Hadrous (od 1. 1. 2017),
Poříčí 11 (Dům zdraví), 594 01 Velké Meziříčí
Anna Janů (do 16. 1. 2017)
M: 608 068 162
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Služby pro seniory a osoby
nevyléčitelně nemocné

Domácí hospicová
Motto:

péče

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

Lokalita působnosti
Území okresu
Žďár nad Sázavou

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

Poslání

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

Co vám nabízíme?
Sociální služba
Odlehčovací služba registrována
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
n Doprovodíme vás na vaší obtížné
cestě.
n Pomůžeme s péčí o těžce nemocného při osobní hygieně, při použití WC.
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„Od desáté hodiny dopolední byl
občanům a návštěvníkům otevřen
na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši stánek v rámci kampaně „Koláč
pro hospic“, kde pracovnice Oblastní charity nabízely chutné čerstvé
koláče. Někteří lidé přicházeli cíleně
pro koláč, jiní nakupovali se slovy:
„Chceme vás podpořit.“ Následně
pak vhodili do zapečetěné kasičky
finanční částku mnohdy přesahující
prodejní cenu koláče.“
(Tisková zpráva
Domácí hospicové péče)

n
n
n
n
n
n

Pomůžeme při oblékání, svlékání, při přesunu nemocného na lůžko nebo vozík, při jeho samostatném pohybu v prostoru. Budeme nápomocni při jeho polohování na lůžku.
Pomůžeme podat jídlo a pití, podle potřeby jídlo připravit.
Nabízíme doprovod k lékaři, na úřady.
Pomůžeme při vyřízení příspěvku na péči, úředních i jiných běžných záležitostí.
Pomůžeme při zajištění chodu domácnosti.
Zůstaneme s nemocným, pokud si pečující potřebuje zařídit osobní záležitosti,
nebo si odpočinout.

Zdravotní služba
Nabízíme odbornou zdravotní péči, kterou vykonávají zdravotní sestry dle ordinace lékaře.
Nabízíme odbornou lékařskou péči.

n
n

Psychologická péče
n Nabízíme možnost pohovořit si s psychologem.
Duchovní péče
n Zprostředkujeme návštěvu duchovních různých církví.
Péče o pozůstalé
Fakultativní služba
n Zapůjčíme zdravotní a kompenzační pomůcky.

Provozní doba

Služba je poskytována nepřetržitě
dle potřeb uživatelů.
Kontakt pro veřejnost
(Horní 22, Žďár nad Sázavou)
Pondělí – Pátek

7.00–15.30

Vzhledem k terénní povaze služby je
vhodná telefonická domluva předem.

Zhodnocení roku 2016
64

Počet uživatelů

3 695,5

Počet hodin péče *

3,758

Přepočtený počet
pracovníků
Celkové náklady

2 208 210,24

* včetně času nezbytného
k jejímu zajištění

Cena služby

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

Kontakt
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
M: 739 389 244, 733 755 869,
604 843 062, 734 796 797
E: dhp@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz

Vedoucí zařízení:
Mgr. Zuzana Bouchnerová (od 2. 5. 2017),
Marie Miličková (do 30. 4. 2017)
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Služby pro seniory a osoby
nevyléčitelně nemocné

Charitní pečovatelská
služba
Lokalita působnosti

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

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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)
„Zájem o Charitní pečovatelskou službu,
která spadá pod Oblastní charitu Žďár
nad Sázavou, roste. Poptávka narůstá
jak v Bystřici nad Pernštejnem a Žďáře
nad Sázavou, tak i v menších obcích,
které leží v okolí měst. Největší zájem je
stále o dovoz nebo donášku jídla, avšak
stále více přibývá i požadavků na celkovou péči o vlastní osobu, kam například
spadá pomoc při oblékání a svlékání,
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
a také úkony osobní hygieny.“
(Z tiskové zprávy Charitní
pečovatelské služby)

Co vám nabízíme?
n
n
n
n
n
n
n

Pomůžeme vám při oblékání a svlékání, 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.

XXX

Služby pro veřejnost

V rámci ekonomické činnosti je též provozován pronájem kompenzačních pomůcek
– viz strana 37.
XXX

Provozní doba
Bystřice nad
Pernštejnem

		Ambulantní služba	Terénní služba*
7.00–15.30

Pondělí – Pátek

7.00–20.00
7.00–20.00

Sobota – Neděle

Pobočka Žďár nad Sázavou
			Terénní služba*
Pondělí – Neděle

7.00–20.00

* Služba je od 15.30, o víkendech
a svátcích poskytována po předchozí dohodě a na základě
individuálních potřeb uživatelů.

Zhodnocení roku 2016
253 **

Počet uživatelů
Počet hodin péče *

17 713 **

Přepočtený počet

16,776 **

pracovníků
Celkové náklady

5 682 273,30 **

* včetně času nezbytného
k jejímu zajištění
** včetně Domova pokojného
života Nížkov

Cena služby

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

Kontakt
Středisko Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
T: 566 551 766, 566 552 437		
M: 777 155 374
E: chps.bystrice@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
Pobočka Žďár nad Sázavou
Studentská 4 (Poliklinika)
591 01 Žďár nad Sázavou
M: 776 714 677 E: chps@zdar.charita.cz

Vedoucí zařízení:
Mgr. Kateřina Kučerová (od 1. 11. 2016),
Miroslav Prudký (do 30. 11. 2016)
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Služby pro seniory a osoby
nevyléčitelně nemocné

Včela – volnočasový klub
pro seniory a osoby
s postižením
Lokalita působnosti
Bystřice nad Pernštejnem

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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.
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Motto:
„Pro činného člověka není žádný den
dlouhý.“ (Seneca)
„Když jsem se přistěhovala do Domu s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem, byla to pro mě z počátku velká změna.
Chyběla mi práce, na kterou jsem byla při péči
o rodinný dům a zahrádku zvyklá. Pak jsem
se dozvěděla, že mohu vyplnit svůj volný čas
při ručních pracích v klubu Včela,“ vypráví paní
Jaroslava. „Začala jsem s korálky, postupně
jsem se učila vyrábět keramiku, malovat na
sklo a hedvábí, tvořit věnečky a přáníčka
k příležitostným svátkům. Ráda jezdím na
výlety, účastním se masopustu, posedím
při grilování. Cítím se tu dobře, protože dělám
práci, která mě baví a dává mi zapomenout
na svoje nemoci.“
(Z tiskové zprávy klubu Včela)

Co vám nabízíme?

