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Úvodní slovo
ředitelky
Vážení pracovníci, dobrovolníci a podporovatelé
charitního díla,
v ruce právě držíte novou výroční zprávu, která je
přehledným katalogem našich služeb.
A jako s každým novým rokem i letos nastal čas se zastavit,
otočit zpět a objektivně zhodnotit, co se povedlo, kde je
potřeba hledat rezervy pro zlepšení a určit cíl, ke kterému
budeme nadále směřovat.
Před rokem jsem psala o tom, jak byl předchozí rok náročný,
jak na nás všechny dopadl covid a moc jsem si v duchu přála,
abych letos mohla napsat, že je vše za námi, překonáno
a opět můžeme „v klidu“ pracovat jako dříve. Bohužel ani
rok 2021 nebyl v tomto směru přívětivější, covid nás a naše
služby nadále limitoval v našem působení a v červnu zasáhla
do chodu Charity přírodní katastrofa v podobě tornáda
na Moravě. Rozsah škody byl tak veliký, že i zaměstnanci
jihlavské Charity se museli do pomoci v postižených obcích
zapojit. Naše charitní pomoc v místě pokračuje nadále. Ve
chvíli, kdy píši tyto řádky, se potýkáme s humanitární katastrofou v podobě války na Ukrajině a s obrovským přílivem
lidí prchajících do bezpečných zemí.
Proč toto vše zmiňuji? Přes všechny okolnosti, přes všechny
tyto nástrahy, na které se dopředu nedá úplně připravit,
mohu hrdě napsat, že se neomezila naše pomoc klientům,
o které již 30 let pečujeme. Ať už se jedná o seniory, tělesně
či mentálně postižené klienty, o lidi žijící v sociálním vyloučení, děti z nefunkčních rodin nebo umírající pacienty, kteří
chtějí zbytek života prožít s rodinou v domácím prostředí
apod. Všechny naše služby, o kterých se dočtete na následujících stranách výroční zprávy, i přes všechna úskalí nadále
poskytovaly kvalitní služby a pomohly za loňský rok stovkám
a stovkám našich klientů. Naše služby prokázaly svoji potřebnost a schopnost přizpůsobit se aktuálním výzvám.

Stejně tak mi dovolte poděkovat za důvěru našim donátorům, naším dárcům, našim podporovatelům a v neposlední
řadě také naším skvělým dobrovolníkům. Všichni dohromady
jsou dílkem dobře fungujícího mechanismu, který dokáže
účinně pomáhat v dobách dobrých i těch zlých.
Závěrem mi dovolte vyslovit jedno přání. Velmi osobně
vnímám, jak moc je společnost názorově rozdělena. Lišíme
se v názorech na covid a opatření s tím spojená, máme různé
pohledy na rozsah i formu pomoci lidem v nouzi, neshodneme se v politických názorech. Ze všech stran se na nás sype
nepřeberné množství protichůdných informací, ve kterých
je mnohdy nemožné se zorientovat. Přesto prosím všechny,
zkusme hledat a více vnímat to, co nás spojuje, a tímto přispět k větší soudržnosti naší společnosti. Vraťme se k základním hodnotám, kterými je pravda, svoboda, spravedlnost
a láska. Na těchto hodnotách byla postavena Charita a já
věřím, že na nich bude stát i nadále.

Přeji nám všem, aby se nám to dařilo.

Naši organizaci tvoří především naši zaměstnanci, proto se
sluší jim na tomto místě poděkovat. Každý svou prací přispěl
ke společnému dílu. A když děkuji všem našim zaměstnancům, myslím tím nejen těm v přímé péči, kteří jsou viditelnou a vlídnou tváří Charity. Poděkovat je nutné i lidem stojícím v pozadí, kteří vytvářejí tolik potřebné zázemí službám
a zajišťují servis pracovníkům v první linii.
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Ing. Hana Fexová,

ředitelka Oblastní charity Jihlava

Domácí zdravotní péče
Posláním Domácí zdravotní péče je umožnit dlouhodobě nemocným, seniorům a potřebným lidem
bez omezení věku žít důstojný život ve svém domově, se svojí rodinou a blízkými. Domácí zdravotní
péče je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným zdravotním pojištěním. Poskytují ji
kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou.
 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?

Poskytované služby
	aplikace infuzí, injekcí, parenterální výživy
včetně aplikace do portů,
	předpaliativní péči, převazy a ošetření pooperačních,
chronických ran
	ošetření stomií, permanentních katetrů u žen
	odběry krve, moče a jiného biologického materiálu
	ošetřovatelská rehabilitace, měření a kontrola
fyziologických funkcí
	ostatní ošetřovatelské výkony dle ordinace praktického lékaře

Půjčovna kompenzačních pomůcek
K dispozici jsou například elektrická polohovací lůžka, mechanické vozíky, chodítka či toaletní židle. Ceny za pronájem
jsou mezi 4,00 – 34,00 Kč (včetně DPH) dle typu pomůcky
za den.

