Úvodní slovo
Milí přátelé,
čas neuvěřitelně letí. Uběhl už zase další rok a je opět mou milou povinností, abych
Vám předložila Výroční zprávu Oblastní charity Žďár nad Sázavou. V ní se dočtete, co
všechno jsme v průběhu roku 2009 v Charitě zažívali, v jakých zařízeních jsme poskytovali služby, kolika lidem jsme mohli pomoci a mnoho dalších zajímavých informací.
Mezi nejvýznamnější událost minulého roku patří zajisté to, že se nám podařilo získat finance v rámci podpory 3.2 ROPu Jihovýchod na rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření
denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Ještě v témže roce jsme začali se stavebními pracemi a na konci roku stavbu úspěšně zkolaudovali. Od začátku letošního roku
už stacionář funguje v nově zrekonstruovaných prostorách a díky rozšíření můžeme
poskytnout službu také dalším potřebným. V loňském roce vznikla nová pobočka centra pro rodiče s dětmi Kopretina v Radostíně nad Oslavou. V červenci dvě pracovnice
naší Charity poskytovaly psychosociální pomoc lidem v oblasti postižené povodněmi
na Jesenicku. A ke konci roku jsme se začali připravovat na rozjezd zcela nové služby,
která v našem regionu téměř chybí. Jedná se o Osobní asistenci, která je určena lidem
s postižením a dlouhodobým onemocněním. Cílem této služby je, aby její uživatelé
mohli s pomocí osobního asistenta i přes svůj handicap žít co možná nejběžnějším
způsobem života. S poskytováním služby jsme započali v lednu letošního roku.
Samozřejmě, že v loňském roce nešlo vždy vše úplně lehce a jednoduše. Objevily se
i těžkosti, starosti a problémy, ale i ty se podařilo nakonec vyřešit, a možná nás i posunuly někam dál.
Velmi ráda bych v tomto úvodním slově také poděkovala všem pracovníkům a dobrovolníkům Oblastní charity Žďár nad Sázavou za jejich práci, vytrvalost, za zájem o další
rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných služeb, a především za zájem o člověka, který
potřebuje naši pomoc, protože právě pro něho tady jsme. Mé poděkování patří také
všem institucím, sponzorům a drobným dárcům, kteří nás v uplynulém roce podpořili
finančně i hmotně. Velký dík patří také všem, kteří nám poskytují duchovní podporu
a pamatují na nás ve svých modlitbách.
Přeji Vám vše dobré a těším se na další spolupráci.

Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
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Významné události roku 2009
LEDEN
1.1.
2.-11.1.
11.1.
ÚNOR
1.2.
BŘEZEN
1.3.
5.3.
25.3.
DUBEN
1.4.
6.-9.4.
19.4.
28.4.
30.4.-30.5.
30.4.-18.5.
KVĚTEN
6.5.
13.5.
18.5.
30.5.
ČERVEN
2.6.
9.6.
19.-22.6.
ČERVENEC
5.-7.7.
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Otevření nového zázemí pro pracovnice žďárské pobočky
Charitní pečovatelské služby na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou
Tříkrálová sbírka 2009 pod záštitou Kambaly – dobrovolnického
centra
III. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě
Oficiální zahájení terénní sociální práce v rámci nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem
Otevření půjčovny kompenzačních pomůcek Charitní
pečovatelské služby v Bystřici nad Pernštejnem
Vnitřní zkušební audit Standardů kvality sociálních služeb
v Nadosahu v Bystřici nad Pernštejnem
Návštěva hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
v Charitní pečovatelské službě
Zahájení rekonstrukce denního stacionáře Nesa ve Velkém
Meziříčí (více na straně 4)
Velikonoční výstava výrobků Klubu v 9 ve žďárské Knihovně
M.J. Sychry
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
při poutní mši svaté ve Slavkovicích
Den otevřených dveří v Nadosahu v Bystřici nad Pernštejnem
Realizace fotografické výstavy s názvem „Můj svět II.“ ve
spolupráci s Knihovnou M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Výstava nízkoprahových klubů z názvem „Přesčas“ v prostorách
Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou
Den otevřených dveří Ponorky ve Žďáře nad Sázavou
Natáčení materiálu zveřejněném v dokumentárním filmu
„Čekárna na dospělost“ v Nadosahu v Bystřici nad Pernštejnem
pod záštitou České televize
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
na Svatojánské pouti na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou
Benefiční koncert „Muzikanti dětem“ na podporu denního
stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí
Oficiální kolaudace skateparku v Bystřici nad Pernštejnem
pod záštitou Nadosahu
Setkání seniorů v Bystřici nad Pernštejnem za účasti Charitní
pečovatelské služby, centra Včela a Domova Nížkov
Účast centra Kopretina na Zahradních slavnostech
v Radešínské Svratce
Psychosociální pomoc v oblastech postižených povodněmi v obci
Bernartice na Jesenicku

Významné události roku 2009
SRPEN
1.8.
15.8.

29.8.

ZÁŘÍ
1.9.
1.9.
21.-29.9.
21.-27.9.
25.9.
27.9.

ŘÍJEN
4.10.
7.10.
9.10.
20.-23.10.
24.10.

Zahájení realizace projektu „Mládí v akci“ pod záštitou
dobrovolnického centra Kambala
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
při povýšení žďárského kostela Nanebevzetí Panny Marie
na baziliku
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou
na Pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou

Otevření bystřické a velkomeziříčské pobočky dobrovolnického
centra Kambala
Otevření nových prostor pobočky centra Kopretina
ve Žďáře nad Sázavou a pobočky v Radostíně nad Oslavou
Podzimní výstava výrobků Klubu v 9 ve žďárské Knihovně
M.J. Sychry
„Týden pro nízkoprahy“ za účasti center Ponorka a Nadosah
Oslava celorepublikového Dne Charity na žďárském náměstí
za pomoci dobrovolníků centra Kambala
Zabezpečení zdravotní a organizační služby při návštěvě
Benedikta XVI. v Brně pracovníky Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Oslava desátého výročí otevření Domova pokojného života Nížkov
Den otevřených dveří ve všech zařízeních Oblastní charity
Žďár nad Sázavou v rámci kampaně „Týden sociálních služeb“
Propagace Domácí hospicové péče ke „Dni hospiců“
v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou
Účast Oblastní charity Žďár nad Sázavou na mezinárodním
veletrhu Hospimedica v Brně
V. Kopretinový ples v Radešínské Svratce

LISTOPAD
2.-8.11.

Prodejní výstava výrobků uživatelů centra Včela v prostorách
Domu s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem
4.-16.11.
„Obraz – odraz duše“ – výstava obrazů uživatele Klubu v 9
ve žďárské Knihovně M.J. Sychry
18.11.-10.12. Výstava fotografií z jednotlivých zařízení Oblastní charity
s názvem „Jsme mezi Vámi II.“ v Knihovně M.J. Sychry
ve Žďáře nad Sázavou
19.11.-2.1.
„Obraz – odraz duše“ – výstava obrazů uživatele Klubu v 9
v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě
30.11.
Setkání pracovníků se zřizovatelem Mons. Vojtěchem Cikrlem,
biskupem brněnským
PROSINEC
11.12.
14.-18.12.

Předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Předvánoční výstava výrobků Klubu v 9 ve žďárské Knihovně
M.J. Sychry
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Rekonstrukce denního stacionáře
Nesa ve Velkém Meziříčí
HISTORIE
Stacionář ve Velkém Meziříčí byl založen v roce 1992 jako „Ústav sociální péče
- Denní pobyt pro mentálně postižené děti a mládež“. Jeho zřizovatelem byla
Okresní správa ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, v roce 2003 pak
kraj Vysočina. K 1.1.2004 převzala provoz stacionáře Oblastní charita Žďár nad
Sázavou. Budova, kde stacionář od svého počátku sídlí, byla postavena v 80.
letech jako jesle.
Špatný technický stav budovy, nevyhovující prostory k poskytování kvalitních
služeb lidem s postižením a stále rostoucí poptávka po službách stacionáře
vedly Oblastní charitu Žďár nad Sázavou k přípravě projektu a k podání žádosti
o dotaci z Evropské unie (Regionální operační program NUTS II Jihovýchod,
oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek).