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

Provozní doba
Pondělí 		

8.00–11.30

Úterý

8.00–12.00

13.00–15.00

Čtvrtek

8.00–12.00

13.00–15.00

Pátek

8.00–11.30

Zhodnocení roku 2016
38

Počet uživatelů

0,885

Přepočtený počet
pracovníků
Celkové náklady

351 335,07

Cena služby

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

Kontakt
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
T: 		 566 551 766, 566 552 437		
M: 735 726 859
E: 		 vcela.bystrice@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení:
Mgr. Kateřina Kučerová (od 1. 1. 2017), Mgr. Jana Kincová Křížková
(od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016), Miroslav Prudký (do 30. 6. 2016)

13

Služby pro osoby s postižením
a duševním onemocněním

Klub v 9 – centrum
služeb pro podporu duševního
zdraví
Lokalita působnosti
Území okresu
Žďár nad Sázavou

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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 …“

„Klub v 9 mi přinesl doslova „zapojení do
života“. Obávala jsem se docházet mezi
lidi, zajít si nakoupit nebo něco vyřídit.
S podporou služby tyto činnosti zvládám
víc samostatně. Zároveň do Klubu docházím jednou týdně, kde v dílnách vyrábím
z různých materiálů. Jsem spokojená, že
jsem užitečná a něco zvládnu. Naučila jsem
se spoustu nových rukodělných technik
a vyrobila hodně výrobků. V Klubu máme
pestrou nabídku aktivit, pořád máme co
dělat, vyrábíme svíčky, mýdla, a zvládla
jsem uplést košík z pedigu. Společně
vaříme a děláme různé relaxační techniky.“
(Z tiskové zprávy Klubu v 9)

Co vám nabízíme?
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při 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.

XXX

Provozní doba

Klub v 9 – Středisko Žďár nad
Sázavou, Okružní 1
Pondělí		

8.30–15.30

Klub v 9 - Terénní služba poskytovaná
v rámci bývalého okresu Žďár nad Sázavou
Pondělí		

8.00–16.00

Úterý		8.30–15.30

Úterý		8.00–16.00

Středa		 8.30–15.30

Středa		 8.00–16.00

Čtvrtek		

8.30–15.30

Pátek		8.30–13.00

Klub v 9 – Pobočka Bystřice
nad Pernštejnem, Hornická 643

Čtvrtek		

8.00–16.00

Pátek		8.00–13.00

Zhodnocení roku 2016
Ambulantní služba

Pondělí		 12.00–16.00

Počet uživatelů

Úterý		9.00–13.00

Počet hodin poskyt. péče

Klub v 9 - Pobočka Velké Meziříčí,
Hornoměstská ul. bez č. p.
(prostory nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Wellmez)
Úterý		9.00–13.00

49
3 391,7

Terénní služba
16

Počet uživatelů
Počet hodin poskyt. péče *

402,8

Přepočtený počet

5,012

pracovníků

Cena služby

Poskytovaná služba je zdarma.
Fakultativní služby jsou zpoplatněny
dle ceníku umístěného na
www.zdar.charita.cz v sekci Klub v 9.

Celkové náklady

2 391 889,02

* včetně času nezbytného k jejímu zajištění

Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz

Kontakt
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
T: 566 629 319 M: 777 756 410, 777 756 409
E: klubv9@zdar.charita.cz W: www.zdar.charita.cz
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
M: 731 646 970, 731 646 773
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hornoměstská ul. (prostory NZDM Wellmez),
594 01 Velké Meziříčí M: 777 756 410, 731 646 773

@klubv9
TERÉNNÍ SLUŽBA
M: 731 646 970, 731 646 773
Vedoucí:
Bc. Ivana Ptáčková

15

Služby pro osoby s postižením
a duševním onemocněním

NEsa – Denní
StacionáŘ
Lokalita působnosti
Velké Meziříčí a okolí

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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

Poslání

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

16

Motto: „Člověk s postižením má stejné
potřeby jako zdravý člověk. První z nich
je být uznáván a milován takový, jaký je.“
(Michele Pascale Duriezová)
„Naši uživatelé, kterými jsou lidé
s postižením, jsou často stavěni do
pozice těch, kteří pouze od svého okolí
přijímají. Mikulášská nadílka v místním
Domově pro seniory je pro ně příležitostí obšťastnit někoho jiného a zakusit
radost z obdarování druhých. Letos
naši uživatelé pekli po několik dnů perníky, které pak při nadílce v maskách
mikuláše, anděla nebo i čerta rozdali
seniorům. K tomu jim zazpívali a popřáli
krásné Vánoce.“
(Z tiskové zprávy denního
stacionáře Nesa)

Co vám nabízíme?
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

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

6.30–16.00

Zhodnocení roku 2016
31

Počet uživatelů

13 655,5

Počet hodin péče

8,158

Přepočtený počet
pracovníků
Celkové náklady

4 767 648,04

Cena služby

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

Kontakt
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
T: 		 566 522 867 (kancelář vedoucí)
		 566 531 148 (kancelář pracovníků)
M: 777 155 376
E: 		 stacionar.velmez@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz

Vedoucí zařízení:
Mgr. Ing. Alena Poulová
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Služby pro osoby s postižením
a duševním onemocněním

ROSA – Denní
StacionáŘ
Lokalita působnosti

Bystřice nad Pernštejnem a okolí

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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.

