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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám opět po roce předložila Výroční zprávu Oblastní charity Žďár
nad Sázavou, ve které se dočtěte, co se nám v roce 2010 podařilo.
Kromě toho, že jsme v uplynulém roce naplno pokračovali v práci v našich stávajících
zařízeních, zažili jsme několik významných událos. Prvním radostným okamžikem
bylo v lednu slavnostní otevření nově zrekonstruovaných a rozšířených prostor denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. Díky novým, rozšířeným prostorám jsme
mohli poskytnout službu dalším potřebným. Od ledna začala ve Velkém Meziříčí fungovat také nová služba Osobní asistence, která si rychle našla své uživatele a během
roku se rozšířila i do oblas Velkomeziříčska a Žďárska. V měsíci březnu proběhla
v jednom z našich zařízení, Domově pokojného života Nížkov, inspekce kvality sociálních služeb s vynikajícím výsledkem, což nás samozřejmě potěšilo a zároveň povzbudilo do další práce. V létě, kdy severní Čechy opět poshly povodně, jsme vyjeli
pomáhat. Na podzim jsme se začali připravovat na rozjezd nového nízkoprahového
zařízení pro dě a mládež ve Velkém Meziříčí. O zařízení byl zájem jak ze strany potencionálních uživatelů, tedy velkomeziříčských dě a mládeže, tak ze strany představitelů Města Velké Meziříčí, kteří nalezli pro službu vhodné prostory a na náklady
Města je zrekonstruovali. V letošním roce se nám podařilo získat ﬁnance na provoz
z Individuálního projektu - Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina, takže od prvního března mohlo toto zařízení začít fungovat.
Podařilo se toho opravdu mnoho, a proto bych ráda poděkovala všem, kteří se na společném díle podíleli. Především moc děkuji našim pracovníkům za jejich práci, ochotu
pomoci a za zájem o člověka. Dále mé díky patří všem, kteří nás podpořili ﬁnančně,
dobrovolnou službou nebo nám poskytují duchovní podporu.
Přeji Vám vše dobré a velmi se těším, že nám svou přízeň zachováte i nadále.

Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
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POSLÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální,
zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvaliﬁkovaných pracovníků a dobrovolníků. Dále poskytujeme služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového
chování. Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme o zachování 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

2



uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli



zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb

* vznikl 1.1.2011
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010
LEDEN
1.1.
2.-14.1.
3.1.
3.1.
10.1.
25.1.

Vznik nové služby Osobní asistence ve Velkém Meziříčí
Tříkrálová sbírka 2010 pod záštou Kambaly – dobrovolnického centra
Požehnání koledníků biskupem brněnským, III. Tříkrálový koncert v Brně
Premiéra dokumentárního ﬁlmu „Čekárna na dospělost“ se zapojením
pracovníků a uživatelů nízkoprahového zařízení pro dě a mládež Nadosah
IV. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě
Žehnání a slavnostní otevírání zrekonstruovaného denního stacionáře Nesa

ÚNOR
1.-28.2.

Rekonstrukce kontaktní místnos v nízkoprahovém zařízení pro dě
a mládež Ponorka
17.2.-4.4. Postní almužna
18.2.
Den otevřených dveří denního stacionáře Nesa

BŘEZEN
3.3.

Natáčení příspěvku do Křesťanského magazínu o rekonstrukci denního
stacionáře Nesa
9.-11.3. Úspěšná inspekce poskytování sociálních služeb v pečovatelské službě
Domova pokojného života Nížkov
22.-30.3. Velikonoční výstava výrobků uživatelů Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry
ve Žďáře nad Sázavou

DUBEN
1.4.
10.4.
11.4.
12.4.

Meziklubový turnaj nízkoprahových klubů z krajů Vysočina a Jihomoravského Cool Cup Coolna v Moravském Krumlově za účas Nadosahu
Velikonoční mše svatá pro obyvatele a příznivce Domova pokojného života Nížkov
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na
pou ve Slavkovicích
Vedoucí Nadosahu získal významné ocenění České asociace streetwork „Časovaná bota“ za rok 2009 v kategorii „Osobnost roku“; nízkoprahové zařízení
Nadosah získalo čestné uznání v kategorii „Tým roku“ a umíslo se na
2.-3.místě v České republice

KVĚTEN
16.5.
29.5.

Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na
Svatojánské pou na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou
Den otevřených dveří Nadosahu v rámci oslav města Bystřice n.P.

ČERVEN
4.-7.6.
11.6.
22.6.

Účast centra pro rodiče s dětmi Koprena na Zahradních slavnostech
v Radešínské Svratce
Prodejní výstava výrobků Klubu v 9 na jarmarku v Krátké
Setkání seniorů ve Žďáře nad Sázavou za účas Charitní pečovatelské
služby, Domova pokojného života Nížkov a Včely – centra akvizačních služeb pro seniory

ČERVENEC
1.7.
19.7.

Centrum prevence Ponorka přestěhováno do nových prostor na Horní
22 ve Žďáře nad Sázavou
Zábavná prázdninová plavba s Ponorkou a Denním centrem ve Žďáře nad Sáz.

SRPEN
1.8.
18.8.

4

Služba Osobní asistence rozšířena i do regionu Žďárska
Vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby a vedoucí Domova pokojného života v Nížkově získala ocenění „Žena regionu 2010“
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010
19.-23.8
28.8.

Pomoc Oblastní charity v oblastech posžených záplavami
Zabezpečení zdravotnické péče Charitní ošetřovatelskou službou na
Pou rodin ve Žďáře nad Sázavou

ZÁŘÍ
2.9.
21. 9.
20.-24.9
22.9.

24.9.
23.9.
23.9.
30.9

Setkání představitelů Diecézní charity Brno a pracovníků OCH ZR nad
tématem „Vize a hodnoty charitní činnos“
Přátelské posezení za účas představitelů města a uživatelů Charitní
pečovatelské služby a centra Včela v Bystřici nad Pernštejnem
Prodejní výstava výrobků Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry ve Žďáře
nad Sázavou
Den otevřených dveří v nízkoprahovém zařízení pro dě a mládež Ponorka
a Netradiční odpoledne pro uživatele nízkoprahového zařízení pro dě
a mládež Nadosah v rámci „Týdne pro nízkoprahy“
Tradiční fesval hudby „Funny Fest“ pořádaný nízkoprahovým zařízením
pro dě a mládež Nadosah
Den charity – tradiční oslava svátku zakladatele charitního díla
sv. Vincence z Pauly
Vedoucí denního stacionáře Nesa získala Cenu Charity ČR v kategorii
„Zaměstnanec brněnské diecéze“
„Obraz - odraz duše“ - výstava obrazů uživatele služeb Klubu v 9
v Městském muzeu v Bystřici nad Pernštejnem

ŘÍJEN
6.10.
20.10.

