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Vážení přátelé,
opět se Vám do rukou dostává Výroční zpráva Oblastní charity Žďár nad Sázavou, ve které bychom
Vám rádi poskytli informace o činnosti naší organizace, tentokrát za rok 2005.
Oblastní charita Žďár nad Sázavou se i v uplynulém roce snažila naplňovat svoje poslání,
pomáhat lidem v jejich nepříznivé životní situaci, poskytováním služeb v oblasti sociální a zdravotní, na
profesionální i dobrovolné úrovni.
Mám obrovskou radost, že se nám přes všechny prvotní problémy a těžkosti nakonec podařilo získat
dostatek finančních prostředků na zabezpečení provozu jednotlivých středisek a mohli jsme tak poskytovat
svoje služby všem, kteří je potřebují. Dokonce se díky podpoře ministerstva práce a sociálních věcí,
Tříkrálové sbírky, obecních úřadů a štědrých dárců v roce 2005 zprofesionalizovalo Mateřské centrum
Kopretina v Radešínské Svratce, zařízení pracující s rodiči, kteří pečují o děti do šesti let věku. Toto
zařízení poskytuje svoje služby nejen místním maminkám a jejich dětem, ale dojíždí k nám maminky s
dětmi ze širokého okolí. Dále se podařilo získat nové prostory pro jedno z našich žďárských středisek,
Ponorku-centrum prevence, což přispěje k přiblížení se širší klientele a ke zkvalitnění podmínek pro
poskytování služeb. Díky výtěžku Tříkrálové sbírky můžeme v letošním roce prostory zrekonstruovat,
přizpůsobit je našim potřebám a v první polovině tohoto roku je slavnostně otevřít pro naše klienty.
Bylo toho opravdu mnoho, co jsme společně s našimi klienty prožili, co se nám podařilo vykonat,
ale samozřejmě se objevily i těžkosti, které jsme museli společně překonávat. Za veškerým dílem, které
se podařilo v uplynulém roce, stojí řada našich vynikajících pracovníků, kteří s velkou obětavostí a
nasazením vykonávají svoji náročnou práci s cílem pomoci druhým. Jim především patří můj obrovský
dík. Samozřejmě chci touto cestou také poděkovat našim dobrovolníkům, kteří pomáhají na jednotlivých
střediscích, při organizování různých akcí, především těm, kteří nám každoročně pomáhají s Tříkrálovou
sbírkou. Dále mé velké díky patří všem těm, kteří nás podporují finančně, všem institucím, sponzorům a
dárcům, ale také těm, kteří nám poskytují duchovní podporu, především našim kněžím, kteří s námi úzce
spolupracují.
Přeji Vám vše dobré a věřím, že nám zachováte i nadále svou přízeň a moc se těším na další spolupráci

Ing. Jana Zelená
ředitelka
Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
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Organizační schéma
Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou

Asistent pro propagaci

Oblastní charita
Žďár nad Sázavou
ředitelka

Charitní ošetřovatelská
služba

Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou
Velké Meziříčí

Domov pokojného stáří a
komplexní péče o seniory

Nížkov

Charitní pečovatelská
služba

Bystřice nad Pernštejnem
Žďár nad Sázavou

Klub v 9
Klub pro podporu
duševního zdraví

Žďár nad Sázavou

Denní stacionář pro
osoby s mentálním a
kombinovaným postižením

Velké Meziříčí

Ponorka
centrum prevence

Žďár nad Sázavou

D-STOP
(Centrum prevence)

Bystřice nad Pernštejnem

Mateřské centrum
Kopretina

Radešínská Svratka

Dobrovolnické centrum

Žďár nad Sázavou

Ekonomický úsek

Dobrovolníci
Farní charity
Nové Město na Moravě
Heřmanov u Velké Bíteše
Radešínská Svratka

Správa Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Ředitelka:			
Ekonom:			
Asistentka, účetní: 		
Asistentka pro propagaci:

Žďár nad Sázavou

Ing. Jana Zelená
Ivo Šorf
Renata Konečná
Bc. Jana Koubková

Velké Meziříčí
Olešná
Jámy
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Významné události roku 2005
Leden

1. 1. - 10. 1. Tříkrálová sbírka 2005
1. 2. slavnostní otevření D-STOPu v nových zrekonstruovaných prostorách

Únor

24. 2. karneval v denním stacionáři ve Velkém Meziříčí pro klienty, jejich sourozence a přátele
10. - 11. 2. prodejní výstava výrobků Klubu v 9 v Knihovně M. J. Sychry

Březen

22. 3. prezentace prací klientů denního stacionáře na Velikonoční výstavě v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí
23. 3. výjezd klientů Ponorky do vodního ráje a Romského centra v Jihlavě

Duben

6. 4. bystřičtí senioři na představení ochotnického divadla
26. 4. Ponorka realizovala městskou hru ve Žďáře nad Sázavou „Cestou necestou“

Květen

6. 5. slavnostní otevření Mateřského centra Kopretina v Radešínské Svratce
6. 5. Charitní pečovatelská služba pořádala setkání seniorů všech sociálních zařízení bývalého okresu Žďár nad Sázavou
11. 5. prodejní výstava výrobků klientů Klubu v 9 a denního stacionáře na trzích ve Velkém Meziříčí
15. 5. zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby zabezpečovaly poskytnutí zdravotních služeb na pouti na Zelené hoře
19. 5. Mateřské centrum Kopretina pořádalo společenskou zábavu v Radešínské Svratce
20. - 21. 5. výlet klientů denního stacionáře s Handicap sport clubem do Prahy
23. - 27. 5. Dobrovolnické centrum zajišťovalo humanitární sbírku šatstva ve spolupráci MěÚ Žďár nad Sázavou

