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Úvodní slovo
ředitelky
Vážení pracovníci, dobrovolníci
a podporovatelé charitního díla,
se začátkem nového roku přichází čas se zastavit, otočit se zpět a zhodnotit, jaký byl předchozí
rok, co se povedlo a kam je nadále potřeba upínat své síly.
Pro mě osobně byl rok 2018 rokem velkých
změn. Po 14ti letech došlo ke změně na místě
ředitele Oblastní charity Jihlava. Pan Michal Novotný ukončil své dlouhé působení v Jihlavě a nadále pracuje jako zástupce ředitele Diecézní charity Brno. Za jeho
působení se z Oblastní charity Jihlava stala velká profesionální organizace, která
pomohla a nadále pomáhá tisícům potřebných lidí. Za jeho nasazení a odvedenou práci bych mu touto cestou velmi ráda poděkovala.
Stránky této výroční zprávy jsou stručným přehledem služeb, které jsme v minulém roce poskytovali, to vše doplněné základními údaji a statistikami těchto
služeb. Zároveň bychom chtěli, aby sloužila jako vodítko, ve kterých situacích
se na nás můžete s důvěrou obracet. Snažíme se, aby síť služeb byla co nejširší
a zajistila všem účinnou pomoc v nejrůznějších životních situacích, případně
tam, kde pomoci nemůžeme, jsme byli schopni odkázat na jiné instituce.
Troufám si říci, že největším bohatstvím naší organizace jsou profesionální zaměstnanci, kteří svou práci neberou jenom jako zaměstnání, ale zároveň i jako
poslání. Pracují v nelehkých podmínkách, často v situacích náročných na psychiku, vyžadující dlouhodobé zkušenosti, v místech, kam se mnozí lidé obávají vejít,
a to ve snaze maximálně možné pomoci ve složité situaci klienta. Toto vše dělají
v době, kdy trh práce nabízí mnoho jiných pracovních uplatnění s daleko vyšším
mzdovým ohodnocením. Proto jim patří velké uznání a poděkování.
Veliké díky ale patří i dobrovolníkům, našim dárcům, donátorům a partnerům,
kteří společně tvoří velké charitní dílo, a já jsem velmi ráda, že mohu být jeho
součástí.
V tomto okamžiku je ale potřeba dívat se i dopředu, plánovat další směřování
organizace. Jsem velmi ráda, že rok 2019 je ve znamení velké investiční akce,
jehož cílem je vybudovat nové Centrum sociálních služeb Jihlava, které zajistí
komfortní zázemí pro klienty a odpovídající prostor pro zaměstnance našich
čtyřech sociálních služeb, které dosud poskytujeme v nevhodných prostorech.
Pevně věřím, že díky této investici budeme moci dále zkvalitňovat naše služby
a pomoci většímu počtu potřebných lidí.
Ing. Hana Fexová
ředitelka Oblastní charity Jihlava
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Martina Chalupská
zdravotní sestra
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava?
Vyhovuje mi práce se staršími lidmi - těch je v Charitní ošetřovatelské službě
převaha.
Ráda s nimi mluvím a mám na ně čas - a na to je u Charity prostor.
Taky mi vyhovuje jednosměnný provoz a menší pracovní kolektiv.
A důvodem, proč u Charity pracovat dál, je to, že pacienti v domácím ošetřování
jsou více spokojení, více optimističtí a také aktivnější, co se jejich zdraví týče.
Vrchní je sice pes, ale nekouše.
Jaký je můj běžný pracovní den?
Nastartuji...zaparkuji...aplikuji inzulin. Nastartuji...hledám místo na parkování...
podám léky. Nastartuji...hledám dům v chatové osadě...odeberu krev. Nastartuji...zaparkuji...běžím s krví do laboratoře. Jedu dál, dávám pozor na chodce,
kteří nekontrolovaně skáčou pod kola jedoucích vozidel, kde se jim zlíbí. Udělám převaz rány, pak další a pak ještě jeden. S dalším pacientem zkonzultujeme
režim při diabetu, jinde zase dietu při léčbě Warfarinem. Ještě mě čeká kondiční
cvičení u nemocného na lůžku, na další návštěvě zkoušíme chůzi s podpažními
berlemi nebo u pacienta po zlomenině pažní kosti rozhýbáváme rameno.
A když naposledy zaparkuji, usedám k počítači a veškeré výkony, aktuální zdravotní stav u každého z pacientů a naježděné kilometry vykážu do charitního
programu Webcarol.
Mám hotovo, dám si nohy nahoru a děkuji Bohu, že vše dobře dopadlo. Nikdo
mě nenaboural, já jsem nikoho nenabourala, na nikoho ve svém rajónu jsem
nezapomněla. U Charity je každý běžný den trochu jiný.

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Posláním Charitní ošetřovatelské služby je umožnit dlouhodobě nemocným
a starým lidem důstojný život ve svém domově, se svojí rodinou a blízkými.
Ošetřovatelská služba je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným
zdravotním pojištěním. Poskytují ji kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci
s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou.
Co Vám nabízíme
aplikace infuzí, injekcí, parenterální výživy včetně aplikace do portů
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
ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Odvoz pomůcek si zajistí nájemce. Ceník za kompenzační pomůcky je přílohou nájemní
smlouvy. Ceny za pronájem jsou mezi 3 - 28 Kč (včetně DPH) dle náročnosti pomůcky za
den. Poplatek za zapůjčení je nutno uhradit v hotovosti po skončení čtvrtletí, nebo při
vrácení pomůcky v kanceláři CHOS.
výpůjční DOBA
Po-Pá 8:00 – 11:00 hodin, odpoledne pouze po domluvě
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
Vrchní sestra: Alena Hawerlandová
telefon: 567 563 675, mobil: 736 523 637
e-mail: alena.hawerlandova@jihlava.charita.cz
adresa: Jakubské náměstí 2, 58601 Jihlava
Zhodnocení roku 2018
			
počet uživatelů		
počet dní péče
1 116		
365 dní
			
náklady na služby
14 546 687 Kč
		
Umístění pracoviště
Jihlava, Telč, Nová Říše, Polná, Kamenice,
Luka nad Jihlavou, Kostelec u Jihlavy,
Horní Dubénky a jejich spádové oblasti
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY a OSOBNÍ ASISTENCE

