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Organizační
schéma
Oblastní charity
Žďár nad Sázavou

Domácí
zdravotní
péče

Personální zajištění v roce 2019
Pracovní smlouvy:
Dohody o provedení práce:
Dohody o pracovní činnosti:

112,13
11 646 hodin
4 208 hodin

Poslání

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

 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.

Oblastní charity
Žďár nad Sázavou

námi poskytovaných
služeb

Aktuální seznam našich donátorů naleznete na webových stránkách www.zdar.charita.cz
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Úvodní slovo
Milí přátelé,
přijměte moje pozvání k přečtení Výroční zprávy Oblastní charity Žďár nad Sázavou za rok 2019.
Za uplynulý rok jsme opět ušli kus cesty našeho života, na které jsme měli možnost udělat mnoho
dobrého pro lidi kolem sebe, pro lidi potřebné, naše kolegy. Měli jsme možnost se posunout dál,
změnit k lepšímu sebe i druhé. Někdy se nám vše dařilo a naše cesta byla takovou dálnicí, po které
jsme rychle ujížděli vpřed. Občas jsme řešili problémy a cesta se měnila na silnici 3. třídy, někdy dokonce jako pěšinka mizela v nerovném terénu. Zatáčky a výmoly nás však neodradily v pokračování
na cestě a společnými silami jsme úspěšně projeli celým rokem 2019.
A za to bych chtěla moc poděkovat. Velkou zásluhu na zdárném průběhu naší společné cesty loňským rokem mají moji kolegové, charitní pracovníci i naši dobrovolníci. Velké poděkování Vám za
Vaši práci, nadšení pro dobrou věc, obětavost a nezištnou pomoc. Moc děkuji i našim donátorům
a podporovatelům, kteří nás podporují ﬁnančně či formou hmotné pomoci, a díky všem, kteří nám
napomáhají modlitbou a duchovní službou.
Děkujeme a zůstaňte s námi i nadále.
Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity
Žďár nad Sázavou

Vážení přátelé Charity,
náš život je jako cesta, která má svůj počátek, průběh s různými etapami a cíl v nedohlednu. Stromy,
které u cest stojí, mohou přitom připomínat důležitost našeho osobního i společného rozvoje díky
pevnému zakořenění v základních hodnotách. Cesty a stromy patří k sobě a symbolicky mohou
představovat také dva základní rozměry či pohyby našeho života: vertikální a horizontální. Jedná
se o naše vztahy k Bohu a k zemi úzce spjatými s našimi mezilidskými vztahy. Kříže u cest pak jsou
zvláštním znamením životodárné a obětavé vzájemně se protínající lásky Boží a lidské.
Praktickým ztělesněním této lásky (lat. caritas) je i Charita ve svých službách, pracovnících a dobrovolnících, materiálních i duchovních podporovatelích. Obdivuji toto společné dílo křesťanů a lidí
dobré vůle nejen v roce 2019 a děkuji všem za ochotu jít spolu a být nablízku potřebným.
Přeji Vám nebeskou vláhu Božího požehnání na další cestu a růst. Kéž prožíváme radost ze služby
lásky a milosrdný Bůh nás obdaří silou důvěry a naděje ke zvládání všeho, co nás dále čeká. Vám
i Vašim rodinám srdečně žehnám i na přímluvu sv. Zdislavy a sv. Vincence z Pauly, patronů žďárské
Charity.
P. Mgr. Václav Hejč
duchovní asistent Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
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 Zdravotní a hospicové služby

Domácí zdravotní péče
Do 1. 4. 2020 Charitní ošetřovatelská služba

Motto

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

Území působnosti
Okres Žďár nad Sázavou

Co nabízíme

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

Středisko Žďár nad Sázavou
Studentská 4 (Poliklinika),
591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 435
chos@zdar.charita.cz
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
730 544 480
Pobočka Nové Město na Moravě
731 130 772
Pobočka Velké Meziříčí
608 068 162
Vrchní sestra: Barbora Hadrous

Zhodnocení
roku 2019
Počet pacientů
Počet úkonů

870
39 385

 Zdravotní a hospicové služby

Domácí hospicová péče
Motto

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

Území působnosti
Okres Žďár nad Sázavou

Co nabízíme

 Zdravotní služba
Nabízíme odbornou péči lékařů a zdravotních sester
v domácím prostředí v nepřetržitém provozu.
 Sociální služba
Odlehčovací služba registrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Doprovodíme vás na vaší obtížné cestě.
Pomůžeme s péčí o těžce nemocného.
 Psychologická péče
Nabízíme možnost pohovořit si s psychologem.
 Duchovní péče
Zprostředkujeme návštěvu duchovních různých církví.