Červen

1. 6. účast klientů denního stacionáře na Běhu Terryho Foxe
1. 6. aktivní zapojení Ponorky na organizaci Dne dětí na náměstí ve Žďáře nad Sázavou
5. 6. Mateřské centrum Kopretina pořádalo Pohádkový dětský den
17. - 18. 6. pobytová akce klientů Ponorky na Podmitrově
20. - 24. 6. rekondiční pobyt klientů Klubu v 9 v Beskydech
23. - 24. 6. pobytová akce pro klienty sociálního odboru - D-STOP

Červenec 23. 7. - 1. 8. letní tábor pro klienty D-STOPu a Ponorky
28. - 29. 7. „24 hodin v akci“ - stanování klientů Klubu v 9
Srpen

8. - 10. 7. Mateřské centrum se podílelo na organizaci Zahradních slavností v Radešínské Svratce
14. 8. klienti Charitní pečovatelské služby vyjeli na výlet do Westernového městečka Šiklův mlýn
26. - 27. 8. Horácký džbánek - prodejní výstava výrobků klientů Klubu v 9 za pomoci Dobrovolnického centra

Září

3. 9. zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby zabezpečovaly zdravotní dohled při Pouti rodin
13. - 16. 9. HOSPIMedica Brno - prodejní výstava výrobků klientů Oblastní charity Žďár nad Sázavou
16. 9. klienti stacionáře se zúčastnili akce Loučení s létem v Dětském Středisku Březejc
26. - 28. 9. Klub v 9 pořádal pro klienty pobytovou akci v Buchlovicích

Říjen

3. - 5. 10. první rekreačně rehabilitační pobyt klientů denního stacionáře v hotelu Devět skal na Milovech
11. 10. Den Charity - propagace organizace - stánky na náměstí, Dny otevřených dveří, další kolo městské hry
„Cestou necestou” ve Žďáře nad Sázavou
12. 10. Den otevřených dveří na Charitní pečovatelské službě v Bystřici nad Pernštejnem
26. - 27. 10. víkendová akce v Brně pro klienty D-STOPu

Listopad 12. 11. Mateřské centrum Kopretina pořádalo 1. Kopretinový ples
16. 11. klienti stacionáře se bavili na plese Centra Zdislava „Zdišibál“ v Novém Městě na Moravě
16. - 17. 11. víkendová akce v Lísku pro klienty Ponorky
21. 11. výroba adventních věnců v Mateřském centru Kopretina
28. 11. - 2. 12. Dobrovolnické centrum zajišťovalo humanitní sbírku šatstva ve spolupráci s MěÚ Žďár nad Sáz.
Prosinec 1. 12. setkání s o. biskupem v Brně
2. 12. předvánoční besídka pro seniory v Bystřici nad Pernštejnem
4. 12. Mikulášská nadílka pro seniory v Bystřici nad Pernštejnem
9. - 10. 12. víkendová akce dobrovolníků ve Skleném
15. 12. předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou
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Charitní ošetřovatelská služba
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: chops.zdar@caritas.cz; www.zdar.caritas.cz
tel.: 566 626 041, 777 755 435
Vedoucí zařízení: Anna Janů
Supervizor: Mgr. Pavel Koutník

Poslání našeho zařízení a charakteristika činnosti

Pacient odpočívá v dobrých rukou
charitních sestřiček

Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje zdravotní péči
klientům v domácím prostředí. Našimi klienty jsou lidé, kteří
se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu či věku nemohou
dopravit k ošetřujícímu lékaři nebo nejsou schopni dodržet
léčebný režim či splnit potřebný ošetřovatelský výkon (např.
aplikaci inzulínu).
Rodinám, které pečují o těžce a dlouhodobě nemocné členy,
pomáháme ulehčit jejich tíživou situaci a umožňujeme jim,
aby jejich blízcí mohli dožít doma v rodině a nemuseli být
umístěni do LDN. Služba je založena také na úzké spolupráci
s ošetřujícím lékařem. Charitní ošetřovatelská služba též
umožňuje svým pacientům zapůjčení kompenzačních
pomůcek. Ošetřovatelskou službu zajišťujeme téměř na celém
území bývalého žďárského okresu.
Zdravotní úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Poskytované služby

» základní ošetřovatelská péče (hygiena, stravování, 		
»
»
»
»
»
»
»
»

úprava lůžka, polohování, vyprazdňování pacientů)
příprava a aplikace léků formou injekcí, infuzí
aplikace inzulínu, edukace klienta v aplikaci inzulínu
převazy, obklady, zábaly, koupele
odběry biologického materiálu, změření glykémie
péče o stomie, katetry, klysma
pohybová aktivizace, dechová cvičení
sledování základních životních funkcí
edukace rodinných příslušníků v ošetřování v domácnosti
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Charitní ošetřovatelská služba
Motto: „Všechno, co jsme vykonali s láskou, zůstává.“
(Johannes Bours)

Provoz zařízení
Zdravotní sestry poskytují služby klientům nepřetržitě
7 dní v týdnu.
Úřední hodiny vrchní sestry (sjednání péče)
Pondělí
08:00 - 12:00 hod.
Úterý
-Středa
08:00 - 12:00 hod.
Čtvrtek
-Pátek
08:00 - 12:00 hod.
Dispečink naší nepřetržité služby na tel. čísle 777 755 435