Eva Rosová
vedoucí pečovatelské služby v Kostelci u Jihlavy
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava?
Pro Charitu pracuji, protože v pravý čas přišla správná nabídka. Chtěla jsem pracovat v
sociálních službách a dělat práci, která má smysl. Charita mi to umožňuje, naše pečovatelská služba působí v Kostelci a okolí. Ve vesnicích, kde žijí osamělí senioři, bez rodiny nebo
s rodinou vzdálenou několik desítek nebo stovek kilometrů. Pomáháme jim zvládnout
doma každodenní život. Nakoupíme jim, dovezeme oběd, pomůžeme s hygienou, s úklidem, vyřídíme návštěvu lékaře, dovezeme léky, zajdeme na úřady… Snažíme se ze všech
sil, aby nemuseli svůj domov opouštět a odcházet do pobytových zařízení, protože toho
se obvykle nejvíc bojí.
Jaký je můj běžný pracovní den?
Pracovní den v naší službě začíná v 6,30 krátkou poradou. Sdělíme si, co je u koho z uživatelů nového, co kdo ten den potřebujeme, naplánujeme péči. Od sedmi do osmi pracujeme na základně, hlavně pereme, žehlíme a připravujeme jídlonosiče na obědy. Kolem
osmé vyrážíme do terénu – Švábov, Batelov, Spělov nebo Hojkov. Cestou ještě obvykle
vyřídíme někomu malý nákup. Vracíme se kolem desáté, máme najeto kolem 30 km.
Převezmeme obědy, rozneseme je uživatelům v bytech na DPS a znovu kolem 10,30 vyrážíme do terénu tentokrát s obědy. Bývá jich na rozvoz 20-25 a projedeme se po širokém
okolí, v tuto chvílí vozíme obědy do 10 vesnic, ale bývá jich i 13. Zpátky na základně jsme
cca ve 13 hodin, někdy i později, hladové a žíznivé. Na tachometru přibylo dalších 50 až
60 kilometrů. Následuje zasloužená půlhodinová pauza. Po pauze je načase umýt nádobí
a jídlonosiče. V některých dnech nám pak zbývá chvilka na úklid a nezbytnou dokumentaci, v jiných dnech ještě kolem druhé odjíždíme např. s uživatelem na plánovaný nákup
do Třeště nebo Jihlavy, nebo vyzvednout léky v lékárně. Většina mých dnů takto vypadá,
luxus zůstat v kanceláři si vzhledem k velikosti naší služby mohu dovolit jen asi 5 dnů v
měsíci. To pak úřaduji, dělám smlouvy, připravuji individuální plány a navštívím uživatele,
u kterých se plán hodnotí nebo došlo ke změnám, zabývám se vzděláváním, docházkami,
výkazy, pokladnou, vyúčtováním a dalším papírováním.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
a OSOBNÍ ASISTENCE
Potřebujete pomoci s péčí o vlastní osobu nebo o domácnost a sami to už nezvládáte? Naším posláním je usnadnit život seniorům a lidem se zdravotním
znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby. Služba je poskytována v domácnostech uživatelů, ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost uživatelů
a možnosti služby.
POMŮŽEME VÁM PŘI ZVLÁDÁNÍ 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
Jsme tu pro vás v Horní Cerekvi, Dačících, Kamenici u Jihlavy, Lukách nad Jihlavou, Nové
Říši, Kostelci, Telči a blízkém okolí.
Máte zájem o službu, nebo 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 v sekci Charitní pečovatelská služba.
telefon: 567 563 671
jihlava@jihlava.charita.cz
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
Zhodnocení roku 2018
			
			
počet uživatelů
počet hodin péče
Kostelec 		
50 			
2450
Nová Říše 		
49 			
2312
Kamenice 		
43 			
3500
Telč 			
108 			
3288
Horní Cerekev 		
45
652
Dačice 		
14			
1598
náklady na služby

13 318 187 Kč		
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bárka - domácí hospic jihlava

Tereza Málková
asistentka odlehčovací služby
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava?
Vyrůstala jsem v katolické rodině, kde pomoc druhým lidem byla základem pro každodenní život. Vždycky jsem chtěla pracovat buď ve zdravotnictví, nebo ve školství, abych
mohla sloužit druhým. Charita pro mě byla symbolikou pomoci, služby druhým, setkáním s lidmi. Před 8. lety jsem dostala možnost pracovat na Bárce - domácím hospici
pod OCH Jihlava a dodnes toho nelituji.
Jaký je můj běžný pracovní den?
Pracuji jako asistentka odlehčovací služby. Mou pracovní náplní je postarat se kvalifikovaně o klienty a jejich ranní hygienu, koupele, podávání jídla, pití, přesuny po vnitřním i
vnějším prostoru, polohování na lůžku, předčítání z knihy, nebo i modlitba. Nejdůležitější
v mé denní činnosti je také komunikace s klientem i jeho rodinou a podpora v těžkých
chvílích nemoci a hlavně naslouchání.
Odlehčuji rodinám, pokud si potřebují vyřídit své záležitosti, nebo si chtějí odpočinout a zajít třeba jen na vycházku. V tom případě zastanu člena rodiny a postarám se
o všechny důležité věci, které klient potřebuje.
Každý den je jiný. Někdy je to den plný zvratů. Nikdy nevím, jak intenzivně ho prožiji.
Vše je závislé na zdravotním a psychickém stavu klientů a jejich rodin, se kterými se
setkávám. Ikdyž je tato práce někdy hodně náročná jak po fyzické, tak po psychické
stránce, tak bych neměnila. Díky zpětným vazbám, které se nám dostávají a které vnímám jako velice pozitivní, vím, že služba pro vážně nemocné a umírající klienty je to
nejlepší, co mohu pro druhé udělat.