Den otevřených dveří v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Účast Oblastní charity Žďár nad Sázavou na mezinárodním veletrhu
Medical Fair v Brně

LISTOPAD
1.-7.11.

Prodejní výstava výrobků centra Včela v přízemí Domu s pečovatelskou službou v Bystřici nad Pernštejnem
3.-30.11. Realizace fotograﬁcké výstavy “Můj svět III.” ve spolupráci s Knihovnou M.J.
Sychry ve Žďáře nad Sázavou
16.-4.1. „Obraz - odraz duše“ výstava obrazů uživatele Klubu v 9 v Horáckém
muzeu v Novém Městě na Moravě
29.11.
Setkání pracovníků se zřizovatelem Mons. Vojtěchem Cikrlem, biskupem brněnským

PROSINEC
1.12.

Pečovatelka Charitní pečovatelské služby získala ocenění „Pečovatel/ka roku“
2.12.
Získání cerﬁkace pro programy primární prevence centra Nadosah
6.-10.12. Předvánoční prodejní výstava výrobků Klubu v 9 v Knihovně M.J. Sychry ve
Žďáře nad Sázavou
9.12.
Předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity Žďár nad Sázavou
14.12.
Získání cerﬁkace pro programy primární prevence centra Ponorka
20.12.
Vánoční koncert scholy z Valče a okolí pro uživatele denního stacionáře Nesa
21.12.
Nákup motomedu pro uživatele denního stacionáře Nesa
23.12.
Tradiční mše svatá pro obyvatele a příznivce Domova pokojného
života Nížkov

* Během celého roku 2010 probíhal dobrovolnický projekt Mládí v akci, který
zahrnoval jednorázové zábavné programy pro uživatele služeb.

5

VZ 2010 + začátky a konce:Sestava 1

27.4.2011

22:53

Stránka 6

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@charita.cz | web: www.zdar.charita.cz
 POBOČKA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vraslavovo náměs 12 (Poliklinika), 592 31 Nové Město na Moravě
mob.: 731 130 772
 POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Poříčí 11 (Dům zdraví), 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 608 068 162

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

Vedoucí zařízení: Anna Janů

POSLÁNÍ
Registrované zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Žďár
nad Sázavou poskytují odbornou zdravotní péči 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.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY









6

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
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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 posžením, seniory, chronicky a akutně nemocné, imobilní pacienty a nemocné s obžnou dostupnos lékařské péče.

CÍLE







zabezpečujeme kvalitní poskytování ošetřovatelské služby prostřednictvím
registrovaných zdravotních sester, které se průběžně vzdělávají
zajišťujeme následné poskytnu domácí péče ihned po propuštění ze zdravotnického zařízení
stabilizujeme a podporujeme zlepšení fyzického a psychického stavu pacienta,
případně umožňujeme důstojné doži
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, ecké 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, Studentská 4, Žďár nad Sázavou)
pondělí
8.00–12.00 hod.
středa
8.00–12.00 hod.
pátek
8.00–12.00 hod.
Odborná zdravotní služba je poskytována nepřetržitě sedm dnů v týdnu.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
Počet pacientů:
Počet návštěv:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

493
22 770
28 098
7,16
4 187 763

                                      

Tři přání Anny Janů,
vrchní sestry Charitní ošetřovatelské služby
Přeji naší službě, aby rodiny měly zájem o své blízké nemocné, kteří
žijí uprostřed nich, a aby o ně s láskou pečovaly a přijaly naši
odbornou zdravotní péči. Dále jí přeji takové spolupracující lékaře,
kterým jde na prvním místě, tak jako nám, především o zdraví a kvalitní život pacientů v co nejvyšší možné míře. V neposlední řadě přeji
Charitní ošetřovatelské službě stabilizovaný tým profesionálních
pracovnic s lidským přístupem k pacientům a odpovědným přístupem k práci tak, aby se role sestry vrála k historicky nejstarší
ošetřovatelské roli, která je postavena na lásce k Bohu a trpícímu
bližnímu.
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
KONTAKT

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
 ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
tel.:
566 626 041 | mob.: 777 755 435
e-mail: chops.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
Vrchní sestra: Anna Janů
 SOCIÁLNÍ SLUŽBA
mob.: 739 389 244, 733 755 869
e-mail: dhp.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz | www.zdar.domaci-hospic.cz
Vedoucí odlehčovací služby: Marie Miličková

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

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 oblas 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 smr 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 poskytnu podmínek pro osobní hygienu
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poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zrostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeucké činnos
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos (základní poradenství, vyřizování dávek, pozůstalostních důchodů, příspěvků)
výchovné, vzdělávací a akvizační činnos

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY



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 kuravní, 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 úmr uživatele

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB








zachováváme důstojnost těžce nemocných a umírajících uživatelů a jejich blízkých
pečujících
dodržujeme práva uživatelů
respektujeme jejich zvyklos a rozhodnu
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 rozhodnu, která
respektujeme; mohou tak uplatnit vlastní vůli při řešení své situace; s důsledky
svých rozhodnu jsou předem seznámeni

PROVOZNÍ DOBA

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA Kontakt pro veřejnost (Poliklinika, Studentská 4, Žďár nad Sázavou)
pondělí
8.00-12.00 hod.
středa
8.00-12.00 hod.
pátek
8.00-12.00 hod.
Odborná zdravotní služba je poskytována nepřetržitě.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA Kontakt pro veřejnost (Horní 22, Žďár nad Sázavou)
pondělí - pátek
7.00-15.30 hod.
Podle potřeby může být služba poskytována i mimo tuto provozní dobu.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
Počet uživatelů:
Počet návštěv:
Telefonické kontakty:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

58
869
210
3,28
1 613 393

                                      