Zhodnocení projektu:
Počet klientů:				
Počet návštěv:				
Počet úkonů:				
Přepočtený počet pracovníků:		
Celkové náklady:			

312
24 674
37 337
7,2
3 236 025,- Kč

Příběh klienta
Jednoho lednového dne nám nemocnice oznámila, že propouští
do domácího léčení pacienta, který potřebuje naši péči.
Rodina byla bezradná a nevěděla co má dělat, měli pocit, že
takovou péči nezvládnou. Postupem času se za pomoci rodiny
povedlo stav pacienta stabilizovat. V průběhu léčby mě velmi
těšilo, že rodina pacienta oceňovala naši pomoc.
Největší odměnou při této službě byl hřejivý pocit na srdci,
který jsem cítila, když jednoho dne pacient stál před domem,
opřen o dveře a vítal mě slovy: „Dnes je mi dobře a přišel
jsem Vám naproti.“ 						
(zdravotní sestra)
5
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Domov pokojného stáří
a komplexní péče o seniory
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
e-mail: anna.janu@caritas.cz; www.zdar.caritas.cz
tel.: 566 626 041, 777 755 435
Vedoucí zařízení: Anna Janů
Supervizor: Mgr. Pavel Koutník

Poslání našeho zařízení a charakteristika činnosti

Domov pokojného stáří v Nížkově

Posláním našeho zařízení je umožnit klientům důstojné prožití
stáří v jejich přirozeném prostředí. Potřebné služby jsou
poskytovány klientům v našem domově pokojného stáří, ale
i seniorům v obci Nížkov a blízkém okolí. Mimo poskytnutí
nezbytných zdravotních úkonů a zajištění základních potřeb
klienta v jeho domácnosti se snažíme o aktivizaci klientů,
kulturní vyžití a zajištění duchovních potřeb, dle přání klientů.
Velký důraz klademe na zachování kontaktu s rodinou a
blízkými.
Usilujeme o to, aby se senioři cítili užiteční a potřební,
proto s nimi „vylepšujeme“ náš domov, např. zdobíme okna,
sázíme květiny. Spolupracujeme též s mateřskou a základní
školou. Děti připravují program pro klienty, zejména v období
různých svátků.

Poskytované služby

» odborné ošetřovatelské úkony
» úklid
» praní a žehlení prádla
» pedikúry
» pomoc při osobní hygieně
» nákupy
» vyzvednutí léků
» příprava jídla
» doprovod k ošetření nebo při vyřizování úředních věcí
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Domov pokojného stáří
a komplexní péče o seniory
Motto: „Život měříme skutky, nikoliv časem.“
(Seneca)

Provoz zařízení
Poskytování pečovatelské a ošetřovatelské služby
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 - 13:00 hod.
08:00 - 13:00 hod.
08:00 - 13:00 hod.
08:00 - 13:00 hod.
08:00 - 13:00 hod.

* Mimo tuto dobu mohou klienti volat na tel. 777 755 435
Vystoupení Horáckého tria v domově

Zhodnocení projektu
Počet klientů: 			
Počet návštěv: 			
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady: 			

20
807
1,44
457 907,- Kč

Příběh klientky
Navštěvovala jsem klientku, která bydlela sama na samotě
nedaleko Žďáru nad Sázavou. Protože cesta k její chaloupce
byla v zimě nepřístupná (pouze přes zamrzlý rybník nebo na
lyžích), přemlouvali jsme ji, aby se přestěhovala na zimu do
DPS v Nížkově, ale o tom stará paní nechtěla ani slyšet. Až
po dlouhém přesvědčování nakonec souhlasila. V Nížkově se
jí zalíbilo natolik, že se domů již nikdy nevrátila. Právě tento
domov „rodinného typu“ jí vyhovoval a to bylo cítit i z jejích
slov: „Prožívám u vás poslední roky svého života důstojně,
v klidu a v pohodě.“
(zdravotní sestra)
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Charitní pečovatelská služba
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
e-mail: chps.bystrice@caritas.cz; www.zdar.caritas.cz
tel.: 566 551 766, 777 155 374
Vedoucí zařízení: Lenka Jobánková
Supervizor: Mgr. Petra Reiserová

Poslání našeho zařízení a charakteristika činnosti

Pečovatelka hovoří s klientkou

Pečovatelská služba patří mezi nejstarší formy charitní
pomoci potřebným. Je určena chronicky i akutně nemocným,
starým a opuštěným lidem, kteří potřebují pomoc druhé
osoby. Hlavním cílem našich služeb je zajistit, aby lidé
pokročilého věku nezůstali bez pomoci a necítili se opuštění.
Pečovatelskou službu poskytujeme na základě potřeb klienta
a taktéž jeho rodiny, která nemůže sama péči zajistit.
Proškolené pečovatelky se starají o klienty, kteří už sami
nezvládají základní životní potřeby, nejsou schopni si sami
zajistit chod domácnosti a nemají nikoho, kdo by jim tyto
potřeby pomohl zvládnout. Na poskytování pečovatelské
služby si klienti částečně přispívají dle platného sazebníku.

Poskytované služby

» zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní, žehlení
prádla, atd.)