 Doplňkové činnosti
Doprovázení, péče o osoby blízké, péče
o pozůstalé, pietní péče
Zapůjčení zdravotních a kompenzačních
pomůcek

Kontakt

Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
604 843 062
731 636 957
dhp@zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Barbora Hadrous

Zhodnocení
roku 2019

Počet uživatelů
Počet hodin péče včetně času
nezbytného k jejímu zajištění

81
8 987
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 Služby pro seniory

Charitní pečovatelská služba
Motto

„Člověk člověku
přístřeším.“
(Irské přísloví)

Území působnosti

Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem, okolní
obce obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km
a obec Radkov
Pečovatelská služba
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách

 Vypereme a vyžehlíme prádlo.
 Doprovodíme k lékaři, na úřady apod.
 Fakultativní služba – doprava k lékaři,
na úřady apod.

Kontakt

Středisko Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pern.
777 155 374
chps.bystrice@zdar.charita.cz
Pobočka Žďár nad Sázavou
776 714 677
Vedoucí zařízení: Petra Ježová, DiS.

Co nabízíme

 Pomůžeme vám při oblékání a svlékání, při přesunu
na lůžko nebo vozík, při chůzi v bytě.
 Nabízíme pomoc při běžné hygieně nebo koupeli, při
základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.
 Pomůžeme při přípravě a podání jídla, zprostředkujeme a dovezeme oběd. Nakoupíme a obstaráme
běžné pochůzky včetně léků, uklidíme v domácnosti.
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Zhodnocení
roku 2019

Počet uživatelů
Počet hodin péče včetně času
nezbytného k jejímu zajištění

247
18 520

 Služby pro seniory

Včela

volnočasový klub pro seniory a osoby s postižením
Motto

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

Území působnosti
Bystřice nad Pernštejnem

Kontakt

Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pern.
735 726 859
vcela.bystrice@zdar.charita.cz
@vcelaochzr
Vedoucí zařízení:
Mgr. Jana Kincová Křížková

Co nabízíme

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

Zhodnocení
roku 2019
Počet uživatelů

62
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 Služby pro osoby s postižením a duševním onemocněním

Klub v 9

centrum služeb pro podporu duševního zdraví
Motto

„Bláznit je lidské …“

Území působnosti Okres Žďár nad Sáz.
Sociální rehabilitace
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách

Co nabízíme

 Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při vyřizování
nutných pochůzek.  Trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti – hospodaření, nakupování, vaření, obsluhu domácích spotřebičů.  Poskytujeme poradenství
při řešení běžných záležitostí.  Podporujeme uživatele
formou rozhovorů.  Rozvíjíme sociální a komunikační
dovednosti.  Pracujeme s přijetím onemocnění a jeho
rizik a spolupracujeme s osobami blízkými.  Posilujeme
pracovní dovednosti a smysluplné využití volného času.
 Podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne.  Fakultativní služba – zajistíme dopravu.
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Kontakt

Středisko Žďár nad Sázavou
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 756 410, 777 756 409
klubv9@zdar.charita.cz
@klubv9
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
M: 731 646 970, 731 646 773
Pobočka Velké Meziříčí
M: 777 756 410, 731 646 773
Terénní služba
M: 731 646 970, 731 646 773
Vedoucí zařízení: Bc. Ivana Ptáčková

Zhodnocení roku 2019

Ambulantní služba
Počet uživatelů
39
Počet hodin poskytnuté služby 3 761,47
Terénní služba
Počet uživatelů
15
Počet hodin poskytnuté služby
707,87
vč. času nezbytného k jejímu zajištění
Pozn. 6 uživatelů využívalo obě formy služby současně.