Tři přání Marie Miličkové,
vedoucí odlehčovací služby
Domácí hospicové službě bych přála rozšíření skladu kompenzačních pomůcek zejména o přenosný zvedák pro imobilní pacienty
a úpravu kanceláře tak, aby byla vhodným místem pro přijímání nových potencionálních uživatelů a pozůstalých. Mým přáním také je,
abychom pracovali a pomáhali v ovzduší vzájemné úcty, tolerance,
porozumění a upřímné lásky a tuto lásku mohli rozdávat dál.
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Stránka 10

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

KONTAKT
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 551 766, 566 552 437 | mob.: 777 155 374
e-mail: chps.bystrice@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 776 714 677
e-mail: chps.zdar@charita.cz

Motto „Člověk
člověku přístřeším.“
(Irské přísloví)

Vedoucí zařízení: Miroslav Prudký

POSLÁNÍ
Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního posžení
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






10

pomoc 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
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Stránka 11

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY





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 soběstačnos z důvodu věku, lidé s chronickým
onemocněním nebo se zdravotním posžením, 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 zvyklos
movujeme uživatele k samostatnos a soběstačnos
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 eckých 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
pondělí - pátek

7.00-15.30
16.00-20.00 *
8.00-13.00

sobota - neděle
* případně dle potřeby

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
Počet uživatelů:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

348
47 021
13,16
4 989 577

                                      

Tři přání Miroslava Prudkého,
vedoucího Charitní pečovatelské služby
Pečovatelské službě přeji, aby s ní byli spokojeni nejen její uživatelé,
ale také i jejich rodiny. Rád bych, aby se nám podařilo získat ﬁnance
na rekonstrukci Střediska osobní hygieny a tuto přestavbu uskutečnit. A v neposlední řadě bych rád splnil sen našich pečovatelek, a to
rozšířit jejich šatnu, která jim je již malá.
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VČELA – CENTRUM AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY
Sociálně akvizační služby pro seniory a osoby se zdravotním posžením
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

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

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

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

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeucké činnos
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitos
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Stránka 13

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

CÍLE






podpora individuálního rozvoje osobnos uživatele
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
rozvoj schopnos a dovednos uživatele
posilování sebevědomí uživatele
vedení k soběstačnos a samostatnos

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB






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

PROVOZNÍ DOBA
pondělí
úterý
čtvrtek
pátek

8.30-12.00 hod.
8.30-12.00, 13.00-15.30 hod.
8.30-12.00, 13.00-15.30 hod.
8.30-12.00 hod.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
Počet uživatelů:
Počet návštěv (kontaktů):
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

25
4 955
0,85
301 820

                                      

Tři přání Miroslava Prudkého,
vedoucího centra Včela
Včele přeji nové a spokojené uživatele, nové nápady pro jejich výrobky z dílen, které jsou naplněním všedních dní, a v případě, že získáme pro centrum nové prostory, tak jejich vybavení, které bude
fungovat jako tělocvična.
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Stránka 14

DOMOV POKOJNÉHO ŽIVOTA NÍŽKOV
Pečovatelská služba
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT
Nížkov 37, 592 12 Nížkov
tel.:
566 675 321| mob.: 777 755 438
e-mail: dpz.nizkov@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
Kancelář vedoucí:
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 626 041, mob.: 777 755 435
e-mail: chops.zdar@charita.cz
Vedoucí zařízení: Anna Janů
Odpovědná pracovnice: Jana Vosmeková

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

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 oblas 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 poskytnu podmínek pro osobní hygienu
poskytnu stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnos
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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Stránka 15

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY




pedikúra v domácnos uživatele
doprava k lékaři, na úřady apod.
zprostředkování kontaktu s duchovním

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
vytváříme podmínky, aby mohli uživatelé zachovávat svoje zvyklos a dovednos
klademe důraz na uplatňování vlastního rozhodování a akvní spoluúčast uživatele při využívání služby

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
úterý
čtvrtek
pátek

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

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
Počet uživatelů:
Počet úkonů:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

12
1 245
0,82
359 057

                                      

Tři přání Anny Janů, vedoucí Domova
pokojného života v Nížkově
Pečovatelské službě Domova pokojného života v Nížkově přeji
především spokojené uživatele a jejich rodiny, kterým jsme často
nemalou pomocí ve zvládání jejich obží.
Dále přeji naší službě vyrovnané a zodpovědné pracovníky, kteří dovedou naše uživatele povzbudit, jsou pro ně chápajícím partnerem
a ve své práci nacházejí uspokojení. A v neposlední řadě přeji naší
službě takovou míru ﬁnanční podpory, aby mohla i nadále fungovat v potřebném rozsahu.
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Stránka 16

SOCIÁLNÍ SLUŽBA KLUB V 9 CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ JE FINANCOVÁNA
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

KLUB V 9 – CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Sociální rehabilitace
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 629 319 | mob.: 777 756 410 | 731 646 773
e-mail: klubv9.zdar@charita.cz | web: www.zdar.charita.cz
 POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 646 970
 TERÉNNÍ SLUŽBA mob.: 731 646 970 | 777 756 409

Motto „Bláznit
je lidské …“

AMBULANTNÍ SLUŽBA

Vedoucí zařízení: Bc. Marn Kinc (od 1.1. 2011), Mgr. Jana Kincová Křížková (do 31.12.2010)

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
schopnos a dovednos vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI






nácvik dovednos pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnos a dalších
činnos vedoucích k sociálnímu začlenění (podpůrný rozhovor, individuální
rozhovor, krizová intervence, nácvik vedení domácnos)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (klubové akvity, doprovod)
výchovné, vzdělávací a akvizační činnos (tvůrčí dílny, společensko-zábavná
činnost, edukace, hudebně-pohybové akvity, komunita, akvity k rozvoji osobnos)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitos (zastupování, informační servis, poradenství)

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY



TERÉNNÍ SLUŽBA

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI


Klub v 9

16

duchovní poradenství – uživatelům zprostředkováváme kontakt s pastorační
asistentkou a s duchovními
sociální servis



nácvik dovednos pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnos a dalších
činnos vedoucích k sociálnímu začlenění (podpůrný rozhovor, individuální
rozhovor, krizová intervence, nácvik vedení domácnos)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod)
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Stránka 17