» zajištění os. hygieny, koupel v SOH, koupel v domácnosti
» pedikúra
» příprava a podání stravy
» donáška, dovoz obědů
» zajištění a podání léků
» dohled nad klienty
» pomoc při oblékání, při chůzi
» doprovod klienta k lékaři
» pomoc při prosazování práv a zájmů klientů
» zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
» zajištění poradenství
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Charitní pečovatelská služba
Motto: „Být nechtěný je nejhorší nemoc, jaká může člověka potkat. 		
Jedinou možnou léčbou jsou ochotné sloužící ruce a srdce,
jež nepřestávají milovat.“
(Matka Tereza)

Provoz zařízení
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

06:00 - 14:30 hod.
06:00 - 14:30 hod.
06:00 - 14:30 hod.
06:00 - 14:30 hod.
06:00 - 14:30 hod.

* Dle potřeby je možné domluvit i jinou dobu.
Péče o naše seniory v domácnosti

Zhodnocení projektu
Počet klientů:				
Počet kontaktů (návštěv):		
Počet úkonů:				
Přepočtený počet pracovníků:		
Celkové náklady: 			

392
28 813
39 006
14,04
3 149 474,- Kč

Příběh klientky
Paní XY upadla při zalévání květin a zlomila si nohu v krčku.
Po týdenní hospitalizaci v nemocnici, kde se podrobila operaci byla propuštěna domů. Paní byla nechodící a bydlela v bytě
sama, tudíž byla odkázána na pomoc Charitní pečovatelské
služby, díky níž měla zajištěné veškeré svoje potřeby. Dodnes
si paní nemůže pečovatelskou službu vynachválit a nás
hřejí její slova: „Mám vás všechny ráda a nenechám na
pečovatelskou službu dopustit“.
(pečovatelky)
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Klub v 9 - Klub pro podporu
duševního zdraví
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: klubv9.zdar@caritas; www.zdar.caritas.cz
tel.: 566 629 319, 777 755 469
Vedoucí zařízení: Jana Křížková
Supervizor: Mgr. Tomáš Chalupa
odborný garant: Bc. Eva Kinclová

Poslání našeho zařízení a charakteristika činnosti

Glazování (Soustředění v keramické dílně)

Posláním Klubu v 9 je znovu zapojit klienty, osoby ohrožené
sociální exkluzí, do společnosti a vést je k samostatnosti.
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním,
popřípadě s kombinací mentálního postižení a duševního
onemocnění.
Cílem Klubu v 9 je rozvíjet osobnost klienta, vést ho
k samostatnosti, motivovat k aktivitě, zlepšit jeho komunikační
dovednosti a pomoci mu v posílení sociálních dovedností.
Výsledkem této snahy je návrat klienta do společnosti,
obnovení jeho sociálních vazeb a zlepšení schopnosti klienta
využít přirozených zdrojů.

Poskytované služby

» poradenství
» informační a sociální servis
» doprovod, zastupování
» individuální rozhovor
» krizová intervence
» ergoterapie: dílny - keramická, šicí, výtvarná, dřevodílna,
»

nácvik vedení domácnosti
klubové aktivity: kulturní programy, vzdělávací aktivity,
sportovní aktivity, pohybová terapie, turistika, klubové 		
aktivity s prvky arteterapie, přednášky atd.
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Klub v 9 - Klub pro podporu
duševního zdraví
Motto: „Bláznit je lidské.“
(anonym)

Provoz zařízení
Klubové aktivity
Pondělí 8:00 - 14:00 hod. - ergoterapie
Úterý 8:00 - 14:00 hod. - komunita
Středa 8:00 - 16:00 hod. - klub. aktivity
Čtvrtek 8:00 - 14:00 hod. - ergoterapie
Pátek 8:00 - 14:00 hod. - ergoterapie

Poradenství
14:00 - 16:00 hod.
14:00 - 16:00 hod.
-14:00 - 16:00 hod.
14:00 - 16:00 hod.
Beskydy 2005 – rekondiční pobyt

Zhodnocení projektu
Počet stálých klientů: 			
Průměrná denní návštěvnost: 		
Počet kontaktů za rok: 		
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady: 			

27
10
2 484
3,17
1 211 216,- Kč

Názor klientky
„Klub mi velmi pomohl v tom, že jsem se opět dostala mezi
lidi. Dříve jsem byla osamocena a neustále se dostávala do
izolace. Kvůli svému postižení jsem se styděla navazovat
běžné mezilidské kontakty. Zde jsem našla nové kamarády,
před kterými nemusím nic tajit. Zvýšilo se mi sebevědomí,
protože jsem si sama na sobě vyzkoušela, že v komunikaci
s ostatním světem nejsem úplně ztracená, jak jsem si dříve
myslela.“
(klientka H.T.)
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Denní stacionář pro osoby
s mentálním a kombinovaným postižením
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
e-mail: stacionar.velmez@caritas.cz; www.zdar.caritas.cz
tel.: 566 523 884, 777 155 376
Vedoucí zařízení: Ing. Alena Poulová
Supervizor: Mgr. Pavel Koutník

Poslání našeho zařízení a charakteristika činnosti
Posláním stacionáře je rozvíjet osobnost člověka s postižením,
zařadit jej do běžné společnosti a podpořit rodinu, která o něj
pečuje. Zařízení poskytuje služby, které rozšiřují dovednosti
a znalosti klientů, vedou je k samostatnosti a pomáhají jim v
začlenění do běžné společnosti.
Poskytujeme služby lidem s mentálním a kombinovaným
postižením a jejich rodinám. Našich služeb využívá
v současné době dvanáct klientů ve věku od 9 do 40 let. Jedná
se o klienty se středně těžkou až těžkou mentální retardací a
kombinovanými vadami. Většina klientů potřebuje pomoc při
základních sebeobslužných činnostech, sedm je imobilních.