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.
Co nabízíme?
nepřetržitý provoz
odbornou zdravotní péči
odlehčovací službu a základní sociální poradenství
psychologickou pomoc
duchovní péči a podporu
Služba je hrazená 60 Kč / den součástí poplatku je možnost zapůjčení potřebných pomůcek a 24ti hodinová dostupnost zdravotní sestry a lékaře. Bárka má smlouvu se zdravotními pojišťovnami, proto jsou denní návštěvy zdravotní sestry, i lékaře pro naše klienty
zdarma.
Ceny zpoplatněných úkonů jsou uvedeny v aktuálním ceníku na webových stránkách
www.jihlava.charita.cz v sekci Hospicová péče Bárka.
Zhodnocení roku 2018
		
počet uživatelů
počet hodin péče
96
6000
			
náklady na služby
5 014 240 Kč		
Provozní doba služby
Po-Pá 7:00 – 15:00
Úřední hodiny
Po-Čt 9:00 – 11:30
Po a St 12:30-14:30
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
Jana Sochorová, vedoucí služby
Polenská 1, 586 01 Jihlava
telefon: 736 523 676, 739 389 254
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adapta odlehčovací služba

Vojtěch Janoušek
sociální pracovník
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava?
Vnímám Charitu jako organizaci, která má dobré jméno a poskytuje
kvalitní služby, proto pracuji pro Adaptu.
Jaký je můj běžný pracovní den?
Plním si administrativní povinnosti, připravuji se na program s uživatelem, který následuje, zapojuji se do skupinových aktivit s uživateli. Jednou za měsíc na mě čeká přímá práce s uživateli u pobytové
formy služby.

ADAPTA odlehčovací služba
Poskytujeme podporu těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně je naším posláním předcházet jejich sociální
izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
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 7 – 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 na stránce
odlehčovací služba Adapta
PROVOZNÍ DOBA ambulantní
formy poskytování
Po – Čt 7:00 - 17:00
Pá
7:00 - 12:00
PROVOZNÍ DOBA terénní
formy poskytování
Po – Čt 8:00 – 16:00 Pá 8:00 – 12:00
Provozní doba pobytové služby
jeden víkend v měsíci
od pátku 15.00 do neděle 16.00
Zhodnocení roku 2018
		
počet uživatelů
36
			
náklady na služby

Máte zájem o službu nebo
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

počet hodin péče
5 400
3 207 153 Kč

11

denní stacionář pohodář

Blanka Samuelová
pracovnice v sociálních službách
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava a jaký je můj běžný pracovní den?
Vždy jsem chtěla pomáhat potřebným a mému srdci byla nejblíž věková skupina
seniorů. Pracovní dobu máme od 7 do 16 hodin a tento čas se snažíme vyplnit
aktivně. Motivujeme seniory k různým činnostem, ať už je to vyrábění výrobků
( tvorba svíček, mýdel, nahřívacích pytlíků , atd … ). Hrajeme různé společenské
hry, trénujeme paměť, cvičíme, vyplňujeme tajenky, za pěkného počasí chodíme na vycházky. Zavedli jsme také tematické týdny. Pracujeme ve cvičné kuchyni
nebo pořádáme různé přednášky či výlety. Samozřejmostí je v Pohodáři pomoc
a podpora uživatelů při hygieně či samoobsluze. Snažíme se, aby se k nám lidé
rádi vraceli a těšili se na společně strávený čas. Věřím, že naše práce je posláním.

DENNÍ STACIONÁŘ POHODÁŘ
Poskytujeme podporu a pomoc seniorům a dospělým se zdravotním postižením z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat doma
sami a potřebují pomoc druhé osoby. Uživatele podporujeme v soběstačnosti
a samostatnosti, aktivním vyplněním volného času podle individuálních potřeb
ve společnosti svých vrstevníků.
Rodinám a pečujícím osobám umožňujeme využít volný čas k odpočinku - tím umožňujeme uživatelům setrvání v domácím prostředí.
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
Po – Pá vždy od 7:00 do 16:00
Máte zájem o službu nebo 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 ceníku, který je uveden na stránkách
www.jihlava.charita.cz v sekci Denní stacionář Pohodář.
Zhodnocení roku 2018
			
počet uživatelů
počet hodin péče
34
6 800
			
náklady na služby
2 311 553 Kč
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ad i k to l og i c k é s l užb y

Josef Novotný
terénní pracovník, terapeut
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava?
Paní Helena Klímová jednou na skupině řekla, že: „všichni jsme civilisté ve válce“.
Tedy že vše, co se děje, i v nejzapadlejším koutě naší společnosti se nás týká. No
a já mám prostřednictvím OCHJ možnost se podílet na tom, aby se nám tu žilo,
co možná nejlépe.
Jaký je můj běžný pracovní den?
Můj běžný pracovní den začíná již cestou s dcerou Amálkou do školky, která se
mne opakovaně ptá, kdy už bude ten víkend. Pak záleží, jestli jdu na káčko či na
následnou péči. Pokud jdu na káčko, můžu se těšit na kontaktní práci s klienty,
na výměny injekčního materiálu, na testování a třebas i na poradenství s rodiči.
Když přetrpím nezbytnou administrativu, můžu jít v pět odpoledne zpět domů.
Pokud jdu ale na následku, čeká mne individuální terapie s klienty, někdy skupina
prevence relapsu, administrativa. Pak také kolegové, se kterými můžu sdílet i ta
nejtěžší témata a nemusím se u toho červenat.