SOCIÁLNÍ SLUŽBA KLUB V 9 CENTRUM SLUŽEB PRO PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ JE FINANCOVÁNA
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.


pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos (zastupování, informační servis, poradenství)

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 posžení a duševního onemocnění. Věkové omezení je od 18 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




Í







podporovat uživatele pří zvládnu obstarání běžných záležitos
podporovat uživatele v dosažení samostatnos a soběstačnos ve vykonávaných činnostech
podporovat u uživatele dosažení schopnos plánovat a akvně využívat svůj volný čas
movovat uživatele při objevení a rozvoji vlastních zájmů
podporovat uživatele při zvládnu navázání kontaktů a komunikace s ostatními
pomáhat uživateli zvládnout pravidla společenského chování
posilovat uživatele ve schopnos řešit problémy
naučit uživatele předcházet rizikům spojených s duševním onemocněním

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY









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
AMBULANTNÍ SLUŽBA
pondělí - čtvrtek
pátek

Žďár nad Sázavou
8.30-16.00 hod.
8.30-13.00 hod.

Bystřice nad Pernštejnem
pondělí
11.00-15.00 hod.
sudý týden

středa
TERÉNNÍ SLUŽBA
pondělí - čtvrtek
pátek

12.00-15.00 hod.

lichý týden

8.30-16.00 hod.
8.30-13.00 hod.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010

Ambulantní služba
Terénní služba
Počet uživatelů
29
14
Počet intervencí
2 289
168
Počet kontaktů
60
48
Počet úkonů
5 155
420
Přepočtený počet pracovníků:
3,71
Celkové náklady (Kč):
2 082 959 **

Celkem
40 *
2457
108
5 575

* někteří uživatelé využívají obě služby současně
** tato služba byla podpořena z Individuálního projektu částkou 2 034 364 Kč
                                      

Tři přání Bc. Marna Kince, vedoucího Klubu v 9
Klubu v 9 přeji, aby vzhledem k nedávné obměně našeho pracovního kolekvu došlo k jeho stabilizaci a aby kvalita služby zůstala i nadále na vysoké úrovni. Dále přeji, aby se k nám naši uživatelé těšili a vždy si měli
v Klubu možnost najít to, co efekvně naplní nejen jejich volný čas, ale i je
samé. A mým posledním přáním je rozvíjet naše akvity jako doposud, pořádat pravidelné výstavy výsledků tvorby našich uživatelů, také uskutečnit
nejméně dvě pobytové akce pro uživatele a ve spolupráci s dalšími organizacemi najít pro uživatele smysluplné uplatnění v jejich běžném životě.
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NESA - DENNÍ STACIONÁŘ
Denní stacionář
registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.:
566 531 148 | mob.: 777 155 376
e-mail: stacionar.velmez@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Ing. Alena Poulová

POSLÁNÍ

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

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 ČINNOSTI








pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu podmínek pro osobní hygienu
poskytnu stravy
výchovné, vzdělávací a akvizační činnos
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeucké činnos
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
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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 posžením ve věku od 6
do 55 let s výjimkou osob s přidruženým psychickým onemocněním v akutní fázi.

CÍLE








zabezpečení základních životních potřeb uživatelů
získání sebeobslužných návyků
získání pracovních dovednos a návyků
rozvoj komunikačních dovednos
strukturalizace dne, akvní trávení 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 příležitos 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 2010
Počet uživatelů:
16
Počet provozních dnů:
211
Součet návštěvních dnů všech uživatelů: 1 925
Přepočtený počet pracovníků:
6,10
Celkové náklady (Kč):
4 133 824

                                      

Tři přání Ing. Aleny Poulové,
vedoucí denního stacionáře Nesa
Stacionáři přeji, aby jeho uživatelé ani jeho pracovníci NEbyli SAmi.
Dále mu přeji spokojené uživatele, spokojené rodiče uživatelů a spokojené pracovníky, protože to spolu úzce souvisí a je ve všech směrech na sobě závislé. A v neposlední řadě přeji Nese nové uživatele,
pro které budou zde poskytované služby změnou jejich života k lepšímu.

V letech 2008-2010 byl realizován projekt Rekonstrukce denního stacionáře Nesa.
Tento projekt byl ﬁnančně podpořen ROP Jihovýchod, oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek, dále Krajem Vysočina, Městem Velké Meziříčí, Tříkrálovou sbírkou
a individuálními dárci.
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OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence
registrována dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

OSOBNÍ
ASISTENCE

KONTAKT
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
tel.:
566 531 158 | mob.: 733 755 870
e-mail: oa.velmez@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
 POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Studentská 4 (Poliklinika), 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 733 755 870 | e-mail: oa.zdar@charita.cz

Motto „Je krásné
být doma a žít životem…“

Vedoucí zařízení: Mgr. Jaroslava Pavlíčková

POSLÁNÍ
Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dě
a dospělé s posžením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajist 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
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pomoc při zajištění chodu domácnos
výchovné, vzdělávací a akvizační činnos
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitos

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je poskytována lidem se zdravotním posžením 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 soběstačnos a samostatnos
posilovat akvitu uživatele

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB








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

PROVOZNÍ DOBA
Služba je poskytována nepřetržitě.
Kontaktní hodiny pro veřejnost ve Velkém Meziříčí:
pondělí
8.00-10.00 hod.
13.00-15.00 hod.
středa
případně dle telefonické domluvy

Kontaktní hodiny pro veřejnost ve Žďáře nad Sázavou:
dle předchozí telefonické domluvy

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
Počet uživatelů:
Počet návštěv:
Přepočtený počet pracovníků:
Celkové náklady (Kč):

15
1 086
3,65
1 361 028

                                      

Tři přání Mgr. Jaroslavy Pavlíčkové,
vedoucí Osobní asistence
Přeji naší službě dostatečné množství hmotných prostředků. Chtěla
bych, aby nás dokázali oslovovat , kteří naši službu potřebují, nebáli se říci si o pomoc a aby naše služba byla pro ně přínosem. Ráda
bych měla dostatek času věnovat se věcem podstatným a nepodstatné vynechat, ale hlavně je od sebe dokázat odlišit.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ PONORKA JE FINANCOVÁNA
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

PONORKA - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nízkoprahové zařízení pro dě a mládež
registrováno dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 523 975 | mob.: 777 755 436
e-mail: ponorka.zdar@charita.cz
web: www.zdar.charita.cz, www.ponorka.ecn.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Ivana Bartoňová

POSLÁNÍ

Motto „Na cestě
mladých k dospělosti...“

Posláním nízkoprahového zařízení pro dě 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 akvity
 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
otvírají 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
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE STREETWORK
 cílem je pomáhat mladým lidem v jejich přirozeném prostředí (parky, ulice,
zastávky apod.)
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ PONORKA JE FINANCOVÁNA
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.



nabídka stejných služeb jako v nízkoprahovém 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.)