Alena Hawerlandová, vrchní sestra
telefon: 567 563 675, mobil: 736 523 637
e-mail: alena.hawerlandova@jihlava.charita.cz
adresa: Jakubské náměstí 2, 58601 Jihlava

Zhodnocení roku 2021
počet uživatelů

956

počet návštěv

42 984

počet hodin péče

365 dní /7 dní/ 24 hodin

počet výkonů

86 503

náklady na služby

19 049 077 Kč

Umístění pracoviště
Výpůjční doba

Jihlava, Polná, Kamenice, Luka nad Jihlavou,
Kostelec u Jihlavy, Horní Dubénky
a jejich spádové oblasti

Po – Pá: 8:00 - 11:00 hod.
odpoledne pouze po domluvě
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Charitní pečovatelské služby
a osobní asistence
Potřebujete pomoci s péčí o vlastní osobu nebo o domácnost a sami to už nezvládáte?
Naším posláním je seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc druhé
osoby při péči o sebe a svoji domácnost, pomáhat tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém
domácím prostředí. Podporovat tak jejich samostatný život s ohledem na míru jejich soběstačnosti,
rodinné a osobní možnosti.
 omůžeme vám při zvládání
P
běžných úkonů a péče o vlastní
osobu i domácnost
	při osobní hygieně
	při oblékání a svlékání
	při přípravě a podávání jídla a pití
	při zajištění úklidu, oběda
	při praní a žehlení prádla
	při návštěvě lékaře, úřadů apod.
	při obstarání pochůzek, nákupů, donášce léků

 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?
Osobně i telefonicky se můžete obrátit na vedoucí
služby nebo pracovnice služby, rády vám vaše dotazy
zodpoví.
Cena služby je stanovena podle aktuálního ceníku, který
je uveden na stránkách www.jihlava.charita.cz.

Zhodnocení roku 2021
počet
uživatelů
Kostelec

61

4923

Nová Říše

64

4226

Kamenice

54

3886

Telč

100

3568

Luka nad Jihlavou

75

5137

Horní Cerekev

48

4020

Dačice

15

1261

náklady na službu

122 445 km
ujely pečovatelky
za rok 2021.

Kontakt
telefon: 736 523 654
e-mail: jihlava@jihlava.charita.cz
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava

počet
hodin péče

17 913 873 Kč

4 315 h

strávily pečovatelky na cestě
za uživateli v roce 2021.

 ečovatelská služba je poskytována
P
každý den, včetně víkendů a svátků
od 7 do 19 hodin.

Jsme tu pro vás v Horní Cerekvi, Dačicích, Kamenici
u Jihlavy, Lukách nad Jihlavou, Nové Říši, Kostelci, Telči
a blízkém okolí.
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Bárka - domácí hospic Jihlava
Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit
těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.

Půjčovna pomůcek

Poskytované služby
	nepřetržitý provoz
	odbornou zdravotní péči
	odlehčovací službu a základní sociální
poradenství
	psychologickou pomoc
	duchovní péči a podporu
	podporu a doprovázení v těžkém období
i po úmrtí klienta
Úhrada za provedené úkony je uvedena na
stránkách www.jihlava.charita.cz.

Provozní doba služby a kanceláře

Klienti naší služby mají možnost zapůjčení potřebných
pomůcek bezplatně.

 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?
Jana Sochorová, vedoucí služby
Mahenova 16, 586 01 Jihlava
telefon: 603 700 319
Bc. Markéta Brestovská, sociální pracovník
telefon: 736 523 676

Zhodnocení roku 2021

Po – Pá: 7:00 - 15:30 hod.
(pro pacienty v péči nepřetržitě)
Kancelář:
Po, St: 9:00 - 14:00 hod.
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 hod.
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počet uživatelů

126

počet hodin péče

6 240

náklady na služby

14 340 569 Kč
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Adapta odlehčovací služba
Posláním služby, je zajistit lidem s mentálním a kombinovaným postižením individuální podporu
a pomoc, zároveň tak umožnit jejich pečujícím získat čas pro nezbytný odpočinek a vyřízení
osobních záležitostí.
	
Provozní doba terénní

Poskytované služby

formy poskytování

	pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
	pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
	poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
	poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
	výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
	sociálně terapeutické činnosti
	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena
Do naší cílové skupiny spadají osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16 – 64 let.
Ceny zpoplatněných úkonů jsou uvedeny v Nabídce služeb
a úhrad za služby Odlehčovací služby Adapta Jihlava na
webových stránkách www.jihlava.charita.cz

	
Provozní doba ambulantní

formy poskytování

Po – Čt: 7:00 – 16:00 a Pá: 7:00 – 14:00
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Po – Čt: 8:00 – 16:00 a Pá: 8:00 – 12:00

	
Provozní doba pobytové služby
jeden víkend v měsíci od pátku 15.00 do neděle 16.00

 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?
Bc. Jana Nagyová, vedoucí služby
telefon: 733 755 995
e-mail: jana.nagyova@jihlava.charita.cz
adresa: Mahenova 4686/16, Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Zhodnocení roku 2021
počet uživatelů

38

počet hodin péče

7 585

náklady na služby

4 962 258 Kč
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Denní stacionář Pohodář
Posláním Denního stacionáře Pohodář je poskytovat pomoc a podporu seniorům, dospělým lidem
s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří
z důvodu snížené soběstačnosti a osamělosti již nemohou zůstat doma sami.

Nabízíme vám pomoc
	při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
	při osobní hygieně
	poskytnutí stravy
	výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
	Jako fakultativní službu nabízíme dopravu uživatele do
stacionáře a zpět.
	
Provozní doba

 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?
9. května 357, 588 22 Luka nad Jihlavou
Jana Jelínková, vedoucí služby
telefon: 734 172 277, 734 161 683
e-mail: pohodar@jihlava.charita.cz
Cena služby je stanovena podle aktuálního úhradníku,
který je uveden na stránkách www.jihlava.charita.cz
v sekci Denní stacionář Pohodář.