DůLEžITÁ DATA PROJEKTu REKONSTRuKCE
DENNÍHO STACIONÁŘE NESA
Rok 2008
květen - říjen
příprava:

- stavebního projektu
- projektové studie vybavení
- žádosti o dotaci z EU včetně dotazníkového šetření
s cílem zjištění zájmu o služby denního stacionáře
a osobní asistence

říjen

- podání žádosti o dotaci z programu ROP NUTS II Jihovýchod

listopad

- odstěhování Základní a praktické školy, která v budově
sídlila společně se stacionářem (stacionář využíval jednu
třetinu plochy budovy)

Rok 2009
leden-únor

- výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

únor

- schválení dotace Regionální radou Jihovýchod
- nákup budovy a přilehlé zahrady od Města Velké Meziříčí

březen

- stěhování provozu stacionáře do náhradních prostor
v Domě s pečovatelskou službou
- 30.3. předání budovy stavební firmě a zahájení stavebních prací

duben-listopad - realizace rekonstrukce stacionáře
- 12.11. kolaudace zrekonstruované budovy
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Rekonstrukce denního stacionáře
Nesa ve Velkém Meziříčí
červenec

- výběrová řízení na dodavatele interiérů a vybavení

srpen-prosinec - příprava nové služby osobní asistence, kontaktování zájemců,
kontaktování žadatelů o službu denního stacionáře
prosinec

- stěhování provozu stacionáře z náhradních prostor
- vybavení budovy novým nábytkem a dalším vybavením

V RÁmCI KOmPLETNÍ REKONSTRuKCE ByLy
PROVEDENy TyTO STAVEBNÍ PRÁCE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nové dispoziční řešení celého objektu pro potřeby stacionáře
zateplení obvodového zdiva
výměna stávajících podlah včetně hydroizolace
nová skladba střešního pláště
rozšíření stávajících teras jejich propojením
vybudování skladu pod terasou
nové rozvody elektroinstalace
nové rozvody kanalizace a vody
nové ústřední topení
výměna oken a dveří
v rámci úprav interiéru nové omítky, povrchové úpravy, dveřní otvory
nová zámková dlažba dvora
nové oplocení pozemku

VýSTuPy PROJEKTu, KTERé PŘISPĚJÍ
K POSKyTOVÁNÍ KVALITNĚJšÍCH SLužEB:
• větší bezbariérové prostory uzpůsobené potřebám lidí s těžkým
kombinovaným postižením
• kvalitní sociální zařízení pro uživatele s postižením (šatny, WC se sprchou)
• prostorná jídelna a společenská místnost
• dílny pracovní terapie (řemeslná, výtvarná, keramická)
• cvičná kuchyň pro uživatele
• místnosti pro práci s lidmi s těžkým postižením (rehabilitační místnost,
stimulační místnost, místnost pro individuální práci)
• snoezelen (relaxačně stimulační místnost vybavená vodním lůžkem, která
nabízí mnoho smyslových podnětů)
• vybavení pro práci s lidmi s postižením (zvedací zařízení, rehabilitační pomůcky)
• nový nábytek, zařízení a další vybavení
• kvalitní zázemí pro pracovníky (kanceláře, šatny)
• nové auto s úpravou pro přepravu osob na vozíku (pro dopravu
uživatelů stacionáře)
• zázemí pro terénní službu osobní asistence - návštěvní místnost, kancelář,
sociální zařízení pro pracovníky
• nové auto pro osobní asistenci
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Rekonstrukce denního stacionáře
Nesa ve Velkém Meziříčí
Díky projektu „Rekonstrukce denního stacionáře Nesa“ budeme mít během
následujících let možnost navyšovat kapacitu stacionáře ze současných 11 až na
25 uživatelů. V souvislosti s tímto projektem mohla vzniknout v našem regionu
zcela nová terénní služba Osobní asistence.

NÁKLADy NA PROJEKT „REKONSTRuKCE DENNÍHO
STACIONÁŘE NESA“
Náklady projektu
Vybavení
Stavební práce, úprava zahrady
Nákup budovy
Nákup pozemku
Projektová dokumentace, stavební dozor,
koordinátor BOZP, konzultace, výběrová
řízení, publicita projektu
Nákup aut
Další výdaje
Celkové náklady *

1 225 068,50 Kč
14 326 868,12 Kč
1 516 600,00 Kč
483 400,00 Kč
1 080 120,50 Kč

717 800,00 Kč
116 283,24 Kč
19 466 140,36 Kč

* předpokládané náklady k datu uzávěrky Výroční zprávy

ZDROJE fINANCOVÁNÍ PROJEKTu
Zdroje financování
EU *
Město Velké Meziříčí
Tříkrálová sbírka
Kraj Vysočina *
Dárci a vlastní zdroje

12 414 220,37 Kč
2 000 000,00 Kč
1 821 021,23 Kč
3 103 554,58 Kč
127 344,18 Kč

* předpokládané příjmy

Rekonstrukce denního stacionáře Nesa byla realizována s finanční spoluúčastí ROP Jihovýchod, oblast
podpory – 3.2 Rozvoj regionálních středisek.
Dále za finanční podpory Kraje Vysočina, Města Velkého Meziříčí, Tříkrálové sbírky a individuálních dárců.
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Naše zařízení
POSLÁNÍ OBLASTNÍ CHARITy žďÁR NAD SÁZAVOu
Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální, zdravotní
a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím
kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Dále poskytujeme služby
podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování.
Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme o zachování důstojnosti
člověka. Působíme převážně na území okresu Žďár nad Sázavou.

ZÁSADy NÁmI POSKyTOVANýCH SLužEB
•
•
•
•
•

zachováváme důstojnost uživatelů služeb
respektujeme práva uživatelů, diskrétnost a mlčenlivost
podporujeme seberealizaci uživatele, rozvoj jeho schopností a dovedností
uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli
zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb
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Charitní ošetřovatelská služba
KONTAKT
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 626 041, 566 690 231 | mob.: 777 755 435
e-mail: chops.zdar@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz
n POBOČKA NOVé MěSTO NA MORAVě
Vratislavovo náměstí 12 (Poliklinika), 592 31 Nové Město na Moravě
mob.: 731 130 772
n POBOČKA VElKé MEZIříČí
Poříčí 11 (Dům zdraví), 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 608 068 162
Vedoucí zařízení: Anna Janů • Supervizor: Mgr. Pavel Koutník

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

POSLÁNÍ

Registrované zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Žďár nad
Sázavou poskytují odbornou zdravotní péči lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního postižení nejsou soběstační. Pečujeme o osoby v domácí péči na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm
dní v týdnu. Cílem služby je umožnit pacientům prožití důstojného života v domácím
prostředí mezi svými blízkými.

POSKyTOVANé SLužBy
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• 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 aktivizace, dechová cvičení
edukace pacientů a rodinných příslušníků v domácí péči
péče o osoby v terminálním stádiu
poradenská činnost, zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
našim pacientům

CÍLOVÁ SKuPINA

Službu poskytujeme nemocným bez rozdílu věku, rasy a vyznání. Ošetřujeme osoby
se zdravotním postižením, seniory, chronicky a akutně nemocné, imobilní pacienty
a nemocné s obtížnou dostupností lékařské péče.

CÍLE

• zabezpečujeme kvalitní poskytování ošetřovatelské služby prostřednictvím registrovaných zdravotních sester, které se průběžně vzdělávají
• zajišťujeme následné poskytnutí domácí péče ihned po propuštění ze zdravotnického zařízení
• stabilizujeme a podporujeme zlepšení fyzického a psychického stavu pacienta, případně umožňujeme důstojné dožití
• přistupujeme k pacientům individuálně vzhledem k jejich diagnóze, rodinným poměrům a sociálnímu prostředí
• reagujeme pružně na aktuální zdravotní stav pacienta
• spolupracujeme s odbornými lékaři a návaznými službami (pečovatelská služba,
hospicová péče)

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB

•
•
•
•

zachováváme důstojnost a respektujeme práva pacientů
garantujeme odborné, etické a diskrétní poskytování domácí péče dle zdravotních norem
dodržujeme mlčenlivost
službu poskytujeme bezplatně (úkony jsou hrazeny z fondu zdravotních pojišťoven
na základě potvrzení ošetřujícího lékaře)
• podporujeme vzájemnou důvěru mezi rodinou pacienta a pracovníky zařízení

PROVOZNÍ DOBA

Kontakt pro veřejnost (Poliklinika 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 ZA ROK 2009

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

410
22 561
27 420
8,07
4 288 644

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

?

Otázky pro Annu Janů,
vrchní sestru Charitní ošetřovatelské služby

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
V roce 2009 jsem se mohla společně s našimi sestrami zúčastnit mše svaté v Brně u příležitosti
návštěvy Svatého otce. Zajišťování zdravotní služby, které bylo naším úkolem, se stalo zároveň
velkou poctou pro všechny sestry. Možná i z tohoto důvodu jsme byly jednou z nejpočetnějších
skupin zdravotních sester z celé brněnské diecéze. To, že jsme mohly přiložit ruku k tak velikému dílu jako bylo organizování této slavnostní mše, přispělo k zintenzivnění našeho prožitku.
Ze vzpomínek budeme ještě dlouhou dobu čerpat inspiraci a radost.
Na co se v roce 2010 těšíte?
Těšíme se na setkání s pacienty, kteří potřebují naši pomoc a jejichž úsměv a spokojenost je pro
nás tou nejlepší odměnou za dobře vykonanou práci. To vše pod naším mottem: „Všude dobře,
s námi doma nejlépe“.
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Domácí hospicová péče
KONTAKT

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
n ZDRAVOTNí SlUŽBA
tel.:
566 626 041 | mob.: 777 755 435
e-mail: chops.zdar@caritas.cz | web: www.zdar.caritas.cz
Odpovědný pracovník: Anna Janů
n SOCIálNí SlUŽBA
mob.: 739 389 244
e-mail: dhp.zdar@caritas.cz | web: www.zdar.caritas.cz, www.zdar.domaci-hospic.cz
Odpovědný pracovník: Marie Miličková • Supervizor: Mgr. Anna Kučerová

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

Domácí hospicová péče je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou určený pro lidi těžce nemocné, umírající a pro jejich blízké. Domácí hospicová péče vychází z přání a potřeb těžce nemocného a umírajícího člověka a jeho pečující rodiny. Jedná se o komplexní službu, která zahrnuje odbornou zdravotní péči (viz. Charitní ošetřovatelská služba)
a službu sociální odlehčovací.
Služba sociální odlehčovací nabízí lidskou podporu a zázemí pro těžce nemocné, umírající a jejich blízké pečující, poskytuje službu „doprovázení“. Nabízí pomoc v oblasti sociálně-právní, zprostředkování odborné psychologické či duchovní péče, pomoc s péčí
o těžce nemocného, zapůjčení kompenzačních pomůcek a všestrannou lidskou oporu
příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti jejich
blízkého člověka.
Služba Domácí hospicové péče je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou v domácím prostředí uživatele.