 Služby pro osoby s postižením a duševním onemocněním

Nesa – denní stacionář
Motto

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

Území působnosti Velké Meziříčí a okolí
Denní stacionář
registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách

Co nabízíme

 Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní
hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních
pomůcek.  Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.
 Podporujeme získávání komunikačních a sociálních
dovedností.  Podporujeme upevňování pohybových
dovedností.  Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích
prací).  Učíme naše uživatele využívat běžné služby

v okolí (obchody, solná jeskyně).  Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních aktivit (squash, bowling), pořádáme výlety.
 Poskytujeme informace o dalších službách
a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).  Podáváme informace o právech osob s postižením
a pomáháme při jejich uplatňování.
 Fakultativní službu – zajistíme dopravu uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář.

Kontakt

Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
M: 777 155 376
E: stacionar.velmez@zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Ing. Alena Poulová

Zhodnocení roku 2019
Počet uživatelů
Počet hodin péče

33
14 143
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 Služby pro osoby s postižením a duševním onemocněním

Rosa – denní stacionář
Motto

„Nejvřelejší poděkování
za Boží dary spočívá
v tom, že je předáváme
dál.“ (Michael Faulhaber)

Území působnosti

Bystřice nad Pernštejnem a okolí
Denní stacionář
registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách

Co nabízíme

 Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních pomůcek.  Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.  Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
 Podporujeme upevňování pohybových dovedností. 
Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).  Učíme
naše uživatele využívat běžné služby v okolí (obchody,
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pošta).  Navštěvujeme společenské akce,
účastníme se sportovních aktivit, pořádáme
výlety.  Poskytujeme informace o dalších
službách a jiných formách pomoci (sociální
dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).  Podáváme informace o právech osob
s postižením a pomáháme při jejich uplatňování.  Fakultativní službu – zajišťujeme
dopravu uživatelů do stacionáře a na akce
mimo stacionář

Kontakt

Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pern.
733 592 268
stacionar.bystrice@zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení: Bc. Petra Königová, DiS.

Zhodnocení roku 2019
Počet uživatelů
Počet hodin péče

28
13 538

 Služby pro osoby s postižením a duševním onemocněním

Osobní asistence
Motto

„Je krásné být doma
a žít životem …“

Území působnosti
Okres Žďár nad Sázavou

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

Co nabízíme

 Nabízíme péči o uživatele v různých časových intervalech, i po celý den.  Pomůžeme s přípravou či podáním
jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunech na lůžko
či vozík.  Asistujeme při osobní hygieně a při používání
WC.  Můžeme zajistit úklid či nákup.  Pomůžeme s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (procházky, trénink paměti,
cvičení).  Doprovázíme do školy, do zaměstnání, k lékaři

apod.  Pomáháme s vyřizováním běžných
záležitostí (např. poslání složenky, žádost
o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky
hrazené ze zdravotního pojištění, vyřízení
pochůzek atd.).
 Fakultativní služba – zajistíme dopravu.

Kontakt

Středisko Velké Meziříčí
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
733 755 870
oa.velmez@zdar.charita.cz
Pobočka Žďár nad Sázavou
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí zařízení:
Mgr. Jaroslava Pavlíčková

Zhodnocení roku 2019
Počet uživatelů
Počet hodin péče včetně času
nezbytného k jejímu zajištění

75
26 071
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 Služby pro děti a mládež

Ponorka

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Motto

„Na cestě mladých
k dospělosti ...“

Území působnosti
Žďár nad Sázavou

Kontakt

Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 436
ponorka@zdar.charita.cz
www.ponorka-nzdm.cz
@PonorkaNZDM
Vedoucí zařízení: Mgr. Veronika Brychtová

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách

Co nabízíme

 Bezpečný prostor, kde platí pravidla a kde mají děti
a mladí lidé možnost se potkávat
 Rozhovory s pracovníky o životě, sdílení každodennosti
 Pomoc a podpora v náročných situacích a hledání
způsobů, jak vše zvládnout
 Informace, které mohou pomoci uvědomit si včas
rizika svého jednání
 Aktivity pro smysluplné trávení volného času
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Zhodnocení
roku 2019

Ambulantní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů
Terénní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů

119
1 643
67
286

 Služby pro děti a mládež

Nadosah

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Motto

„Hledám svou cestu …“

Území působnosti
Bystřice nad Pernštejnem

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách

Kontakt

Masarykovo nám. 299,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
777 755 437
nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
www.nadosah-nzdm.cz
@Nadosah - NZDM
Vedoucí zařízení:
Bc. Renata Hanychová, DiS.