Zhodnocení roku 2021

Po – Pá vždy od 7:00 do 16:00
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počet uživatelů

20

počet hodin péče

4 456

náklady na služby

2 784 858 Kč
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Adiktologické služby
CENTRUM U VĚTRNÍKU
Centrum U Větrníku je kontaktní centrum s terénním programem pro aktivní uživatele návykových
látek. S klienty je řešena jejich sociální situace, práce či bydlení, oblast snižování zdravotních
rizik plynoucích z užívání návykových látek a případného rizika přenosu infekčních onemocnění
a motivace ke změně rizikového životního stylu. Nabízeno je také poradenství pro rodiče a osoby
blízké uživatelům návykových látek.

	
Ambulantní forma:
Po: 12:00 - 17:00
Út: 9:00 - 17:00
St: 9:00 - 17:00
Čt: 9:00 - 17:00
Pá: 9:00 - 17:00

užívání návykových látek a udržení abstinence. Pozornost
je věnována hledání přirozených zdrojů pro zvládání rizikových situací a zvyšování kvality života klientů.
PROVOZNÍ DOBA
Út: 12:00 - 17:00, St: 7:00 - 12:00, Čt: 8:00 - 16:00

	
Kontaktní místnost:
Po – Pá: 9:00 - 17:00
	
Terénní forma:
Po: 14:00 - 20:00
Pelhřimov, Kamenice nad Lipou a okolí
Út: 14:00 - 20:00 Humpolec, Pacov a okolí
St: 14:00 - 20:00 Třešť, Telč a okolí
Čt: 14:00 - 20:00 Jihlava a okolí

Adiktologická ambulance Jihlava
Adiktologická ambulance je ambulantní poradenská
služba zaměřená na podporu motivace k abstinenci od

	
Poradna pro gambling Kraje Vysočina,

pobočka Jihlava

Poradna pro gambling Kraje Vysočina poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s jakoukoliv formou hráčství, se sázením, závislostí na internetu,
on-line komunikací nebo jinou nelátkovou závislostí.
PROVOZNÍ DOBA
Po: 7:00 – 13:00, Út: 13:00 – 19:00

Umístění pracoviště

U Větrníku 862/17, Jihlava
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 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?
Mgr. Anna Mištová, vedoucí služby Centrum U Větrníku
a Adiktologická ambulance Jihlava
telefon: 736 523 655
email: anna.mistova@jihlava.charita.cz

Mgr. Michaela Bartoňová, poradce v Poradně pro
gambling Kraje Vysočina
telefon: 739 354 990
email: michaela.bartonova@jihlava.charita.cz

NÁSLEDNÁ PÉČE
Následná péče Jihlava je doléčovací program ambulantní a pobytové formy, který podporuje osoby
po ukončení léčby závislosti, aby mohly úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.
	
Provozní doba:
Po, St 8:00 – 18:00
Út, Čt, Pá 8:00 – 15:00

 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?

Umístění pracoviště

Žižkova 108, 586 01 Jihlava

Mgr. Zuzana Kovářová, vedoucí služby Následná péče
telefon: 731 616 676
email: zuzana.kovarova@jihlava.charita.cz

Zhodnocení roku 2021

počet uživatelů

počet dnů služby

náklady na službu

Centrum U Větrníku

203

242

Adiktologická ambulance

27

92

Poradna pro gambling Kraje Vysočina – Jihlava

17

86

Následná péče

41

365

5 152 594 Kč
184 600 Kč
4 519 625 Kč
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Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
Erko Jihlava, Maják Luka nad Jihlavou, Vrakbar Jihlava, ZASTÁVka Telč

Pomáháme mladým lidem, kteří se ocitli nebo by se ocitnout mohli v nepříznivé životní situaci
(např. v oblasti rodiny, školy, zaměstnání, skupiny vrstevníků, návykových látek a návykového
chování), orientovat se v jejich přirozeném prostředí, poskytujeme bezpečný prostor k řešení jejich
obtíží, k smysluplnému trávení volného času a seberealizaci a vytváříme podmínky k tomu, aby byli
schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnávali.
Co nabízíme?
Nízkoprahová zařízení nabízejí mladým lidem širokou
škálu činností, kterými se snaží naplňovat své cíle a poslání. Všechna naše zařízení poskytují ambulantní formu
služby – mladí lidé mohou docházet na zařízení. Maják
Luka nad Jihlavou, Vrakbar Jihlava a ZASTÁVka Telč poskytují službu i v terénní formě – vyráží za mladými lidmi
do jejich přirozeného prostředí.

Sociálně terapeutické činnosti:
	socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
osob,
	např. rozhovory na aktuální téma uživatelů, poradenství, krizová intervence, motivační rozhovory, nácvik
situací, sebeprezentace, asertivita, tematické besedy
např. s využitím lidí s osobní zkušeností

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
	zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
	pracovně výchovná činnost s dětmi,
	nácvik a upevňování motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností,
	zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
	např. preventivní programy, besedy na aktuální téma
s důrazem na komplexnost, podpora při přípravě do
školy, sportovní, výtvarné a hudební aktivity, situační
intervence, hry

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí:
	pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
	pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
	např. jednání s institucemi (škola, soud, probační
a mediační služba, orgán sociálně-právní ochrany
dětí, policie, úřad práce atd.), poradenství, doprovázení, informační servis, oblast zaměstnávání,
posilování právního vědomí

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
	aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
	např. akce pro veřejnost, workshopy, zprostředkování
návazné služby, výlety, návštěvy kulturních a sportovních akcí

Pro koho jsme?
Nízkoprahová zařízení jsou pro lidi ve věku 6 – 26 let
s tím, že každé NZDM to může mít upraveno v tomto
rozmezí.
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Erko Jihlava		
Maják Luka nad Jihlavou
Vrakbar Jihlava		
ZASTÁVka Telč		