ODLEHČOVACÍ SLužBA

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

POSLÁNÍ

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

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
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• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

•
•
•
•

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti (doprovázení)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (základní poradenství, vyřizování dávek, pozůstalostních důchodů,
příspěvků)
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• fakultativní služba (zprostředkování odborné psychologické a duchovní pomoci,
zapůjčení kompenzačních pomůcek)

CÍLOVÁ SKuPINA

Cílovou skupinou jsou těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých
byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně
nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.

CÍLE

• umožnit těžce nemocným a umírajícím uživatelům služby důstojný život
v domácím prostředí uprostřed jejich blízkých
• poskytnout podporu, pomoc a umožnit odpočinek blízkým pečujícím osobám
• doprovázet rodinu i po úmrtí uživatele

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB

• zachováváme důstojnost těžce nemocných a umírajících uživatelů
a jejich blízkých pečujících
• dodržujeme jejich práva
• respektujeme jejich zvyklosti a rozhodnutí
• zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky
• zachováváme rovnost přístupu mezi pracovníky a uživateli
• dbáme na citlivý, vlídný a šetrný přístup pracovníků k těžce nemocnému
a umírajícímu uživateli a jeho blízkému pečujícímu
• dbáme na to, aby uživatelé mohli vyjádřit svá přání, očekávání a rozhodnutí,
která respektujeme; mohou tak uplatnit vlastní vůli při řešení své situace;
s důsledky svých rozhodnutí jsou předem seznámeni

PROVOZNÍ DOBA
pondělí-pátek
7.00-15.30 hod.
Podle potřeby může být služba poskytována i mimo tuto provozní dobu.

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009

Počet uživatelů v terminálním stádiu:
Počet příbuzných pečujících o uživatele v terminálním stádiu:
Další osoby, které využily poradenství:
Počet návštěv:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

38
44
47
322
2,22
1 433 129

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

?

Otázky pro Marii Miličkovou, koordinátorku
sociální služby Domácí hospicové péče

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
Když se ohlédnu za uplynulým rokem 2009, vybaví se mi většina našich bývalých uživatelů
a jejich blízkých. Myslím na ty, kteří měli odvahu a možnost pečovat doma o své nejdražší. Byla
jsem svědkem jejich láskyplného sdílení ve slovech i v objetí, sdělování toho nejpodstatnějšího – lásky a odpuštění. A byli šťastní, že mohou být spolu doma. Při ohlédnutí zpět mohu jen
děkovat. Znovu a znovu děkovat…
Na co se v roce 2010 těšíte?
Raduji se z toho, že se hlásí noví zájemci, kteří chtějí v našem zařízení pracovat a pomáhat
a jsou z různých míst našeho okresu. Stále potřebujeme ochotné, spolehlivé a obětavé pomocníky a dobrovolníky, protože počet našich uživatelů stále roste. Těším se na další spolupráci
s ostatními poskytovateli domácí hospicové péče v kraji Vysočina a na setkávání s ostatními
hospicovými sdruženími z celé republiky. Rok 2010 je pro mě znamením příjemné spolupráce.
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Charitní pečovatelská služba
KONTAKT
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 551 766, 566 552 437 | mob.: 777 155 374
e-mail: chps.bystrice@caritas.cz | web: www.zdar.caritas.cz
n POBOČKA ŽĎáR NAD SáZAVOU
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 776 714 677, e-mail: chps.zdar@caritas.cz
Vedoucí zařízení: Miroslav Prudký • Supervizor: Bc. Aleš Gabrysz

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

PEČOVATELSKÁ SLužBA

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

POSLÁNÍ

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

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

•
•
•
•
•
•
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
fakultativní úkony (pedikúra, doprava k lékaři, do střediska osobní hygieny,
na úřady apod., zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
zprostředkování duchovní péče)

CÍLOVÁ SKuPINA
Cílovou skupinu tvoří lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, lidé s chronickým
onemocněním nebo se zdravotním postižením, kteří jsou odkázání na pomoc druhých
při péči o sebe a svoji domácnost.

CÍLE
•
•
•
•
•
•

umožňujeme klidný a důstojný život uživatele v domácím prostředí
podporujeme dosavadní způsob života a osobních zvyklostí
motivujeme uživatele k samostatnosti a soběstačnosti
podporujeme uživatele v určení reálných osobních cílů a jejich naplnění
pomáháme uživatelům při udržování komunikace s rodinou
poskytujeme kvalitní a bezpečné sociální služby vycházející z individuálních
potřeb uživatele

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB
•
•
•
•
•
•
•

vycházíme z křesťanských zásad a etických norem
respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka
jednáme s uživatelem a zájemcem o službu jako s partnerem
dodržujeme rovnoprávný přístup
přistupujeme individuálně ke každému uživateli
podporujeme soběstačnost a nezávislost
dodržujeme mlčenlivost

PROVOZNÍ DOBA
Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem
pondělí -pátek
7.00-15.30 hod., 17.00-19.00 hod.*
sobota-neděle
9.00-12.00 hod. (rozvoz obědů)
* případně dle domluvy

Pobočka Žďár nad Sázavou
pondělí -pátek

7.00-15.30 hod.

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009
Počet uživatelů:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

334
42 501
12,50
4 837 226

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

?

Otázky pro Miroslava Prudkého, vedoucího
Charitní pečovatelské služby

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
V roce 2009 se nám podařilo rozšířit tým pečovatelek v Bystřici nad Pernštejnem i v pobočce
ve Žďáře nad Sázavou, kde jsme také pro pečovatelky získali zázemí na tamní poliklinice. Podařilo se nám zajistit i nové auto pro žďárskou pobočku pro efektivnější dojezd k uživatelům.
V Bystřici jsme prodloužili provozní dobu v odpoledních hodinách pracovních dní a rozšířili
naši nabídku o půjčování kompenzačních pomůcek.
Na co se v roce 2010 těšíte?
Plánujeme rekonstrukci střediska osobní hygieny v Bystřici nad Pernštejnem, která bude spočívat ve výměně stávajících van za jednu novou se zvedacím zařízením, úpravě sprchového koutu
a oddělení prostor, ve kterých se provádí pedikúra. Těším se, že tak budeme moci nabídnout
kvalitnější služby našim stávajícím uživatelům i novým zájemcům.
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Včela – centrum aktivizačních
služeb pro seniory
KONTAKT

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

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

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLužBy PRO SENIORy
A OSOBy SE ZDRAVOTNÍm POSTIžENÍm
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

POSLÁNÍ
Posláním Včely – centra aktivizačních služeb pro seniory je poskytnout pomoc při
aktivním trávení volného času, přinést do jejich života nové zájmy a společenské
aktivity a předcházet tak sociálnímu vyloučení seniorů. Centrum podporuje sociální kontakty a vazby mezi uživateli, pomáhá podporovat vědomí vlastní hodnoty
a užitečnosti.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
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CÍLOVÁ SKuPINA
Cílovou skupinu tvoří především senioři, kteří mají zájem o aktivní využití svého
volného času.

CÍLE
•
•
•
•
•

podpora individuálního rozvoje osobnosti uživatele
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
rozvoj schopností a dovedností uživatele
posilování sebevědomí uživatele
vedení k soběstačnosti a samostatnosti

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB
•
•
•
•
•

respektujeme jedinečnost každého člověka
zachováváme individuální přístup
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
respektujeme rozhodnutí uživatele
podporujeme v uživatelích schopnost projevit vlastní názor

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.

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009
Počet uživatelů:
Počet návštěv (kontaktů):
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

25
4 498
0,96
274 183

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

?

Otázky pro Miroslava Prudkého,
vedoucího centra Včela

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
Mám radost, že se nám v roce 2009 podařilo zapojit naše uživatele do činnosti centra. Sami
přichází s nápady, jakou aktivitou se budou v následujících dnech zabývat, kam se vydají společně na výlet, a my se jim snažíme vyjít co nejvíce vstříc. Nás všechny potěšila výstava výrobků, kterou jsme koncem roku uspořádali v prostorách centra a která byla velmi úspěšná.
Na co se v roce 2010 těšíte?
V roce 2010 bychom rádi rozšířili počet uživatelů naší služby a nadále pokračovali ve velmi
dobré spolupráci s městem Bystřice nad Pernštejnem. Plánujeme také výrobu nových výrobků,
např. prostřednictvím smaltování, malování na hedvábí apod.
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Domov pokojného života Nížkov
KONTAKT
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
mob.: 777 755 438
e-mail: dpz.nizkov@caritas.cz | web: www.zdar.caritas.cz
Kancelář vedoucí: 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
Vedoucí zařízení: Anna Janů
Odpovědný pracovník: Jana Vosmeková • Supervizor: Mgr. Pavel Koutník

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

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

POSLÁNÍ

Pečovatelská služba je poskytována v Domově pokojného života Nížkov i v domácnostech uživatelů v Nížkově a v přilehlých obcích. Posláním služby je poskytnout pomoc
a podporu nemocným a osamělým lidem v oblasti péče o sebe a svoji domácnost
a umožnit jim tak důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

•
•
•
•
•
•
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
fakultativní úkon (pedikúra v domácnosti uživatele, zprostředkování kontaktu
s duchovním)

CÍLOVÁ SKuPINA
Cílovou skupinu tvoří především senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří se
ocitli přechodně nebo trvale v nepříznivé životní situaci a nejsou schopni si v plné
míře zajistit péči o vlastní osobu a domácnost.