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI





výchovné, vzdělávací a akvizační činnos
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeucké činnos
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos

CÍLOVÁ SKUPINA

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

CÍLE






podpora a pomoc při zvládnu konﬂiktních společenských situací, komplikovaných
životních událos a při omezujících životních podmínkách
snížení sociálních rizik vyplývajících z každodenních situací, životního způsobu
a rizikového chování
zvýšení sociálních schopnos a dovednos
podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnos, včetně zapojení do dění místní komunity a běžného způsobu života
vytvoření bezpečného prostoru a podmínek pro realizaci vlastních akvit

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB





nízkoprahovost
respekt
anonymita
mlčenlivost

PROVOZNÍ DOBA
Nízkoprahový klub
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

14.00-18.00 hod.
14.00-18.00 hod.
14.00-18.00 hod.

Streetwork *
13.30-18.00 hod.
7.00-8.30 hod.
7.00-8.30 hod.

Individuální práce
s uživateli **
9.00-12.00 hod.
13.00-15.00 hod.

* v zimním období do 17.00 hod.
** po předchozí domluvě i v jiném čase

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
Nízkoprahový klub
Počet uživatelů
111
Počet kontaktů
1 289
Počet výkonů
3 949
Přepočtený počet pracovníků:
3,42
Celkové náklady (Kč):
1 351 808 **

Streetwork
119
620
2 534

Celkem za služby
150 *
1 909
6 483

* někteří uživatelé využívají obě služby současně
** tato služba byla podpořena z Individuálního projektu ve výši 1 351 522 Kč
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PONORKA - CENTRUM PREVENCE
udělena cerﬁkace „Programy speciﬁcké primární prevence užívání návykových
látek poskytované v rámci školní docházky“ od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, platnost udělení: 1.1.2011-31.12.2014

KONTAKT
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 658 | e-mail: ponorka-prevence.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz | www.ponorka-prevence.webnode.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Ivana Bartoňová

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
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realizace interakvních programů primární prevence
realizace adaptačních kurzů
základní poradenská činnost pro dě a mládež
konzultace na školách
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CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou jsou třídní kolekvy základních a středních škol, které se běžně setkávají s různými druhy rizikového chování.

CÍLE



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

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
Realizace programů primární prevence na školách (po domluvě lze i v jiné dny)
pondělí
8.00-13.00 hod.
úterý
8.00-13.00 hod.
čtvrtek
8.00-13.00 hod.
Kontaktní hodiny pro veřejnost (kancelář na Horní 22, 1. patro)
středa
8.00-14.00 hod.
pátek
8.00-14.00 hod.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
Programy primární prevence:
Počet programů:
112
Počet žáků/studentů:
2 081
Počet škol:
13
Počet tříd:
67
Adaptační kurzy:
Počet realizovaných adaptačních kurzů:
3
Počet účastníků:
58
Přepočtený počet pracovníků:
2,2
Celkové náklady (Kč):
1 017 914 *
* tato služba byla podpořena z Individuálního projektu ve výši 270 000 Kč

                                      

Tři přání Mgr. Ivany Bartoňové, vedoucí
nízkoprahového zařízení pro dě a mládež
a centra prevence Ponorka
Našemu nízkoprahovému zařízení pro dě a mládež přeji, aby se
i nadále dařila práce s uživateli služeb, založená na otevřené komunikaci a vzájemné důvěře. Také bych ráda, abychom v centru prevence i nadále pokračovali v realizaci programů primární prevence
na školách, se kterými spolupracujeme a navázali spolupráci i s dalšími školami. A na závěr si přeji, aby veřejnost měla více pochopení
pro chování a činnos mladých dospívajících lidí a neodsuzovala je
bez snahy poznat příčiny jejich chování.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NADOSAH JE FINANCOVÁNA
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

NADOSAH - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nízkoprahové zařízení pro dě a mládež
registrováno dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 550 128 | mob.: 777 755 437
e-mail: nadosah.bystrice@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz, www.nadosah-nzdm.cz
Vedoucí zařízení: Linda Hoskovcová (od 21.3.2011), Bc. Robert Knebl (do 20.3.2011)

POSLÁNÍ

Motto „Hledám
svou cestu…“

nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
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Nadosah – nízkoprahové zařízení pro dě a mládež usiluje o zlepšení kvality života dě
a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí
je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub pro dě 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 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
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NADOSAH JE FINANCOVÁNA
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

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.)

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI





výchovné, vzdělávací a akvizační činnos
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeucké činnos
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos

CÍLOVÁ SKUPINA

Jedná se o dě a mládež ve věku 12 až 20 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 obžného období dospívání
snížení sociálních rizik vyplývajících z konﬂiktních společenských situací, životního
způsobu a rizikového chování
zvýšení sociálních schopnos a dovednos
předcházení či omezení sociálně nežádoucích jevů, které se v rámci cílové skupiny vyskytují
podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnos, včetně zapojení do dění místní komunity
vytváření zázemí pro jednotlivce a skupiny dospívajících a podmínky pro jejich
svépomocné akvity

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB











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

PROVOZNÍ DOBA

Nízkoprahový klub

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

14.00-19.00 hod.

Individuální práce
s uživateli*
14.00-16.00 hod.

Terénní sociální
práce*
16.00-19.00 hod.

14.00-19.00 hod.
14.00-19.00 hod.
09.00-11.00 hod.