Co nabízíme

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

Zhodnocení roku 2019
Ambulantní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů
Terénní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů

67
1 796
44
140
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 Služby pro děti a mládež

Wellmez

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Motto

„Cestou necestou ...“

Území působnosti
Velké Meziříčí a Velká Bíteš

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách

Co nabízíme

 Prostor, kde platí jasná pravidla a kde je respektována odlišnost či speciﬁčnost každého jedince
 Vyslechnutí, komunikaci a případné hledání cesty ke
zlepšení kvality života
 Pomoc a podporu v situacích, které se dotýkají života
našich uživatelů
 Informace, které se týkají rizikového chování, školy
a vztahů atd.
 Aktivity pro smysluplné trávení volného času
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Kontakt

Hornoměstská 366/41,
594 01 Velké Meziříčí
731 626 116
wellmez.velmez@zdar.charita.cz
www.wellmez-nzdm.cz
@wellmez
Vedoucí zařízení:
Mgr. Martina Horníčková, Dis.

Zhodnocení
roku 2019

Ambulantní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů
Terénní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů

95
2 375
74
558

 Služby pro děti a mládež

Centrum prevence

Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Motto

„Hledám svou cestu
k dospělosti.“

Kontakt

Horní 22, Žďár nad Sázavou
777 755 658
prevence@zdar.charita.cz
www.prevence-ochzr.cz
Vedoucí zařízení:
David Filip, DiS.

Území působnosti

okres Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod

Co nabízíme

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

Zhodnocení roku 2019
Počet programů všeobecné
primární prevence
Počet programů selektivní
primární prevence
Počet adaptačních kurzů
Počet účastníků programů

379
12

5
6 763
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 Prorodinné služby

Kopretina

centrum pro rodiče s dětmi
Motto

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

Území působnosti

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

Co nabízíme

 Poradenství v prorodinné oblasti a zprostředkování
dalších služeb (psycholog, speciální pedagog, pediatr,
právník aj.)
 Vzdělávání vedoucí ke zvyšování rodičovských
kompetencí a zodpovědnosti
 Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, které podporují mezigenerační vztahy
 Společenské, vzdělávací a víkendové akce pro rodiny s dětmi
 Doprovodný program – zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra
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Kontakt

Středisko Radešínská Svratka
592 33 Radešínská Svratka 11
739 389 209
kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz
www.zdar.charita.cz
@kopretinars
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
731 130 776
@kopretinaby
Pobočka Radostín nad Oslavou
730 193 505
@kopretinarad
Pobočka Velké Meziříčí
777 183 388
@kopretinavm
Pobočka Žďár nad Sázavou
731 130 775
@kopretinazr
Vedoucí zařízení: Lenka Vencálková

Zhodnocení roku 2019
Počet rodin
Počet kontaktů

792
7 670 rodičů, 9 340 dětí

 Prorodinné služby

Sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi

Motto

„Podaná ruka
je půl mostu.“

Území působnosti

Území okresu Žďár nad Sázavou

Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
731 646 777
sas@zdar.charita.cz
www.zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení:
Pavla Polnická

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách

Co nabízíme

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

Zhodnocení roku 2019
Počet rodin
Počet hodin poskytnutí služby
včetně času nezbytného
k jejímu zajištění

54
3 518,5
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 Ostatní služby

Kambala

dobrovolnické centrum
Motto

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

Území působnosti
okres Žďár nad Sázavou

Kontakt

Středisko Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 444
dc@zdar.charita.cz
@kambalaDC
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Pobočka Velké Meziříčí
Vedoucí zařízení: Mgr. Michaela Kuchtová

Co nabízíme

 Pomoc v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou a smluvně spolupracujících organizacích (dobrovolníci pomáhájí dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či jednorázově)
 Ostatní pomoc (dobrovolníci pomáhají s organizací
Tříkrálové sbírky, Potravinové sbírky, Koláče pro hospic, při jednorázových akcích, při mimořádných událostech aj.)
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Zhodnocení roku 2019

