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Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální a zdravotní
služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvaliﬁkovaných pracovníků
a dobrovolníků. Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme o zachování
důstojnos 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 schopnos a dovednos
• uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli
• zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb
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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Oblastní charity Žďár nad Sázavou za
rok 2007. Minulý rok byl již patnáctým rokem fungování naší organizace, která
poskytuje svoje služby a pomoc těm, kteří je potřebují. V průběhu celého letošního roku tedy slavíme a připomínáme si toto významné výročí. Vede to také mě
k ohlédnu se za těmi lety uplynulými. U „položení základního kamene“ žďárské
Charity stál tehdy můj předchůdce pan Ladislav Bárta, který s hrstkou odvážlivců začal v roce 1993 „rozjíždět“ jedno z prvních zařízení. Postupem času docházelo k rozšiřování služeb. Vznikala nová zařízení, navyšoval se počet pracovníků
a samozřejmě i počet osob, kterým byly služby poskytovány. V současné době
má Oblastní charita Žďár nad Sázavou deset profesionálních zařízení, působících
na různých místech žďárského okresu, má šedesát tři pracovníků, kteří poskytují
služby stovkám potřebných. Za dobu svého působení Charita získala pevné místo
v oblas poskytování sociálních a zdravotních služeb, služby poskytuje na vysoké
profesionální úrovni a je uznávanou organizací ve svém oboru v celém našem regionu.
Také uplynulý rok, ke kterému se hlavně vztahuje tato výroční zpráva, přinesl
celou řadu důležitých událos , o kterých se dočtete na dalších stránkách. Ve výroční zprávě Vás chceme také seznámit s výsledky naší celoroční práce, popřípadě
povzbudit i ty z Vás, kteří by měli chuť se zapojit do charitní práce různými způsoby, a to třeba jako dobrovolníci.
Velmi ráda bych zároveň poděkovala všem pracovníkům a dobrovolníkům, kteří se podílí či podíleli na budování charitního díla. Je mi c se s mnohými z nich
setkávat a spolupracovat s nimi, oceňuji jejich obrovské pracovní nasazení, zájem
o člověka, jejich profesionalitu, ochotu a vstřícnost. Mé poděkování patří také
všem instucím, sponzorům a drobným dárcům, kteří nás v uplynulém roce podpořili ﬁnančně i hmotně. A samozřejmě moc děkuji všem, kteří nám poskytují duchovní podporu a pamatují na nás ve svých modlitbách.
Na závěr bych chtěla u příležitos významného výročí všem našim „chariťákům“
popřát hodně sil, moudros a pokoje.
I Vám všem, milí příznivci, přeji vše dobré a těším se na další spolupráci.

Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
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Charita
Česká republika

Významné událos roku 2007
LEDEN
2.-14.1.
7.1.
12.1.
14.1.
16.-17.1.

Tříkrálová sbírka 2007 pod záštou Kambaly – dobrovolnického centra
„Koncert Tří králů“ s účinkující Scholou od sv. Kunhuty z Nového Města n. M.
Cerﬁkace Programů primární prevence na Ponorce
„Koncert Tří králů“ za účas schol farnos svatého Prokopa ze Žďáru n.S.
„24 hodin v akci“ – uživatelé Klubu v 9 v Radešínské Svratce

ÚNOR
13.2.

Rozvojový audit kvality České asociace Streetwork (ČAS) v centru Ponorka

BŘEZEN
26.-27.3.

Rozvojový audit kvality České asociace Streetwork (ČAS) v centru Nadosah

DUBEN
1.4.
2.4.
13.4.

KVĚTEN
16.-17.5.
21.-25.5.
28.5.-1.6.
ČERVEN
1.6.
1.-2.6.
5.6.
8.-10.6.
8.6.
17.6.
29.6.-2.7.

ČERVENEC
2.-4.7.
5.7.
9.7.
SRPEN
2.-3.8.
18.8.
24.-26.8.
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První číslo časopisu Klubák (vydáván uživateli služeb Klubu v 9)
Výrobky uživatelů stacionáře Nesa na Velikonoční výstavě v J-Clubu
ve Velkém Meziříčí
„Probouzení broučků“ – pomoc dobrovolníků centra Kambala v Knihovně
M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na
Svatojánské pou na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou
Humanitární sbírka ve spolupráci s Kambalou – dobrovolnickým centrem,
farnos svatého Prokopa a městem Žďár nad Sázavou
Rekondiční pobyt uživatelů Klubu v 9 ve Slavonicích

Účast uživatelů denního stacionáře Nesa na Běhu Terryho Foxe ve V. Meziříčí
„24 hodin“ v Brně – výjezdová movačně - vzdělávací akce pro dobrovolníky
Setkání seniorů v Novém Městě na Moravě (účast Domova pokojného
života Nížkov a centra Včela)
„SK8“– pobytová akce centra Nadosah se skupinou patnác příznivců
skateu v Praze
Místní šetření za účelem udělení cerﬁkace odborné způsobilos
poskytovatelů programů užívání návykových látek v centru Nadosah
Oslava 15. výročí znovuobnovení Diecézní charity Brno s oslavami v areálu
Zámku Kinského ve Žďáře nad Sázavou
Zahradní slavnos s Koprenou – centrem pro rodiče s dětmi v Radešínské
Svratce ve spolupráci s Kambalou – dobrovolnickým centrem

Třídenní tábor s názvem „Podol expedion“ pro uživatele centra Ponorka
Zahájení terénní sociální práce celého týmu Ponorky-cp v ulicích města
Žďár nad Sázavou
Otevření letního klubu Ponorka ve žďárském „skejtparku“

Uživatelé Klubu v 9 na „24 hodin v akci“ v prostorách centra ve Žďáře n.S.
Zájezd Domova pokojného života Nížkov na Flóru Olomouc
a Svatý Kopeček u Olomouce
Propagace a prodej výrobků uživatelů služeb Oblastní charity na Horáckém
džbánku ve Žďáře nad Sázavou

30.8.
ZÁŘÍ
1. 9.
20.9.
24.-28.9.
24.-28.9.
25.9.
25.9.
26.9.
27. 9.
ŘÍJEN
8.-12.10.
15. a 17.10.
16.-19.10.
16.-31.10.
23.10.
24.10.
26.-28.10.
29.10.-2.11.

LISTOPAD
1.-4.11.
2.-9.11.
7.11.
10.11.
24.11.
25.11. a 30.11.

PROSINEC
3.12.
6.12.
16.-31.12.
17.-18.12.

Letní posezení u táboráku pro uživatele centra Včela v Bystřici n.P.

Zabezpečení zdravotnické pomoci zdravotními sestrami Charitní ošetřovatelské služby na Pou rodin ve Žďáře nad Sázavou
Prezentace Oblastní charity Žďár nad Sázavou a stacionáře Nesa na Dni
zdraví v J-Clubu ve Velkém Meziříčí
Rekreační pobyt uživatelů denního stacionáře Nesa na Hotelu Skalský Dvůr
„Týden pro nízkoprahy“ za účas Ponorky a Nadosahu – center prevence
Oslava 10. výročí vzniku Ponorky – centra prevence se skupinou Traband
v klubu Batyskaf ve Žďáře nad Sázavou
Akce„Překročte nízký práh“ – den otevřených dveří pro veřejnost
v Nadosahu
Neoﬁciální první fesval „Funny Fest“ v Bystřici nad Pernštejnem za podpory
centra Nadosah
Den charity

Prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry
ve Žďáře nad Sázavou
„Konzultační dopoledne“ s vedoucí Charitní ošetřovatelské služby ve Žďáře n.S.
Účast Oblastní charity Žďár nad Sázavou na mezinárodním veletrhu
„HOSPIMEDICA“ v Brně
Prodejní výstava výrobků uživatelů Včely – centra sociálně akvizačních
služeb pro seniory v Bystřici nad Pernštejnem
Prostory Domova pokojného života otevřeny žákům Základní školy v Nížkově
Den otevřených dveří denního stacionáře Nesa
„SK8“– pobytová akce centra Nadosah se skupinou patnác příznivců
skateu v Praze
Humanitární sbírka pro Diakonii ve spolupráci s Kambalou – dobrovolnickým
centrem, farnos svatého Prokopa a městem Žďár nad Sázavou