Poskytované služby
Je důležité umět napsat, kolik chci

»
»
»
»
»
»
»
»

zabezpečení základních životních potřeb
pomoc při sebeobsluze, nácvik sebeobsluhy
výchovně vzdělávací činnosti
terapeutické činnosti - pracovní, výtvarné, hudební, 		
bazální stimulace
relaxační činnosti
návštěva kulturních akcí, procházky, výlety, pobyty
svoz klientů do stacionáře
pomoc rodičům radou, povzbuzením, zprostředkováním
odborné pomoci
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Denní stacionář pro osoby
s mentálním a kombinovaným postižením
Motto: „Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. 			
První z nich je být uznáván a milován takový jaký je.“
(Michele Pascale Duriezová)

Provoz zařízení
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6:30 - 15:00 hod.
6:30 - 15:00 hod.
6:30 - 15:00 hod.
6:30 - 15:00 hod.
6:30 - 15:00 hod.

Zhodnocení projektu
Počet klientů: 					
Součet návštěvních dnů všech klientů:
Přepočtený počet pracovníků: 		
Celkové náklady: 				

12
2018
5,59
1 953 222,- Kč

Procvičování jemné motoriky

Příběh klienta
„Skákali jsme v bazéně, potápěli a plavali kraula. Odpoledne
šli se podívat na ten velkej strom. Boleli nás nohy. Snědli
večeři. Navečer jsme hráli karty. Masáž obličeje. Zpívali
jsme.“ 							
(klienti o rekreační pobytové akci)
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Ponorka - centrum prevence
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: ponorka.zdar@caritas.cz; www.ponorka.ecn.cz
tel.: 566 629 319, 777 755 436
Vedoucí zařízení: Bc. Josef Soukal, DiS.
Supervizor: Mgr. Michal Zahradník

Poslání našeho zařízení a charakteristika činnosti
Ponorka - centrum prevence usiluje o zlepšení kvality života
dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou a v přilehlém okolí.
Cílem je minimalizovat možná rizika související se způsobem
života mladých, dospívajících lidí a umožnit jim lépe se
orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy.

Poskytované služby
Vytváření stromu pravidel na
preventivním programu

Ponorka - centrum prevence realizuje dvě hlavní služby:

»

Nízkoprahový klub pro děti a mládež (NZDM)
tento klub je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít
nejen podporu a odbornou pomoc (poskytování sociálních
služeb), ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity. Pro
pobyt v klubu není potřeba registrace nebo vstupenka.
Klub je určen pro děti a mládež ve věku 13 - 20 let.

»

Programy primární prevence sociálně nežádoucích jevů:
jedná se o realizaci několikahodinových interaktivních
programů pro děti a mládež ve školách a domovech
mládeže. Tématicky se programy zaměřují na problémy
se vztahy, návykovými látkami, šikanou a na další témata,
která účastníky programů zajímají a společně s učiteli
a vychovateli je považují za důležitá. Účastníky těchto
programů jsou děti a mládež od 10 do 20 let.
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Ponorka - centrum prevence
Motto: „Na cestě mladých k dospělosti.“ 		
(anonym)

		

Provoz zařízení
Nízkoprahový klub Programy primární prevence
Pondělí 13:00 - 17:00 hod.
7:30 - 12:30 hod.
Úterý
13:00 - 17:00 hod.
Středa
7:30 - 12:30 hod.
Čtvrtek 13:00 - 17:00 hod.
7:30 - 12:30 hod.
*Sociální poradenství poskytujeme v pátek 7:30 - 12:30 hod.

Zhodnocení projektu

Netradiční vánoční koncert

» Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Počet klientů/kontaktů:		
118/2 716
» Programy primární prevence sociálně nežádoucích jevů
počet bloků počet hodin počet žáků počet kontaktů
Dlouhodobé
74
222
809
1517
jednorázové
25
52
485
468
celkem jednorázové
99
274
1294
1985
- adaptační kurzy: 		

2 x 46 žáků

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady:		

3,17
1 183 909,- Kč

Názor klienta
„Byla to otevřená debata o problémech mladých lidí, tento
program byl vážně super, nebyl ani nudný. Vzala jsem si toho
hodně a vím, že drogy jsou hnus. Zjistila jsem, že když chceme,
umíme pracovat jako kolektiv, že jsme se dokázali na něčem
domluvit a dozvěděla jsem se něco i o sobě. Dvě hodiny jsme
mohli myslet nejen na sebe, ale hlavně na celou naši třídu a
hodně z nás si něco uvědomilo.”
(účastníci primární prevence o programu)
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D-STOP (Centrum prevence)
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
e-mail: dstop.bystrice@caritas.cz; www.zdar.caritas.cz
tel.: 566 550 128, 777 755 437, 777 755 659
Vedoucí zařízení: Mgr. Martina Benešová
Supervizor projektu: Bc. Olga Škvařilová
Odborný garant: Mgr. Ing. Radovan Voříšek

Poslání našeho zařízení a charakteristika činnosti
D-STOP (Centrum prevence) je nízkoprahové zařízení pro
děti mládež ve věku 12 - 20 let. Pracovníci se snaží eliminovat
sociálně nežádoucí jevy tím, že napomáhají vytvářet bezpečné,
podnětné a inspiriující prostředí pro děti a mládež.

Poskytované služby

» Preventivní programy
Pobytová akce klientů

Adaptační kurz je vstupní preventivní akce pro začínající
kolektivy 6. třídy ZŠ a 1. ročníky SŠ. Primární prevence
se realizuje formou tématických interaktivních besed
pro školy a školní zařízení na různá témata: vztahy,
komunikace, sexualita, odpovědnost a zneužívání drog.