Počet dobrovolníků
2 730
(včetně jednorázových
a účastnících se Tříkrálové sbírky)
Odpracované hodiny
14 057

 Ostatní služby

Charitní záchranná síť
Motto

„Člověk je zrozen
ke vzájemné pomoci.“
(Seneca)

Území působnosti

Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 469
chzs@zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení:
Mgr. Jana Kincová Křížková

Okres Žďár nad Sázavou

Co nabízíme

 Potravinová a materiální pomoc včetně úvěrové
jízdenky
 Informace
 Zprostředkování dalších služeb a kontaktů na instituce
včetně doprovodu
 Duchovní podpora

Zhodnocení
roku 2019
Počet klientů

122
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 Ostatní služby

Pronájem

kompenzačních pomůcek pro veřejnost
Kontakt
Území působnosti
okres Žďár nad Sázavou

Co nabízíme

Provozovna Žďár nad Sázavou
Studentská 4, 59101 Žďár nad Sázavou
730 595 645
Provozovna Bystřice nad Pern.
736 607 510
Koordinátorka: Lucie Kasalová

K pronájmu nabízíme: lůžka a příslušenství, pomůcky
k přesunu, pohybu a polohování, pomůcky k osobní hygieně, speciální pomůcky.

Příměstské
tábory
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Kontakt

Provozovna Žďár nad Sázavou
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
731 130 775
kopretina1@zdar.charita.cz
Koordinátorka: Dita Truksová

 Ostatní

Tříkrálová sbírka 2019
Výtěžek z Tříkrálové sbírky
podpořil v roce 2019:
 nevyléčitelně nemocné podporou Domácí hospicové
péče – vybavení ambulance paliativní medicíny, zvýšení dostupnosti služby zakoupením automobilu, hrazení
části provozních nákladů služby
 seniory – nákup vhodného služebního automobilu, upraveného na přepravu obědů uživatelům služby
 osoby s mentálním a kombinovaným postižením – příspěvek na závěsný systém pro přesun imobilních uživatelů denního stacionáře Nesa, příspěvek na svoz uživatelů do a ze stacionářů Rosa a Nesa
 osoby s duševním onemocněním – ﬁnanční příspěvek
na rekondiční pobytovou akci uživatelů Klubu v 9
 osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním – zvýšením dostupnosti Charitní ošetřovatelské
službu nákupem služebních vozů pro zdravotní sestry,
poskytující službu v domácnosti pacientů
 osoby v nouzi – příspěvek na nákup základních materiálních potřeb pro řešení nouzové situace
 dobrovolnické centrum Kambala – hrazení části provozních nákladů

Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 444
dc@zdar.charita.cz
Koordinátorka Tříkrálové sbírky:
Yvona Pošvicová

Zhodnocení
Tříkrálové sbírky
2019

Výtěžek sbírky
3 576 429 Kč
Počet kasiček
533
Počet tříkrálových dobrovolníků
2 212
21

Duchovní péče
Motto

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

Během roku 2019 se v organizaci uskutečnilo osm školení pro pracovníky, které lektorovali kněží brněnské
diecéze. Témata, která vzešla z požadavků pracovníků, byla zaměřena na oblast křesťanské morálky,
etiky a sociálního učení církve, se kterými se
pracovníci mohou setkat v rámci své každodenní činnosti. Školení byla i v roce 2019 rozdělena dle
cílových skupin uživatelů, se kterými pracovníci Charity
přichází do kontaktu.

Kontakt

Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
Duchovní asistent Oblastní charity
Žďár nad Sázavou:
Mgr. Václav Hejč
Spolupracující kněží:
Mgr. MUDr. Karel Rozehnal,
Mgr. Sylwester Jurczak
Pastorační asistentka:
Mgr. Lenka Šustrová

Zhodnocení roku 2019
Počet školících akcí
Počet účastníků

8
130

Postní
almužna 2019
Během postní doby mohli lidé odložit do papírových postniček peníze za požitky, které si během postního období
odřekli. Ty pak na konci postu přinesli do kostela nebo na
nejbližší Charitu. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím
místní Charity využila na sociální pomoc potřebným.
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Zhodnocení
roku 2019
Počet postniček
Výtěžek

154
58 298 Kč

Pomozte nám
i nadále
pomáhat
Staňte se DÁRCEM

Můžete pomoci jednorázovým darem.
Svůj libovolný ﬁnanční příspěvek odešlete na číslo účtu
110889787/0300 (ČSOB a. s.) nebo platbou v hotovosti
v naší kanceláři na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou. Potvrzení o poskytnutém ﬁnančním daru Vám rádi vystavíme.