* po domluvě lze i v jiném čase

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
Nízkoprahový klub
Počet uživatelů
119
Počet kontaktů
1662
Počet výkonů
3 765
Přepočtený počet pracovníků:
3,2
Celkové náklady (Kč):
1 093 465 **

Streetwork
94
403
554

Celkem za služby
123 *
2 065
4 088

* někteří uživatelé využívají obě služby současně
** tato služba byla podpořena z Individuálního projektu ve výši 1 090 289 Kč
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NADOSAH – CENTRUM PREVENCE
udělena cerﬁkace „Programy speciﬁcké primární prevence užívání návykových
látek poskytované v rámci školní docházky“od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, platnost udělení: 1.1.2011-31.12.2014
centrum prevence

KONTAKT
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
566 550 128 | mob.: 739 389 232
e-mail: nadosah-prevence.bystrice@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz, www.nadosah-cp.cz
Vedoucí zařízení: Linda Hoskovcová (od 21.3.2011), Bc. Robert Knebl (do 20.3.2011)

POSLÁNÍ
Nadosah - centrum prevence realizuje programy primární prevence a adaptační
kurzy, které pomáhají upevnit znalos, dovednos 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 dovednos, tolerance, přije odpovědnos za své chování aj.).

POSKYTOVANÉ SLUŽBY



realizace interakvních programů primární prevence
realizace adaptačních kurzů

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou pro primární prevenci jsou žáci základních škol a studen středních škol.
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CÍLE





podpora pozivního třídního klimatu
zvýšení sociálních schopnos, znalos a dovednos žáků či studentů ve vztahu ke
zdravému způsobu života
snížení sociálně nežádoucích jevů ve společnos
žáci a studen lépe zvládají obžné životní situace

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
středa
čtvrtek

8.00-13.00 hod.
8.00-13.00 hod.
8.00-13.00 hod.

* po domluvě lze i v jiném čase

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE:
Počet programů:
107
Počet žáků/studentů:
1 738
Počet škol:
19
Počet tříd:
86

ADAPTAČNÍ KURZY:
Počet realizovaných adaptačních kurzů: 2
Počet účastníků:
40
Přepočtený počet pracovníků:
1,90
Celkové náklady (Kč):
1 299 334 *
* tato služba byla podpořena z Individuálního projektu ve výši 228 000 Kč

                                      

Tři přání Bc. Roberta Knebla, bývalého vedoucího
nízkoprahového zařízení pro dě a mládež
a centra prevence Nadosah
Prvním mým přáním je udržet stávající presž a kvalitu služeb Nadosahu. Dále přeji Nadosahu, aby se nová vedoucí adaptovala nejen
v týmu, ale i v celém zařízení. A jako poslední přání pro Nadosah
mám získat osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality
od České asociace streetwork o.s.
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KOPRETINA – CENTRUM PRO RODIČE S DĚTMI
KONTAKT

Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
mob.: 732 126 905 | e-mail: koprena.radsvratka@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
 POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 130 776 | e-mail: koprena.bystrice@charita.cz
 POBOČKA RADOSTÍN NAD OSLAVOU
594 44 Radosn nad Oslavou 25
mob.: 732 126 905 | e-mail: koprena.radsvratka@charita.cz
 POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Ostrůvek 2, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 183 388 |e-mail: koprena.velmez@charita.cz
 POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 731 130 775, e-mail: koprena.zdar@charita.cz
Vedoucí zařízení: Zdenka Šrámková

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

POSLÁNÍ

Koprena – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad
Sázavou. Naším posláním je působit prevenvně pro sociálnímu vyloučení rodičů v průběhu mateřské a rodičovské dovolené. Pomocí našich programů se snažíme akvizovat rodiče, kteří pečují o dě předškolního věku a m zabránit jejich
sociální a společenské izolaci. Rodiče mají možnost využívat námi poskytované
programy, ale také se sami zapojit se svými akvitami do činnos centra. Rodiče,
kteří tráví volný čas v našem zařízení, využívají akvit v centru společně a současně se svými dětmi, čímž dochází k posílení rodičovských kompetencí, k navazováním komunikačních a citových vazeb mezi rodičem a dítětem, které jsou
nepostradatelné pro dobře fungující rodinné vztahy.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
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volnočasové akvity (keramická dílna, rukodělné a výtvarné činnos apod.)
společenské a víkendové akce pro rodiče s dětmi
doprovodný program - zajištění péče o dě v průběhu akvit centra

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu námi poskytovaných služeb tvoří především rodiče zejména v průběhu mateřské či rodičovské dovolené, pečující o dě předškolního věku, rodiče
sociálně vyloučení, rodiny s dětmi, těhotné ženy a dívky.

CÍLE

Dlouhodobým cílem Kopreny - centra pro rodiče s dětmi je podpora fungující rodiny
a prorodinných akvit v regionu Žďárska, Novoměstska, Velkomeziříčska a Bystřicka.
Dále:
 podporujeme začlenění rodičů na mateřské či rodičovské dovolené do společnos
 snažíme se o zlepšení komunikačních dovednos, navázání kontaktů se sociálním
a společenským prostředím
 podporujeme rozvoj schopnos a dovednos
 movujeme k rozvoji osobnos
 přispíváme ke zvyšování rodičovských kompetencí
 umožňujeme vlastní seberealizaci a napomáháme při zvyšování sebedůvěry
 zprostředkováváme odborné poradenství v oblas rodiny

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY





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

PROVOZNÍ DOBA
Radešínská
Svratka
8.00 - 13.00
15.00 - 18.00
19.00 - 22.00
(1x za 14 dní)
8.00 - 18.00

Pobočka
Bystřice n.P.
14.00 - 18.00

středa

8.00 - 10.00
po předchozí
telefonické domluvě

8.30 - 13.00
14.00 - 18.00

8.30 - 13.00

čtvrtek

8.30 - 13.00
14.00 - 18.00

8.30 - 13.00
15.00 - 18.00

pondělí

úterý

pátek

Pobočka
V. Meziříčí
8.30 - 13.00
15.30 - 19.00

Pobočka
Radosn n.O.