Rekondiční pobyt uživatelů Klubu v 9 v Moravském krasu
Prodejní výstava výrobků Včely v klubovně Domu s pečovatelskou
službou v Bystřici nad Pernštejnem
Účast uživatelů Domova pokojného života Nížkov a stacionáře Nesa
na Zdišibále v Novém Městě na Moravě
3. Koprenový ples v Radešínské Svratce
Duchovní obnova s P. Markem Dundou na Kopreně v Radešínské Svratce
Prodejní výstava výrobků uživatelů našich zařízení v Knihovně M.J. Sychry
ve Žďáře nad Sázavou

Setkání pracovníků Diecézní charity se zřizovatelem Mons. Vojtěchem
Cirklem v Brně
Předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Prodejní výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 v Galerii ve Sněžném
Vánoční prodejní výstava výrobků uživatelů Oblastní charity ve vesbulu
Polikliniky Žďár nad Sázavou

3

Charitní ošetřovatelská služba
Charita
Česká republika

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

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

Kontakt
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 626 041, 566 690 231
mob.: 777 755 435
e-mail: chops.zdar@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz
• POBOČKA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vraslavovo náměs 12 (Poliklinika), 592 31 Nové Město na Moravě
mob.: 776 714 780
• POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Poříčí 11 (Dům zdraví), 594 01 Velké Meziříčí
tel.:
566 522 442, kl. 183
mob.: 608 068 162, 731 130 772
Vedoucí zařízení: Anna Janů • Supervizor: Mgr. Pavel Koutník

Poslání
Registrované zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Žďár
nad Sázavou poskytují odbornou zdravotní péči všem lidem, kteří z důvodu stáří,
nemoci či zdravotního posžení nejsou soběstační. Pečujeme o osoby v domácí
péči na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu. Cílem služby je umožnit pacientům proži
důstojného života v domácím prostředí mezi svými blízkými. Znamená to zajist
komplexní službu – tělesné, duševní, sociální i duchovní blaho člověka. Každý člověk potřebuje vědět, že jeho život má až do poslední chvíle smysl.
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Poskytované služby
• odborná zdravotní péče
• příprava a podání léků, aplikace injekcí a infuzí
• základní ošetřovatelská péče (hygiena, stravování, úprava lůžka, polohování, vyprazdňování apod.)
• odběry biologického materiálu, odběry glykémie
• sledování základních životních funkcí
• převazy, péče o stomie, katetry
• pohybová akvizace, dechová cvičení
• edukace pacientů a rodinných příslušníků v domácí péči
• péče o osoby v terminálním stadiu
• poradenská činnost, zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
pacientům

Cílová skupina
Službu poskytujeme nemocným bez rozdílu věku, osobám se zdravotním posžením, seniorům, chronicky a akutně nemocným, imobilním, pacientům v terminálním stadiu nemoci a lidem s ob žnou dostupnos lékařské péče.

Cíle
• zabezpečujeme kvalitní poskytování ošetřovatelské služby prostřednictvím proškolených zdravotních sester
• stabilizujeme a podporujeme zlepšení fyzického a psychického stavu pacienta
(případně umožňujeme důstojné doži )
• přistupujeme individuálně na základě stanovených diagnóz
• zajišťujeme následné poskytnu domácí péče ihned po propuštění ze zdravotnického zařízení

Zásady poskytovaných služeb
• zachováváme důstojnost a respektujeme práva pacientů
• garantujeme odborné, ecké a diskrétní poskytování domácí péče dle zdravotních norem
• službu poskytujeme bezplatně (úkony jsou hrazeny z fondu zdravotních pojišťoven na základě potvrzení ošetřujícího lékaře)
• podporujeme vzájemnou důvěru mezi rodinou uživatele a pracovníky zařízení
• péče je dostupná všem potřebným

Provozní doba
Kontakt pro veřejnost (Poliklinika Žďár nad Sázavou)
pondělí
středa
pátek

8.00-12.00 hod.
8.00-12.00 hod.
8.00-12.00 hod.

Odborná zdravotní služba je poskytována nepřetržitě sedm dnů v týdnu.

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

352
25 230
36 934
10,37
3 498 066

V roce 2007 byla ošetřovatelská služba poskytována na území Žďáru nad Sázavou,
Nového Města na Moravě, Velkého Meziříčí a okolí dle standardů ošetřovatelské
péče, a to prostřednictvím ustáleného kolekvu dvanác registrovaných zdravotních sester. V domácí péči byly využívány moderní přípravky zdravotnické kosmeky, přístroje a pomůcky, které zkvalitňují naši službu. Mimo každodenní činnost
pomáhaly registrované zdravotní sestry jako zdravotnická služba na místních slavnostech (Pouť rodin, Svatojánská pouť na Zelené hoře apod.)
Anna Janů, vedoucí Charitní ošetřovatelské služby
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Charitní pečovatelská služba
Charita
Česká republika

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Moo: „Člověk člověku je v životě přístřeším.“
(Irské přísloví)

Kontakt
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 551 766, 566 552 437
mob.: 777 155 374
e-mail: chps.bystrice@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz
• POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 776 714 677
• POBOČKA NEDVĚDICE  TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
mob.: 736 529 357
Vedoucí zařízení: Miroslav Prudký • Supervizor: Bc. Aleš Gabrysz

 Pečovatelská služba

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

Poslání
Posláním Charitní pečovatelské služby, která je zařízením Oblastní charity Žďár
nad Sázavou, je poskytovat službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního posžení a jsou odkázáni na
pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost. Služba je poskytována přímo
v domácnostech uživatelů.
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Základní činnos
• pomoc při zvládání úkonů při péči o vlastní osobu (pomoc při podání jídla,
při oblékání, při chůzi nebo přesunu na lůžko či vozík)
• pomoc při hygieně nebo poskytnu podmínek pro osobní hygienu (pomoc při
úkonech osobní hygieny - koupel, toaleta, péče o vlasy a nehty)
• poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění stravy (donáška a dovoz jídla,
pomoc při přípravě a podání stravy)
• pomoc při zajištění chodu domácnos (nákupy, úklid a údržba domácnos,
praní a žehlení prádla apod.)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři
a na úřady)
• fakultavní úkony (pedikúra, dohled nad dospělým občanem)

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří lidé se sníženou soběstačnos z důvodu věku, lidé s chronickým onemocněním nebo se zdravotním posžením, kteří jsou odkázáni na pomoc
druhých při péči o sebe a svoji domácnost.

Cíle
•
•
•
•

zajišťujeme pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost uživatele
umožňujeme klidný a důstojný život uživatele v domácím prostředí
podporujeme individuální rozvoj osobnos uživatele
pomáháme při udržování komunikace s rodinnými příslušníky, případně
s přáteli uživatele
• zprostředkováváme kontakt uživatelů při komunikaci s orgány státní správy,
samosprávy a zdravotnickými zařízeními

Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•
•

zachováváme důstojnost uživatelů
dodržujeme práva uživatelů
respektujeme zvyklos uživatelů
zachováváme rovnost přístupu
podporujeme individuální přístup
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
podporujeme rozvoj schopnos a dovednos uživatele

Provozní doba
pondělí - pátek
(případně dle domluvy)

7.00-15.30 hod.