18

Motto: „Nejvřelejší poděkování za Boží
dary spočívá v tom, že je předáváme dál.“
(Michael Faulhaber)
„V dubnu se uživatelé a pracovníci
denního stacionáře Rosa zapojili již
podruhé do akce Čistá Vysočina,
kterou pořádal Kraj Vysočina. „Pro
naše uživatele to bylo velmi příjemné
dopoledne. Měli možnost společně
strávit čas i mimo stacionář a měli také
možnost zapojit se do práce, která
pomáhá zlepšit naše okolí, což jim
dodává pocit důležitosti, který bych
přirovnala k pocitu dobře odvedené
práce v zaměstnání.“
(Z tiskové zprávy denního
stacionáře Rosa)

Co vám nabízíme?
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

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

7.00–16.00

Pondělí – Pátek

Zhodnocení roku 2016
25

Počet uživatelů
Počet hodin péče

9 889

Přepočtený počet

7,323

pracovníků
Celkové náklady

3 345 540,25

Cena služby

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

Kontakt
Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
T: 		 566 521 178
M: 733 592 268
E: 		 stacionar.bystrice@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. Petra Königová, DiS.
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Služby pro osoby s postižením
a duševním onemocněním

Osobní
Asistence
Lokalita působnosti
Území okresu
Žďár nad Sázavou

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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, dospělé a seniory s postižením
nebo dlouhodobým onemocněním.
Naším posláním je zajistit těmto lidem
podporu při naplňování jejich potřeb
v domácím nebo společenském
prostředí, aby mohli žít běžným
způsobem života.
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Motto:
„Je krásné být doma a žít životem…“
„Poté, co se manželovi stal úraz, půjčila jsem
si od Charitní pečovatelské služby polohovací
postel a vozík. Právě tam jsem se z letáku
dozvěděla, že služba Osobní asistence existuje. A hlavně jsem něco takového chtěla sama,
protože jsem po určité době, kdy jsem byla
sama doma s manželem, zjistila, že tento stav
sama nezvládnu,“ sděluje své vzpomínky na
nelehkou dobu paní Jana. „Služba ve svém
počátku probíhala zhruba dvě hodiny. Postupně jsem hodiny navýšila, protože jsem byla
s péčí spokojená. O manžela bylo postaráno,
jak bych si představovala. Osobní asistenti
nyní tráví s manželem zhruba pět hodin denně.
Když je potřeba, přijedou i o víkendu.“
(Z tiskové zprávy Osobní asistence)

Co vám nabízíme?
n
n
n
n
n
n
n

n

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

Služby pro veřejnost

V rámci ekonomické činnosti je též provozován pronájem kompenzačních pomůcek
– viz strana 37.

Provozní doba

Poskytování služby
Osobní asistence je nepřetržité.
Kontaktní doba pro veřejnost
(Velké Meziříčí)*
Pondělí 		

8.00–10.00

STŘEDA		

13.00–15.00

* případně dle telefonické domluvy
Kontaktní doba pro veřejnost
(Žďár nad Sázavou a Bystřice
nad Pernštejnem)
na základě předchozí
telefonické domluvy

Zhodnocení roku 2016
Počet uživatelů

55

Počet hodin péče*

24 088,5

Přepočtený počet

20,829

Cena služby

pracovníků

Je uvedena v aktuálním ceníku
Celkové náklady
6 902 112,12
na www.zdar.charita.cz v sekci
* včetně času nezbytného
Osobní asistence.
k jejímu zajištění
Aktuální seznam našich donátorů naleznete
na webových stránkách www.zdar.charita.cz

Kontakt
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
T: 		 566 531 158 M: 733 755 870
E: 		 oa.velmez@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vedoucí zařízení:
Mgr. Jaroslava Pavlíčková
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PONORKA
Nízkoprahové zařízení pro děti
A mládež
Lokalita působnosti
Žďár nad Sázavou

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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.
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Motto:
„Na cestě mladých k dospělosti...“
„V roce 2016 se Ponorka – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež stala garantem
parku žďárských Farských humen. Svoji
péči o park zahájili pracovníci
a uživatelé Ponorky během července
a společně natřeli všechny lavičky
v tomto prostranství. Uživatelé Ponorky
se do natírání laviček rádi zapojili. A my
jsme rádi, že jsme jim mohli zprostředkovat nové zkušenosti a zážitky a podílet se
na užitečném trávení jejich volného času,
zejména nyní o prázdninách.“
(Z tiskové zprávy NZDM Ponorka)

Co vám nabízíme?

Prostor, kde platí pravidla a kde 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
n Informace, které mohou pomoci uvědomit si včas rizika svého jednání
n Aktivity pro smysluplné trávení volného času
n
n
n

		Nízkoprahový
klub	Terénní sociální práce
Provozní
doba
		1. stupeň ZŠ	
			

2. stupeň ZŠ, SŠ,
mladí lidé do 20 let

Pondělí

12.30–15.00

15.30–19.30 *

Úterý		

12.30–15.00

15.30–18.30

Středa			

16.00–18.30

Čtvrtek		

12.30–15.00

15.30–18.30

Pátek		

12.30–15.00 **

Společné pro
obě skupiny

12.30–15.30

* 17.30–19.30 Jiné pondělí (v letním
období může být zaměněno za
terénní sociální práci)
** 12.30–15.00 Jiný pátek
(v letním období může být zaměněn
za terénní sociální práci)
Individuální poradenství
pro děti i rodiče:
pátek 15.30 - 16.30 hod.

Zhodnocení roku 2016
Ambulantní služba
Počet uživatelů

76

Počet kontaktů

1 332

Terénní služba

Cena služby

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

Počet uživatelů

76

Počet kontaktů

384

3,197

Přepočtený počet
pracovníků
Celkové náklady

1 338 567,18

Kontakt
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
M: 777 755 436
E: 		 ponorka@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
		@PonorkaNZDM
Vedoucí zařízení:
Mgr. Veronika Brychtová
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Nadosah
Nízkoprahové zařízení pro děti
A mládež
Lokalita působnosti
Bystřice nad Pernštejnem

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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.
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Motto:
„Hledám svou cestu…“
„V říjnu proběhl v Kulturním domě
Bystřice nad Pernštejnem multižánrový
hudební festival s názvem Funny Fest.
To, že se Funny Fest vydařil, víme
z nadšených reakcí okolí. Jeden z mladších účastníků se nám svěřil, že Funny
Fest byl v období podzimních prázdnin
tou nejlepší akcí a doufá, že za rok bude
akce aspoň stejně vydařená, ne-li lepší.
A my doufáme s ním, že se Funny Fest
stane tradicí a i v dalších letech se
s námi budete moci těšit na příjemně
strávené odpoledne.“
(Z tiskové zprávy NZDM Nadosah)

Co vám nabízíme?