6 – 26 let
6 – 26 let
14 – 26 let
10 – 26 let

 ásady nízkoprahových zařízení
Z
pro děti a mládež?
nízkoprahovost: znamená vstup bez peněz, bez průkazky, bez přihlášky, bez uvedení jména
diskrétnost: nevyžadujeme po klientech žádné osobní
údaje, zjišťujeme pouze informace nutné k poskytnutí
sociální služby
přístupnost: službu může využít kdokoliv, pokud spadá
do cílové skupiny a neporušuje základní pravidla služby
bezplatnost: služby poskytujeme zdarma
dobrovolnost: službu je možno využít kdykoliv v otevírací
době klubu/terénu, klient se nemusí zapojovat do programu na službě, pokud sám nechce; rozhodnutí, zda a jak
bude klient svoji nepříznivou situaci řešit, je zcela na něm
lidská důstojnost: respektujeme lidskou důstojnost
a práva klienta. S klientem jednáme s respektem k jeho
právům a soukromí, volíme individuální přístup a respektujeme jeho jedinečnost
bezpečný prostor: během poskytování služby garantujeme klientům možnost vyjádřit svůj názor, chráníme je
před diskriminací, předsudky, agresí apod.; podporujeme
vlastní aktivitu klientů do tvorby obsahu i formy služby

volný čas - nedostatek informací o možnostech trávení
volného času, finančních prostředků na volnočasové
aktivity, omezená nabídka aktivit v lokalitě atd.
návykové látky/chování - experimentování s návykovými
a psychotropními látkami, drobná kriminální činnost –
gamblerství, graffiti, krádeže, nezvládnutá agresivita atd.
ohrožující životní styl - poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, rizikový sexuální život, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času
práce/finance - nezaměstnanost, špatné hospodaření
s financemi atd.
sociální zdatnost - podpora v oblastech: úřady, PMS,
soudy, lékaři atd.
obtíže se zákonem a společenskými normami - rasismus
a xenofobie, domácí násilí, vandalismus a nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking

Přínos nízkoprahových zařízení
	
pro děti a mládež?

	prevence sociálního selhávání ve společnosti
	naplnění času jinak neorganizované mládeže a dětí
	motivace ke vzdělávání
	prevence kriminality
	zahájení motivačního procesu a prvních kroků
k zařazení mládeže na trh práce
	zajištění poradenství v oblasti práva a sociálních věcí

Nejčastější témata,
	

 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?

se kterými pracujeme?

rodina - nefunkční rodiny, útěky z domova, nepříznivá
finanční situace rodiny, chybějící rodič, atd.
škola - prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví atd.
vrstevníci - hádky, šikana, strach z nepřijetí vrstevnickou skupinou, rizikové sexuální chování, agresivní
chování atd.

Mgr. Šárka Štočková, vedoucí služeb
e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz
Mobil: 734 435 283
Kontakty na konkrétní NZDM naleznete na webových
stránkách.

Zhodnocení roku 2021
počet dní služby

počet uživatelů

náklady na službu

NZDM Maják Luka nad Jihlavou

237

59

NZDM ZASTÁVka Telč

225

68

NZDM Vrakbar Jihlava

229

93

NZDM Erko Jihlava

246

110

2 273 649 Kč
2 798 074 Kč
3 293 133 Kč
3 571 450 Kč
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Terénní programy Sovy
Posláním terénní služby, je poskytování pomoci a podpory rodinám i jednotlivcům starším 15let,
kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Touto službou usilujeme o snižování rizik a zmírnění/
odstranění nepříznivých sociálních situací uživatelů. Službu poskytujeme bezplatně, anonymně
a v přirozeném prostředí klientů. Působnost naší služby je převážně v Jihlavě, v jejím v blízkém okolí
a v případě potřeby i na dalších místech Kraje Vysočina.
Cílem Terénních programů SOVY je
	vyhledat osoby ohrožené sociálním vyloučením
a chudobou
	motivace ke změně sociální situace a ohrožení
a nasměrování k řešení
	podpora a pomoc při udržení a zlepšení dovedností
pro samostatný život mimo sociální vyloučení
získání uspokojivého zaměstnání
zlepšení mezilidských vztahů
zajištěný přístup k základní lékařské péči
	
základní orientace v právech a povinnostech
(občanská gramotnost)
zlepšení finanční situace (finanční stabilizace)
zlepšení bytové situace

	zajištění návazných odborných služeb

Nabízíme
Doprovod při jednání na úřadech
	Pomoc s listinami (sepisování žádostí, stížností,
odvolání a vysvětlení úředních dopisů)
	Pomoc při vyřizování osobních dokladů
	Pomoc při vyřizování sociální dávek a vypisování
formulářů
	Pomoc při získávání zaměstnání
	Pomoc při řešení dluhů

	Pomoc při ztrátě bydlení
	Poradenství vedoucí k zajištění základních životních
potřeb.