Pobočka
Žďár n.S.
8.30 - 13.00
15.00 - 18.00

8.30 - 13.00

8.00 - 13.00
14.00 - 17.00

8.30 - 13.00
14.00 - 17.00
8.30 - 13.00
15.00 - 18.00
19.00 - 22.00
dle programu
8.30 - 13.00

12.00 - 18.00

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010

Počet kontaktů:
21 632 (z toho 11 453 rodičů a 10 179 dě)
Počet realizovaných programů:
2 173
Počet rodin, které zařízení navšvily:
998
Zprostředkování odborné pomoci
v prorodinné oblas:
209 kontaktů
Přepočtený počet pracovníků:
6,98
Celkové náklady (Kč):
3 291 929 *
* tato prorodinná služba byla podpořena odborem rodinné poliky MPSV ČR částkou 1 608 000 Kč
                                      

Tři přání Zdenky Šrámkové,
vedoucí centra Koprena
Přeji Kopreně, aby se rodiče v rámci jejich služeb cíli dobře, byli spokojeni a rádi se k nám vraceli. Také bych ráda, aby naše akvity byly
i nadále přínosem pro rodiny s dětmi a aby naše společnost chápala, že
fungující rodina je nejdůležitější součás života naší společnos.
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KAMBALA - DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
KONTAKT
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 444 | e-mail: dc.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz, www.kambala.zdarsko.cz
 POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
Vedoucí zařízení: Mgr. Michaela Mahlová

POSLÁNÍ

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

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 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 s organizováním Tříkrálové sbírky, při
jednorázových charitních 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
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nad Sázavou). Členové farních charit se akvně podílejí na organizování Tříkrálové
sbírky, navštěvují nemocné a seniory, účastní se projektu Adopce na dálku,
organizují společenské akce apod.

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 oblas bývalého okresu Žďár nad Sázavou. Centrum je schopno
zajist dle svých možnos pomoc v místech posžených mimořádnou událos , 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; 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 program, který ﬁnancoval v roce 2010 Fond Vysočina. Pracovník Oblastní charity byl
v kontaktu se samosprávou obcí a s místními organizacemi, s jejichž pomocí vyhledávali občany potřebující pomoc jiné osoby a současně i dobrovolníky, kteří by tuto
pomoc zajišťovali.

PROVOZNÍ DOBA
nepravidelná, dle domluvy

ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZA ROK 2010
Celkový počet dobrovolníků:
1 400
Počet dobrovolníků pod smlouvou:
79
Přepočtený počet pracovníků:
1,49
Celkové náklady (Kč):
691 913

                                      

Tři přání Mgr. Michaely Mahlové,
vedoucí dobrovolnického centra Kambala
Mým přáním je, aby Kambala svou činnos přispěla k podpoře
Evropského roku dobrovolnictví 2011 a umožnila novým šikovným
dobrovolníkům pomoci v projektech Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Také bych ráda, aby se nám dále dařilo realizovat jednorázové programy projektu Mládí v akci.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
KONTAKT
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 444 | e-mail: dc.zdar@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz | www.kambala.zdarsko.cz;
Koordinátorka Tříkrálové sbírky 2010: Mgr. Michaela Mahlová
Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Poprvé se ji podařilo zorganizovat v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V roce 2010 se konala sbírka pod záštou Kambaly – dobrovolnického centra již po desáté. Diecézní charita Brno se snaží
prostřednictvím svých oblastních charit obnovit tradici tří králů, cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých, obnovit zájem o dobročinnost,
umožnit občanům České republiky se akvně a osobně podílet na charitní práci,
získat ﬁnanční prostředky na činnost jednotlivých zařízení.

DĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2010
činnost oblastních/ farních charit na území brněnské diecéze
činnost Diecézní charity Brno
celorepubliková humanitární pomoc
činnost Sdružení Charita Česká republika
režie sbírky dle zákona

65%
15%
10%
5%
5%

VYUŽITÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ
Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2010










přímou pomoc lidem posženým zemětřesením na Hai
nákup kompenzačních pomůcek pro pacienty Domácí hospicové péče
sociální fond pro individuální pomoc potřebným lidem v okrese Žďár nad Sázavou
dokry provozních nákladů projektu Domov pokojného života Nížkov, který se
ocitl ve ﬁnanční sni
nákup rehabilitačních pomůcek pro uživatele denního stacionáře Nesa
přímou pomoc lidem zasažených bleskovou povodní na Liberecku
rozvoj terénních služeb – zpřístupnění služeb dalším uživatelům
humanitární pomoc pro lidi bez domova
dobrovolnickou službu v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou

ZHODNOCENÍ SBÍRKY 2010
Koledníci vykoledovali za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou: 2 032 826 Kč
Počet tříkrálových skupinek:
323

34

Oblastní charita Žďár nad Sázavou velmi děkuje všem koledníkům, dobrovolníkům a dárcům za jejich obětavou práci a štědrost. I díky Vám mohou pracovníci Charity nadále pomáhat tam, kde je jejich pomoc potřebná.
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POSTNÍ ALMUŽNA 2010
KONTAKT
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:
566 631 643 | mob.: 777 755 444 | 777 155 389
e-mail: dc.zdar@charita.cz | lenka.sustrova@charita.cz | web: www.zdar.charita.cz
Koordinátorky postní almužny 2010: Mgr. Michaela Mahlová, Mgr. Lenka Šustrová
Již druhým rokem proběhla pastorační akce s názvem Postní almužna, jejímž smyslem je znovuobnovit starou křesťanskou tradici. Lidé, kteří si chtějí odřeknout
peněžní prostředky za své požitky, je tak mohou věnovat na pomoc bližním v nouzi
a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným.

VYUŽITÍ VÝTĚŽKU POSTNÍ ALMUŽNY 2010
JEDNOTLIVÉ ÚČELY
Dle rozhodnu Charity

58 716

Senioři
Matky s dětmi v sni
Lidé bez domova
Lidé těžce nemocní a s pos žením
Cizinci a uprchlíci
Pomoc rodinám v nouzi

1 165
6 291
1 864
12 349
466
1 631

Humanitární pomoc

1 398

SPECIFICKÉ ÚČELY
Činnost farnos pro lidi v nouzi
+ speciﬁcké účely ve farnos

4 495

Nesa – denní stacionář
Pomoc na Hai
Papežské misijní dílo
Cesta 121

233
233
2 097
466

CELKEM

Nákup kompenzačních pomůcek pro Osobní asistenci
Nákup kompenzačních pomůcek pro Domácí hospicovou péči
Příspěvek na chirurgické zákroky vážně nemocných dě, pocházejících
z chudých rodin z Ukrajiny
Nákup kompenzačních pomůcek pro Domácí hospicovou péči
Nákup materiálu pro rodiny v nouzi
Nákup potravin pro lidi bez domova
Nákup kompenzačních pomůcek pro denní stacionář Nesa
Příspěvek pro cizince a uprchlíky (cestovné, potraviny, léky apod.)
Nákup potravin azylovému domu pro matky (otce) s dětmi občanského
sdružení Ječmínek
Příspěvek na pomoc lidem zasažených zemětřesením na Hai