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

307
14 235
35 889
12,37
3 954 601

Charitní pečovatelská služba je službou terénní, což znamená, že je poskytována především v domácnostech uživatelů. K nejvíce využívaným službám roku 2007 patřilo
zajištění běžného nákupu, donáška jídla, pomoc při podání jídla, úklid domácnos,
doprava uživatele k lékaři a pedikúra ve středisku osobní hygieny, a to vše prostřednictvím vyškolených pracovníků. K rozvoji služeb přispělo pořízení osobního automobilu
pro pečovatelky ve Žďáru nad Sázavou a nákup některých kompenzačních pomůcek.
Miroslav Prudký, vedoucí Charitní pečovatelské služby
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Charita
Česká republika

Včela – centrum akvizačních
služeb pro seniory
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

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

Kontakt
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 551 766, 566 552 437
mob.: 777 155 374
e-mail: chps.bystrice@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Miroslav Prudký • Supervizor: Bc. Aleš Gabrysz

 Sociálně akvizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním posžením

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

Poslání
Včela – centrum akvizačních služeb pro seniory je zařízením Oblastní charity
Žďár nad Sázavou, které nabízí uživatelům především možnos akvního trávení
volného času. Služba pomáhá seniorům s navazováním vztahů a se zařazením do
společnos, podporuje předcházení nepříjemných pocitů izolace či ztrát duševní
rovnováhy, napomáhá s vyrovnáním se se stářím a zdravotními problémy, podněcuje zájmy uživatelů a rozvíjí jejich znalos a dovednos.
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Základní činnos
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (videoprojekce, přátelská posezení seniorů, besedy s hosty, zájezdy, turiscké výlety, divadelní představení, koncerty, knihovna, relaxační cvičení apod.)
• sociálně terapeucké činnos
- tvořivé a rukodělné akvity (kulinářská, keramická, výtvarná, ruční práce, pletení košíků, bakování, ši polštářů, tvoření z papíru, vosku, sušených kvěn, sk
na texl aj.)
- hudební programy a programy zaměřené na muzikoterapii (zpívání, koncerty,
poslech hudby apod.)
- relaxační cvičení, programy trénování pamě
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných
záležitos (poradenství, doprovod, informační a sociální servis)

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří především senioři, kteří mají zájem o akvní využi svého
volného času.

Cíle
•
•
•
•
•

podporujeme sociální kontakty a vazby mezi uživateli
umožňujeme uživatelům naší služby prožívat akvně své stáří
podněcujeme jejich zájmy a rozvíjíme jejich znalos a dovednos
podporujeme fyzickou akvitu, psychickou pohodu a soběstačnost uživatelů
posilujeme vědomí vlastní hodnoty, užitečnos a spokojenos všech zúčastněných

Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•
•

zachováváme důstojnost uživatelů
dodržujeme práva uživatelů
respektujeme zvyklos uživatelů
zachováváme rovnost přístupu
podporujeme individuální přístup
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
podporujeme rozvoj schopnos a dovednos uživatele

Provozní doba *
pondělí

8.30-12.00 hod.

úterý

8.30-12.00 hod.
13.00-15.30 hod.

čtvrtek

8.30-12.00 hod.
13.00-15.30 hod.

pátek

8.30-12.00 hod.

* platná od 1.5. 2008

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

25
2 550
0,55
216 100

V roce 2007 došlo k rozšíření akvit zařízení. V průběhu roku se uživatelé naší služby
zúčastnili setkání seniorů v Novém Městě na Moravě, kde vystavovali svoje výrobky
a kde dvanácčlenný pěvecký sbor vystoupil se svým pásmem lidových písní. V závěru letních prázdnin proběhlo posezení s harmonikou a grilování. V září se uskutečnil
zájezd do Domova pro seniory na Mitrově, v říjnu předváděli naši uživatelé malování
na sklo na veletrhu Hospimedica v Brně a uspořádali výstavu svých prací v Bystřici
nad Pernštejnem. V průběhu celého roku byly organizovány hudební pořady.
Miroslav Prudký, vedoucí centra
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Domov pokojného života Nížkov
Charita
Česká republika

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

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

Kontakt
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
tel.:
566 675 321(v době akvizačních programů)
mob.: 777 755 438
e-mail: dpz.nizkov@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz
• KANCELÁŘ VEDOUCÍ
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 626 041
mob.: 777 755 435
e-mail: chops.zdar@caritas.cz
Vedoucí zařízení: Anna Janů • Odpovědný pracovník: Jana Vosmeková
Supervizor: Mgr. Pavel Koutník

 Sociálně akvizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním posžením

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

Poslání
Domov pokojného života Nížkov je zařízením obce, ve kterém poskytuje službu
Oblastní charita Žďár nad Sázavou pro potřebné občany z Nížkova a přilehlých
obcí. Posláním sociálně akvizační služby pro seniory a osoby se zdravotním posžením je přispívat k prožívání akvního a důstojného života našich uživatelů,
k podpoře samostatnos, nezávislos a jejich sociálnímu začleňování.
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Základní činnos
• sociálně terapeucké činnos (společná četba, modlitba, duchovní setkání,
videoprojekce, poslech hudby, besedy a přednášky na různá témata, dílna –
práce s přírodninami, papírem, texlem atd.)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva kulturních
programů, vycházky, výlety)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitos (rozhovory s uživateli, poradenství v oblas služeb a dávek sociálního
zabezpečení)

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří především senioři a lidé se zdravotním posžením, kteří mají
zájem o smysluplné naplnění volného času, o rozvoj své osobnos, a kteří hledají
blízké společenství, ve kterém jim bude poskytnuto zázemí a podpora při řešení
jejich životních situací.

Cíle
•
•
•
•

podporujeme individuální rozvoj osobnosti uživatele
posilujeme jeho sebevědomí
přispíváme k prožití aktivního a důstojného života a oddálení projevů stárnutí
vytváříme příjemné prostředí a kvalitní zázemí pro uživatele

Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•

respektujeme práva, důstojnost a soukromí uživatelů
uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli
dodržujeme diskrétnost a mlčenlivost
usilujeme o zachování vazeb uživatele s rodinou

Provozní doba
úterý

dílna
9.00-12.00 hod.

čtvrtek

9.00-12.00 hod.

odpolední program
dle aktuálního
měsíčního plánu

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

17
726
726
0,80
238 065
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 Pečovatelská služba
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poslání
Pečovatelská služba je poskytována v Domově pokojného života Nížkov, který
je zařízením obce i v domácnostech uživatelů v Nížkově a v přilehlých obcích.
Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu nemocným a osamělým lidem
v oblas péče o sebe a svoji domácnost.

Základní činnos
•
•
•
•
•

podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu podmínek pro osobní hygienu
poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnos
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří především senioři a lidé se zdravotním posžením, kteří se
ocitli přechodně nebo trvale v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni si v plné
míře zajist péči o vlastní osobu a domácnost.

Cíle
• pomáháme při zvládání běžných činnos při péči o osobu a domácnost uživatele
• podporujeme soběstačnost a samostatnost uživatele v co největší možné míře
• předcházíme ústavnímu umístění uživatelů poskytnu m potřebné péče v jejich
přirozeném prostředí
• přispíváme k udržování vazeb uživatele s rodinou a společenským prostředím

Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•

respektujeme práva a důstojnost uživatelů
uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli
respektujeme soukromí a zvyklos uživatelů
dodržujeme diskrétnost a mlčenlivost
usilujeme o zachování vazeb uživatele s rodinou

Provozní doba
nepravidelná, na základě domluvy
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Zhodnocení projektu
Počet uživatelů:
Počet návštěv:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

20
194
194
0,20
59 516

V roce 2007 požadovali uživatelé našich pečovatelských služeb nejvíce praní prádla, nákupy, pochůzky a pedikúru. V minulos jsme zajišťovali pedikúru zprostředkovaně, od března minulého roku již provádíme pedikúru vlastními silami. Pracovníci pečovatelské služby úzce spolupracují se sestrami Charitní ošetřovatelské
služby, což přispívá k zajištění komplexní péče o uživatele.
Novou akvitou sociálně akvizačních služeb je zavedení pravidelných duchovních setkání s knězem a pastorační asistentkou Oblastní charity Žďár nad Sázavou. K vytváření příjemné atmosféry domova přispívá i spolupráce s místní
základní školou. Návštěva žáků je vždy vítaná jako milé zpestření všedních dní.
V říjnu jsme se zúčastnili výstavy Hospimedica v Brně, kde jsme předvedli ukázku
naší tvorby a uskutečnili prodej výrobků.
Anna Janů, vedoucí Domova
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Klub v 9 – centrum služeb
pro podporu duševního zdraví
Charita
Česká republika

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Moo: „Bláznit je lidské …“

Kontakt
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 629 319
mob.: 777 755 469
e-mail: klubv9.zdar@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Jana Křížková
Supervizor: PaedDr. Václav Schmidt • Odborný garant: Mgr. Eva Vernerová

 Sociálně akvizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním posžením

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

Poslání
Klub v 9 je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním
onemocněním a osoby jim blízké, které nabízí sociálně akvizační služby. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatelů. Podporujeme nácvik a rozvoj schopnos a dovednos vedoucích k začlenění do jejich přirozeného prostředí.