Kde působíme:
Jihlava

Okolí: Janštejn, Batelov, Třešť, Kosov, Vyskytná, Dolní
Cerekev, Dušejov, Třebíč, Telč, Brtnice, Horní Dubenky,
Hybrálec, Kostelec u Jihlavy, Havlíčkův Brod, Smrčná,
Velký Beranov, Úsobí, Větrný Jeníkov

 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?
Mgr. Pavlína Kolářová, vedoucí služby
Žižkova 108, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
e-mail: pavlina.kolarova@jihlava.charita.cz
telefon: +420 734 683 867

Zhodnocení roku 2021
počet uživatelů

256

počet dnů služby

494

náklady na služby

5 161 479 Kč
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Klubíčko Jihlava - sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Posláním Klubíčka je poskytnout bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen
v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, s cílem zmírnit tyto dopady a zvýšit jejich
možnosti na uplatnění/zapojení se ve společnosti. Služba je poskytována ambulantní formou v podobě
předškolního klubu pro děti a terénní formou práce v rodině v Jihlavě a blízkém okolí.
Cílem terénní práce je rodina, která:
	zvládá péči a výchovu dětí (pravidelná školní docházka, příprava dětí do školy, aktivní trávení volného
času, vyvážené stravování, dodržování hygieny apod.)
	je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem, zaměstnání)
	zvládá běžné úkony (návštěva lékaře, úřadů)
	je schopna samostatně hospodařit (péče o domácnost, hospodaření s financemi)
	má navázané dobré vztahy s partnerem, přáteli
	vede řádný způsob života bez negativních společenských jevů, které ohrožují vývoj dítěte
Cílem ambulantní práce v předškolním klubu je dítě, které:
	je připraveno na úspěšný vstup do mateřské školy

Nabízíme
Dopolední program pro předškolní děti Klubíčko
	pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
	zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí).

Sociální práce s rodiči mimo předškolní klub (terén)
	pracovně výchovná činnost s dospělými (řešení
finanční a bytové situace rodiny, podpora při vedení domácnosti, dodržování hygienických návyků
a zajištění zdravotní péče, doprovod při jednání na
úřadech)
	pomoc s listinami (sepisování žádostí, vypisování
formulářů)
	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí

Kde působíme:

Jihlava a ORP Jihlava

 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?
Bc. Lucie Novotná Moravcová, vedoucí služby
Žižkova 108, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
e-mail: lucie.moravcova@jihlava.charita.cz
klubicko@jihlava.charita.cz
telefon: +420 734 686 794

Zhodnocení roku 2021
počet uživatelů

53

počet dnů služby

247

náklady na služby

3 317 216 Kč
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Centrum primární prevence Vrakbar
Naším posláním je formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých
lidí, žáků a studentů ze spolupracujících základních a středních škol v okrese Jihlava a v okrese
Pelhřimov, v Kraji Vysočina.

Nabízíme
	Programy všeobecné primární prevence
Jedná se o dlouhodobé tematické preventivní programy na základních školách, které se zaměřují na předcházení či oddálení projevů rizikového chování.
	
Nabízená témata:
Kamarádství, Zdravý životní styl, Vztahy v kolektivu,
Moje bezpečí, Kousek hrdinství (prevence šikany),
Naše třída, Když se vztahům nedaří, Na wifině, Duševní
zdraví, On-line (soc. sítě, kyberšikana), Prevence
závislostí, Umění tolerance, Životní hodnoty, Do vztahu
(partnerské a sex. vztahy), Osobní hranice.
Programy selektivní primární prevence
A/ Intervenční programy zaměřené na řešení
konkrétních problémů ve třídě
Primární cílovou skupinou jsou žáci 1. až 9. tříd ZŠ,
kteří jsou ohroženi vznikem rizikového chování nebo
u kterých již v menší míře existuje. Hlavními tématy
jsou vztahy v třídním kolektivu (komunikace, spolupráce, vyčleňování jedinců, aj.).
	
B/ Programy pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami
Primární cílovou skupinou jsou žáci 1. – 9. tříd ZŠ,
speciálních či praktických škol, kteří jsou ohroženi
rizikovým chováním ve vyšší míře než běžná populace.
Témata práce se třídou jsou totožná jako u programů
všeobecné primární prevence. Liší se však styl práce
a hloubka probíraného tématu.

 abídka pro pedagogy
N
Konzultace a poradenství v oblasti PPRCH
Individuální a skupinová supervize
Vzdělávací kurzy se zaměřením na témata PPRCH
Setkání školních metodiků prevence

 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?
Mgr. Romana Kubů, vedoucí služby
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
Telefon: 567 563 671, 736 523 660
E-mail: romana.kubu@jihlava.charita.cz
Cena služby je stanovena podle aktuálního ceníku, který
je uveden na stránkách www.jihlava.charita.cz na stránce
Centra primární prevence.

	
Provozní doba
Po – Čt 7:30 – 14:00 preventivní programy
Po – Pá 7:30 – 15:00 informační servis, konzultace
a poradenství

Zhodnocení roku 2021
počet uživatelů

4 896

počet dnů služby

240

náklady na služby

2 720 499 Kč
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Dobrovolnické centrum
Zajišťujeme dobrovolnickou činnost v charitních zařízeních, ale také vysíláme dobrovolníky
do jiných organizací.
Darujte svůj čas druhým a dáte
	
jim největší dar, jaký můžete
druhému kdy dát.

Ceníte si lidí, kteří nezištně pomáhají ostatním,
ale bojíte se, jestli byste to zvládli?
Můžete si vybrat z široké nabídky dobrovolnických činností od práce s předškoláky, doučovaní, přes pomoc osamělým spoluobčanům, pomoc lidem s postižením, pomoc
seniorům v domácnostech i v domovech seniorů, můžete
se stát součástí pracovních týmů našich nízkoprahových
i dalších zařízení nebo se zapojit do Tříkrálové sbírky.

Bojíte se, že nebudete stíhat?
Můžete přijít jednou nebo chodit pravidelně,
jak budete moci.

	
Nejste z Jihlavy a chtěli byste raději

pomáhat v místě bydliště?

Napište nám a my Vám nabídneme aktuální možnosti
pomoci ve Vašem okolí.