CÍLE
•
•
•
•

pomáháme při zvládání běžných činností při péči o osobu a domácnost uživatele
podporujeme soběstačnost a samostatnost uživatele v co největší možné míře
vytváříme podmínky, aby mohli uživatelé zachovávat svoje zvyklosti a dovednosti
klademe důraz na uplatňování vlastního rozhodování a aktivní spoluúčast uživatele
při využívání služby

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB
•
•
•
•
•

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

PROVOZNÍ DOBA
úterý

7.00-15.30 hod.

středa
čtvrtek
pátek

7.00-13.00 hod.
7.00-15.30 hod.
7.00-15.30 hod.

Pečovatelská služba je poskytována v terénu.
V případě nepřítomnosti lze pečovatelku kontaktovat telefonicky.

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009
Počet uživatelů:
11
Počet návštěv:
712
Přepočtený počet pracovníků:
0,88
Celkové náklady:
352 090

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

?

Otázky pro Annu Janů, vedoucí
Domova pokojného života Nížkov

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
V roce 2009 tomu bylo již 10 let, kdy byl otevřen Domov pokojného života v Nížkově. Oblastní
charita Žďár nad Sázavou zde poskytuje služby od jeho otevření. V říjnu jsme u příležitosti
tohoto výročí uspořádali malou oslavu, kdy jsme zavzpomínali na uplynulá léta, bývalé pracovníky i obyvatele domova. Při oslavě byl požehnán nový automobil, určený pro dopravu pečovatelky za uživateli do okolních obcí a k dopravě uživatel.
Na co se v roce 2010 těšíte?
I v roce 2010 se pokusíme prostřednictvím pečovatelské služby přispívat k tomu, aby naši uživatelé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí mezi svými blízkými. Naší snahou
bude i nadále, aby Domov pokojného života byl skutečným domovem pro jeho obyvatele, kde
budou mít zajištěny všechny své životní potřeby a najdou zde vždy pomoc při řešení svých problémů a obtížných situací.
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Klub v 9 – centrum služeb
pro podporu duševního zdraví
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
n POBOČKA BYSTřICE NAD PERNŠTEJNEM
n TERéNNí SlUŽBA
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 646 970
mob.: 777 756 409
Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Kincová Křížková • Supervizor: PaedDr. Václav Schmidt

Motto:
„Bláznit je lidské …“
n n n n n n n n n n n n n n n

Sociální rehabilitace

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

POSLÁNÍ

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity
Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc
při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností
a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

AmbulAntní službA
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění (podpůrný rozhovor, krizová
intervence, nácvik vedení domácnosti)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (klubové aktivity,
doprovod)
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (tvůrčí dílny, společensko – zábavná
činnost, edukace)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (zastupování, informační servis, poradenství)
• fakultativní služba (duchovní poradenství – uživatelům zprostředkováváme
kontakt s pastorační asistentkou a s duchovními, sociální servis)
terénní službA
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění (podpůrný rozhovor, krizová
intervence, nácvik vedení domácnosti)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (zastupování, informační servis, poradenství)
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• fakultativní služba (duchovní poradenství – uživatelům zprostředkováváme
kontakt s pastorační asistentkou a s duchovními)

CÍLOVÁ SKuPINA

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním, popřípadě s kombinaci
lehkého mentálního postižení a duševního onemocnění. Věkové omezení je od 18ti do
64 let. Služba nemůže být poskytnuta lidem v akutní fázi nemoci. Ambulantní služba je
poskytována v zařízeních ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem, terénní
služba na území okresu Žďár nad Sázavou.

CÍLE

• podporovat uživatele při zvládnutí obstarání běžných záležitostí
• podporovat uživatele v dosažení samostatnosti a soběstačnosti
ve vykonávaných činnostech
• podporovat u uživatele dosažení schopnosti plánovat a aktivně využívat svůj volný čas
• motivovat uživatele při objevení a rozvoji vlastních zájmů
• podporovat uživatele při zvládnutí navázání kontaktů a komunikace s ostatními
• pomáhat uživateli zvládnout pravidla společenského chování
• posilovat uživatele ve schopnosti řešit problémy
• naučit uživatele předcházet rizikům spojených s duševním onemocněním

ZÁSADy POSKyTOVANé SLužBy

•
•
•
•
•
•
•
•

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

PROVOZNÍ DOBA
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

žďár nad sázavou
9.00-16.00 hod.
9.00-13.00 hod.
9.00-16.00 hod.
9.00-16.00 hod.
9.00-13.00 hod.

AmBuLANTNÍ SLužBA*
Pobočka bystřice n.P.
12.00-15.00 hod. (sudý týden)
13.00–16.00 hod. (lichý týden)

TERéNNÍ SLužBA**
9.00-16.00 hod.
9.00-18.00 hod.
9.00-16.00 hod.
9.00-16.00 hod.
9.00-13.00 hod.

* poskytována v zařízení ve Žďáře nad Sázavou a v pobočce v Bystřici nad Pernštejnem
** poskytována dle dohody v přirozeném prostředí uživatele v okrese Žďár nad Sázavou

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2008

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

32
1 746
4 530
3,57
1 676 473

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

?

Otázky pro Mgr. Janu Kincovou Křížkovou, vedoucí
Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
Rok 2009 byl pro Klub v 9 zásadní v rozšíření možností podpory osob s duševním onemocněním v regionu. Energii jsme věnovali především vzniku terénní složky naší služby. Díky tomu,
že jsme navázali velmi úspěšnou spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Jihlava, mohli jsme
v rámci terénní služby podporovat i osoby, které z nějakého důvodu nemohou využít službu
v zařízení.
Na co se v roce 2010 těšíte?
Protože v letošním roce máme díky podpoře z Individuálního projektu kraje Vysočina zajištěné
financování, těším se, že se tak budeme moci plně věnovat vlastnímu poskytování služby. Plánujeme rozšíření provozní doby v pobočce v Bystřici nad Pernštejnem a díky navýšení úvazků
také ve Žďáře nad Sázavou. Prostřednictvím toho budeme moci lépe vyhovět potřebám našich
uživatelů.

19

NESA – denní stacionář
KONTAKT

Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.:
566 522 867 (kancelář vedoucí), 566 531 148 (kancelář pracovníků)
mob.: 777 155 376
e-mail: stacionar.velmez@caritas.cz | web: www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Ing. Alena Poulová
Supervizor: PhDr. Soňa Cpinová

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

DENNÍ STACIONÁŘ
registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

POSLÁNÍ

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

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

•
•
•
•
•
•
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
• fakultativní úkony (cvičení dle rehabilitačního programu, svoz uživatelů do
stacionáře, zprostředkování dalších služeb: canisterapie, hippoterapie)
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CÍLOVÁ SKuPINA

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6ti
do 55ti let s výjimkou osob s přidruženým psychickým onemocněním v akutní fázi.

CÍLE

•
•
•
•
•
•
•

zabezpečení základních životních potřeb uživatelů
získání sebeobslužných návyků
získání pracovních dovedností a návyků
rozvoj komunikačních dovedností
strukturalizace dne, aktivní trávení volného času
setkávání se s lidmi
využívání dalších běžných služeb

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB

•
•
•
•
•
•
•
•

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

PROVOZNÍ DOBA
pondělí-pátek

6.30-16.00 hod.

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009

Počet uživatelů:
Počet provozních dnů:
Součet návštěvních dnů všech uživatelů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

11
194
1 448
5,38
3 603 078

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

?

Otázky pro Ing. Alenu Poulovou,
vedoucí denního stacionáře Nesa

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
Určitě mezi nejdůležitější události roku 2009 patřilo získání dotace z Evropské unie na rekonstrukci denního stacionáře Nesa a její realizace. Tato kompletní rekonstrukce se podařila
jenom díky výborné spolupráci mnoha lidí především z řad zaměstnanců Charity, spolupracujících firem a institucí. Velkou zkušeností pro všechny naše uživatele byl pobyt v prostorách
Domu s pečovatelskou službou, kam byl stacionář po dobu rekonstrukce přestěhován. V této
nové situaci obstáli výborně. Navíc se naši dva uživatelé naučili sem samostatně docházet
z druhého konce města.
Na co se v roce 2010 těšíte?
Během roku 2010 bude postupně navyšována kapacita denního stacionáře, takže se velmi těšíme na nové uživatele, kteří budou moci využívat našich služeb a kteří na tuto možnost čekají
již několik let. Dále kromě toho, že se budou uživatelé pohybovat v prostorách opravených a vybavených s ohledem na potřeby lidí s postižením, budou moci také využívat nové dílny, cvičnou
kuchyň, nebo také relaxačně-stimulační místnost s názvem „snoezelen“.