Základní činnos
•
•
-

14

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
klubové aktivity – výlety, výstavy, kulturní představení, sportovní programy
sociálně terapeutické činnosti
komunita, muzikoterapie
pracovní terapie – keramická dílna, výtvarná dílna, šicí dílna, dřevodílna,

pracovní dílna, nácvik vedení domácnosti
- edukace – výuka jazyků, hra na flétnu, práce na PC
- podpůrný rozhovor
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných
záležitostí
- poradenství, doprovod, zastupování, informační servis, sociální servis
• terénní sociálně aktivizační služby
- poradenství, doprovod, nácvik vedení domácnosti, podpůrný rozhovor

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním, popřípadě s kombinací mentálního posžení a duševního onemocnění. Poradenství nabízíme též osobám blízkým.

Cíle
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvíjíme schopnosti a dovednosti uživatele
vedeme k samostatnosti
motivujeme k aktivitě
pomáháme v posílení sociálních dovedností
přispíváme ke zlepšení komunikačních dovedností
podporujeme při zapojení do společnosti
pomáháme v navázání kontaktů, které jsou přirozené
umožňujeme využití běžných institucí v lokalitě, kde dotyčný žije

Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•
•
•

zachováváme důstojnost uživatelů
dodržujeme práva uživatelů
respektujeme rozhodnu uživatele
respektujeme právo uživatele na přiměřené riziko
podporujeme seberealizaci uživatele
podporujeme nezávislost uživatelů na službě
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky Klubu v 9
podporujeme rozvoj schopnos a dovednos uživatele

Provozní doba
pondělí

úterý
středa
čtvrtek

pátek

9.00-13.00
14.00-16.00
13.00-16.00
9.00-11.00
11.00-13.00

Pracovní terapie, poradenství
Poradenství, individuální práce s uživatelem
Pracovní dílna
Individuální práce s uživatelem, poradenství
Komunita, skupinová práce

9.00-16.00
9.00-13.00
14.00-16.00
13.00-16.00
9.00-13.00

Klubové akvity, poradenství
Nácvik vedení domácnos, poradenství
Poradenství, individuální práce s uživatelem
Pracovní dílna
Pracovní terapie

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

27
2 075
3 940
3,85
1 487 831

V roce 2007 jsme se zaměřili především na rozšíření individuálních činnos podle zájmů
a potřeb uživatelů. Dále jsme také zorganizovali informační kampaň, která měla za úkol
seznámit širší veřejnost s problemakou duševního onemocnění a pomoci při odstraňovaní bariér mezi naší cílovou skupinou a společnos , a to zejména formou výstav výrobků
uživatelů našich služeb. V dubnu začal vycházet časopis Klubák, který je dílem uživatelů
a je plně v jejich kompetenci. V těchto akvitách bychom rádi pokračovali i v roce 2008.
Významným způsobem také narostl počet kontaktů a poskytnutých služeb.
Bc. Jana Křížková, vedoucí Klubu v 9
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Nesa – denní stacionář
Charita
Česká republika

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

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

Kontakt
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.:
566 523 884
mob.: 777 155 376
e-mail: stacionar.velmez@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Ing. Alena Poulová • Supervizor: Bc. Olga Škvařilová

 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 posžením z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím našich
služeb podporujeme rozvoj člověka s posžením, jeho začlenění do společnos
a také rodinu, ve které žije.

Základní činnos
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při pohybu,
převlékání, podávání jídla a pi )
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu podmínek pro osobní hygienu
(pomoc při osobní hygieně, použi WC)
• poskytnu stravy (zajištění a podávání svačiny a oběda, zajištění pitného režimu)
• výchovné, vzdělávací a akvizační činnos (nácvik sebeobslužných činnos ,
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•
•
•
•

nácvik domácích prací, práce v dílně – keramické, výtvarné, práce na zahradě,
procvičování motorických dovednos , bazální smulace, relaxační činnos,
práce na počítači atd.)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva kulturních
akcí, procházky, výlety, rekreační pobyty)
sociálně terapeucké činnos (nácvik sociálních dovednos )
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitos (poradenství)
fakultavní služby (cvičení dle rehabilitačního programu, svoz uživatelů do
stacionáře, zprostředkování dalších služeb: canisterapie, hippoterapie)

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným posžením od šes do
padesá pě let.

Cíle
•
•
•
•
•

vedeme uživatele k maximální samostatnos
rozvíjíme komunikační schopnos uživatelů
rozvíjíme pracovní dovednos uživatelů
zprostředkováváme kontakty se společenským prostředím
podporujeme rodinné příslušníky, pečující o člověka s posžením, nabízíme
prostor k odpočinku, k vlastní seberealizaci, k uplatnění na trhu práce
• snažíme se o postupné odbourávání předsudků a bariér mezi majoritní
společnos a lidmi s posžením

Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•
•
•

zachováváme důstojnost uživatelů
respektujeme individuální potřeby uživatelů
respektujeme právo uživatelů na volbu
posilujeme sebevědomí uživatelů
hledáme a vytváříme příležitosti k seberealizaci uživatelů
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
zachováváme diskrétnost při poskytování služeb
zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb

Provozní doba
pondělí-pátek

6.30-14.30 hod.

Zhodnocení projektu
Počet uživatelů:
Počet návštěv:
Počet provozních dnů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

12
1719
218
5,18
2 285 966

V roce 2007 se kromě běžných akvit probíhajících ve stacionáři uživatelé zúčastnili mnoha společenských událos , a to nejenom ve Velkém Meziříčí. Na několika
veřejných akcích byla prezentována činnost zařízení společně s výstavou výrobků
uživatelů našich služeb. V září proběhl pědenní rekreační pobyt dospělých uživatelů v hotelu Skalský dvůr. V rámci Dne otevřených dveří, který se konal v říjnu,
navš vilo stacionář Nesa 105 lidí.
Již několik let není možné z kapacitních důvodů uspokojit zájem o služby stacionáře. Během dvou let bychom rádi navýšili kapacitu stacionáře a nabízené služby
rozšířili o službu osobní asistence. V současné době evidujeme žádos o služby
stacionáře od jedenác zájemců.
Ing. Alena Poulová, vedoucí stacionáře

17

Ponorka – centrum prevence
Charita
Česká republika

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Moo: „Na cestě mladých k dospělos…“

Kontakt
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 523 975
mob.: 777 755 436
e-mail: ponorka.zdar@caritas.cz
web: www.ponorka.ecn.cz, hp://www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Josef Soukal • Supervizor: Mgr. Eva Vernerová

 Nízkoprahové zařízení pro dě a mládež

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

Poslání
Posláním Nízkoprahového klubu Ponorka 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.

Poskytované služby
„Kamenný“ Nízkoprahový klub Ponorka na ulici Nádražní 44
• místo, kde mohou mladí lidé nejen najít podporu a odbornou pomoc, ale také
zábavu a prostor pro vlastní akvity
• přístup není omezen ﬁnancemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu
• stěžejní význam spočívá v kontaktní prácí, která slouží nejen k prvotnímu navázání vztahu s mladým člověkem, ale hlavně k řadě interakcí; tyto kontakty
otvírají v rámci přirozeného prostředí řadu zakázek a témat s cílem změny uživa-
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telova postoje či jednání směrem k odvrácení nepříznivé sociální situace nebo
její prevenci, a to vše v rámci pravidel, která mimo jiné striktně zakazují násilí,
užívání alkoholu, tabáku či jiných drog
Terénní sociální práce (streetwork)
• cílem je pomáhat mladým lidem v přirozeném prostředí, kde se každodenně
pohybují (na ulici, v parcích, na zastávkách apod.)
• nabídka stejných služeb jako v „kamenném“ klubu (rozhovory, informování
o službě, předávání informací z řady oblas - vztahy, sexualita, závislos, škola,
poradenství, poskytování podpory při volnočasových akvitách, kontakt s dalšími instucemi atd. )
Letní „otevřený klub“ ve skateparku*
• činnost reagující na zesílený pohyb mladých v letních měsících právě v tomto
prostoru
• kontakt pracovníků v přímém sociálním prostředí mládeže s ohledem na lokalitu, naplnění zásady ﬂexibility („z klubu na ulici“)
* v roce 2007 se uskutečnil poprvé

Základní činnos
• výchovné, vzdělávací a akvizační činnos (zajištění podmínek pro společensky
přijatelné volnočasové akvity, pracovně-výchovná práce s dětmi a mládeží,
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopnos a dovednos , zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (akvity umožňující
lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí)
• sociálně terapeucké činnos (socioterapie, jejíž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopnos a dovednos podporujících
sociální začleňování osob)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitos (při vyřizování běžných záležitos , při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou a při dalších akvitách podporujících sociální začleňování)

Cílová skupina
Služby jsou určeny dětem a mládeži ve věku od třinác do dvace let, kteří zažívají
konﬂiktní situace, komplikované životní událos, omezující životní podmínky nebo
jsou jimi ohroženi.