Musí být dobrovolníci plnoletí?
Není to podmínka, dobrovolníkem může
být každý od 15let.

 áte zájem o službu, nebo
M
potřebujete poradit?
Aktuální nabídku dobrovolnických míst najdete na
webových stránkách jihlava.charita.cz v sekci Zapoj se
jako dobrovolník.
Můžete také kontaktovat koordinátora dobrovolnického
centra: Roman Mezlík, 737536131,
roman.mezlik@jihlava.charita.cz

Zhodnocení roku 2021
3 238 hodin věnovalo na pomoc druhým 139 dlouhodobých dobrovolníků
700 hodin dalších více než 70 dobrovolníků, kteří pomáhají na sbírkách nebo preferují krátkodobou spolupráci.
517 886 Kč náklady na službu
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Bydlení především:
testování konceptu
Housing first
v Jihlavě

Záchranná síť na
území MAS Telčsko
Pomoc osobám sociálně vyloučeným
a sociálním vyloučením ohrožených, kteří se
se svojí zakázkou nemohou obrátit na žádnou
dostupnou službu, nemají dostatečné rodinné
zázemí v místě bydliště, případně si neumějí
odpovídající službu dohledat. Pokud okamžitá
pomoc trvale neřeší životní situaci člověka
v nouzi, zprostředkujeme kontakt na službu či
instituci, která může poskytnout další podporu.
Záchranná síť zajišťuje dlouhodobou pomoc
těm lidem v nouzi, pro něž není při řešení jejich
situace dostupná žádná jiná forma pomoci.
OKAMŽITÁ POMOC / DLOUHODOBÁ POMOC
Okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi. Dlouhodobá
pomoc lidem, pro něž není dostupná žádná jiná forma
pomoci.
POSKYTNUTÍ MATERIÁLNÍ POMOCI
Poskytnutí potravin, hygienických potřeb a domácích
potřeb, oblečení.
POSKYTNUTÍ DUCHOVNÍ POMOCI
Ve spolupráci s duchovním, psychologem.
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁVAZNÉ POMOCI
Odkaz na sociální nebo jinou službu a zprostředkování
kontaktu s ní.
MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO POTŘEBUJETE PORADIT?
Ida Kopalová Mitisková
telefon: + 420 731 697 664
e-mail: ida.mitiskova@jihlava.charita.cz
V roce 2021 jsme navázali kontakt s 79 potřebnými v obtížných životních situacích. Z toho jsme 67 lidem poskytli
krátkodobou podporu a 12 lidem pomáháme dlouhodobě.

reg. číslo CZ.032.X/0.0/0.0/19_108/0015134
Realizátorem projektu je Statutární město Jihlava,
partnerem projektu je Oblastní charita Jihlava.
CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem projektu bylo ukončení bytové nouze 12
domácností ve statutárním městě Jihlava, které doposud
využívají substandardního bydlení na ubytovnách nebo
v nevhodných a přeplněných domech nebo žijí bez střechy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím systému
zabydlení rodin a jednotlivců, který byl v rámci projektu
ověřen, a jeho dopady byly vyhodnoceny.
NÁPLŇ ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITY JIHLAVA
je výkon terénní sociální práce a intenzivní podpora zabydlených domácností
ZHODNOCENÍ ROKU 2021
Projekt se realizoval od 1. 10. 2019 – 30. 11. 2021 Projekt
měl k dispozici 12 bytů pro 10 rodin a 2 jednotlivce.
S domácnostmi se pracovalo intenzivně, v rámci podpory
bylo nabízeno: sociální, finanční, zdravotní a kariérové
poradenství, doprovod a podpora při jednání s úřady,
podpora při udržení bydlení. Orientovali jsme se na celkovou kvalitu života rodin i jednotlivců. Od prosince 2021 se
změnil způsob financování projektu, poskytování podpory
klientům pokračovalo bez jakékoli změny. V průběhu roku
činnost určitým způsobem komplikovalo onemocnění
covid-19, konzultace kvůli karanténám a izolacím probíhali
také ve větší míře telefonicky.
POČET UŽIVATELŮ: 10 rodin, 2 jednotlivci
KONTAKT
klíčový sociální pracovník: Mgr. Pavlína Kolářová,
tel.: 734 683 867, pavlina.kolarova@jihlava.charita.cz
peer pracovník: Tereza Siváková, tel.: 731 126 612,
tereza.sivakova@jihlava.charita.cz

Záchranná síť na území mas Telčsko

náklady na služby

1 365 748 Kč

Bydlení především: testování konceptu Housing first v Jihlavě

náklady na služby

1 281 500 Kč
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Šatník Dačice
Zprostředkováváme textil a oblečení lidem
v různých složitých životních situacích (sociálně
potřební, lidé v akutní hmotné nouzi, včetně
lidí, které postihla mimořádná situace, např.
povodně, požár). Služby šatníku pomáhají lidem
darovanými věcmi. Návštěvníci zde také mohou
využít příjemného prostředí k odpočinku.
Díky třídění vybraných věcí je v šatníku
poskytnuta pomoc mnoha potřebným lidem
z Dačic a okolí. Zároveň je to služba občanům –
možnost smysluplně darovat nepotřebný textil,
obuv, nádobí, hračky. Další možností, jak darovat
ošacení šatníku mimo pracovní dobu je přistavený
kontejner. Věci odložené do tohoto kontejneru
jsou tříděny v dačickém šatníku a mnohé tyto věci
pomohly místním potřebným lidem.
Provoz zajišťují dobrovolnice farní charity.