Příspěvek na pomoc lidem v nouzi, zakoupení materiálu pro volnočasové
ak vity dě
Nákup kompenzačních pomůcek
Příspěvek na pomoc lidem zasažených zemětřesením
Příspěvek pro dě z chudých zemí
Příspěvek pro zakoupení kompenzačních pomůcek pro stárnoucí kněze

91 404

ZHODNOCENÍ POSTNÍ ALMUŽNY 2010
Celkový výtěžek:
Počet schránek:

91 404 Kč
401

Jménem těch, které jste svou pomocí obohali,
Vám patří upřímné Pán Bůh zaplať.
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DUCHOVNÍ PÉČE

Motto „…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.sustrova@charita.cz
web:
www.zdar.charita.cz
Pastorační asistentka: Mgr. Lenka Šustrová
Duchovní asistent Oblastní charity Žďár nad Sázavou: Mgr. Jakub Holík

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 pracovníkům 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 veřejnos
pořádání seminářů a setkání na ecká a náboženská témata pro zaměstnance a uživatele našich služeb
zprostředkování kontaktu s duchovními křesťanských církví

ZHODNOCENÍ ZA ROK 2010
Počet uskutečněných duchovních setkání pro uživatele služeb:
Počet účastníků:
Počet zrealizovaných duchovních setkání pro pracovníky:
Počet účastníků:
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010
ROZVAHA
AKTIVA

k 31. 12. 2009 Kč

k 31. 12. 2010 Kč

20 603 115
3 252 619
3 602
2 391 675
857 342
9 228 253
33 083 987

20 428 764
6 236 258
4 954
3 482 755
2 748 548
582 927
27 247 949

PASIVA

k 31. 12. 2009 Kč

k 31. 12. 2010 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

24 311 006
22 621 878
202 003
1 093 803
393 322
2 677 378
259 565
0
27 247 949

Stálá akva
Oběžná akva
z toho: zásoby
krátkodobé pohledávky
ﬁnanční majetek
Přechodné účty akv
CELKEM

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

PŘÍJMY

PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo vnitra
Úřad práce
Kraj Vysočina
Městské a obecní úřady
Nadace a granty
Tržby za vlastní výkony IP
Tržby za vlastní výkony ostatní
Dary a sbírky
Ostatní výnosy
CELKEM

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

Kč
5 283 000
493 410
20 000
30 000
589 000
2 575 410
5 235 179
112 453
4 974 175
7 747 264
451 707
657 508
28 169 106

Kč
2 367 334
971 414
479 235
185 067
150 915
2 462 468
19 522 539
1 210 357
426 455
27 775 784
393 322
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PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkujeme těmto instucím
za poskytnutou dotaci
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Velké Meziříčí
Město Žďár nad Sázavou
Obecní úřady, které spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sáz.
Krajský úřad Kraje Vysočina
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo kultury
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Nadace České spořitelny
Nadace Divoké husy
Nadace T-Mobile
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 podnikatelským subjektům za poskytnutou
ﬁnanční a materiální podporu
ACLESIA, s.r.o., Hovězí
Alpa, a.s., Velké Meziříčí
Autoopravna Fran šek Mahel, Nové Město na Moravě
Javlin, a.s., Praha
JEWA export-import, s.r.o., Dobrá
Happy squash club, Velké Meziříčí
Papírnictví Iva Dostálová, Nové Město na Moravě
Pavel Neuman, Domácí potřeby - Železářství, Nové Město na Mor.
POEX, a.s., Velké Meziříčí
Plastspol, s.r.o., Nová Ves u Nového Města na Moravě
Truhlářství Jámy s.r.o., Jámy
River Bowling, s.r.o., Velké Meziříčí
Sanimat, s.r.o., Karlov, Velké Meziříčí
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MUDr. Hana Strížová, Nové Město na Moravě
Zdravěnka MIX (Marie Jirková), Žďár nad Sázavou

Děkujeme také fyzickým osobám,
které nás podpořily svým ﬁnančním darem
Pavel Abeska, Marie Ambrožová, Vojtěch Horák, Jiří Janů, Marcela Klanicová, Věra Kovaříková, Vladimír Kučera, Eva Pelikánová,
Jitka Řádková, Stanislav Symonides, Petr Vymazal, Libor Zdražil

Děkujeme všem, kteří se významně podílejí
na pomoci a spolupráci s naší organizací
Členové farních charit
Členové pracovní skupiny NZDM NUTS II. JV
Fórum terénní práce
Dům kultury, Žďár nad Sázavou
Dům s pečovatelskou službou, Velké Meziříčí
Farnos , které spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou
Firma Agria Drásov spol. s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
Firma Tropical Bar, Polnička
Firma Ver k, a.s., Žďár nad Sázavou
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
Mateřské, základní a střední školy v okrese Žďár nad Sázavou
Mgr. Marie Linhartová, Etopedická poradna, Žďár nad Sázavou
Občanské sdružení Sirius, Třebíč
Pedagogicko-psychologická poradna, Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba, Žďár nad Sázavou
Schola sv. Kunhuty, Nové Město na Moravě
Schola sv. Prokopa, Žďár nad Sázavou
Sportovní klub Policie České republiky, Žďár nad Sázavou
Vedení Polikliniky Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem
Zaměstnanci sociálních odborů spolupracujících městských úřadů
Naši supervizoři, metodici, kolegové a kolegyně ze sociálního oboru

Velmi děkujeme i těm dárcům,
kteří si nepřáli být jmenováni.
Závěrečné poděkování patří i pracovníkům a dobrovolníkům, bez nichž bychom nemohli vykonávat
naši práci v takovém rozsahu jako do této chvíle.
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Diecézní charita Brno – Oblastní charita
Žďár nad Sázavou
Jan Šustr
Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
archiv Oblastní charity Žďár nad Sázavou,
Radka Jonášová, Pavel Milička
NEPRODEJNÉ
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