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

Provozní doba
		
Nízkoprahový klub
		společný (10-20 let)

Terénní sociální
práce (15-20 let)

Individuální práce *
s uživatelem
**

Pondělí

13.30–16.00

Úterý

17.30–19.00

Středa		

16.30–19.00

**

Čtvrtek		

13.30–16.00

**

Pátek		

13.30–17.00

**

13.30–17.00

**

* platná od června 2017
** Individuální práce s uživatelem je
realizována na základě předchozí
domluvy či konkrétních potřeb uživatele.

Zhodnocení roku 2016
Ambulantní služba
Počet uživatelů

97

Počet kontaktů

2 517

Terénní služba
Počet uživatelů

67

Počet kontaktů

248

Přepočtený počet

3,439

pracovníků
Celkové náklady

1 311 461,39

Cena služby

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

Kontakt
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
M: 777 755 437
E: 		 nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
		@Nadosah
Vedoucí zařízení:
Bc. Renata Hanychová, DiS. (pověřená vedením, od 1. 1. 2017), Anna Novotná, DiS.
(od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016), Mgr. Martina Horníčková (do 31. 3. 2016)
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Wellmez
Nízkoprahové zařízení pro děti
A mládež
Lokalita působnosti
Velké Meziříčí a Velká Bíteš

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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.
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Motto:
„Cestou necestou...”
„Naše zařízení na letošním Funny Festu
oslavilo krásné již páté narozeniny. Kromě
příjemných oslav jsme letos s kolegyněmi
dostaly krásný dárek, kterým je navýšení
počtu uživatelů naší služby, a to nejen ve
Velkém Meziříčí, ale i ve Velké Bíteši. Moc
nás těší to, že se dětem a mládeži naše
služba líbí a využívají ji, a zároveň i to, že
vědí, kam se v případě nějakého problému
či trápení mohou obrátit. Na druhou stranu
tento stav také poukazuje na fakt, že děti
a mládež stále patří do ohrožených
sociálních skupin. A proto je potřeba
se jim věnovat.“
(Z tiskové zprávy NZDM Wellmez)

Co vám nabízíme?
n
n
n
n
n

Prostor, kde platí jasná pravidla 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

Provozní doba Velké Meziříčí
		Nízkoprahový	Terénní sociální	Konzultace	Individuální
		
klub
práce
pro rodiče
práce s uživateli
Pondělí

13.00–15.00

Úterý		

13.30–19.00

Středa		

13.30–18.30

Čtvrtek		

13.30–19.00

15.00–16.00 *

15.00–18.00

8.00–9.00 **

12.30–13.30

Po předchozí
domluvě

Pátek		 12.30–15.30

* sudé týdny

** liché týdny

Provozní doba Velká Bíteš
	Terénní 	Terénní
sociální práce sociální práce
(zimní režim,
(letní režim,
listopad–březen) duben–říjen)
Úterý

13.00–16.00

15.00–19.00

Čtvrtek

13.00–16.00

15.00–19.00

Zhodnocení roku 2016
Ambulantní služba
Počet uživatelů

136

Počet kontaktů

3 965

Terénní služba

Cena služby

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

Počet uživatelů

134

Počet kontaktů

907

Přepočtený počet

3,590

pracovníků
Celkové náklady

1 417 360,42

Kontakt
Hornoměstská ul., 594 01 Velké Meziříčí
M: 731 626 116
E: 		 wellmez.velmez@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
		@Wellmez
Vedoucí zařízení:
Mgr. Martina Horníčková, DiS.
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Centrum Prevence
Oblastní Charity ŽĎár
nad Sázavou
Lokalita působnosti
Území okresu
Žďár nad Sázavou

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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,
komunikačních dovednostech,
toleranci a přijetí odpovědnosti
za své chování.
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Motto:
„Hledám svou cestu k dospělosti.“
„Centrum prevence Oblastní charity Žďár
nad Sázavou má za sebou další školní rok
mezi žáky, studenty a pedagogickými
pracovníky na školách ždárského okresu.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za
vstřícnost, se kterou se ve školách setkáváme, a především za nárůst naší vzájemné
spolupráce a důvěry. Daří se nám získávat
více informací o třídách. Díky tomu můžeme
program dětem tzv. ušít na míru. Dále se
v mnohých školách zintenzivnily konzultace
po programech. Společně s pedagogy se
snažíme hledat řešení některých rizikových
faktorů, objevujících se ve třídách.“
(Z tiskové zprávy Centra prevence)

Co vám nabízíme?

Realizaci programů školské všeobecné primární prevence a školské selektivní
primární prevence rizikového chování
n Pořádání adaptačních kurzů
n Poradenskou činnost pro děti a mládež
n Konzultace na školách
n

Provozní doba

Zhodnocení roku 2016

7.00–15.30

Počet programů primární prevence

278

Úterý		7.00–15.30

Počet programů selektivní prevence

3

Středa		 7.00–17.00

Počet adaptačních kurzů

4

Pondělí		

Čtvrtek		

7.00–15.30

Pátek		7.00–14.00

Přímá práce – realizace programů
Pondělí – Pátek

počet ůčastníků programu (celkem)

4 883

Přepočtený počet pracovníků

3,521

Celkové náklady

1 431 803,33

8.00–14.00

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

Kontakt
Horní 22, Žďár nad Sázavou
M: 777 755 658
E: 		 prevence@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
		www.prevence-ochzr.cz
Vedoucí zařízení:
David Filip, DiS. (od 1. 10. 2016),
Mgr. Stanislava Kubíková (do 14. 10. 2016)
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Prorodinné služby

Kopretina – centrum pro rodiče
S dětmi
Lokalita působnosti

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

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Nové
Pernštejnem

Dvory

Radešínská
Svratka
Radostín nad
Oslavou

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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.