Farní charity
Farní charity naplňují poslání služby potřebným
dobrovolnou činností v rámci farností. V regionu
Oblastní charity Jihlava působí celkem 3 farní
charity - Třešť, Dačice a Telč.
CO JE NÁPLNÍ SLUŽBY FARNÍCH CHARIT
	organizování Tříkrálové sbírky
sbírky ošacení pro potřebné a vedení šatníku
pořádání přednášek, výstav
návštěvy potřebných, sousedská výpomoc
pomoc při mimořádných událostech (sbírky apod.)
průvodcovství při výstavě Betlémů
účast na Noci kostelů
a další činnosti podle potřebnosti

Kontakty

	
Provozní doba

Farní charita Třešť
Jiří Bílý, Havlíčkova 167, 589 01 Třešť

Provoz šatníku je zajištěn každý pracovní den od 7,30 do
12,00 hodin a první středu v měsíci do 17,00 hodin.

Farní charita Dačice
Marie Šedová, Jiráskova 251, 380 01 Dačice

Kontakt

Antonínská 15, 380 01 Dačice

Farní charita Telč
Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, 588 56 Telč

Zhodnocení roku 2021
Šatník Dačice

náklady na služby
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173 981 Kč

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné
akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi,
školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech
koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách
obyvatel.
Tříkrálová sbírka 2021 byla zcela jiná, naprosto odlišná
od všech předchozích ročníků. Vzhledem k onemocnění
COVID-19 a restriktivním protiepidemickým opatřením,
nebylo možné koledovat tradičním způsobem, vybíralo se
pouze do statických pokladniček umístěných na několika veřejně přístupných místech, také se vybíralo do tzv.
virtuálních pokladniček, pomocí DMS, popř. převodem na
sbírkový účet.
V naší oblasti se takto podařilo vybrat celkem

1 243 236,25 Kč.

Prostředky získané z Tříkrálové sbírky jsou pravidelně použity pro přímou pomoc potřebným a přispívají k udržení
a rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

Z výtěžku jsme například:
	přispěli na zkvalitnění terénních služeb

pečujících zejména o seniory, a to formou
nákupu automobilů pro lepší dostupnost
služeb.
	podpořili projekt terénní služby Osobní
asistence Dačice.
	přispěli na obnovu zastaralého vozového
parku odlehčovací služby Bárky – domácího
hospice.
	přispěli na zajištění materiálu a částečné
pokrytí provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.
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Hospodaření 2021
Rozvaha - stav k 31. 12. 2021

Příjmy podle zdrojů
příjmy za služby

30 873 800

stálá aktiva

73 903 184

státní dotace

35 502 334

oběžná aktiva

34 415 906

místní úřady

9 979 850

z toho : zásoby

krajské dotace

8 325 660

prostředky ESF

14 871 653
4 402 531

ostatní

103 955 827

výnosy celkem
Náklady podle druhů

73 218

krátkodobé
pohledávky

8 803 206
25 539 482

finanční majetek

396 153

přechodné účty aktiv

108 715 243

celkem aktiva
vlastní jmění

90 494 036

84 743 447

z toho: základní kapitál

82 066 174

PHM

1 157 873

kapitálové fondy

329 069

materiál

4 824 539

energie

1 545 888

služby

5 527 342

opravy

1 033 587

ostatní náklady

4 422 327

osobní náklady

náklady celkem

103 255 003

HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK

700 824

nerozdělený zisk z
minulých let
hospodářský výsledek
běžného období

14%

krajské dotace

8%

5 069 204

108 715 243

celkem pasiva

STRUKTURA
NÁKLADŮ 2021
materiál

ostatní

5%

4%

PHM

příjmy za služby

1%

30%

energie
2% služby

5% opravy
1%

ostatní náklady

4%

10%

34%

12 451 179

přechodné účty pasiv

místní úřady

státní dotace

700 824

cizí zdroje

ZDROJE 2021
prostředky ESF

8 098 793

osobní náklady

82%
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Firemní dárcové v r. 2021
Oblastní charita děkuje všem podnikatelům a firmám
za podporu charitních služeb.
Děkujeme všem jednotlivcům a rodinám, kteří
podporují a fandí našim službám.
ADAM PROJEKT s. r. o.
ADORAH spol. s r. o.
Advokátní společnost Pánek,
Beránek, Melichar v. o. s.
Agrostav akciová společnost
Alena Smejkalová - Textil Hezinová
ALFA-Top CZ s. r. o.
Alzheimercentrum Jihlava, z. ú.
Andone s. r. o.
Antonín Brtník - Truhlářství
Antonín Tříletý
Autocontrol s. r. o.
Bapon-štepon, s. r. o.
BROKIS s. r. o.
COMON s. r. o.
Česká spořitelna, a s.
Dafe - Plast Jihlava s. r. o.
DELIKOMAT s. r. o.
Dětská organizace Humpolec s. r. o.
Dětský lékař Jihlava s. r. o.
Dobrosev, a. s.
DOC. DREAM services s. r. o.
Doucha s. r. o.
DUBA - dopravní pásy
EKORY Jihlava, spol. s r. o.
ELEKTRO SLUŽBA CZ s. r. o.
ETON Business Consulting s. r. o.
FABRY FLOOORS s. r. o.
Fagrim s. r. o.
František Bláha
GEOPLAN DAČICE s. r. o.
Glasspol, spol. s r. o.
Global spol. s r. o.
GN Europe s. r. o.
HBH odpady s. r. o.
Helena Pudilová - Studio Helena
Hron Dačice s. r. o.
CHESTERTON ČR s. r. o.
INAPA s. r. o.
Ing. Aleš Uhlíř