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY
Centrum u Větrníku
Posláním Centra U Větrníku je minimalizovat potenciální rizika a škody, které mohou
uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti na Jihlavsku a Pelhřimovsku, v důsledku užívání nelegálních návykových látek (NNL), nastat, a tímto se podílet na ochraně veřejného
zdraví. Služby Centra U Větrníku jsou poskytovány terénní i ambulantní formou.
Ambulantní forma: Pondělí - Pátek: 9:00 - 17:00
Kontaktní místnost: Pondělí, Středa, Pátek: 12:00 - 17:00
Terénní forma:
Pondělí - 14:00 - 20:00 Pelhřimov, Pacov, Kamenice nad Lipou a okolí
Úterý - 14:00 - 20:00 Humpolec a okolí
Středa - 14:00 - 20:00 Třešť, Telč a okolí
Čtvrtek - 14:00 - 20:00 Jihlava a okolí
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
Adiktologická ambulance
Posláním Adiktologické ambulance je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením
jejich problémů s návykovým chováním (hazardní hraní, užívání alkoholu i nealkoholových návykových látek). Součástí je také podpora a motivace klientů ke změně jejich
dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.
Provozní doba
Po telefonické domluvě
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
Mgr. Jana Nevrklová, vedoucí služby
Následná péče telefon: 734 695 546, jana.nevrklova@jihlava.charita.cz
Mgr. Anna Mištová, vedoucí služby
K-centrum telefon 736 523 655, anna.mistova@jihlava.charita.cz
Zhodnocení roku 2018
		

počet uživatelů
			
K-centrum
277		
Ambulance
26
Následná péče
30

počet dnů služby
238
91
237

náklady na službu
3 687 302,00 Kč
2 645 189,00 Kč
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níz koprahové za ř íz e ní

Hana Zahradníčková
pracovnice NZDM ZASTÁVka Telč
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava?
Již při studiu jsem se v rámci praxe a dobrovolnictví setkala právě s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež ZASTÁVka Telč, kde nyní pracuji. Práce s touto cílovou skupinou
(mladí lidé ve věku 11 – 26 let) mě velmi zaujala a dovedla jsem si představit, že bych se
práci s ní věnovala i v budoucnu v rámci svého zaměstnání. V okamžiku, kdy se mi naskytla
pracovní příležitost právě na ZASTÁVce, jsem ji bez dlouhého váhání s potěšením přijala.
Jaký je můj běžný pracovní den?
Běžný pracovní den zahájím příchodem do práce v 10 hodin. V dopoledních hodinách,
tj. od 10:00 do 14:00 hodin, se vrhnu na veškeré administrativní činnosti. Mezi ně patří
například vykazování všech intervencí, které jsem s klienty vykonala předešlý den. Dále
s kolegy připravujeme pestré měsíční programy zaměřené na preventivní oblast, věnujeme
se však také výtvarným, hudebním či sportovním aktivitám. Dále například zodpovídáme
dotazy klientů, kteří nemají dostatek odvahy na řešení jejich trápení tváří v tvář s pracovníky
a raději využijí našich anonymních schránek pro dotazy umístěné v prostorách každého WC.
Jakmile padne 14. hodina rozezvoní se telefon, prostřednictvím kterého otevíráme klientům vstupní dveře, aby mohli vstoupit do našeho zařízení. Po příchodu se s klienty bavím
o tom, jak se mají, co je u nich nového, jaký měli den a případně zda mají na srdci něco, co
je trápí, s čím bych jim mohla pomoci. V tomto případě si s konkrétním klientem vyberu
klidné místo v zařízení (například kontaktní místnost) a společně se snažíme najít východisko z jeho nepříznivé sociální situace.

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Maják Luka nad Jihlavou, Zastávka Telč, Vrakbar Jihlava, Erko
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.
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,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
● aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském
prostředí,
sociálně terapeutické činnosti:
● socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
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.
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
Kontakty pro NZDM Erko
Zuzana Krčálová, DiS.
vedoucí
e-mail: zuzana.krcalova@jihlava.charita.cz
telefon: 734 765 748

Kontakty ostatní NZDM
Mgr. Šárka Štočková
vedoucí
e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz
Mobil: 734 435 283

Zhodnocení roku 2018
				
NZDM Maják Luka nad Jihlavou		
NZDM Vrakbar Jihlava			
NZDM ZASTÁVka Telč			
NZDM Erko Jihlava			

počet dní služby
227		
221		
226		
228		

počet uživatelů
97
140
116
232
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terénní programy sovy