Cena služby

Je uvedena v aktuálním ceníku na
www.zdar.charita.cz v sekci Kopretina
– centrum pro rodiče s dětmi.
Aktuální seznam našich donátorů
naleznete na webových stránkách
www.zdar.charita.cz
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Motto:
„Mateřská láska je mostem k veškerému
dobru: v životě i na věčnosti.“ (z Turecka)
„O naše služby je ze stran rodičů zájem,
z čehož máme velkou radost. Průměrně
měsíčně nás na aktivitách navštíví 115
dospělých a 120 dětí. V současné době
hodně dětí dorůstá, odcházejí do školek
a rodiče do zaměstnání. Přesto se k nám
rádi vracejí na odpolední programy, což
nás samozřejmě těší. Rády ale přivítáme
mezi nás další nové rodiny s dětmi, kterým
nabídneme bohatý program a třeba
i možnost seberealizace a rozvoje
jejich schopností a dovedností přímo
u nás v centru.“
(Z rozhovoru s koordinátorkou bystřické
pobočky Kopretina Gabrielou Vítkovou)

Poskytované prorodinné služby
n
n
n
n
n

Poradenství v prorodinné oblasti 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

Provozní doba

Uvedena na webových stránkách www.zdar.charita.cz
Provozní doba se přizpůsobuje aktuální nabídce prorodinných služeb,
zejména víkendovým akcím a programům.

Zhodnocení roku 2016
Počet programů
Počet rodin
Přepočtený počet

2 424
936
7,937

pracovníků
Celkové náklady

3 031 765,08

Kontakt

Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
M: 732 126 905
E: 		 kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
M: 731 130 776 E: kopretina.bystrice@zdar.charita.cz
POBOČKA RADOSTÍN NAD OSLAVOU
594 44 Radostín nad Oslavou 86
M: 730 193 505 E: kopretina.radostin@zdar.charita.cz
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
M: 777 183 388 E: kopretina.velmez@zdar.charita.cz
POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
M: 731 130 775 E: kopretina1@zdar.charita.cz

Vedoucí zařízení:
Mgr. Zdenka Šrámková
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SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Sociálně
aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
Lokalita působnosti
Území okresu
Žďár nad Sázavou

Žďár nad Nové Město
Sázavou na Moravě
Bystřice nad
Pernštejnem
Radešínská
Svratka

Velké Meziříčí
Velká
Bíteš

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.
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Motto:
„Podaná ruka je půl mostu.“
„Po narození syna jsem musela zůstat ještě
další měsíc v nemocnici. Nechtěl jíst, nepřibíral. Po pár týdnech jsem ztratila mléko.
Musela jsem začít dávat sunar. Ten je ale
drahý, a náš rodinný rozpočet s přítelem,
který dlouhodobě nemůže najít práci, je tak
hodně napjatý. V nemocnici mi ukázali, jak
se o malého mám starat. Paní doktorka mi
po pár měsících řekla, že musím chodit se
synem na cvičení. Styděla jsem se, že se
neumím o syna správně postarat. Kamarádka mi doporučila pracovnici Charity, která se nám začala ochotně věnovat. Radí mi,
jak se mám nadále o syna správně starat,
jak mu nastavit režim dne, jak ušetřit.“
(Z tiskové zprávy SAS)

Co vám nabízíme?
n
n
n
n
n
n

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

Provozní doba
Pondělí		
12.00–17.00
Úterý		
10.30–16.30
Středa		
9.00–17.00
Čtvrtek		
9.00–16.00
Pátek		
9.00–11.00

Zhodnocení roku 2016
Ve výjimečných
případech lze
dohodnout
poskytnutí
služby i mimo
tuto dobu.

Nutný telefonický kontakt předem

Počet rodin
Počet hodin poskytnutí

28
1 216,9

služby *
přepočtený počet

1,974

pracovníků
Celkové náklady

846 281,6

* včetně času nezbytného k jejímu zajištění

Cena služby

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

Kontakt
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
M: 733 741 566
E: 		 sas@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení:
Marie Uttendorfská, DiS.
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Kambala – DoBrovolnické
centrum
Lokalita působnosti
Žďár nad Sázavou, Bystřice
nad Pernštejnem, Velké Meziříčí

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

Poslání

Kambala - dobrovolnické centrum se
zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílí především na realizaci projektů Charity, projektů spolupracujících organizací a poskytují pomoc
při mimořádných událostech. Dobrovolnické centrum ve svém konečném
důsledku přispívá ke zvýšení kvality
sociálních, zdravotních
a dalších služeb. Jeho součástí jsou
farní charity, jejichž členové se aktivně
podílejí na pomoci bližním. Centrum
každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku
v okrese Žďár nad Sázavou.
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Motto:
„Všude tam, kde je člověk, je místo
pro dobrý čin.”
Co Vás na „dobrovolničení“ baví?
„Do stacionáře Rosa docházím velmi
rád. Rozumím si s uživateli i s pracovníky.
Rád pomáhám druhým a beru to jako
samozřejmost. Zároveň při některých veřejných akcích, kterých se také účastním,
poznávám nové zajímavé lidi. Jsem
rád, že můžu patřit do party dobrých
lidí - uživatelů i pracovníků stacionáře.“
(Z rozhovoru s dobrovolníkem
Romanem)

Poskytované služby

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

Farní charity

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

Zhodnocení roku 2016
Počet dobrovolnků

325

Odpracované hodiny

4 314,5

Přepočtený počet

1,279

pracovníků
Celkové náklady

647 835,15

Dobrovolnické centrum v roce 2016
spolupracovalo s:
n Domovem pro seniory,
Velké Meziříčí,
n Sociálními službami města,
Velké Meziříčí,
n Ječmínkem, o. p. s., Žďár nad Sázavou,
n Domovem se zvláštním režimem
- Seniorpenzion FIT, Žďár nad Sázavou,
n Domovem pro seniory – Dům klidného
stáří, Žďár nad Sázavou,
n Kontaktním a poradenským centrem
Spektrum, Žďár nad Sázavou,
n Novoměstskými sociálními službami,
Nové Město na Moravě,
n Domovem Kamélie, Křižanov,
n Denním centrem pro děti,
Žďár nad Sázavou.