Rekonstrukce denního stacionáře Nesa byla realizována s finanční spoluúčastí ROP Jihovýchod, oblast
podpory – 3.2 Rozvoj regionálních středisek.
Dále za finanční podpory Kraje Vysočina, Města Velkého Meziříčí, Tříkrálové sbírky a individuálních dárců.
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Osobní asistence
KONTAKT

OSOBNÍ

ASISTENCE

Motto: „Je krásné být doma
a žít životem…“
n n n n n n n n n n n n n n n

Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.:
566 531 158 | mob.: 733 755 870
e-mail: oa.velmez@caritas.cz | web: www.zdar.caritas.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Marie Švadlenová
Supervizor: PhDr. Soňa Cpinová

OSOBNÍ ASISTENCE

registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách*
* služba je registrována od 1.1. 2010

POSLÁNÍ

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

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

•
•
•
•
•
•
•
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

CÍLOVÁ SKuPINA

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením a dlouhodobým onemocněním, kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let
a dospělým.

CÍLE

•
•
•
•

zprostředkovat kontakt se společenským prostředím
mít možnost žít v domácím prostředí
podporovat rozvoj soběstačnosti a samostatnosti
posilovat aktivitu uživatele

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB

•
•
•
•
•
•
•

zabezpečujeme základní životní potřeby
dodržujeme individuální přístup
zachováváme práva a důstojnost uživatele
respektujeme rozhodnutí (volbu) uživatele
dodržujeme etické principy jednání
zvyšujeme a udržujeme kvalitu služeb
zaručujeme bezpečí a diskrétnost v přirozeném prostředí uživatele

PROVOZNÍ DOBA
Kontaktní doba pro veřejnost*
pondělí
8.00-10.00 hod.
středa
13.00-15.00 hod.
* případně dle telefonické domluvy

Poskytování služby osobní asistence je nepřetržité.

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009*

* služba je registrována od 1.1. 2010

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

?

Otázky pro Mgr. Marii Švadlenovou,
vedoucí Osobní asistence

Na co se v roce 2010 těšíte?
Těším se na nové tváře jak našich nových uživatelů, tak i zaměstnanců. Společně se svými kolegy se pokusíme věnovat této potřebné činnosti tak, abychom podporovali aktivitu, schopnosti
a dovednosti osob, s nimiž pracujeme. Ráda se také přiučím ze zkušeností ostatních a získám
i nové informace v rámci vzdělávání. Budu ráda, když se nám podaří navázat nové kontakty
a získat i další potencionální zájemce a spolupracovníky. Těším se také na šťastné úsměvy lidí
kolem nás.
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Ponorka
Ponorka zahrnuje dva typy služeb:
1. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
2. centrum prevence

PONORKA – NíZKOPRAHOVé ZAříZENí
PRO DěTI A MláDEŽ
KONTAKT
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 523 975 | mob.: 777 755 436
e-mail: ponorka.zdar@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz , www.ponorka.ecn.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Ivana Bartoňová • Supervizor: Mgr. Martina Přibylová

Motto: „Na cestě mladých
k dospělosti...“
n n n n n n n n n n n n n n n

n NÍZKOPRAHOVé ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A mLÁDEž
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

POSLÁNÍ

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc
a podporu dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

POSKyTOVANé SLužBy

nízkoprahový klub Ponorka
• místo, kde mladí lidé mohou nejen najít podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity
• přístup není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu
• stěžejní význam spočívá v kontaktní práci, která slouží nejen k prvotnímu navázání vztahu s mladým člověkem, ale hlavně k řadě interakcí; tyto kontakty otevírají
v rámci přirozeného prostředí řadu zakázek a témat s cílem změny uživatelova 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 nebo jiných návykových látek
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terénní sociální práce (streetwork)
• cílem je pomáhat mladým lidem v jejich přirozeném prostředí (parky, ulice, zastávky apod.)
• nabídka stejných služeb jako v nízkoprahovém klubu (rozhovory, informování
o službě, předávání informací z řady oblastí – vztahy, sexualita, závislosti, škola,
poradenství, poskytování podpory při volnočasových aktivitách, kontakt s dalšími
institucemi atd.)

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

•
•
•
•

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

CÍLOVÁ SKuPINA

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsou děti a mládež ve
věku 13ti až 20ti let z lokality Žďár nad Sázavou, zažívající konfliktní situace, komplikované životní události, omezující životní podmínky nebo jsou jimi ohroženi.

CÍLE

• podpora a pomoc při zvládnutí konfliktních společenských situací, komplikovaných životních událostí a při omezujících životních podmínkách
• snížení sociálních rizik vyplývajících z každodenních situací, životního způsobu
a rizikového chování
• zvýšení sociálních schopností a dovedností
• podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti
a běžného způsobu života
• vytvoření bezpečného prostoru a podmínek pro realizaci vlastních aktivit

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB

•
•
•
•

nízkoprahovost
respekt
anonymita
mlčenlivost

Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež získala osvědčení o úspěšném absolvování kvality od České asociace streetwork.

PROVOZNÍ DOBA
Nízkoprahový klub
pondělí
úterý
středa

Streetwork*

Základní sociální poradenství,
asistenční služba **

7.00-8.30 hod.
13.30-18.00 hod.
14.00-18.00 hod.

9.00-12.00 hod.
7.00-8.30 hod.
13.30-18.00 hod.

čtvrtek
14.00-18.00 hod.
pátek
* v zimním období do 17.00 hod.
** případně po předchozí domluvě

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009
Nízkoprahový klub
Počet uživatelů
Počet kontaktů
Počet výkonů

150
943
3942

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

Terénní sociální práce
73
1047
4979

Celkem
za služby
223
1990
8921

3,14
1 390 635
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PONORKA – CENTRUM PREVENCE
KONTAKT
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 658, 777 755 436
e-mail: ponorka-prevence.zdar@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz, www.ponorka-prevence.webnode.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Ivana Bartoňová
Koordinátor programů primární prevence: Mgr. Renata Horká (do 31.12.2009),
Bc. Jana lacinová, Dis. • Supervizor: Mgr. Jan Veselý
n CENTRum PREVENCE
udělena certifikace „Program specifické primární prevence užívání návykových látek poskytované v rámci školní docházky“ od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

POSLÁNÍ
Posláním centra prevence je ovlivnění postoje mladých lidí vůči zneužívání návykových látek a dalších forem rizikového chování s podporou zdravého životního stylu.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
•
•
•
•

realizace interaktivních programů primární prevence
realizace adaptačních kurzů
poradenská činnost pro děti a mládež
konzultace na školách

CÍLOVÁ SKuPINA
Cílovou skupinou jsou třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně
setkávají s různými druhy rizikového chování.

CÍLE
• vedeme děti a mládež k samostatným odpovědím na nejrůznější otázky
týkající se sociální adaptace a komunikace
• ovlivňujeme postoje uživatelů primární prevence tak, aby se žáci a studenti
vyhnuli násilnému a nesociálnímu chování, závislostem, manipulaci a jinému
nežádoucímu chování (šikanování, užívání drog, sexuální promiskuita apod.)

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB
•
•
•
•
•
•

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

PROVOZNÍ DOBA
Realizace programů primární prevence na školách *
pondělí
úterý
čtvrtek

8.00 - 14.00 hod.
8.00 - 14.00 hod.
8.00 - 14.00 hod.

* po domluvě lze i v jiné dny
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Kontaktní hodiny pro veřejnost
(kancelář na Poliklinice Žďár nad Sázavou, 3. patro)
středa
pátek

8.00-14.00 hod.
8.00-14.00 hod.

* po domluvě lze i v jiném čase

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009
Programy primární prevence:
Počet kontaktů:
Počet programů:
Počet žáků/studentů:
Počet škol:
Počet tříd:
Adaptační kurzy:
Počet realizovaných adaptačních kurzů:
Počet účastníků:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

1 810
83
1 398
10
63
4
74
0,55
506 382

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

?

Otázky pro Mgr. Ivanu Bartoňovou,
vedoucí Ponorky

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
V roce 2009 se nám v nízkoprahovém zařízení podařilo doplnit a stabilizovat tým, realizovat
kluby a terénní práci pro cílovou skupinu a také uspořádat i několik jednorázových aktivit
jako např. graffiti jam, barmanskou nealko show, koncerty uživatelů našich služeb apod. Zapojili jsme se do propagační kampaně „Přesčas“ a zrealizovali výstavu o činnosti nízkoprahových zařízení pro veřejnost. V centru prevence se podařilo uskutečnit adaptační kurzy
pro žáky základních škol, naplánované programy primární prevence a navázat spolupráci
s dalšími školami. Zajistili jsme také nového supervizora a metodické vedení.
Na co se v roce 2010 těšíte?
V roce 2010 chceme poskytovat naše služby alespoň v takovém rozsahu jako v roce minulém,
v nízkoprahovém zařízení zařadit aktivitu specifické primární prevence na klubu a v centru
prevence se více zaměřit na bližší spolupráci s pedagogy. Těšíme se také na spolupráci s Probační a mediační službou, s etopedem a dalšími organizacemi a odborníky.
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Nadosah
Nadosah zahrnuje dva typy služeb:
1. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
2. centrum prevence

NADOSAH – NíZKOPRAHOVé ZAříZENí
PRO DěTI A MláDEŽ
KONTAKT
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 550 128 | mob.: 777 755 437
e-mail: nadosah.bystrice@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz, www.nadosah-cp.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Robert Knebl
Koordinátorka klubových aktivit:
Mgr. Andrea Štěpničková (do 28.8.2009), Mgr. Simona Hašková
Koordinátorka terénního programu: Marie Němcová
Supervizor: Mgr. Michal Horák
metodické vedení: Mgr. Marie linhartová

Motto: „Hledám
svou cestu…“
n n n n n n n n n n n n n n n

n NÍZKOPRAHOVé ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A mLÁDEž
registrováno dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

POSLÁNÍ

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o zlepšení kvality života
dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci
nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní sociální
práci.