Michaela Kulhánková
vedoucí služby TP SOVY
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava?
Po ukončení studia vyšší odborné školy sociální, jsem tíhla k pomoci a věděla jsem, že
se chci zaměřit na působení v sociální práci. Za nějaký čas jsem dostala nabídku pracovat v Oblastní charitě v Jihlavě v sociální službě TP SOVY- Terénní programy pro lidi
žijící ve vysoké míře sociálního vyloučení. I přestože jsem měla strach, byla jsem za tuto
nabídku opravdu vděčná. Dokázala jsem si velmi dobře představit, že mě práce bude
bavit, což se i stalo. Dnes jsou tomu tři roky, co zde pracuji a mohu říct, že si práce velmi
vážím a hlavně si vážím našeho týmu. Naše spolupráce funguje na výbornou, za tohle
jsem velmi ráda a chtěla bych jim moc poděkovat za jejich práci. Jsem vděčná za všechny možnosti, které zde dostávám, a které mě posunují dále nejen v práci, ale hlavně
v osobním životě. Podle mého názoru je práce, kterou vykonávám smysluplná, užitečná
a pro naše uživatele potřebná.
Jaký je můj běžný pracovní den?
Snažím se o to, aby můj běžný den byl pokaždé jiný. Můj pracovní den začíná v 8 hodin.
Ráno je vyhrazeno pro porady, supervize, případové porady, klientské porady. Usedám
k notebooku, provedu první velkou kontrolu e-mailů, na které postupně reaguji. Pokud
nic z toho neprobíhá, vyřešíme v týmu aktuální věci týkající se konkrétního dne. Vyřídím
telefonické hovory s uživateli, úřady či ostatními službami a vyrážím s kolegyní do terénu, kde probíhají doprovody na úřady, jiné služby a občas k lékaři.
Dopoledne navštěvujeme předem domluvené domácnosti uživatelů, kde zjišťujeme
jejich potřeby a zakázky. Po návratu do služby je potřeba zapsat všechny provedené
úkony do systému.

Terénní programy SOVY
Posláním služby je předcházení sociálnímu vyloučení, potažmo snižování míry
sociálního vyloučení rodin i jednotlivců a jejich začleňování do společnosti. Obsahem služby je poskytování sociální pomoci a poradenství lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením
ohroženým, kterým chybí nástroje k tomu, aby si dokázali pomoci sami. Služba
je realizována v terénu, tedy v přirozeném prostředí uživatelů, a je zdarma.
Cílem terénních programů je
vyhledávání osob z cílové skupiny a jejich oslovování s nabídkou služby
prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování
prevence a mírnění negativních důsledků a rizik spojených se sociálním vyloučením
vytváření nástrojů pro sociální začleňování
pomoc při zajištění rovného přístupu ke službám, vzdělání a bydlení
zmocňování uživatelů, zvyšování jejich motivace k řešení vlastních problémů
zapojování osob z cílové skupiny do komunitních aktivit
rozvoj spolupráce s dalšími subjekty, předávání informací, sdílení nejlepší praxe
Nabízíme
základní sociální, bytové, finanční, zdravotní a kariérové poradenství
doprovod při jednání na úřadech
pomoc při vyřizování sociálních dávek
pomoc se sepisováním žádostí a vyplňováním formulářů
zprostředkování potravinové a materiální pomoci
Kde působíme
Janštejn, Batelov, Třešť, Kosov, Vyskytná, Studená, Dolní a Horní Cerekev, Dušejov,
Kamenice nad Lipou, Dešov, Třebíč, Telč, Brtnice, Horní Dubenky
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
Michaela Kulhánková, DiS., vedoucí služby
Mahenova 16, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
e-mail: tpsovy@jihlava.charita.cz
telefon: +420 736 238 095
Zhodnocení roku 2018
			
počet uživatelů
521

počet dnů služby
240

náklady na službu
2 603 316 Kč
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pr i mární pr e v e nc e

Zuzana Mach
lektorka primárních prevencí
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava?
Již od studia střední školy mě lákala přímá práce s lidmi, hlavně s dětmi. Pracovní pozice
lektorky v Centru primární prevence pod Charitou to maximálně naplňuje.
Jaký je můj běžný pracovní den?
Můj běžný pracovní den začíná okolo sedmé hodiny. Tento čas je velmi proměnlivý, podle toho kam ten den jedu, některé vesnické školy začínají vyučování mnohem dříve, tak
i my vyjíždíme dříve. Vyzvednu služební auto a jedu do prostor NZDM Vrakbar, kde nachystám „krabici“ na celý den. To znamená, že dám dohromady vše, co ten den budu
k realizaci preventivních programů potřebovat. Pak už vyjíždíme třeba do Humpolce. Ve
škole zazvoníme a jdeme do třídy, kde ten den program probíhá. Před samotným začátkem programu vyřizuji komunikaci s třídním učitelem. V osm hodin začínáme s realizací
programu. Sedíme v kruhu, mluvíme, tvoříme, diskutujeme, pozorujeme, reflektujeme.
Končíme v 10:15 hodin a opět následuje komunikace s učitelem - hodnotíme fungování třídy při aktivitách. Po té si v rychlosti uděláme zápis z průběhu programu, přečteme zpětné vazby od dětí a kousneme do svačiny. Následuje hledání další třídy a stejný
scénář jako ráno. Končíme v 13:15 hodin, opět komunikace s třídním učitelem, zápis
z průběhu programu a odjezd ze školy. V Jihlavě býváme okolo půl třetí. V tuto chvíli bych
ještě měla napsat zprávu, kterou pak posíláme třídním učitelům. Většinou ale čas využíváme s kolegy k řešení provozních věcí, k tomu co se ten den událo a na zprávy nezbývá
čas. Musím je tedy napsat jiný den v týdnu, nejčastěji v pátek. Můj běžný pracovní den je
fofr, každý je jiný a tím pro mě velmi zajímavý.