Cíle
• poskytujeme podporu a pomoc při zvládnu konﬂiktních společenských
situacích, komplikovaných životních událostech a při omezujících životních
podmínkách
• snižujeme sociální rizika vyplývající z každodenních situací, životního způsobu
a rizikového chování
• zvyšujeme sociální schopnos a dovednos
• podporujeme sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnos, včetně
zapojení do dění místní komunity a běžného způsobu života
• poskytujeme nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během
pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních akvit
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Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•

dodržujeme zásadu nízkoprahovosti
zachováváme respekt k uživateli
uplatňujeme zásadu anonymity a mlčenlivost
respektujeme kompetentnost uživatele
usilujeme o princip aktuálnosti a flexibility

Provozní doba
pondělí
úterý
středa
pátek

Nízkoprahový klub Ponorka
14.00-18.00 hod.
14.00-18.00 hod.

Terénní sociální práce
14.00-18.00 hod.
14.00-18.00 hod.

14.00-18.00 hod.

Zhodnocení projektu
Počet uživatelů
Počet kontaktů
Počet výkonů

„Kamenný“ nízkoprahový
klub Ponorka
136
1 862
4 491

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

Terénní sociální práce
(včetně skateparku)
98
1 724
2 335

Celkem
za služby
234
3 586
6 826

2,73
1 115 061

 Programy primární prevence rizikového chování

udělena cerﬁkace „Program speciﬁcké primární prevence užívání návykových
látek poskytované v rámci školní docházky“od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Platnost udělení: 9.5.2007 - 31.12.2010

Poslání
Posláním služby Programy primární prevence je ovlivnění postojů mladých lidí
vůči zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování s podporou
zdravého životního stylu.

Poskytované služby
• realizace interakvních programů primární prevence
• realizace adaptačních kurzů

Cílová skupina
Programy jsou určeny pro třídní kolekvy základních a středních škol, které se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

Cíle
• předáváme kompetence k odpovědnému svobodnému rozhodování
• zprostředkováváme důležité a smysluplné informace v oblastech rizikového
chování
• ovlivňujeme postoje a chování směrem k pozivnímu přístupu v životě
• předcházíme násilnému chování, ubližování, závislostem, manipulaci a dalším
formám rizikového chování
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Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•

uplatňujeme pozivní orientaci programů primární prevence
dodržujeme komplexnost a kombinaci mnohočetných strategií
působíme návazně a plánujeme systemacky
dáváme důraz na interakci a akvní zapojení
zachováváme cílenost a adekvátnost informací i forem působení
využíváme „KAB“ modelu (znalos - postoje - chování)

Provozní doba
pondělí
úterý

7.30-13.00 hod.
7.30-13.00 hod.

čtvrtek

7.30-13.00 hod.

Zhodnocení projektu
Počet kontaktů:
Počet programů:
Počet žáků/studentů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

2 258
103
1474
1,64
721 894

V roce 2007 prošla Ponorka odbornými audity, které prověřovaly kvalitu obou
hlavních služeb, které jsou Ponorkou realizovány: „Cerﬁkace odborné způsobilos v oblas primární prevence“ a „Audit kvality nízkoprahového zařízení“. Ponorka
také oslavila deset let své existence zejména prostřednictvím nevšedního koncertu
skupiny Traband. V oblas primární prevence se Ponorce ve spolupráci s dalšími
organizacemi a podporou Kraje Vysočina podařilo uskutečnit projekt „Pilotní monitoring situace v oblas rizikového chování v okrese Žďár nad Sázavou“. Zahájena
byla akvní spolupráce s externími lektorkami.
Speciﬁckou akvitou, šitou na míru mladým, bylo působení v místě, kde jsou mladí
doma - ve žďárském skateparku. To probíhalo v letních měsících, kdy pracovníci
Ponorky měli zázemí přímo v prostoru skateparku.
Bc. Josef Soukal, vedoucí Ponorky

21

Nadosah – centrum prevence
Charita
Česká republika

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Moo: „Hledám svou cestu…“

Kontakt
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 550 128
mob.: 777 755 437, 777 755 659
e-mail: nadosah.bystrice@caritas.cz
web: www.nadosah-cp.cz ; www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Robert Knebl (od 3.9.2007),
Olga Chylová (zastupující vedoucí od 1.1.2007 do 3.9.2007)
Supervizor: Bc. Olga Škvařilová
Metodické vedení: Mgr. Milan Černý, Mgr. Jindřich Racek

 Nízkoprahové zařízení pro dě a mládež

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

Poslání
Posláním nízkoprahového zařízení, tj. Nízkoprahového klubu Nadosah, je poskytovat sociální služby, odbornou pomoc, zázemí, informace a přispívat tak ke zlepšení kvality života dě a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem a jeho okolí, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženy.

Poskytované služby
Nízkoprahový klub Nadosah
• bezpečné místo, kde mohou mladí lidé nejen najít podporu a odbornou pomoc,
ale také zábavu a prostor pro vlastní zájmy
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• přístup do nízkoprahového klubu není omezen ﬁnancemi, zájmem ani časem
příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak v pohybu
v prostoru klubu, tak ve volbě činnos
• nabídka řady programů a vybavení dospívajícím pro smysluplné trávení volného
času
• význam klubu spočívá v kontaktní sociální práci, která mladým lidem umožňuje
si v přirozeném prostředí popovídat nebo dostat odpověď na otázky, které je ží
• vše v rámci pravidel, která mimo jiné striktně zakazují násilí, užívání alkoholu,
tabáku či jiných drog
Terénní sociální práce – streetwork
• vyhledávání, monitoring a nabídka pomoci uživatelům v jejich přirozeném
prostředí (sídliště, ulice, parky, hřiště, na nádraží, u supermarketů aj.)
• pomoc při řešení problémů, naplnění pasivního trávení volného času a nabídka
vhodných alternav (fresbee, hakisák, legální stěna, koncerty, akce teenagerů aj.)
• doprovázení, krizová intervence, poradenství uživatelům
• monitoring neorganizované mládeže v regionu Bystřicko a jeho okolí

Základní činnos
• výchovné, vzdělávací a akvizační činnos (zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové akvity, pracovně výchovná práce s dětmi a mládeží,
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopnos a dovednos , zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (akvity umožňující
lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí)
• sociálně terapeucké činnos (socioterapie, jejíž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopnos a dovednos podporujících sociální začleňování osob)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitos (při vyřizování běžných záležitos , při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších akvitách podporujících sociální začleňování)

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří dě a mládež ve věku od dvanác do dvace let, u kterých
jsou přítomny faktory pro vznik sociálně nežádoucích jevů a které žijí v sociálním
prostředí tento stav podporující. Naše cílová skupina v převážné míře nevyhledává
organizovaný způsob trávení volného času, ale spíše tráví čas na ulicích, v parcích
a v hernách.

Cíle
• přispíváme ke zvládání ob žného období dospívání
• snižujeme sociální rizika vyplývající z konﬂiktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování
• zvyšujeme sociální schopnos a dovednos
• předcházíme či omezujeme sociálně nežádoucí jevy, které se v rámci cílové skupiny vyskytují
• podporujeme sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnos, včetně
zapojení do dění místní komunity
• poskytujeme nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během
pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních akvit
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Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•

zachováváme princip rovnos, dostupnos a respektu
uplatňujeme zásadu anonymity a mlčenlivos
dodržujeme princip aktuálnos a ﬂexibility
přistupujeme individuálně a celostně ke každému uživateli
respektujeme kompetentnost uživatele

Provozní doba*
Nízkoprahový klub
pondělí

Poradenství

Streetwork **

14.00-16.00 hod.