» Nízkoprahový klub Déčko

Cílem nízkoprahového klubu je podporovat samostatný
rozvoj klientů, s možností pozitivního ovlivňování jejich
chování, postojů a názorů. Vytváří prostředí, které je svým
charakterem blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.
Program:
standardní aktivity (stolní fotbal, tenis, šipky, poslech
hudby, PC), klubové aktivity (tvůrčí, hudební dílna,
scénický šerm), klubové večery pro klienty, sportovní
aktivity (horolezecká stěna, bazén, squash), pobytové
akce a výlety (skate park, lanové centrum, apod.)

» Terénní program

Kontaktní práce v přirozeném prostředí klienta. Slouží
také k vyhledávání rizikových skupin a jednotlivců.
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D-STOP (Centrum prevence)
Motto: „Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhého.“ 		
(Goethe)

» Sociální služby

Nabízíme bezplatnou a anonymní pomoc a poradenství
klientům s osobnostními problémy, kteří se nacházejí
v krizové životní situaci, při volbě povolání, školy a
hledání zaměstnání, kteří mají problém se zařazením se
do kolektivu, společnosti atd.

Provoz zařízení

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Nízkoprahový
Preventivní
Sociální
klub
programy
služby
14:00 - 18:00 hod. 8:00 - 12:30 hod. 14:00 - 16:00 hod.
8:00 - 12:30 hod.
14:00 - 18:00 hod.
14:00 - 16:00 hod.
14:00 - 18:00 hod. 8:00 - 12:30 hod. 14:00 - 16:00 hod.

* v pátek odpoledne - terénní program

Zhodnocení projektu
Počet klientů/počet kontaktů (návštěv):
Nízkoprahový klub: 		
171 klientů / 2008 kontaktů
Preventivní programy:
726 oslovených / 1079 kontaktů
Sociální služby:		
180 klientů / 423 kontaktů
Adaptační kurzy: 		
3 kurzy / 71 účastníků
Přepočtený počet pracovníků: 3,14
Celkové náklady: 		
1 113 255,- Kč

Příběh klienta
„D-STOP to je sranda, zábava a hlavně kámoši či dívky jo a
většinou se zabavíme tím, že hrajeme ping-pong, stolní fotbálek,
šipky a zkoušíme s kámošama RAP. Doporučuji vám navštívit tento
klub. Budete mít z toho dobrý pocit, že jste si zbytečně nezabili
den…. Kdo to čte tak oznamte dalším kámošům či kámoškám, ať
se někdy na D-STOP staví…, a uvidíte jak vás to zde bude bavit.
Hlavně zde frčí hudba…“ (klient 16 let)
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Mateřské centrum Kopretina
Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
e-mail: KMKopretina@seznam.cz; www.zdar.caritas.cz
tel.: 732 126 905
Vedoucí zařízení: Zdenka Šrámková

Poslání našeho zařízení a charakteristika činnosti

Sportovní odpoledne na hřišti

Mateřské centrum Kopretina je zařízení poskytující služby
rodičům na mateřské či rodičovské dovolené, kteří pečují o
děti do 6 let věku. Rodiče trávící volný čas v našem zařízení
mají možnost využívat námi poskytované služby, společně
a současně se svými dětmi, což je velkým přínosem pro
zlepšení kontaktů v rodině. V průběhu roku organizujeme a
zajišťujeme širokou nabídku alternativních aktivit a programů
pro rodiče s dětmi.
Mateřské centrum, tedy umožňuje maminkám setkávání
s jinými ženami nad svými starostmi i radostmi, které jim
přináší role matky.

Poskytované služby

»

»

»

»

Základní sociální služba - poradenství:
- pomoc při řešení osobních a rodinných problémů
- pomoc při komunikaci s úřady
- v případě potřeby poskytujeme pomoc při vyhledávání
odborné pomoci
Vzdělávací kursy, semináře, besedy:
- anglický jazyk, výpočetní technika
- rozvíjení komunikačních dovedností ,,soft skills“(řeč 		
těla), psychohrátky
- tématické semináře a besedy
- poradna pro plánované rodičovství
Volnočasové aktivity
- keramická dílna - výroba keramických předmětů
- rukodělné a výtvarné činnosti - malování na hedvábí, 		
ubrousková technika, výroba gelových svíček, aranžmá
podle ročního období atd.
Společenské akce pro rodiče s dětmi
- Den dětí, mikulášská nadílka, kavárničky, masopustní
rej, ples mateřského centra, zahradní slavnosti, víkendy
pro rodiče s dětmi atd.
18
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Mateřské centrum Kopretina
Motto: „Mateřská láska je mostem k veškerému dobru:
v životě i na věčnosti.“
(z Turecka)

Provoz zařízení
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 13:00 hod.
8:00 - 18:00 hod.
8:00 - 10.00 hod.
8:00 - 15:00 hod.
12:00 - 19:00 hod.