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
Všeobecná primární prevence pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Selektivní primární prevence pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Nabízená témata: Vztahy v kolektivu, Moje bezpečí, Prevence šikany, Virtuální svět –
soc. sítě, kyberšikana, Prevence závislostí, Umění tolerance, Plány do budoucna, Partnerské a sex. vztahy
A/ Intervenční programy pro třídy, kde jsou narušené vztahy
Primární cílovou skupinou jsou žáci 3. 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 3. – 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.
Máte zájem o službu nebo 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 2018
			
počet uživatelů
počet dnů služby
6 596
			
			

193

náklady na službu
2 210 619 Kč
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společně a úspěšně v jihlavě

Sandra Škrabánková
pracovnice neformálního předškolního klubu Klíček
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava?
Oblastní charita Jihlava poskytuje sociální služby napříč různými cílovými skupinami a je
to pro mě stabilní organizace nabízející pestrou škálu služeb. V rámci studia na Vysoké
škole polytechnické jsem absolvovala praxi v SASRD Klubíčko a po ukončení studia bylo
vyhlášeno výběrové řízení na sociálního pracovníka do nově vznikajícího neformálního
předškolního klubu Klíček v rámci projektu Společně a úspěšně v Jihlavě. Nabízené místo, myšlenka projektu Společně a úspěšně v Jihlavě a cílová skupina mě nadchla a byla
to pro mě výzva.
Jaký je můj běžný pracovní den?
Když ráno přijdu do práce, připravím vše potřebné pro zajištění dopoledního provozu
s dětmi. Od osmi hodin se již vítám s příchozími dětmi a rodiči. V dopoledních hodinách
probíhá spontánní hra a poté program s dětmi. V rámci programu pracuji s dětmi vždy
na určité téma pomocí výtvarných, pohybových a grafomotorických aktivit, společně si
také o daném tématu s dětmi povídáme, prohlížíme obrázky, vysvětlujeme pojmy apod.
Účastním se s dětmi kulturních akcí např. návštěva divadla, muzea, výlety a také společně navštěvujeme mateřské školy. Po odchodu dětí se zabývám administrativní činností,
přípravě programů pro děti a plánování akcí s dětmi.

společně a úspěšně v jihlavě
Unikátní projekt oslavil v roce 2018 druhý rok svého fungování. Cílem projektu
je zvýšit inkluzivnost vzdělávání a podporu dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávacím procesu. Projekt
zahrnuje dvě stěžejní témata. První téma se týká předškolního vzdělávání. Předškolní kluby Klubíčko a Klíček pod Oblastní charitou Jihlava ve spolupráci s MŠ
Mozaika podporují děti v nástupu do běžné školky a spolupracují s rodiči v rámci
adaptačního období po nástupu do mateřské školy. V září 2018 se podařilo zapojit 11 dětí do MŠ Mozaika v Jihlavě. Druhé téma se zabývá prevencí školní neúspěšnosti žáků a studentů na základních a středních školách. V tomto tématu
spolupracují 3 základní školy a 2 střední školy s terénní sociální službou TP SOVY.
Projekt je jedinečný tím, že zahrnuje komplexně podporu od mateřských škol
přes základní vzdělávání až po střední školy a spolupráci několika partnerů
- Oblastní charitu Jihlava, Střední školu stavební Jihlava, Mateřskou školu Mozaika
a Statutární město Jihlava.
Klubíčko a Klíček Jihlava
Posláním služby je pomoc a podpora rodinám s dětmi ve věku 3 až 5 let, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením. Služba je poskytována ambulantní formou a pomáhá
rodinám z Jihlavy podporovat všestranný rozvoj dětí, které v těchto rodinách vyrůstají.
Terénní programy SOVY
Svou prací podporují vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a působí tak preventivně proti jejich předčasnému odchodu ze
vzdělávání. Za pomoci dobrovolníků realizují program složený z doučování a dalších mimoškolních aktivit.
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
Mgr. Pavlína Kolářová, supervizor inkluzivních přístupů
telefon: 734 683 867, e-mail: pavlina.kolarova@jihlava.charita.cz
Zhodnocení roku 2018
		
Klubíčko		
Klíček			
TP SOVY		

počet uživatelů
49		
52		
26		

počet dnů služby

náklady na službu

230		
232		
240		

1 859 024
2 042 394
2 011 310
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dobrovolnické centrum

Olga Bendová,
dobrovolnice
S dobrovolnictvím jsem začala před 9 lety, bylo to v době, kdy jsem byla nezaměstnaná
a přišlo mi to jako smysluplné zaplnění času. A nejen, že jsem u toho zůstala, ale zapojuji
i své děti, aby veděly, že pomáhat je správné a když pomůžou druhým, ve skutečnosti
tím udělají i něco pro sebe. Nejvíce se zapojuji do přípravy a realizace Tříkrálové sbírky,
každý rok od prosince do února. Díky dobrovolnické činnosti jsem získala nové zkušenosti a měla možnost poznat spoustu báječných lidí, kteří pro Oblastní charitu Jihlava
pracují.