16.00-19.00 hod.

14.00-19.00 hod.

úterý
středa

14.00-19.00 hod.

čtvrtek

14.00-19.00 hod.

pátek

9.00-11.00 hod.

* platná od 1.4. 2008
** dle domluvy

Zhodnocení projektu
Nízkoprahový klub

Terénné sociální
práce*

Celkem za služby

203

8

211

počet uživatelů
počet kontaktů

2 201

10

2 211

počet výkonů

6 186

15

6 201

* v roce 2007 provozována nepravidelně, oﬁciálně zahájena od 1.2.2008

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

1,98
877 786

 Programy primární prevence rizikového chování

udělena cerﬁkace „Program speciﬁcké primární prevence užívání návykových látek poskytované v rámci školní docházky“ od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Platnost udělení: 1.10.2007 - 31.12.2010

Poslání
Programy primární prevence ovlivňují cíleně postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul násilnému, asociálnímu a jinému nežádoucímu chování
(šikanování, užívání drog, sexuální promiskuita apod.), manipulaci, dále pak, aby
si dokázal sám odpovědět na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace.
Nadosah – cp poskytuje dlouhodobé i jednorázové programy primární prevence.

Poskytované služby
• realizace interakvních programů primární prevence
• realizace adaptačních kurzů

Cílová skupina
Cílovou skupinou pro primární prevenci jsou žáci II. stupně ZŠ, studen středních
škol, gymnázií atd.
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Cíle
• přispíváme při osvojení a postupné kulvaci odpovědného chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s akvním zdravím, partnerskými
vztahy, rodinným životem
• podporujeme při bezpečné orientaci v konﬂiktních a krizových situacích souvisejících se zdravím, mezilidskými vztahy a osobním bezpečím, napomáháme je
dokázat rozpoznávat, umět na ně adekvátně reagovat a přijímat odpovědnost
za bezpečí své i druhých
• pomáháme uvědomovat si základní problémy a potřeby v oblas zdraví a zdravého životního stylu a zaujmout vlastní postoj k uplatňování zdravého způsobu
života
• podporujeme uvědomování si mechanismů vzniku závislos na návykových
látkách a uplatňování přesvědčivé argumentace vůči vrstevníkům v souvislos
s odmítáním návykových látek
• přispíváme k vytvoření odmítavého kolekvního postoje k návykovým látkám

Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•
•
•

zachováváme princip rovnos, dostupnos a respektu
uplatňujeme zásadu anonymity a mlčenlivos
dodržujeme princip aktuálnos a ﬂexibility
přistupujeme individuálně a celostně ke každému uživateli
respektujeme kompetentnost uživatele
sdělujeme pravdivé informace uživatelům

Provozní doba
pondělí

8.00-13.00 hod.

středa

8.00-13.00 hod.

pátek

8.00-13.00 hod.

* dle domluvy je možnost i v jiném čase

Zhodnocení projektu
Počet kontaktů:
Počet programů:
Počet žáků/studentů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

1 490
71
1 082
1,98
768 090

V roce 2007 bylo hlavním úkolem stabilizovat tým, což se ke konci roku zdárně podařilo v podobě přije dvou nových pracovníků a vedoucího. Nadosah se prezentoval
řadou akcí pro veřejnost, zvýšila se návštěvnost v klubu o více jak 50 %. V současné
době denně navštěvuje centrum třicet až čtyřicet osob. Významným úspěchem je
rozvojový audit od České asociace Streetwork a přidělení cerﬁkátu odborné způsobilos poskytovatelů programů užívání návykových látek od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. V oblas primární prevence jsme zaznamenali zvýšený zájem
o prevenvní programy, které se nám z větší čás podařilo pokrýt. Při evaluaci programů nám vyplynuly pozivní ohlasy ze stran škol i samotných účastníků programů.
Tato zpětná vazba nám potvrzuje zvyšování kvality našich služeb.
Bc. Robert Knebl, vedoucí Nadosah-cp
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Koprena – centrum pro rodiče s dětmi
Charita
Česká republika

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

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

Kontakt
Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
mob.: 732 126 905
e-mail: koprena.radsvratka@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz
• POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 130 776
• POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 731 130 775
• POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ *
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 183 388
* nově otevřena od 1.3. 2008

Vedoucí zařízení: Zdenka Šrámková

Poslání
Koprena – centrum pro rodiče s dětmi je jedním ze zařízení Oblastní charity Žďár
nad Sázavou, které poskytuje služby rodičům na mateřské či rodičovské dovolené,
pečující o dě předškolního a mladšího školního věku.
Rodiče, kteří tráví volný čas v našem zařízení, mají možnost využívat námi poskytované služby společně a současně se svými dětmi, což je velkým přínosem pro
zlepšení vztahů v rodině. V průběhu roku je zajišťována široká nabídka alternavních akvit a programů pro rodiny z okolí Nového Města na Moravě, Bystřice nad
Pernštejnem, Velkého Meziříčí a Žďáru nad Sázavou.
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Poskytované služby
• poradenství (pomoc při řešení osobních a rodinných problémů, při vyhledávání
odborné pomoci a komunikace s úřady)
• vzdělávací kurzy, semináře, besedy
• volnočasové aktivity (keramická dílna, rukodělné a výtvarné činnosti apod.)
• společenské a víkendové akce pro rodiče s dětmi
• zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou především rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, pečující o dě předškolního a mladšího věku, prarodiče, těhotné ženy a dívky a dě
předškolního a mladšího školního věku.

Cíle
• podporujeme začlenění uživatele do společnos
• snažíme se o zlepšení komunikačních dovednos , navázání kontaktů se společenským prostředím
• podporujeme rozvoj schopnos a dovednos
• movujeme k rozvoji osobnos
• přispíváme ke snazšímu uplatnění na trhu práce po ukončení rodičovské
dovolené
• umožňujeme vlastní seberealizaci a napomáháme při zvyšování sebedůvěry

Zásady poskytovaných služeb
•
•
•
•

zachováváme důstojnost uživatelů
dodržujeme práva uživatelů
podporujeme seberealizaci uživatele, rozvoj jeho schopnos a dovednos
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení

Provozní doba
Radešínská
Svratka

Pobočka
Pobočka
Bystřice nad Pernštejnem Žďár nad Sázavou

Pobočka
Velké Meziříčí*

8.00-13.00;
19.00-22.00
(1× za 14 dní)

14.00-18.00

–

9.00-13.00
15.00-18.00

úterý

8.00-18.00

–

16.30-18.00

9.00-13.00

středa

8.00-10.00
poradenství
dle tel. domluvy

9.00-13.00
14.00-18.00

9.00-12.00;
19.00-22.00
(1× za 14 dní)

9.00-13.00

čtvrtek

–

9.00-13.00
14.00-18.00

–

9.00-13.00

pátek

12.00-18.00

–

–

pondělí

* nově otevřena od 1.3. 2008

Zhodnocení projektu
Počet kontaktů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

9 372
(z toho 4 311 rodiče, 5 061 dě)
2,59
899 985

Rok 2007 přinesl mnoho akcí pro rodiče a dě. K těm nejzajímavějším patřily především výlety jako například návštěva Flory Olomouc. Také jsme uspořádali duchovní
obnovu pro ženy s P. Markem Dundou či tradiční Koprenový ples v Radešínské Svratce. Mimo běžné akvity se nám od měsíce září podařilo zajist výuku angličny pro
začátečníky. Dále jsme začali jednat o zřízení nové pobočky ve Velkém Meziříčí, která
byla otevřena v březnu 2008.
Zdenka Šrámková, vedoucí Kopreny
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Kambala – dobrovolnické centrum
Charita
Česká republika

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Moo: „Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.“
(Seneca)

Kontakt
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 444
e-mail: dc.zdar@caritas.cz
web: www.kambala.zdarsko.cz; www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Michaela Mahlová

Poslání
Kambala - dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou,
jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické
centrum se zabývá systemackou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především
na realizaci projektů Charity a v případě potřeby i humanitární pomocí. Projekt
ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních
a humanitárních služeb.