* v pondělí v lichý týden - beseda s osobnostmi
(v zimním období od 19:00 hod. v letním období od 19:30 hod.)
Při výrobě perníkových chaloupek

Zhodnocení projektu
Počet klientů (pravidelné návštěvy):
Počet klientů (občasné návštěvy):
Počet kontaktů: 			
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady: 			

24
74
2600
2,1
576 847,- Kč

Příběh klienta
Proč navštěvuji Mateřské centrum Kopretina? I když
jsem na mateřské „dovolené“, zrovna jako dovolená mi to
nepřipadá, spíše naopak. Jsem proto ráda, že můžu opustit
zaběhnutý kolotoč a takzvaně ,,vypadnout z domu“a zamířit
do mateřského centra, kde potkám stejně ,,postižené“
maminky s dětmi. V mateřském centru jsem velmi uvítala
kurs anglického jazyka, na který si mohu vzít dcerku s
sebou. Zatím, co já se snažím komunikovat anglicky, ona si
spokojeně pod dohledem pracovníka centra hraje. Jsem velmi
spokojena s tím, že mohu trávit volný čas společně s dcerkou
a ještě k tomu se účastnit programu, který je určený pro nás
dospělé.
(Maruška)
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Dobrovolnické centrum
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
dobrovolnickecentrum.zdar@caritas.cz; www.zdar.caritas.cz
tel.: 566 631 643, 777 755 444
Koordinátorky dobrovolníků: Jana Koubková,
			
Mahlová Michaela (od 1.10. 2005)

Poslání našeho zařízení a charakteristika činnosti
Dobrovolnické centrum vniklo v roce 2002 jako zařízení
určené pro výcvik dobrovolníků z řad studentů i dospělých.
Náš projekt šíří základní ideu dobrovolnictví a nabízí rozvoj
dobrovolnické činnost v naší lokalitě. V rámci projektu se
snažíme uspokojovat poptávku po dobrovolné práci, jak ze
strany dobrovolníků, tak i ze strany jednotlivých středisek
Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Zabýváme se náborem,
přípravou, vzděláváním, motivací a činností dobrovolníků ve
věku od 15 - 99 let.
Projekt přispívá ve svém konečném důsledku ke zvýšení
kvality sociálních a zdravotních služeb a humanitární pomoci
a podpoří integraci znevýhodněných skupin společnosti.

Poskytované služby
Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar

»

Dobrovolníci pomáhají v jednotlivých střediscích 		
Oblastní charity Žďár nad Sázavou:
- pomoc těžce nemocným a starým lidem v domácnostech
- pomoc duševně nemocným
- pomoc drogově ohroženým mladým lidem - vhodné 		
využití volného času
- pomoc dětem a mládeži - doučování, smysluplné 		
trávení volného času
- pomoc při humanitárních akcích
- pomoc s organizováním Tříkrálové sbírky
- pomoc při živelných pohromách
- pomoc při organizování akcí pro veřejnost - benefiční 		
akce, koncerty…
Dobrovolníkům umožňujeme za odměnu vhodné využití
jejich volného času - víkendové akce, sportovní vyžití,
společné schůzky
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Dobrovolnické centrum
Motto: „Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.“ 		
(anonym)

Provoz zařízení
Provozní doba Dobrovolnického centra byla v roce 2005
nepravidelná - dle domluvy.
Koordinátorka dobrovolníků je k dispozici dobrovolníkům
na tel.: 777 755 444
Dobrovolnická práce a výpomoc probíhala dle potřeb
jednotlivých středisek naší Charity pravidelně či jednorázově.

Zhodnocení projektu
Počet dobrovolníků: 			
Počet stálých dobrovolníků: 		
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady: 			
Náklady farních charit: 		

929
20
0,6
181 998,- Kč
14 053,- Kč

Farní charity
Součástí dobrovolnického centra jsou farní charity. Členové
farních charit se podílejí na organizování dobrovolných
akcí - Tříkrálová sbírka, sběř šatstva, pomoc nemocným a
seniorům, pořádání společenských akcích atd. Farní charity
podporovaly i tento rok projekt Adopce na dálku.
-

Farní charita Žďár nad Sázavou
Farní charita Nové Město na Moravě
Farní charita Velké Meziříčí
Farní charita Heřmanov u Velké Bíteše
Farní charita Radešínská Svratka
Farní charita Jámy
Farní charita Olešná
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Tříkrálová sbírka 2005
Motto: „Christus mansionem benedicat“
(Kristus ať požehná tento příbytek)
Poslání
Tříkrálovou sbírku se poprvé podařilo zorganizovat v roce 2000
v olomoucké arcidiecézi. Na základě podpory, jaké se organizátorům dostalo
od dobrovolníků i dárců, bylo v roce 2001 rozhodnuto o celorepublikovém
konání sbírky.
V roce 2005 se konala sbírka již po páté. Diecézní charita Brno se snaží
prostřednictvím svých oblastních charit, které sbírku organizují:
- obnovit tradici tří králů
- cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých
- obnovit zájem o dobročinnost
- umožnit občanům ČR podílet se aktivně a osobně na charitní práci
- získat finanční prostředky na činnost jednotlivých středisek
Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky
- činnost oblastních/ farních charit na území brněnské diecéze 65 %
- činnost Diecézní charity Brno 15%
- humanitární pomoc 10 %
- činnost Sdružení Česká katolická charita 5 %
- režie sbírky dle zákona 5 %
Koledníci získali při Tříkrálové sbírce 2005 pro Oblastní charitu Žďár nad
Sázavou 1 500 002,- Kč. Na složenkách bylo vybráno 68 610,- Kč.