Kontakt
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
M: 777 755 444
E: dc@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
		@KambalaDC
POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí

Vedoucí zařízení:
Veronika Dobrovolná
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Tříkrálová sbírka 2016
Radost z narození Krista rozdávají od
prvního ledna tři králové v ulicích měst
a obcí. Ze sbírky se za sedmnáct let
jejího konání stala tradice a mnohé
domácnosti již netrpělivě očekávají
návštěvu koledníků, kteří nápisem
K+ M+ B+ požehnají jejich domy.
Obyvatelé domu pak mohou přispět
na podporu místní Charity.

Tříkrálová sbírka
roku 2016 podpořila
následující projekty:
n

n
n
n
n
n

n

zvýšení dostupnosti terénních služeb
Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Osobní
asistence, Domácí hospicové péče
nákupem automobilů pro dojezd
k pacientům a uživatelům do jejich
domácího prostředí,
fond humanitární pomoci pro
potřebné našeho regionu,
vybavení pro sociálně slabé rodiny,
podpora krizového týmu,
podpora dobrovolnického centra
Kambala – provoz a vybavení,
zajištění dopravy uživatelů denních
stacionářů Nesa a Rosa, rekondiční
pobytovou akci uživatelů Klubu v 9
– centra služeb pro podporu
duševního zdraví,
zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku.

Zhodnocení
Tříkrálové sbírky 2016
Výtěžek sbírky
Počet rozdaných kasiček

471

Počet využitých Kasiček

438
1 856

Počet tříkrálových
Dobrovolníků

Postní almužna
2016
Postní dobu roku 2016 opět obohatila tradice s názvem Postní almužna. Finance za
požitky, které si lidé během postu odřeknou, vloží do papírových postniček. Tyto
prostředky poté farnost prostřednictvím
Charity použije na pomoc potřebným.
Ve 128 schránkách
se ukrývalo

„Velmi ráda bych poděkovala za pomoc
a ochotu při organizaci již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky všem, kteří se zapojili.
Její výtěžek opět dokazuje, že se stále najde
mnoho lidí ochotných pomoci tam, kde je
třeba. Veliké díky Vám za to!“ vzkázala Jana
Zelená, ředitelka žďárské Charity.
(Z tiskové zprávy
Tříkrálové sbírky 2016)
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2 829 523 Kč

42 956 Kč

Kontakt
Horní 22, 591 01
Žďár nad Sázavou
M: 777 755 444
E: 		 dc@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
Koordinátorka
tříkrálové sbírky:
Veronika Dobrovolná

Služby pro veřejnost

Oblastní charita
Žďár nad Sázavou
nabízí
ekonomickou
činnost:

Pronájem kompenzačních pomůcek pro veřejnost

Provozovna Bystřice nad Pernštejnem, Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
T: 566 552 437
M: 736 607 510 E: chps.bystrice@zdar.charita.cz
Provozovna Velké Meziříčí
Čechova 1660/30, 593 01 Velké Meziříčí
M: 737 110 696 E: pomucky.velmez@zdar.charita.cz
Provozovna Žďár nad Sázavou
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
T: 566 626 041
M: 777 755 438 E: chos@zdar.charita.cz
K pronájmu nabízíme: lůžka a příslušenství, pomůcky k přesunu, pohybu a polohování, pomůcky k osobní hygieně, speciální pomůcky. Seznamy kompenzačních pomůcek a ceník jsou uvedeny na www.zdar.charita.cz v sekci Služby pro veřejnost.

Pronájem kojeneckých pomůcek

Provozovna Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
M: 731 130 775 E: kopretina1@zdar.charita.cz
Ceník je uveden na www.zdar.charita.cz v sekci Služby pro veřejnost.

Pedikúra pro veřejnost

Provozovna Bystřice nad Pernštejnem,
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
T: 566 552 437
M: 739 389 290 E: chps.bystrice@zdar.charita.cz
Terénní služba Žďár nad Sázavou a okolí
M: 776 714 677 E: chps@zdar.charita.cz
Ceník je uveden na www.zdar.charita.cz v sekci Služby pro veřejnost.

Služby pro Náhradní rodinnou péči

Provozovna Radešínská Svratka
593 12 Radešínská Svratka 11
M: 732 126 905 E: kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz
Posláním služeb Náhradní rodinné péče je poskytovat náhradním rodinám vzdělávání
a podporu při rodičovství a ve výchově svěřených nezletilých osob. Nabídka služeb
je uvedena na www.zdar.charita.cz v sekci Služby pro veřejnost.

Příměstské tábory

Provozovna
Žďár nad Sázavou
Horní 22,
591 01 Žďár nad Sázavou
M: 731 130 775
E: kopretina1@zdar.charita.cz
Ceník je uveden na
www.zdar.charita.cz
v sekci Služby pro veřejnost.

Zhodnocení roku 2016
Přepočtený počet

0,947

pracovníků
Celkové náklady

442 648,45

Celkové příjmy

623 652,34
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Pomoc lidem v nouzi
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, zdravotních pomůcek a dalšího materiálu. V roce 2016 se organizace připojila
k projektu Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám FEAD I., díky kterému
mohla být potřebná pomoc distribuována
ve větší míře a mohla tak pomoci překlenout
těžké období žadatelů.

Kontakt
Horní 22, 591 01
Žďár nad Sázavou
M: 777 755 469
E: 		 jana.kincova@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
Koordinátorka:
Mgr. Jana Kincová Křížková

Zhodnocení roku 2016
Počet osob podpořených z prostředků Oblastní charity Žďár nad Sázavou

104

Počet vydaných balíčků z projektu Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám (CZ.30.X.X/0.0/0.0/15_001/0000001) FEAD I.