POSKyTOVANé SLužBy

nízkoprahový klub Nadosah
• bezpečné místo, kde mohou mladí lidé nejen najít podporu a odbornou
pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní zájmy
• 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 činnosti
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• 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 tíží
• vše v rámci pravidel, která mimo jiné striktně zakazují násilí, užívání alkoholu,
tabáku či jiných drog
terénní sociální práce – streetwork
• vyhledávání, monitoring a nabídka pomoci uživatelům v jejich bezpečném
prostředí (sídliště, ulice, parky, hřiště, na nádraží, u supermarketů aj.)
• pomoc při řešení problémů, naplnění pasivního trávení volného času a nabídka
vhodných alternativ (frisbee, hakisák, legální stěna, koncerty, akce teenagerů aj.)

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

•
•
•
•

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

CÍLOVÁ SKuPINA

Jedná se o děti a mládež ve věku 12ti až 20ti let, kteří jsou ohroženi komplikovanými
životními událostmi, rizikovým chováním a zažívají konfliktní situace, případně se pohybují v prostředí tento stav podporující.

CÍLE

• podpora pro zvládání obtížného období dospívání
• snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací,
životního způsobu a rizikového chování
• zvýšení sociálních schopností a dovedností
• předcházení či omezení sociálně nežádoucí jevů, které se v rámci cílové
skupiny vyskytují
• podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně
zapojení do dění místní komunity
• vytváření zázemí pro jednotlivce a skupiny dospívajících a podmínky
pro jejich svépomocné aktivity

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zachováváme důstojnost uživatelů
dodržujeme práva uživatelů
respektujeme rozhodnutí uživatele
podporujeme seberealizaci uživatele
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení
podporujeme rozvoj schopností a dovedností uživatele
poskytujeme službu anonymně a bezplatně
zachováváme mlčenlivost
podporujeme kompetentnost uživatele řešit své životní situace
přizpůsobujeme se potřebám uživatele s ohledem na možnosti zařízení

PROVOZNÍ DOBA
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Nízkoprahový klub
14.00-19.00 hod.

Poradenství *
14.00-16.00 hod.

Streetwork *
16.00-19.00 hod.

14.00-19.00 hod.
14.00-19.00 hod.
9.00-11.00 hod.

* po domluvě lze i v jiném čase

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009
Nízkoprahový klub
počet uživatelů
počet kontaktů
počet výkonů

Terénní sociální práce*

157
2 541
4 023

95
215
376

Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

3,00
1 125 651

Celkem za služby
252
2 756
4 401

* někteří uživatelé jsou zároveň služby terénní i klubové
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NADOSAH – CENTRUM PREVENCE
KONTAKT
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 550 128 | mob.: 777 755 659
e-mail: nadosah.bystrice@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz, www.nadosah-cp.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Robert Knebl
Koordinátor programů primární prevence: Ing. Vlastimil Růžička (do 31.7.2009),
Mgr. Stanislava Kubíková (do 13.2.2010), Mgr. lenka Justová
Supervizor: Mgr. Michal Horák
metodické vedení: Mgr. Marie linhartová
n CENTRum PREVENCE
udělena certifikace „Program specifické primární prevence užívání návykových látek poskytované v rámci školní docházky“od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

POSLÁNÍ

Nadosah – cp realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby
se vyhnul rizikovému chování (zneužívání návykových látek, agresivita, vandalismus
apod.). Žáky a studenty škol a školských zařízení podporujeme v posílení zdravého
životního stylu (zdravé sebevědomí, sebedůvěra, komunikační dovednosti, tolerance,
přijetí odpovědnosti za své chování aj.).

POSKyTOVANé SLužBy

• realizace interaktivních programů primární prevence
• realizace adaptačních kurzů

CÍLOVÁ SKuPINA

Cílovou skupinou pro primární prevenci jsou žáci základních škol a studenti středních škol.

CÍLE

• podpora pozitivního třídního klimatu
• zvýšení sociálních schopností, znalostí a dovedností žáků či studentů ve vztahu ke
zdravému způsobu života
• snížení sociálně nežádoucích jevů ve společnosti
• žáci a studenti lépe zvládají obtížné životní situace

ZÁSADy POSKyTOVANýCH SLužEB

•
•
•
•
•
•

zachováváme princip rovnosti, dostupnosti a respektu
uplatňujeme zásadu anonymity a mlčenlivosti
dodržujeme princip aktuálnosti 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.

* po domluvě lze i v jiném čase
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ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009

Programy primární prevence:
Počet kontaktů:
Počet programů:
Počet žáků/studentů:
Počet škol:
Počet tříd:
Adaptační kurzy:
Počet realizovaných adaptačních kurzů:
Počet účastníků:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

1 715
88
1 348
12
57
8
164
2,41
910 766

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

?

Otázky pro Bc. Roberta Knebla, vedoucího
Nadosahu

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
V roce 2009 prošel Nadosah vnitřním auditem organizace, který prověřoval kvalitu služby
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. V druhé polovině roku bylo hlavním úkolem znovu stabilizovat tým. Nadosah se prezentoval řadou akcí pro veřejnost či pro samotné uživatele
(Den dětí, Funny fest, slavnostní kolaudace skateparku, Graffiti Jam, akce pro děti ze sociálního
odboru aj.) Významným počinem či úspěchem v tomto roce byla spolupráce s Českou asociací
streetwork a aktivní zapojení se na natočení dokumentárního filmu „Čekárna na dospělost.“
V oblasti primární prevence jsme zaznamenali zvýšený zájem o naše programy. Při hodnocení
programů nám vyplynuly pozitivní ohlasy ze stran školy i samotných účastníků programů.
Tato zpětná vazba nám potvrzuje neustálé zvyšování kvality našich služeb.
Na co se v roce 2010 těšíte?
V roce 2010 nás čeká mnoho radostí, které jsou součástí naší práce. Z těch nejdůležitějších:
počátkem roku proběhlo odvysílání dokumentárního filmu „Čekárna na dospělost“ na ČT2,
na kterém jsme se významně podíleli, nadále se budeme věnovat stabilizaci týmu, prověření
naší služby prostřednictvím auditu od České asociace streetwork ohledně procesu kvality
sociální služby v nízkoprahovém zařízení, intenzivnější práci s uživateli klubu, pokračování
v terénní sociální práci a kontaktování uživatelů v přirozeném prostředí. Více se budeme soustředit na práci s uživateli kolem legální stěny a skateparku. V oblasti programů primární
prevence plánujeme pokračování v dlouhodobých preventivních programech a adaptačních
kurzech dle zájmu škol a navázání nové spolupráce s jinými školami. Těšíme se samozřejmě
na vzdělávání pracovníků formou kurzů, supervize a metodického vedení.
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Kopretina – centrum
pro rodiče s dětmi
KONTAKT

Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
mob.: 732 126 905
e-mail: kopretina.radsvratka@caritas.cz | web: www.zdar.caritas.cz
• POBOČKA BYSTřICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pern.
mob.: 731 130 776
• POBOČKA ŽĎáR NAD SáZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 731 130 775
• POBOČKA VElKé MEZIříČí
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 183 388
• POBOČKA RADOSTíN NAD OSlAVOU
594 44 Radostín nad Oslavou 25
mob.: 732 126 905
Vedoucí zařízení: Zdenka Šrámková • Supervizor: Mgr. luboš Novotný

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

POSLÁNÍ

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Naším posláním je působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodičů v průběhu mateřské a rodičovské dovolené. Pomocí našich programů se snažíme aktivizovat rodiče,
kteří pečují o děti předškolního věku, a tím zabránit jejich sociální a společenské izolaci.
Rodiče mají možnost využívat námi poskytované programy, ale také se sami zapojit se
svými aktivitami do činnosti centra. Rodiče, kteří tráví volný čas v našem zařízení, využívají činnosti centra převážně společně a současně se svými dětmi, čímž dochází k posílení
rodičovských kompetencí, k navazování komunikačních a citových vazeb mezi rodičem
a dítětem, které jsou nepostradatelné pro komunikaci a fungující rodinné vztahy rodině.