Tříkrálová sbírka 2006

Využití Tříkrálové sbírky 2005
» Podpora rozjezdu nových projektů - Využití volného času seniorů
v Bystřici nad Pernštejnem a Mateřské centrum v Bystřici nad
Pernštejnem (zajištění základního vybavení nových prostor)
» Zajištění chodu Dobrovolnického centra				
» Humanitární pomoc Ukrajině - finanční pomoc při vybudování „Domu
na půl cesty“ v Ukrajinském Užgorodě, podpora dětských domovů ve
Velikém Bereznem, podpora sociálně slabých seniorů na Zakarpatské
Ukrajině
» Humanitární pomoc oblastem zasaženým tsunami v Jihovýchodní Asii
» Příspěvky na poskytnutí pomůcek pro sociálně slabší osoby se zdravotním
postižením
» Podpora Mateřského centra Kopretina- částečné hrazení provozních
nákladů
» Podpora rozvoje kontaktní práce a propagace služeb D-STOPu v Bystřici
nad Pernštejnem-vybavení poradenského koutku, zřízení webových
stránek
» Zlepšení podmínek zdravotních sester CHOS ve Žďáře nad Sázavou dovybavení prostor
» Podpora klientů Charitní pečovatelské služby Bystřice nad Pernštejnem
- nákup automatické pračky, dovybavení vozu na rozvážku obědů
» Nákup montované garáže pro uschování nového vozu, který sváží klienty
do stacionáře ve Velkém Meziříčí 			
» Nutné vybavení prostor pro osoby s duševním onemocněním ve Žďáře nad
Sázavou- nákup PC pro klienty, vybavení nové společenské místnosti
» Připravovaná rekonstrukce nově získaných prostor Ponorky-centra
prevence ve Žďáře nad Sázavou
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Zpráva o hospodaření za rok 2005
ROZVAHA
AKTIVA

k 31.12.2004 (Kč) k 31.12.2005 (Kč)

Stálá aktiva

1 233 603

999 723

Oběžná aktiva

2 009 445

2 620 503

z toho: krátkodobé pohledávky

1 119 492

1 132 105

889 953

1 488 398

408 299

176 407

3 651 347

3 796 633

finanční majetek
Přechodné účty aktiv
CELKEM
PASIVA

k 31.12.2004 (Kč) k 31.12.2005 (Kč)

Vlastní jmění

2 540 667

2 709 719

z toho: základní kapitál

1 853 997

1 845 595

50 886

90 037

hospodářský výsledek z minulých let

696 680

635 784

hospodářský výsledek za běžné období

-60 896

138 303

Krátkodobé závazky

810 344

763 761

Přechodné účty pasiv

300 336

323 153

3 651 347

3 796 633

kapitálové fondy

CELKEM

PŘÍJMY
PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ

Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3 766 500

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

23 000

Ministerstvo zdravotnictví

45 000

Úřad práce

472 994

Kraj Vysočina

1 017 455

Městské a obecní úřady

2 627 063

Nadace a granty

20 677

Tržby za vlastní výkony

4 227 554

Dary a sbírky

923 078

Ostatní výnosy

92 886

CELKEM

13 216 207

VÝDAJE
NÁKLADY PODLE DRUHU

Kč

Materiál

1 395 267

Energie

386 870

PHM

270 259

Opravy a udržování

129 285

Cestovné

64 497

Služby

1 413 645

Mzdy a odvody na soc. a zdr. poj.

8 654 376

Odpisy

303 880

Ostatní náklady

459 825

CELKEM

13 077 904

Hospodářský výsledek

138 303
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Poděkování
Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na fungování naší
organizace a tím pomáhali našim klientům – lidem, kteří se dostali do nepříznivé situace.
Děkujeme příznivcům charitního díla za podporu a dárcům za příspěvky, kterými pomohli zkvalitnit a rozšířit
naše služby v roce 2005.
Zvláštní poděkování patří:

Institucím:

Firmám:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Městu Bystřice nad Pernštejnem
Městu Velké Meziříčí
Městu Žďár nad Sázavou
Obecnímu úřadu Doubravník
Obecnímu úřadu Jámy
Obecnímu úřadu Lísek
Obecnímu úřadu Nedvědice
Obecnímu úřadu Nížkov
Obecnímu úřadu Písečné
Obecnímu úřadu Nová Ves
Obecnímu úřadu Radešínská Svratka
Obecnímu úřadu Rozsochy
Obecnímu úřadu Rožná
Obecnímu úřadu Řečice
Obecnímu úřadu Zvole
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvu zdravotnictví ČR
Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou
Nadaci Divoké husy
Nadaci Naše dítě
Nadaci pro radost
Hnutí Pro život
České asociaci streetwork
Všeobecné zdravotní pojišťovně
Vojenské pojišťovně
České národní pojišťovně
Knihovně M. J. Sychry
Krajskému úřadu kraje Vysočina
Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně
Sociálním službám Města Žďáru nad Sázavou
Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sáz.
Probační a mediační služba Žďár nad Sáz.

Beata Rajská desing s.r.o. Žďár nad Sázavou
Pama a.s. Ostrov nad Oslavou
HUDY Sport a. s.
J + J Novohradští, Bystřice n. P.
Brusírna Skla Mazourek, Bystřice n. P.
Baal print Jaroslav Badalík, Nové Město n.Mor.
Bohemia Breiding s.r.o., Radšínská Svratka
Kurt Müller – papírnictví a domácí potřeby
Hotel Devět Skal, Milovy

Osobám:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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MUDr. Marie Zrnéčková
PhDr. Petra Píšová
Ing. Vladimír Šmerda
Pavel Pejchal
Josef Janů
Kinc Vladimír
Kyselková Ludmila
Lubomír Baďura
Dobrovolníkům OCH Žďár nad Sázavou
Anonymní dárci

Kontakt
DCHB - Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Horní 22
591 01 Žďár nad sázavou
tel.: 566 626 040
fax: 566 631 642
email: zdar@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: ČSOB a.s. – 1108897787/0300