Ing. Daniel Sadílek - Salmo
Ing. Dušan Tripal - TRIPET
Ing. Ivo Řehák
Ing. Jan Dokulil
Ing. Jan Lauerman
Ing. Jiří Kelber
Ing. Petr Novotný
Ing. Růžena Huková
Ing. Vratislav Rýzler
Ing. Zdeněk Hejtman
IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o.
IPOS PS s. r. o.
Iveta Poláčková
Jaroslav Pokorný Dačice
Jihlavský smíšený pěvecký sbor
Melodie z. s.
JIHOS CZ, s. r. o.
JIPOCAR Logistic, s. r. o.
Jiprint s. r. o.
Josef Bílý
Josef Kříž Obkladačství
Josef Šimánek - Šikotvar
JUDr. Jana Hronová
JUDr. Pavlína Urbancová
JUDr. Stanislav Blažka
KBNK s. r. o.
KERAMIS koupelny s. r. o.
Kolektor Tesla Jihlava s. r. o.
Kontrolní a měrová služba v. o. s.
Kovak, spol. s r. o.
KOVO ZACH s. r. o.
KRONOSPAN CR spol s r. o.
Lékárna na Náměstí Dačice s. r. o.
Lékárna u Sv. Anny s. r. o.
Lékárna U Zvěrokruhu s. r. o.
Lepart s. r. o.
Luboš Vítek
Marreko s. r. o.
Martin Mareček
MASONITE CZ spol. s r. o.

Mgr. Helena Neužilová
Mgr. Jan Vomela
Mgr. Petr Ryška
Mgr. Roman Fabeš
Modeta Style s. r. o.
Motorpal, a s.
MP REAL, s. r. o.
M-SOFT, spol. s r. o.
MUDr. Hana Lexová
MUDr. Jitka Hrdličková
MUDr. Marie Mácová
MUDr. Miluše Kadlecová
MUDr. Nosek, s. r. o.
MUDr. Stanislav Mrvka
MUDr. Tomáš Vaněk
MUDr. Vít Kaňkovský
Musil, spol. s r. o.
NAUTIG SE
Obec Puklice
Obec Růžená
Obec Střítež
Obec Třebětice
Oldřich Heřman - Pekárna Veselo
Optika Karel Ryba s. r. o.
Optovit s. r. o.
Osmont, s.r. o.
PAKRA ZF - SERVIS s. r. o.
PAMMO. Cz s. r. o.
PAPÍRNY BRNO a. s.
PATROL group s. r. o.
PENTA PROJEKT s. r. o.
PETEX Jihlava s. r. o.
Petr Červinka
Petr Kousal Zpracování kůží
Petr Kuřina
PhDr. Arnošt Suk
PILATRANS ZEJDA s. r. o.
PMAdvisory s. r. o.
POHASERVIS s. r. o.
POZEMNÍ STAVBY spol. s r. o.
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Raurica - dent s. r. o.
Richard Vevera
RNDr. Stanislav Březina
ROLLCONTECH s. r. o.
Rozkvět stavební bytové družstvo
Řeznictví Kratochvíl s. r. o.
Sano Počátky s. r. o.
SDZprofin, s. r. o.
Sedmík s. r. o.
SEGA Jihlava s. r. o.
SENECO spol. s r.o.
Servis chlazení Matějíček s. r. o.
SETORA, spol. s r. o.
SOLO MATCHES &Flames, a. s.
Statutární město Jihlava
STAVEBNÍ firma NOSTAV, s. r. o
STAVGAZ Jihlava s. r. o.
Stomatologické centrum
ARTDENT s. r. o.
Střechy Svoboda a syn s. r. o.
SWN Moravia s. r. o.
Šárka Kroupová - Obklady
TELEPROG s. r. o.
TERNI s. r. o.
TKZ Polná spol. s r. o.
Tomáš Kazda
Tomek Jaroslav MUDr. S. r. o.
TREZORSERVIS s. r. o.
TRONET, spol. s r. o.
VÁŇA Hybrálec s. r. o.
Václav Skočdopole
VIVACE spol. s r. o.
Vladimír Houzar
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.
VPL, s. r. o.
Zdeněk Derganz - zámečnictví
DEZA
Zdeněk Štancl - Autodíly Štancl
Zeller - Gmelin s. r. o.

DĚKUJEME ZA
SPOLUPRÁCI
A PODPORU!
Operační program Zaměstnanost
IROP – Integrovaný regionální
operační program
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo vnitra
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky
Kraj Vysočina
Fond Vysočiny
Jihočeský kraj
KOUS Vysočina, z. s.

MĚSTA

Město Jihlava
Město Dačice
Město Horní Cerekev
Město Humpolec
Město Pacov
Město Pelhřimov
Město Telč
Město Třešť

MĚSTYSE

Městys Dolní Cerekev
Městys Kamenice
Městys Luka nad Jihlavou
Městys Nová Říše
Městys Stará Říše

OBCE

Batelov
Bítovčice
Bohuslavice
Boršov
Cejle
Dušejov
Dvorce
Horní Smrčné
Jamné
Knínice
Kostelec
Kozlov
Krahulčí
Milíčov
Mirošov
Mrákotín
Olšany
Puklice
Rohozná
Rozseč
Švábov
Vápovice
Věžnice
Vysoké Studnice
Vystrčenovice
Zhoř
Zvolenovice
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Nadace a instituce

Zdroj: Pixabay.com

Oblastní
charita Jihlava
567 563 671

charitajihlava

jihlava@jihlava.charita.cz

Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava

Oblastní charita Jihlava

Číslo účtu: 108383744/0300

www.jihlava.charita.cz