POSKyTOVANé PRORODINNé SLužBy

•
•
•
•
•
•

zprostředkování rodinného poradenství
semináře, besedy
vzdělávací kurzy pro podporu zvyšování rodičovských kompetencí
volnočasové a tvůrčí aktivity
společenské a víkendové akce pro rodiče s dětmi
zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra

CÍLOVÁ SKuPINA

Naší cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi (zejména v průběhu mateřské či rodičovské dovolené), rodiče sociálně vyloučení, rodiny, těhotné ženy a dívky a děti
v případě doprovodných služeb pro rodiče.
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CÍLE

• Hlavním a dlouhodobým cílem Kopretiny – centra pro rodiče s dětmi jsou prorodinné služby a programy, které aktivizují rodiče a preventivně zabraňují jejich sociální
a společenské izolaci v regionu Žďárska, Novoměstska, Velkomeziříčska a Bystřicka.
Další cíle:
• podporujeme aktivity a programy pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi
• podporujeme začlenění rodičů pečujících o děti do společnosti
• snažíme se o zlepšení komunikačních dovedností, navázání kontaktů se sociálním
a společenským prostředím
• podporujeme rozvoj schopností a dovedností
• motivujeme k rozvoji osobnosti
• přispíváme ke zvyšování rodičovských kompetencí
• umožňujeme vlastní seberealizaci a napomáháme při zvyšování sebedůvěry
• zprostředkováváme odborné poradenství v oblasti rodiny

ZÁSADy POSKyTOVANýCH PRORODINNýCH SLužEB

•
•
•
•

zachováváme důstojnost klientů
dodržujeme práva klientů
podporujeme seberealizaci klienta, rozvoj jeho schopností a dovedností
zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi klienty a pracovníky zařízení

PROVOZNÍ DOBA
pondělí

úterý
středa

Radešínská
Svratka
8.00-13.00
15.00-18.00
19.00-22.00
(1× za 14 dní)
8.00-18.00

Pobočka
Bystřice n.P.
14.00-18.00

8.00-10.00
dle tel. hovoru

8.30-13.00
14.00-18.00

čtvrtek
pátek

8.30-13.00
14.00-18.00

Pobočka
žďár n.S.
8.30-13.00

Pobočka
V. meziříčí
8.30-13.00
15.30-19.00

Pobočka
Radostín n.O.

9.00-13.00
16.00-17.00
8.30-13.00
15.00-18.00
19.00-22.00
(1× za 14 dní)
8.30-13.00
14.00-17.00

8.30-13.00

8.00-13.00
14.00-17.00

8.30-13.00

8.30-13.00
15.00-18.00

12.00-18.00

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2008

Počet kontaktů:

17 308
(z toho rodiče: 8 602, děti: 8 706)
Počet realizovaných programů:
1 220
Počet návštěv rodičů s dětmi:
1 053
Zprostředkování odborné pomoci
242
v prorodinné oblasti
Přepočtený počet pracovníků:
6,45
Celkové náklady (Kč):
2 562 613*

* tato prorodinná služba byla podpořena odborem rodinné politiky MPSV ČR v částce 967 330 Kč
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

?

Otázky pro Zdenku Šrámkovou, vedoucí
Kopretiny – centra pro rodiče s dětmi

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
Nejvýznamnější událostí bylo bezesporu otevření pobočky v obci Radostín nad Oslavou. Centrum je otevřeno vždy každé úterý. Klienti zde mohou navštívit barevné cvičení pro rodiče
s dětmi, keramickou dílnu, výtvarnou dílnu či řadu zajímavých besed s odborníky. Radostínská
Kopretina je otevřena pouze několik měsíců, a tak nás velmi těší, že se k nám rodiče s dětmi
každé úterý rádi vrací a aktivně se zapojují do programů. Další významnou událostí bylo přestěhování žďárské Kopretiny do nových prostor na ulici Horní 22.
Na co se v roce 2010 těšíte?
V roce 2010 se těšíme na nové, ale i stávající klienty a na společné aktivity s nimi. Těšíme
se na besedy a kurzy, které podporují a zvyšují rodičovské dovednosti, na společně strávené
chvíle při aktivizačních a volnočasových programech a na výlety, které se letos uskuteční
například na Floru Olomouc a do ZOO v Lešné.
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Kambala – dobrovolnické
centrum
KONTAKT
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 444 | e-mail: dc.zdar@caritas.cz
web: www.zdar.caritas.cz, www.kambala.zdarsko.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Michaela Mahlová

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

POSLÁNÍ

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

POSKyTOVANé SLužBy

• pomoc v zařízeních Oblastní charity žďár nad Sázavou
(dobrovolníci pomáhají dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně
či jednorázově)
• ostatní pomoc
(dobrovolníci pomáhají při humanitárních akcích, s organizováním Tříkrálové
sbírky, při jednorázových dobročinných akcích)

fARNÍ CHARITy

Součástí dobrovolnického centra jsou i farní charity (Heřmanov u Velké Bíteše, Jámy,
Nové Město na Moravě, Olešná, Radešínská Svratka, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou). Členové farních charit se aktivně podílejí na organizování Tříkrálové sbírky, navštěvují nemocné a seniory, účastní se projektu Adopce na dálku, organizují společenské akce apod.
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HumANITÁRNÍ POmOC

Kambala – dobrovolnické centrum se v případě potřeby může podílet na humanitární pomoci, která spočívá především v pomoci při mimořádných událostech (např. povodně), a to zejména v oblasti bývalého okresu Žďár nad
Sázavou. Centrum je schopno zajistit dle svých možností pomoc v místech postižených mimořádnou událostí, a to na základě domluvy s příslušnými úřady.
Jedná se zejména o zajištění materiálního, personálního a technického zázemí; zajištění a organizování dobrovolníků; zajištění humanitární, duchovní a psychosociální
pomoci obyvatelům a v pořádání humanitární sbírky.

SOuSEDSKÁ VýPOmOC V OBCÍCH VySOČINy

Dobrovolnou činnost, zaměřenou převážně na pomoc těm, kteří z důvodu stáří, či
nemoci potřebují pomoc druhé osoby (tedy pomoc občana občanovi), podporoval i v roce 2009 program, který financoval Fond Vysočina. Pracovníci Charity navázali spolupráci se samosprávami okolních obcí a s místními organizacemi a společně
vyhledávali občany potřebující pomoc jiné osoby a zároveň i dobrovolníky, kteří by
tuto pomoc potřebným zajišťovali. Současně zprostředkovávali zájemcům i profesionální služby Charity. Projekt pokračuje nadále v roce 2010.
Kontakt: Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí, mob.: 733 755 870

PROVOZNÍ DOBA

nepravidelná, dle domluvy

ZHODNOCENÍ PROJEKTu ZA ROK 2009

Celkový počet dobrovolníků:
Počet dobrovolníků pod smlouvou:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

1 400
76
1,48
670 029

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

?

Otázky pro Mgr. Michaelu Mahlovou,
koordinátorku dobrovolníků a Tříkrálové sbírky

Co Vám v roce 2009 udělalo největší radost?
Velkou radost nám přinesl projekt „Mládí v akci“, který si realizovali dobrovolníci z větší části
sami. Projekt podpořil nadání mladých lidí, kteří připravovali krátké programy pro uživatele sociálních a zdravotních služeb našich a spolupracujících zařízení. Dobrovolníci si na
projektu nejvíce cenili úsměvů od účastníků programů, získaných zkušeností a příjemného
pocitu z vykonání dobrých skutků.
Na co se v roce 2010 těšíte?
V roce 2010 připravujeme vydání prvního hudebního CD ze IV. Tříkrálového koncertu v Novém Městě na Moravě. Věříme, že písničky přinesou lidem příjemnou vzpomínku na koncert
a Tříkrálovou sbírku. Rádi bychom s dobrovolníky navázali na projekt „Mládí v akci“ a pokračovali s programy, které rozehřejí srdce.
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Duchovní péče
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
Pastorační asistentka: Mgr. lenka Judová
Duchovní asistent Oblastní charity žďár nad Sázavou: Mgr. Jakub Holík

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

Oblastní charita žďár nad Sázavou vychází z křesťanských hodnot (víra, naděje a láska). Tyto hodnoty se snaží rozvíjet prostřednictvím vzájemného setkávání zaměstnanců se spolupracujícím knězem, tj. duchovním asistentem.
Zároveň v Oblastní charitě funguje pastorační asistent, který nabízí osobní doprovázení na cestě víry nejen zaměstnancům Charity, ale i uživatelům služeb jednotlivých
charitních zařízení a spolupracujícím organizacím. Současně komunikuje s farnostmi
žďárského a velkomeziříčského děkanství a prezentuje poskytované služby církevní
organizace.

POSKyTOVANé SLužBy

• nabídka osobního doprovázení na cestě víry
• předávání křesťanských hodnot pracovníkům Charity i širší
veřejnosti
• pořádání seminářů a setkání na etická a náboženská témata pro zaměstnance
a uživatele našich služeb
• zprostředkování kontaktu s duchovními křesťanských církví

ZHODNOCENÍ ZA ROK 2009

Počet uskutečněných duchovních setkání pro uživatele služeb:
Počet účastníků:
Počet zrealizovaných duchovních setkání pro zaměstnance:
Počet účastníků:
Příprava k přijetí svátosti křtu:
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15
132
5
99
1

Postní almužna
KONTAKT

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 631 643 | mob.: 777 155 389, 777 755 444
e-mail: lenka.judova@caritas.cz, dc.zdar@caritas.cz | web: www.zdar.caritas.cz
Kordinátoři postní almužny 2009: Mgr. lenka Judová, Mgr. Michaela Mahlová
Prvním rokem proběhla pilotní akce s názvem Postní almužna. Jednalo se o společné
úsilí brněnské a olomoucké diecéze znovuobnovit starou křesťanskou tradici. lidé
tak mohli peníze za požitky, které si během postu odřekli, věnovat na pomoc bližním
v nouzi a církev je prostřednictvím Charity použila na pomoc potřebným.