Poskytované služby
Pomoc v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Dobrovolníci pomáhají dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či
jednorázově bez nároku na ﬁnanční odměnu.
Jejich činnost spočívá v pomoci nemocným a starým lidem, lidem s posžením
a s duševním onemocněním, mladým lidem procházejícím ob žným obdobím dospívání a rodičům na mateřské či rodičovské dovolené.
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Ostatní pomoc
Dobrovolníci pomáhají:
• při humanitárních akcích,
• s organizováním Tříkrálové sbírky,
• při jednorázových dobročinných akcích,
• při živelných pohromách.
Farní charity
Součás 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 akvně podílejí na organizování Tříkrálové
sbírky, provozují šatník, navštěvují nemocné a seniory, účastní se projektu Adopce
na dálku, hmotně podporují projekty, které působí v sociální oblas i mimo ni,
organizují společenské akce a prázdninové pobyty pro dě a mládež, sociálně znevýhodněné rodiny apod.
Humanitární pomoc
Kambala – dobrovolnické centrum se podílí v případě potřeby i na humanitární pomoci, která spočívá v pomoci při mimořádných událostech (např. povodně),
a to především v regionu Žďár nad Sázavou. Dle našich možnos a na základě
domluvy s příslušnými úřady jsme schopni zajist pomoc v místech posžených
mimořádnou událos . Jedná se zejména o:
• zajištění materiálního, personálního a technického zázemí,
• zajištění a organizování dobrovolníků,
• zajištění humanitární, duchovní a psychosociální pomoci obyvatelům,
• pořádání humanitární sbírky.

Provozní doba
nepravidelná, dle domluvy

Zhodnocení projektu
Počet dobrovolníků:
Počet stálých dobrovolníků:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

1 300
30
1,55
658 015

V roce 2007 se podařilo za pomoci ﬁnančních prostředků z projektu „Dobrovolnictví – nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci“ materiálně vybavit
nové prostory dobrovolnického centra, které slouží nejen jako kancelář, ale také
jako klubovna pro akvity dobrovolníků. Dále jsme uspořádali řadu setkání pro
dobrovolníky (besedy o dobrovolnictví, supervize, semináře, vzdělávací kurzy, movační akvity – schůzky, víkendovou akci v brněnském lanovém centru apod.).
Dobrovolníci v roce 2007 pomáhali zejména při organizaci Tříkrálové sbírky 2007,
Tříkrálových koncertech v Novém Městě na Moravě a ve Žďáře nad Sázavou, kampani „ 30- dní pro neziskový sektor“, humanitární sbírce, oslavách 15. výročí znovuobnovení činnos Diecézní charity Brno, Zahradních slavnostech v Radešínské
Svratce, akcích Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou a poprvé se zapojili
do celostátní charitní fotograﬁcké soutěže „Můj svět“.
Michaela Mahlová, vedoucí dobrovolnického centra
Projekt „Dobrovolnictví – nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci“
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií (Evropským sociálním fondem), státním rozpočtem České republiky a Krajem Vysočina.
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Duchovní péče
Charita
Česká republika

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou

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

Kontakt
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel./fax: 566 631 643
mob.: 777 155 389
e-mail: lenka.judova@caritas.cz • web: www.zdar.caritas.cz
Duchovní asistent Oblastní charity Žďár nad Sázavou: Ing. Bc. Pavel Svoboda, farář
Pastorační asistentka: Mgr. Lenka Judová
Oblastní charita Žďár nad Sázavou vychází z křesťanských hodnot (víra, naděje
a láska). Tyto hodnoty se snaží udržovat a rozvíjet i prostřednictvím vzájemného
setkávání zaměstnanců se spolupracujícím knězem, tj. duchovním asistentem.
Zároveň Oblastní charita zaměstnává pastoračního asistenta, který poskytuje
skupinové či individuální duchovní poradenství nejen zaměstnancům Charity, ale
i uživatelům jednotlivých charitních zařízení. Současně spolupracuje s farnostmi
žďárského a velkomeziříčského děkanství a prezentuje poskytované služby církevní organizace. Cílovou skupinu duchovní péče tvoří zaměstnanci a uživatelé našich
služeb. Naším cílem je podporovat individuální duchovní rozvoj, zprostředkovávat
kontakt s církevními autoritami, poskytnout informační servis z oblas teologie
a pomoci při hledání odpovědi v otázkách víry.

Poskytované služby
• duchovní poradenství (pomoc při vyjasňování církevní problemaky, doprovod
na cestě víry)
• předávání křesťanských hodnot uvnitř Charity i v rámci veřejnos
• pořádání duchovních setkání na náboženská témata pro zaměstnance a uživatele
našich služeb
• zprostředkování kontaktu s knězem

Provozní doba
Pondělí 14.00-16.00 hod. nebo dle telefonické domluvy
Duchovní setkání se spolupracujícím knězem pro zaměstnance Oblastní charity
Žďár – 1 x za dva měsíce dle domluvy
Duchovní setkání pro uživatele našich zařízení dle domluvy s vedoucím projektu
V roce 2007 proběhlo několik duchovních setkání především pro uživatele Klubu v 9 a Domova pokojného života Nížkov, kde jsme probírali různá témata plynoucí z požadavků
zúčastněných. Hovořili jsme o liturgickém roku, o svátostech a aktuálním dění v církvi.
Pro zaměstnance jsme uspořádali setkání s P. Pavlem Svobodou, a to na témata, která
se týkají každodenní služby v charitě. Individuální poradenství využili jak zaměstnanci,
tak i uživatelé našich služeb. Několikrát byl zprostředkován i kontakt s knězem.
Mgr. Lenka Judová, pastorační asistentka
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Tříkrálová sbírka 2007
Charita
Česká republika
Tříkrálová sbírka umožňuje veřejnos podílet se spolu s diecézní charitou prostřednictvím svých oblastních charit na pomoci sociálně slabým či trpícím a stává se jedním z pravidelných zdrojů pro podporu charitní činnos. Sbírka je řádně
osvědčena Magistrátem Hl. m. Prahy pro konání na celém území ČR, a to v souladu
se Zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
Diecézní charita Brno se snaží prostřednictvím svých oblastních charit, které sbírku organizují, obnovit především tříkrálovou tradici, utvářet veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých, obnovit zájem o dobročinnost, umožnit druhým podílet se
na charitní práci a získat ﬁnanční prostředky na činnost jednotlivých zařízení.
V roce 2007 proběhla sbírka již posedmé, a to od 2.1. – 13. 1. 2007 pod záštou
Kambaly – dobrovolnického centra.
Dělení ﬁnančních prostředků z Tříkrálové sbírky
65 % z výtěžku putuje na činnost oblastních farních charit na území brněnské diecéze, 15% na činnost Diecézní charity Brno, 10 % na humanitární pomoc, 5 % na
činnost Sdružení Charita Česká republika a zbylých 5 % na režii sbírky dle zákona.
V průběhu Tříkrálové sbírky, která proběhla v lednu 2007, vykoledovali dobrovolníci za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou 1 737 188,00 Kč.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2007 byl použit například na:
• zajištění přímé pomoci pro sociálně potřebné,
• zakoupení osobního automobilu pro potřeby Charitní pečovatelské služby a Domova pokojného života Nížkov,
• dokry provozních nákladů nízkoprahového klubu Ponorka a podporu programů primární prevence,
• podporu opuštěných a sociálně slabých matek (nákup dětských plen pro dě
uživatelek služeb Poradny pro ženy a dívky),
• podporu dobrovolnického centra,
• rehabilitační pobyt pro uživatele služeb denního stacionáře Nesa ve Velkém
Meziříčí,
• podporu dokončení rekonstrukce dětského domova v Seredném na Ukrajině
a jeho drobné vybavení.