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.
Bojíte se, že nebudete stíhat?
Můžete přijít jednou nebo chodit pravidelně, jak budete moci.
Ceníte si lidí, kteří pomáhají seniorům, ale bojíte se, jestli byste to zvládli?
Můžete si vybrat z široké nabídky dobrovolnických činností od práce s předškoláky, doučovaní přes pomoc v domácnosti, pomoc lidem s postižením, můžete se stát součástí
pracovních týmů našich nízkoprahových zařízení nebo se zapojit do Tříkrálové sbírky.
Nejste z Jihlavy a chtěli byste raději pomáhat v místě bydliště?
Napište nám a my Vám nabídneme aktuální možnosti pomoci, často i v obcích nebo
Vašem okolí.
Musí být dobrovolníci plnoletí?
Není to podmínka, dobrovolníkem může být každý od 15ti let.
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
Rok 2018 v číslech
4 149 hodin věnovali na pomoc druhým dlouhodobí dobrovolníci
5 600 hodin dobrovolníci, kteří pomáhají na sbírkách nebo preferují
krátkodobou spolupráci
673 467 Kč náklady na službu
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char i tní záchranná sí ť

Jan Vraspír
pracovník Charitní záchranné sítě
Proč pracuji pro Oblastní charitu Jihlava?
Charita je jedním z mála míst, kde se člověk setkává s žitou vírou v Boha. To se prakticky
projevuje v každodenním životě. Například bych uvedl úctu k člověku. Nejen však pouze
ke klientům, ale i ke kolegům, spolupracovníkům a ke všem lidem. Setkat se s takovým
respektem k lidem je v naší době vzácné.
Osobně se cítím v životě dosti obdarován, tak mám chuť se dělit s ostatními, kteří trpí
nouzí. Těší mě také spolupracovat s lidmi podobného ražení.
Jaký je můj běžný pracovní den?
Do práce jezdím vlakem. Pozoruji řeku a přemýšlím, co dnešní den přinese. V zaplněném diáři nechávám místa pro lidi, kteří se objeví náhle. Stále zjišťuji, kolik lidí s těžkými osudy kolem sebe máme. Jen nejsou vidět na první pohled. Jakoby se skrývali v
neřešitelné situaci. Tma, kde není ani náznak světla na konci tunelu. Invalidé, nemoci v
rodinách, lidé takřka bez přístřeší, hlad, domácnosti bez nábytku, nemožnost hygieny lidská bída ve všech podobách.
Setkání. Hledání možností. Podpora. Dodávání odvahy. Potravinové balíčky. Darovaný
nábytek. Darovaná kamna. Dovoz chromého bezdomovce do koupele. Společné hledání řešení jak žít, aby nám vrátili děti z dětského domova. Uvařit čaj a pozvat na sušenky.
Deka pro člověka na ulici.
Na těžké cestě nenechat nikoho samotného.
Odpoledne sedím opět ve vlaku. Pozoruji řeku a přemýšlím, kam nás společná cesta
dovede.

zÁCHRANNÁ SÍŤ
Pomoc pro lidi v nouzi, kteří přes veškerou snahu žijí pod hranicí důstojného života a potřebují zabezpečit základní životní potřeby - především jídlo, ošacení, teplo
a pocit bezpečí. Cílem pomoci je řešení jejich okamžité nouze.
Pokud okamžitá pomoc trvale neřeší životní situaci člověka v nouzi, zprostředkujeme kontakt na službu či instituci, která ji zabezpečí.
Záchranná síť zajišťuje dlouhodobou pomoc těm lidem v nouzi, pro něž není při
řešení jejich situace dostupná žádná jiná forma pomoci (služba, instituce apod.).
OKAMŽITÁ POMOC
Okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi.
POSKYTNUTÍ MATERIÁLNÍ POMOCI
Poskytnutí potravin, hygienických potřeb, oblečení, zajištění nouzového přístřeší.
POSKYTNUTÍ DUCHOVNÍ POMOCI
Ve spolupráci s pastoračními asistenty a duchovními, psychologem.
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁVAZNÉ POMOCI
Odkaz na sociální nebo jinou službu a zprostředkování kontaktu s ní.
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
Jan Vraspír, DiS.
telefon: +420 731 686 943
e-mail: jan.vraspir@jihlava.charita.cz
MgA. Kateřina Votočková
telefon.: + 420 731 697 664
e-mail: katerina.votockova@jihlava.charita.cz
Zhodnocení roku 2018
počet uživatelů
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t ř í k rá l ová sbír k a

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 je největší
dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali už poosmnácté.

100

běžců
pro bárku

První ročník Běhu pro Bárku proběhl roku
2018. Na start se postavilo přes 100 běžců.
Charitativní akce na podporu jihlavského
domácího hospice, který zřizuje Oblastní
charita Jihlava, vynesla Bárce 37 tisíc korun.
Velký zájem veřejnosti vzbudila přítomnost
ambasadorů, kterými byli herci Horáckého
divadla, ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev, zpěvák kapely China Blue Víťa Schrek,
redaktoři Jihlavských listů, fotbalisti FC Vysočina, patronka Ježíškových vnoučat Olga
Štrejbarová i náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk.

Těšíme se, že se z této akce stane tradice a příležitost pro setkávání lidí z řad veřejnosti, známých osobností i pracovníků Oblastní charity Jihlava.

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).
Provoz šatníku je zajištěn každý pracovní den od 7,30 do 12,00 hodin a první středu
v měsíci do 17,00 hodin. 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 přistavěný kontejner. Věci odložené do tohoto kontejneru jsou tříděny v dačickém šatníku a mnohé tyto věci pomohly místním potřebným lidem.
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hospodaření 2018
Hospodaření 2018

Příjmy podle zdrojů
příjmy za služby
dary
státní dotace
místní úřady
krajské dotace
prostředky ESF
sbírky
ostatní
výnosy celkem

17 620 027
928 647
26 684 029
8 552 967
8 663 800
5 982 248
378 024
2 064 592
70 874 334

Náklady podle druhů
osobní náklady
PHM
materiál
energie
služby
opravy
ostatní náklady
náklady celkem