VyužITÍ VýTĚžKu POSTNÍ ALmužNy

• Dle rozhodnutí Charity:
63 905 Kč
(Domácí hospicová péče, Oblastní charita Žďár nad Sázavou)
• Senioři:
784 Kč
(Domov pokojného života Nížkov, Oblastní charita Žďár nad Sázavou)
• matky s dětmi v tísni:
3 332 Kč
(Azylový dům Ječmínek, Žďár nad Sázavou)
• Lidé bez domova:
2 352 Kč
(Azylový dům pro muže, Žďár nad Sázavou)
• Lidé těžce nemocní a s postižením:
4 508 Kč
(Nesa - denní stacionář, Velké Meziříčí)
• Cizinci a uprchlíci:
784 Kč
(Středisko pro migranty a uprchlíky, Diecézní charita Brno)
• Pomoc rodinám:
1 372 Kč
(Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi, Oblastní charita Žďár nad Sázavou)
• Humanitární pomoc:
784 Kč
(Adopce rodin na Ukrajině, Oblastní charita Znojmo)
• Podpora chudých na misiích:
7 056 Kč
(Misijní banka ubožáků)
• Specifický účel:
1 000 Kč
(pomoc vícečetné rodině ve farnosti Velké Meziříčí)

ZHODNOCENÍ POSTNÍ ALmužNy 2009

Celkový výtěžek: 85 877 Kč
Počet schránek: 435

Jménem těch, které jste díky Vaší pomoci obohatili,
Vám patří naše upřímné Pán Bůh zaplať.
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Tříkrálová sbírka
KONTAKT

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 444
e-mail: dc.zdar@caritas.cz | web: www.zdar.caritas.cz , www.kambala.zdarsko.cz
Kordinátor Tříkrálové sbírky 2009: Mgr. Michaela Mahlová
Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Oblastní charita Žďár nad Sázavou se snaží při jejím organizování naplnit cíl a motto sbírky: „Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla“.
K dalším cílům sbírky bezesporu patří rozvoj tříkrálové tradice, formování veřejného mínění ve prospěch solidarity
s těmi nejpotřebnějšími a podpora dobrovolnictví.

DĚLENÍ fINANČNÍCH PROSTŘEDKů Z TŘÍKRÁLOVé SBÍRKy 2009

činnost Oblastní charity Žďár nad Sázavou - 65%; činnost Diecézní charity Brno - 15%; celorepubliková humanitární pomoc
- 10%; činnost Charita Česká republika - 5%; režie sbírky dle zákona - 5%

ZHODNOCENÍ SBÍRKy V OBLASTNÍ CHARITĚ žďÁR N.S. uPLyNuLé OBDOBÍ 2007 - 2009

Sbírka byla řádně osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb.
Do sbírky se zapojilo přes 1 300 dobrovolníků ročně. Během sbírky probíhaly tradiční akce určené koledníkům, dobrovolníkům a dárcům (Žehnání koledníků v Brně, Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě, Tříkrálový koncert v Brně, vysílaný
Českou televizí). Koledníci vykoledovali cca 5, 4 mil. Tyto finanční prostředky pomohly udržet a rozšířit projekty Oblastní
charity Žďár nad Sázavou.
2007 1 737 188 Kč | 2008 1 728 185 Kč | 2009 1 939 564 Kč

VyužITÍ ZÍSKANýCH PROSTŘEDKů Z TŘÍKRÁLOVé SBÍRKy 2009

tříkrálová sbírka 2009 podpořila:
rozsáhlou rekonstrukci denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí | nákup kompenzačních pomůcek pro pacienty Domácí
hospicové péče | nákup rehabilitačních pomůcek pro uživatele pečovatelské služby | podporu aktivizačních služeb a terénní
pečovatelské služby v Nížkově | novou službu terénní sociální rehabilitace v Klubu v 9 – nákup automobilu | dovybavení
terénního bytu pro uživatele | projekt pro ženy v tíživé životní situaci | sociální fond pro lidi bez domova | nákup pomůcek pro
duchovní a pastorační péči | dokrytí provozních a mzdových nákladů projektů, které se ocitly ve finanční tísni.

ZHODNOCENÍ SBÍRKy 2009

Koledníci vykoledovali za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou: 1 939 564 Kč
Počet tříkrálových skupinek:
322
Rekordní částka v jedné kasičce:
18 450 Kč (Budeč)
Průměrní částka na kasičku:
6 023 Kč
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Poděkování patří všem koledníkům, dobrovolníkům a dárcům za jejich obětavou práci a štědrost.
I díky nim mohla Oblastní charita žďár nad Sázavou v roce 2009 pomáhat potřebným lidem.

Poděkování
Děkujeme státním a obecním
institucím za poskytnutou dotaci...

Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Velké Meziříčí
Město Žďár nad Sázavou
Městys Nedvědice
Obecní úřady, které spolupracují s Oblastní charitou
Žďár nad Sázavou
Krajský úřad Kraje Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo kultury
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká národní zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Děkujeme všem firemním dárcům
a organizacím za finanční a materiální
podporu...
Domácí potřeby – Železářství Neuman, Nové Město
na Moravě
Česká asociace streetwork
Elektrovision s.r.o., Žďár nad Sázavou
Envitec Biogas Central Europe s.r.o.
ODAS – Miloslav Odvárka, Žďár nad Sázavou
Papírnictví Iva Dostálová, Nové Město na Moravě
PKS Inpos a.s., Žďár nad Sázavou
Plastspol a.s., Nová Ves u Nového Města na Moravě
Nadace T – mobile
Nadace Via – program T – mobile pro zaměstnance
Nadace Vodafone
Nadace Divoké husy
Nadace České spořitelny
SANIMAT s.r.o., Velké Meziříčí
Vertik s.r.o., Žďár nad Sázavou
firmy, které přispěly v rámci benefičního koncertu
„Muzikanti dětem“

Naše díky patří také fyzickým osobám,
které nás podpořily svým finančním
darem...
David Ambrož, Pavel Brabec, Jiřina Burešová, JUDr.
Marie Cupalová, Věra Kovaříková, Božena laštovková,
MUDr. Helena Mašková, Vít Německý, Zdeňka

Nuhálová, Eva Pelikánová, Antonín Schreiber,
MUDr. Hana Strížová, Bohumil Vítek, farníci pouti
Nový Jeruzalém

Děkujeme všem, kteří se významně
podílejí na pomoci a spolupráci
s Oblastní charitou žďár nad Sázavou...

Členové farních charit
Členové pracovní skupiny NZDM NUTS II. JV
Dům kultury Žďár nad Sázavou
Dům s pečovatelskou službou, Velké Meziříčí
Farnosti, které spolupracují s Oblastní charitou
Žďár nad Sázavou
Firma Agria Drásov spol. s.r.o., Bystřice nad
Pernštejnem
Firma Happy squash club, Velké Meziříčí
Firma River Bowling, s.r.o., Velké Meziříčí
Informační centra všech spolupracujících měst
Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou
Kolpingovo dílo České republiky
lékaři, kteří spolupracují s Oblastní charitou
Žďár nad Sázavou
Městská správa bytů, Velké Meziříčí
Občanské sdružení Sirius, Třebíč
Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sázavou
Pořadatelé benefičního koncertu „Muzikanti dětem“
Probační a mediační služba, Žďár nad Sázavou
Schola sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě
Schola sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou
Vedení Polikliniky Žďár nad Sázavou
Základní a střední školy v okrese Žďár nad Sázavou
Zaměstnanci sociálních odborů spolupracujících
městských úřadů
Naši supervizoři, metodici, kolegové
a kolegyně ze sociálního oboru

Děkujeme i těm, kteří si nepřáli
být jmenováni.
Naše díky patří také těm, kteří na
charitní služby pamatují ve svých
modlitbách.
Poděkování patří i našim pracovníkům
a dobrovolníkům, bez nichž bychom
nemohli poskytovat služby v takovém
rozsahu jako dodnes.
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Zpráva o hospodaření za rok 2009
ROZVAHA
AKTIVA
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
z toho: zásoby
krátkodobé pohledávky
finanční majetek
Přechodné účty aktiv
CELKEM

k 31. 12. 2008 (Kč)
2 864 597
3 872 035
1 417
1 396 994
2 473 624
539 376
7 276 008

k 31. 12. 2009 (Kč)
20 603 115
3 252 619
3 602
2 391 675
857 342
9 228 253
33 083 987

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

k 31. 12. 2008 (Kč)
5 456 176
4 092 465
35 143
1 120 945
207 623
1 493 374
326 458
0
7 276 008

k 31. 12. 2009 (Kč)
23 428 507
22 188 571
85 591
1 150 683
3 662
5 126 298
53 246
4 475 936
33 083 987

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

Kč
4 593 000
967 330
130 000
25 000
92 000
23 390
685 397
2 400 263
5 013 406
804 803
30 837
7 107 617
1 390 328
371 190
23 634 561

VÝDAJE
NÁKLADY PODLE DRUHU
Materiál
Energie
PHM
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdy a odvody na soc. a zdr. poj.
Odpisy
Ostatní náklady
CELKEM
Hospodářský výsledek
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Kč
2 962 043
619 368
397 012
284 643
99 082
2 123 883
15 799 705
595 870
749 293
23 630 899
3 662
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