„Děkujeme našim dárcům, koledníkům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na Tříkrálové sbírce roku 2007. Jsem si vědoma toho, že bez jejich přispění
bychom naše služby nemohli poskytovat v takovém rozsahu. Tříkrálová sbírka již
několikrát zachránila existenci našich zařízení, a tak přispěla k pokračování služby,
potřebné pro ty, kteří jsou na ní závislí.“
Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
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Zpráva o hospodaření za rok 2007
ROZVAHA
AKTIVA
Stálá akva
Oběžná akva
z toho: zásoby
krátkodobé pohledávky
ﬁnanční majetek
Přechodné účty akv
CELKEM

k 31. 12. 2006 (Kč)
1 964 003
2 827 602
1 678
750 862
2 075 062
114 176
4 905 781

k 31. 12. 2007 (Kč)
1 835 689
3 415 809
1 685
1 279 236
2 134 888
227 494
5 478 992

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

k 31. 12. 2006 (Kč)
3 957 277
3 002 797
54 143
774 087
126 250
710 036
238 468
4 905 781

k 31. 12. 2007 (Kč)
4 480 888
3 100 614
133 149
878 295
368 830
827 454
170 650
5 478 992

PŘÍJMY
PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rada vlády pro koordinaci prodrogové poliky
Úřad práce
Kraj Vysočina
Městské a obecní úřady
Evropské fondy
Nadace a granty
Tržby za vlastní výkony
Dary a sbírky
Ostatní výnosy
CELKEM

Kč
4 615 100
57 000
124 000
404 710
1 365 419
3 591 146
341 180
344 039
5 680 013
358 200
268 999
17 149 806

VÝDAJE

Charita
Česká republika

NÁKLADY PODLE ZDROJŮ
Materiál
Energie
PHM
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdy a odvody na soc. a zdr. poj.
Odpisy
Ostatní náklady
CELKEM
Hospodářský výsledek
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Kč
1 804 501
530 646
295 009
152 652
87 351
1 665 915
11 378 723
307 936
558 243
16 780 976
368 830

Charita
Česká republika

Poděkování

Děkujeme státním a obecním instucím
za poskytnu dotací:
Městu Žďár nad Sázavou
Městu Bystřice nad Pernštejnem
Městu Velké Meziříčí
Městysu Nedvědice
Obecním úřadům, které spolupracují s Oblastní
charitou Žďár nad Sázavou

Firmě Plastspol s. r. o. , Nová Ves u Nového Města
na Moravě
Firmě Zdravěnka MIX, Žďár nad Sázavou
Děkujeme všem, kteří se významně podílejí na
pomoci a spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad
Sázavou:

Děkujeme těmto organizacím za poskytnuté
ﬁnanční prostředky.

České asociaci streetwork
Členům pracovní skupiny NZDM NUTS II. JV
Firmě Agria Drásov spol. s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
Firmě DEL, a.s., Žďár nad Sázavou
Firmě River Bowling, s.r.o., Velké Meziříčí
Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Kolpingovu dílu České republiky
Kulturnímu centru Batyskaf ve Žďáře nad Sázavou
Lékařům, spolupracujícím s Oblastní charitou Žďár
nad Sázavou
Občanskému sdružení Sirius, Třebíč
Pedagogicko-psychologické poradně ve Žďáře nad
Sázavou
Probační a mediační službě Žďár nad Sázavou
Římskokatolickým farnostem žďárského a velkomeziříčského děkanství
Spektru – nízkoprahovému kontaktnímu centru ve
Žďáře nad Sázavou
Vedení Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou
Zaměstnancům sociálních odborů spolupracujících
městských úřadů

Nadaci Vodafone ČR – program V POHO
Nadaci rozvoje občanské společnos

Našim supervizorům, metodikům a dalším kolegům a kolegyním ze sociálního oboru

Děkujeme všem ﬁremním dárcům a fyzickým osobám za ﬁnanční podporu:

Děkujeme všem našim dárcům i těm, kteří si nepřáli být jmenováni.

JUDr. Marii Cupalové
Ing. Jiřímu Šenkýřovi
Robertu Koblížkovi
Firmě Pama a.s., Ostrov nad Oslavou

Velké poděkování patří i našim zaměstnancům a
dobrovolníkům, bez nichž bychom nemohli vykonávat naši práci v takovém rozsahu jako dodnes.

Krajskému úřadu Kraje Vysočina
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Radě vlády pro koordinaci prodrogové poliky
Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou
Úřadu práce v Jihlavě
Úřadu práce ve Znojmě
České národní zdravotní pojišťovně
Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
Všeobecné zdravotní pojišťovně
Vojenské zdravotní pojišťovně
Zdravotní pojišťovně Metal - Aliance
Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra
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Charita
Česká republika

Poděkování

Děkujeme státním a obecním instucím
za poskytnu dotací:
Městu Žďár nad Sázavou
Městu Bystřice nad Pernštejnem
Městu Velké Meziříčí
Městysu Nedvědice
Obecním úřadům, které spolupracují s Oblastní
charitou Žďár nad Sázavou

Firmě Plastspol s. r. o. , Nová Ves u Nového Města
na Moravě
Firmě Zdravěnka MIX, Žďár nad Sázavou
Děkujeme všem, kteří se významně podílejí na
pomoci a spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad
Sázavou:

Děkujeme těmto organizacím za poskytnuté
ﬁnanční prostředky.

České asociaci streetwork
Členům pracovní skupiny NZDM NUTS II. JV
Firmě Agria Drásov spol. s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
Firmě DEL, a.s., Žďár nad Sázavou
Firmě River Bowling, s.r.o., Velké Meziříčí
Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Kolpingovu dílu České republiky
Kulturnímu centru Batyskaf ve Žďáře nad Sázavou
Lékařům, spolupracujícím s Oblastní charitou Žďár
nad Sázavou
Občanskému sdružení Sirius, Třebíč
Pedagogicko-psychologické poradně ve Žďáře nad
Sázavou
Probační a mediační službě Žďár nad Sázavou
Římskokatolickým farnostem žďárského a velkomeziříčského děkanství
Spektru – nízkoprahovému kontaktnímu centru ve
Žďáře nad Sázavou
Vedení Polikliniky ve Žďáře nad Sázavou
Zaměstnancům sociálních odborů spolupracujících
městských úřadů

Nadaci Vodafone ČR – program V POHO
Nadaci rozvoje občanské společnos

Našim supervizorům, metodikům a dalším kolegům a kolegyním ze sociálního oboru

Děkujeme všem ﬁremním dárcům a fyzickým osobám za ﬁnanční podporu:

Děkujeme všem našim dárcům i těm, kteří si nepřáli být jmenováni.

JUDr. Marii Cupalové
Ing. Jiřímu Šenkýřovi
Robertu Koblížkovi
Firmě Pama a.s., Ostrov nad Oslavou

Velké poděkování patří i našim zaměstnancům a
dobrovolníkům, bez nichž bychom nemohli vykonávat naši práci v takovém rozsahu jako dodnes.

Krajskému úřadu Kraje Vysočina
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Radě vlády pro koordinaci prodrogové poliky
Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou
Úřadu práce v Jihlavě
Úřadu práce ve Znojmě
České národní zdravotní pojišťovně
Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
Všeobecné zdravotní pojišťovně
Vojenské zdravotní pojišťovně
Zdravotní pojišťovně Metal - Aliance
Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra

Diecézní charita Brno

Oblastní charita
Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 626 040
fax.: 566 631 643
e-mail: zdar@caritas.cz
hp://www.zdar.caritas.cz
IČ: 44 99 02 60
bankovní spojení: ČSOB a. s. – č. ú. 110889787/0300
Charitní ošetřovatelská služba
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel./fax: 566 626 041, e-mail: chops.zdar@caritas.cz
Charitní pečovatelská služba
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel: 566 551 766, e-mail: chps.bystrice@caritas.cz
Včela – centrum akvizačních služeb pro seniory
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel: 566 551 766, e-mail: chps.bystrice@caritas.cz
Domov pokojného života Nížkov
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
tel.: 566 675 321, 566 626 041, e-mail: dpz.nizkov@caritas.cz
Klub v 9 – centrum služeb pro podporu
duševního zdraví
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 629 319, e-mail: klubv9.zdar@caritas.cz
Nesa – denní stacionář
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel: 566 523 884, e-mail: stacionar.velmez@caritas.cz
Ponorka – centrum prevence
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 523 975, e-mail: ponorka.zdar@caritas.cz
Nadosah – centrum prevence
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 128, e-mail: nadosah.bystrice@caritas.cz
Koprena – centrum pro rodiče s dětmi
592 33 Radešínská Svratka 11
tel.: 732 126 905, e-mail: koprena.radsvratka@caritas.cz
Kambala – dobrovolnické centrum
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob: 777 755 444, e-mail: dc.zdar@caritas.cz