Staňte se
PRACOVNÍKEM

Sledujte průběžně naši aktuální nabídku volných pracovních míst na našich webových stránkách nebo na
našem facebooku @ochzr.

Můžete pomoci pravidelným dárcovstvím.
Nastavením trvalého příkazu s libovolnou částkou daru
na číslo účtu 110889787/0300 (ČSOB a. s.) se stanete důležitou součástí naší organizace. My Vás na
oplátku budeme pravidelně informovat o dění v Charitě
a o tom, jak Vaše podpora mění životy druhých.

Zašlete nám svůj životopis. My ho budeme evidovat po
dobu jednoho roku a v případě našeho zájmu o spolupráci Vás budeme kontaktovat.

Můžete pomoci věcným darem.
Na našich facebookových stránkách @ochzr pravidelně přidáváme informace o věcech, které jsou v našich
službách potřebné nebo které potřebují naši uživatelé.
Poskytnutím věcného daru tak ušetříme napjaté rozpočty charitních služeb nebo tím pomůžete potřebným, se
kterými pracujeme.

Sdílejte informace nejen o službách Oblastní charity
Žďár nad Sázavou, ale i o výše uvedených možnostech
podpory. I to je pro nás velmi důležité.

Staňte se DOBROVOLNÍKEM

Dobrovolnictví je podstatnou částí naší organizace. Dobrovolníci pomáhají v našich zařízeních, ale i ve spolupracujících organizacích po celém okrese Žďár nad Sázavou. Pomáhají při práci s uživateli, při propagačních
akcích nebo s administrativou. Stát se dobrovolníkem
může každý starší 15 - ti let. Budeme rádi, pokud se
v rámci jednorázových akcí, jakými jsou Sbírka potravin,
Koláč pro hospic a další, zapojí například i celé sportovní
nebo volnočasové kluby a oddíly. (Více na straně 18)

Staňte se
PODPOROVATELEM

Kontakt

Mgr. Radka Čaníková
fundraiserka, projektová manažerka
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
730 163 135
radka.canikova@zdar.charita.cz
www.zdar.charita.cz
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Poděk
Děkujeme institucím za poskytnutou
finanční podporu.
 Krajský úřad Kraje Vysočina
 Město Bystřice nad Pernštejnem
 Město Nové Město na Moravě
 Městys Radostín nad Oslavou
 Město Třebíč
 Město Velké Meziříčí
 Město Žďár nad Sázavou
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
 Ministerstvo vnitra WWW
ČR. VELKEMEZIRICI . CZ
 Ministerstvo zemědělství