223

Duchovní péče
Ve spolupráci se třemi kněžími brněnské
diecéze byly během roku realizovány vzdělávací akce pro pracovníky. Školící akce byly
věnovány otázkám z oblasti křesťanské
morálky, etiky a sociálního učení církve,
se kterými se pracovníci mohou setkat
v rámci své každodenní činnosti. Školení
byla i v roce 2016 rozdělena dle cílových
skupin uživatelů, se kterými pracovníci
Charity přichází do kontaktu. Témata
vzešla z potřeb pracovníků.

Zhodnocení roku 2016

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

Kontakt
Horní 22, 591 01,
Žďár nad Sázavou
W: www.zdar.charita.cz
Duchovní asistent
Oblastní charity Žďár
nad Sázavou:
Mgr. Jakub Holík

V roce 2016 bylo zrealizováno 9 dvouhodinových školících akcí pro pracovníky,
kterých se zúčastnilo 206 osob. Celodenní akce Etické otázky v křesťanské
sociální práci se zúčastnilo 19 nových pracovníků.
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Poděkování
děkujeme institucím
za poskytnutou ﬁnanční podporu.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

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
Úřady měst, městysů a obcí, které se
podílejí na financování služeb Oblastní
charity Žďár nad Sázavou (Bohdalec,
Bohdalov, Bory, Býšovec, Černá,
Dalečín, Horní Libochová, Jámy,
Kadolec, Kněževes, Křižanov, Křoví,
Lavičky, Měřín, Nížkov, Nová Ves,
Nové Dvory, Nové Veselí, Osová
Bítýška, Pokojov, Polnička, Radešínská Svratka, Radostín, Radostín
nad Oslavou, Rozsochy, Rožná,
Řečice, Stránecká Zhoř, Svratka,
Štěpánov nad Svratkou, Ujčov,
Velké Tresné, Zubří, Ždánice)
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, organizacím a fyzickým
osobám za ﬁnanční a materiální
podporu.
Agroslužby Žďár nad Sáz., a.s., Veselíčko
n Angelsk Music Club, Žďár nad Sázavou
n Centrum EDEN, Bystřice nad
Pernštejnem
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Centrum Pediatrie s. r. o., Bystřice n. P.
DNR Computers, Bystřice n. P.
Dvořák – TRUCKS – SERVIS, s. r. o.,
Velké Meziříčí
Efko – karton, s. r. o., Nové Veselí
Fresh koutek, Žďár nad Sázavou
Harley Davidson Club, Praha
Enpeka, a. s., Žďár nad Sázavou
Franqueza Cafe, Věchnov
G3 Czech, s. r. o., Pikárec
Jazzmine Club, Žďár nad Sázavou
Josef Košík – Autodíly, Nové Město
na Moravě
Kadeřnické potřeby Mikešová
Kovomat U Lihovaru. Bystřice n. P.
Marie Chytková
Mgr. Michaela Jonašťáková
Michal Zvěřina
NT SUP, s. r. o., Praha 10
Pekařství Řečice, Žďár nad Sázavou
Pizzeria Pizza Piazza, Bystřice n. P.
OubCom.net, Žďár nad Sázavou
Restaurace CLUB, Bystřice n. P.
Řeznictví Mynář a Syn, Křoví
Stanislav Rolinek
Wera Werk s.r.o., Bystřice n. P.
Wiky, s. r. o., Žďár nad Sázavou
Wstec s. r. o., Bohdalov
Zemní práce Pavel Mikeš, Slavkovice

naše poděkování patří rovněž
všem fyzickým či právnickým osobám, které nechtěly být uvedeny, a všem anonymním dárcům.
děkujeme všem, kteří se
významně podílejí na pomoci
a spolupráci s oblastní charitou
žďár nad sázavou.
Agria Drásov s. r. o., Bystřice n. P.
n Areál Sportu a kultury s. r. o.,
Bystřice nad Pernštejnem
n Biskupské gymnázium,
Žďár nad Sázavou
n
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Cantes z.p.s.Vysočina - Zuzana
Kostrbová, Monika Kamenská
DM drogerie markt s. r. o.
Domov pro seniory, Velké Meziříčí
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
Dům zdraví, Velké Meziříčí
Farnosti a kněží, kteří spolupracují
s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou
Happy squash club, Velké Meziříčí
Hudební skupiny ClubCrew, Amater,
The Moribundus, Bengál, Packet
a Dan Aerah
Hudební skupina Žalozpěv
Chaloupky, o.p.s. – středisko ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí
Informační centra všech
spolupracujících měst
Jazzmine club, Žďár nad Sázavou
Ječmínek, o. p. s., Žďár nad Sázavou
Knihovna M. J. Sychry,
Žďár nad Sázavou
Klub důchodců, Bystřice n.P.
Kolpingovo dílo České republiky, z. s.,
Žďár nad Sázavou
Koordinační uskupení NNO Vysočiny
Kulturní dům,
Bystřice nad Pernštejnem
Květinka Veselská – Marie Horáková,
Žďár nad Sázavou
Lékaři, kteří spolupracují s Oblastní
charitou Žďár nad Sázavou
Mateřské, základní a střední školy
v okrese Žďár nad Sázavou
Městská knihovna, Bystřice n. P.
Městská knihovna, Velké Meziříčí
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
Pracovní skupina NZDM NUTS II. JV
Probační a mediační služba,
Žďár nad Sázavou
Policie České republiky
Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem
Poliklinika Nové Město na Moravě
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Psychiatrická nemocnice,
Havlíčkův Brod
Psychiatrická nemocnice, Jihlava
Nemocnice Nové Město na Moravě
Portimo, o. p. s., Nové Město n. M.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