Úřady měst, městysů a obcí, které se podílejí na
financování služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou:  Blízkov  Bobrová  Bobrůvka  Bohdalov 
Bohuňov  Bystřice nad Pernštejnem  Býšovec  Černá  Dalečín  Dobrá Voda  Dolní Heřmanice  Dolní
Rožínka  Krásněves  Křižanov  Křoví  Lavičky 
Lhotka  Lísek  Líšná  Měřín  Náměšť nad Oslavou  Nížkov  Nová Ves u Nového Města na Moravě 
Nové Dvory  Nové Město na Moravě  Nové Veselí 
Osová Bítýška  Písečné  Polnička  Prosetín  Přibyslavice  Račín  Radkov  Rudolec  Radešínská
Svratka  Radostín nad Oslavou  Rozsochy  Rožná
 Řečice  Stránecká Zhoř  Štěpánov nad Svratkou 
Třebíč  Uhřínov  Ujčov  Vatín  Věchnov  Velká
Bíteš  Velká Losenice  Velké Meziříčí  Velké Tresné
 Vidonín  Ždánice  Žďár nad Sázavou
 Fond Vysočiny Kraje Vysočina
 Nadační fond – Fond sounáležitosti
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Děkujeme všem firemním dárcům,
organizacím a fyzickým osobám za finanční
a materiální podporu.
 Ambrožová Dana, Rajhrad  AMPO s.r.o., Žďár
nad Sázavou  Dvořák – TRUCKS – SERVIS, s. r. o.,
Velké Meziříčí  ENPEKA, a. s., Žďár nad Sázavou
 G3 Czech, s. r. o., Pikárec  Habánová Eva, Žďár
nad Sázavou  Hanusová Dana, DH-OPTIKA, Bystřice nad Pernštejnem  INTER SHOES, s.r.o., Velké
Meziříčí  Killerová Hana, Pracovní oděvy, Bystřice
nad Pernštejnem  Lékárna ARNICA, Bystřice nad
Pernštejnem  Macháček Petr, Bystřice nad Pernštejnem  Míček Emil, Truhlářské práce, Bystřice nad
Pernštejnem  Muzikanti dětem, z.s., Velké Meziříčí
 Novotná Jarmila, Žďár nad Sázavou  Pekařství
ŘEČICE, Žďár nad Sázavou  Pelikán Milan Ing.,
Žďár nad Sázavou  PLASTPOL, s.r.o., Nová Ves
u Nového Města na Moravě  Plesselová Marie, Žďár
nad Sázavou  PRO-DOMA, stavebniny, Bystřice
nad Pernštejnem  SONK, z.s. (Smyčcový orchestr
N. Kyjovského) při ZUŠ Bystřice n. P.  Sportovní
klub Bystřice nad Pernštejnem, z.s.  Stejskalová Libuše, Žďár nad Sázavou  Straková Lucie, Hodiškov
 Šteidl Josef, Žďár nad Sázavou  TJ SOKOL Nové
Veselí  Trnková Hana Ing., PIZZA PIAZZA, Bystřice
nad Pernštejnem  Veselý Martin, Žďár nad Sázavou
 Volavá Zdenka, Žďár nad Sázavou  WERA WERK
s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem  Zemědělská a dopravní technika, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem 

Zvěřina Michal, Třebíč (pobočka CZC Velké Meziříčí)
Naše poděkování patří i těm, kteří nechtěli
být v této výroční zprávě uvedeni.
Velmi si každé podpory vážíme.

ování
Rovněž děkujeme všem, kteří s námi
spolupracují a společně se tak podílí
na pomoci potřebným.
 Apoštolská církev, Velká Bíteš  Areál Sportu
a kultury s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem  Cantes
z.p.s.Vysočina - Monika Kamenská  Centrum EDEN
Bystřice nad Pernštejnem  Bílý kruh bezpečí, Jihlava  Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou 
BK VLCI Žďár nad Sázavou  Farnosti a kněží, kteří
spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou
 FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou  Fotící bedýnka,
Velké Meziříčí  Free Run  Happy sport club, Velké Meziříčí  Informační centra všech spolupracujících měst  Jupiter club, Velké Meziříčí  Kavárna
a bistro Termoska, Velké Meziříčí  Kino Žďár nad
Sázavou  Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou  Městská knihovna, Bystřice nad Pernštejnem 
Kolpingovo dílo České republiky, z. s., Žďár nad Sázavou  Kultura Žďár nad Sázavou  Kulturní dům,
Bystřice nad Pernštejnem  Lékaři, kteří spolupracují
s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou  Masarykův
onkologický ústav, Brno  Městská policie, Žďár nad
Sázavou  Obecní úřady, které spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou v rámci Tříkrálové
sbírky  Pizza & bistro, uzenářské speciality Velké
Meziříčí  Potravinová banka Vysočina, z.s.  Probační a mediační služba, Žďár nad Sázavou  Policie
České republiky  Psychiatrické nemocnice Kraje Vysočina  Nemocnice Jihlava  Nemocnice Mostiště
 Nemocnice Nové Město na Moravě  Nemocnice
Třebíč  Portimo, o. p. s., Nové Město na Moravě 
River bowling, Velké Meziříčí  Ski Areál Jimramov
 Slackline ZR, Žďár nad Sázavou  Sportovní klub
Bystřice nad Pernštejnem  Střední odborná škola,
Nové Město na Moravě  Teleﬂex, Žďár nad Sázavou

 TJ SOKOL Nové Veselí  Úřad práce – Informační
a poradenské středisko Žďár nad Sázavou  Wellnes
Kuřim  Zámek Žďár nad Sázavou

Redakce místních tiskovin:
 Bystřicko  EXIT Velká Bíteš  Jihlavské listy 
Medřičské listy  Mladá fronta Dnes  Novinky  Noviny žďárské radnice  Novoměstsko  Velkomeziříčsko  Zpravodaj Město Velká Bíteš  Žďárský deník
 Žďárský zpravodaj
Rádia:
 Český rozhlas Region  Proglas
 Televize Vysočina

Webové portály:
 Helpnet  iŽďársko.cz  Mikroregion Bystřicko 
NovinyVM.cz  ObchodyVM.cz  ObchodyVB.cz 
Regiony 24  Vysočina-news  Žďárský průvodce

Naše velké poděkování patří
všem zaměstnancům, dobrovolníkům a těm, kteří na naši
organizaci pamatují ve svých
modlitbách. Děkujeme i těm,
kteří rozvíjí naše schopnosti
a dovednosti, aby naše služby
byly poskytovány co nejlépe.
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Zpráva
o hospodaření za rok 2019
ROZVAHA
AKTIVA

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

CELKEM

PASIVA

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

CELKEM

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
Ministerstvo zemědělství
Úřad práce
Kraj Vysočina
Městské a obecní úřady
Evropské fondy
Nadace a granty
Tržby za vlastní výkony
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
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k 31. 12. 2018 (Kč)
16 932 254
16 284 221
4 516
2 904 243
13 356 957
18 505

k 31. 12. 2019 (Kč)
17 051 403
22 430 837
101 551
7 462 442
14 800 390
66 454

k 31. 12. 2018 (Kč)
27 423 847
24 011 907
1 154 417
2 235 350
22 173
4 993 603
737 346
61 679
0

k 31. 12. 2019 (Kč)
29 031 158
24 272 751
2 150 301
2 221 454
386 652
5 692 443
4 642 350
116 289
0

33 216 475

33 216 475

39 482 240

39 482 240

(Kč)
20 115 000
1 791 732
290 000
0
0
101 889
133 963
0
5 801 569
9 199 469
6 601 953
2 000
14 854 198
302 129
3 372 865

62 566 767
(Kč)
1 419 319
1 076 202
1 278 914
704 903
421 705
3 659 468
50 393 591
2 146 827
1 079 186

62 180 115
386 652

Rok 2019
s námi
1.–14. 1.
13. 1.
11. 3.–22. 3.

Tříkrálová sbírka 2019
XIII. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě
Fotograﬁcká výstava Jsme mezi Vámi v Informační
centru ve Velké Bíteši
1. 4.
Rozšíření Domácí zdravotní péče o region Bystřicka
8.–25. 4.
Zapojení žďárské Charity do kampaně Čistá Vysočina
27. 4.
Rock for ROSA v Bystřici nad Pernštejnem
18. 5.
Potravinová sbírka ve Žďáře nad Sázavou
25. 5.
Muzikanti dětem pro denní stacionář Nesa ve V. Meziříčí
25. 5.–16.6. Fotograﬁcká výstava Jsme mezi Vámi v Jupiterclubu
ve Velkém Meziříčí
1. 8.–30. 8.
Sbírka batůžků pro Afriku v Oblastní charitě Žďár n.S.
6. 9.
Přednáška Marka Orko Váchy Svoboda a osobní zrání
za podpory Domácí hospicové péče
26. 9.
Den Charity v zařízeních
30. 9.
Denní stacionář Nesa ve Vekém Meziříčí získal ocenění v kategorii „Projekty handicapu“
9. 10.
VII. ročník kampaně Koláč pro hospic v Bystřici n. P.
a ve Žďáře nad Sázavou
2.–31. 10.
XI. ročník fotograﬁcké výstavy „Můj svět“ ve spolupráci
s Knihovnou M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
23. 11.
Sbírka potravin ve Žďáře nad Sázavou
2. 12.–31. 12. Fotograﬁcká výstava Jsme mezi Vámi ve žďárské
Knihovně
2.12.
Předvánoční setkání pracovníků Charity s Mons.
Vojtěchem Cikrlem, biskupem brněnským
6.12.
Předvánoční setkání pracovníků Oblastní charity Žďár n. S.
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