River bowling, Velké Meziříčí
Slackline ZR, Žďár nad Sázavou
Smyčcový orchestr N. Kyjovského
při ZUŠ, Bystřice nad Pernštejnem
Sociální služby spolupracujících měst
Sodexo Pass Česká republika, a. s.,
Praha
Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem
Taneční skupina Dance style,
Bystřice nad Pernštejnem
Taneční skupina Gingers,
Žďár nad Sázavou
Taneční skupina Milana Müllera,
Žďár nad Sázavou
Teleflex, Žďár nad Sázavou
Vertik, a. s., Žďár nad Sázavou
Úřad práce – Informační a poradenské středisko Žďár nad Sázavou
Zámek Žďár nad Sázavou

Rádia:
Český rozhlas Region, Proglas
n Redakce místních tiskovin:
Bystřicko, Hit magazín, Jihlavské listy,
Novinky, Noviny žďárské radnice,
Medřičské listy, Novoměstsko, Velkomeziříčsko, Zpravodaj Město Velká
Bíteš, Žďárský deník, Žďárský
zpravodaj
n Kabelová televize Vysočina
n Webové portály:
Helpnet, iŽďársko.cz, Mikroregion
Bystřicko, NovinyVM.cz,
ObchodyVM.cz, ObchodyVB.cz,
Regiony 24, Region Vysočina,
Třebíčsko.cz, Vysočina-news,
Zaostřeno VM, Žďárský průvodce
n

Zaměstnanci sociálních odborů
spolupracujících městských úřadů
a Úřadů práce
n Naši supervizoři, metodici, kolegové
a kolegyně ze sociálního oboru
n

Děkujeme všem
zaměstnancům
a dobrovolníkům.

Zpráva o hospodaření
za rok 2016
ROZVAHA

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

k 31. 12. 2015 (Kč)
17 503 251
10 506 778
24 353
1 310 262
9 172 164
19 238
28 029 267

k 31. 12. 2016 (Kč)
17 859 274
12 420 264
19 422
2 301 158
10 099 684
33 152
30 312 690

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. 2015 (Kč)
26 513 621
23 672 649
884 740
1 956 232
179 129
893 291
0
443 226
0
28 029 267

k 31. 12. 2016 (Kč)
27 716 683
24 686 211
979 658
2 050 814
259 387
1 370 324
0
966 296
0
30 312 690

PŘÍJMY		

PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ 		(Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 		
12 263 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor rodinné politiky		
1 486 208
Ministerstvo vnitra		
42 000
Úřad práce 		
402 741
Kraj Vysočina 		
6 951 938
Městské a obecní úřady 		
6 717 795
Evropské fondy 		
3 119
Tržby za vlastní výkony 		
10 431 518
Dary a sbírky 		
625 797
Ostatní výnosy		
1 908 690
CELKEM 		
40 832 806
			

VÝDAJE		

NÁKLADY PODLE DRUHU		(Kč)
Materiál 		
2 081 610
Energie 		
1 036 645
PHM 		
824 573
Opravy a udržování 		
460 265
Cestovné 		
323 630
Služby 		
2 944 333
Mzdy a odvody na sociálním a zdravotním pojištění 		
30 795 240
Odpisy 		
1 731 122
Ostatní náklady 		
376 001
CELKEM 		
40 573 419
			
Hospodářský výsledek		
259 387
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Pomáhejte s námi

Finančním darem

Dary můžete zaslat na účet
110889787/0300, v. s. 682
nebo osobně doručit na Horní 22
či složit v jakémkoliv našem zařízení
do pokladny. Na váš dar bude vystavena
darovací smlouva, současně obdržíte
i potvrzení o daru, které můžete využít
pro zúčtování daně z příjmů. Sami
můžete rozhodnout, kterou z našich
služeb podpoříte.

Věcným darem

I díky vám
můžeme
pomáhat
tam, kde
je potřeba.

Aktuální informace o potřebném
materiálu či vybavení naleznete na webu
www.zdar.charita.cz nebo facebooku
Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
vlastním zapojením.

Svým skutkem

Hledáme dobrovolníky, kteří
by pomáhali v našich zařízeních
a spolupracujících organizacích.

Kontakt
Horní 22, 591 01
Žďár nad Sázavou
M: 777 755 469
E: 		 jana.kincova@zdar.charita.cz
W: www.zdar.charita.cz
Koordinátorka:
Mgr. Jana Kincová Křížková
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Organizační schéma

SPráva oblastní charity
Žďár nad Sázavou
		
		
		
		
		

Ředitelka
Zástupkyně ředitelky pro oblast odbornosti
Zástupkyně ředitelky pro oblast personální
Asistentka, personalistka
Administrativní pracovnice

Ing. Jana Zelená
Mgr. Jana Kincová Křížková
Mgr. Ing. Alena Poulová
Renata Konečná
Martina Zapletalová

				

		
		
		
		
		
		

Vedoucí ekonomického úseku,
projektový manažer
Ekonom, rozpočtář
Účetní
Účetní, pokladní
Koordinátorka propagace

(úvazek 1,0)
(úvazek 0,5)
(úvazek 0,3)
(úvazek 1,0)
(úvazek 1,0)
od 3. 4. 2017

Ing. Tomáš Pospíšil

(úvazek 1,0)

Vítězslav Korčák
Bc. Marie Havlíková
Ing. Věra Součková
Mgr. Lenka Šustrová

(úvazek 1,0)
(úvazek 1,0)
(úvazek 1,0)
(úvazek 1,0)

				

od 1. 1. 2017

Koordinátorka dobrovolnického centra Kambala 		 Veronika Dobrovolná
(úvazek 1,0)
		
a Tříkrálové sbírky, asistentka propagace
Mgr. Jana Kincová Křížková (úvazek 0,25)
		
Fundraiser
			 Mgr. Veronika Brychtová (úvazek 0,25)

		

Vydala
Vydala

			

Sazba
Sazba

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

			

Jan Šustr,
janxsustr@gmail.com

Tisk
		
Tisk
			

Unipress s. r. o.,
Žďár nad Sázavou

Foto
		
Foto
			
			

Zbyněk Čech,
archiv Oblastní charity
Žďár nad Sázavou