55 766 258
1 028 338
4 268 128
1 157 873
5 434 011
759 114
2 314 205
70 727 927

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

146 407

Rozvaha - stav k 31. 12. 2018
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stálá aktiva
oběžná aktiva
z toho : zásoby
krátkodobé pohledávky
finanční majetek
přechodné účty aktiv
celkem aktiva

57 651 463
43 020 061
17 272
36 540 684
6 462 105
56 942
100 728 466

vlastní jmění
z toho: základní kapitál
kapitálové fondy
nerozdělený zisk z minulých let
hospodářský výsledek běžného období
cizí zdroje
přechodné účty pasiv
celkem pasiva

88 507 018
38 534 782
269 741
7 671 821
146 407
2 412 391
9 662 650
100 728 466
0

Vývoj nákladů a tržeb 1993 - 2018

vývoj nákladů a tržeb 1993
- 2018
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tržby

náklady
podíl služeb v roce
2018

Podíl výkonů 2018
Podíl výkonů 2019

ekonomická činnost
0%
sociální prevence
42%

ostatní
3%
Ošetřovatelská služba
21%

sociální péče
34%
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Zdroje 2018

zdroje 2018
sbírky
1%
krajské dotace
12%

ostatní
3%

prostředky ESF
8%
příjmy za služby
25%

místní úřady
12%

státní dotace
38%
dary
1%

struktura
nákladů 2018
Struktura nákladů 2018
energie
2%

PHM
1%
materiál
6%

služby
8%

opravy
1%

ostatní náklady
3%

osobní náklady
79%

Děkujeme všem firmám, podnikatelům i jednotlivým
občanům za podporu naší práce s potřebnými lidmi
v roce 2018.
ADAM PROJEKT s. r. o.
Adokátní společnost Pánek, Beránek,
Melichar v. o.s
ADORAH spol. s r. o.
ALFA TOP CZ, s. r. o.
Antonín Brtník - Truhlářství
Antonín Špidura
Atonín Tříletý
Autocontrol s. r. o.
BAPON - ŠTEPON, s. r. o.
Bc. Vojtěch Kovář
COLAS CZ, a.s. oblast Jih
COMON s. r. o.
České centrum fundraisingu, z.s.
DAFE - PLAST Jihlava s. r. o.
DELIKOMAT s. r. o.
Dětská ordinace Humpolec s. r. o.
Dobrosev, a.s.
Doucha s. r. o.
DUBA - dopravsní pásy
EKORY Jihlava, spol. s r. o.
ELEKTROSLUŽBA CZ s. r. o.
Fagrim s. r. o.
František Bláha
GasNet, s. r. o.
GEOPLAN DAČICE s. r. o.
Glasspol, spol. s r. o.
Global spol. s r. o.
Gordic spol. s r. o.
HBH odpady s. r. o.
Helena Pudilová - Studio Helena
Horpo s. r. o.
HOUZAR NÁBYTEJ Vladimír Houzar
Hron Dačice s. r. o.
HS SVÍTIDLA s. r. o.
CHESTERTON ČR s. r. o.
INAPA s. r. o.
Ing. Aleš Uhlíř
Ing. Dušan Tripal - TRIPET
Ing. Ivan Brzák
Ing. Jan Dokulil
Ing. Jan Lauerman
Ing. Jaromír Kalina
Ing. Jiří Kelbler
Ing. Karel Štěbeták
Ing. Martin Stejskal
Ing. Petr Krčál
Ing. Petr Novotný
Ing. Vratislav Rýzler
Ing. Zdeněk Hejtman
Innogy Energie, s. r. o.
IPOS PS s. r. o.
Iveta Polášková
Jan Škarek

Jaroslav Pokorný DAČICE
Jaroslava Hezinová
JIHOS, s. r. o.
JIPOCAR LOGISTIC s. r. o.
JIPRINT s. r. o.
Josef Kříž Obkladačství
Josef Šimánek - Šikotvar
JUDr. Jana Hronová
JUDr. Stanislav Blažka
Kešner a Krásl spol. 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.
Lagus s. r. o.
Lékárna Na Náměstí Dačice s.
r. o.
Lékárna U Sv. Anny, s. r. o.
Lepart s. r. o.
Luboš Vítek
Martin Mateček Telč
MASONITE CZ spol. s . o.
MEDESA s. r. o.
Mgr. Dobroslava Pezlarová
Mgr. Helena Neužilová
Mgr. Milan Voborník advokát
Mgr.Roman Fabeš
Modeta Style s. r. o.
MP PLASTIC s. r. o.
M-SOFT, spol. s r. o.
MUDr. Hana Lexová
MUDr. Jtka Hrdličková
MUDr. Marie Mácová
MUDr. Marie Urbánková
MUDr. Miluše Kadlecová
MUDr. Nosek, s. r. o.
MUDr. Stanislav Mrvka
MUDr. Tomáš Vaněk
MUDr. Vít Kaňkovský
MUDr. Zdobinská Eva s. r. o.
MUSIL spol. s r. o.
MUSILOVÁ s. r. o.
NOSTAV, s. r. o.
Obec Bítovčice
Obec Dolní Vilímeč
Obec Cickrajov
Obec Olší
Obec Růžená
Obec Třebětice
OPTOVIT s. r. o.
OSMONt, s. r. o.
PAKRA ZF - SERVIS s. r. o.
PAMMO. Cz s. r. o.

PATROL group s. r. o.
Pavel Jelínek
Pavel Matýs
Pavel Seidl
PENTA JIHLAVA s. r. o.
PETEX Jihlava s. r. o.
Petr Červinka
Petr Kousal
Petr Kuřina
Petr Šebesta
POHASERVIS s. r. o.
POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r. o.
Public Market Advisory s.
r. o.
RANKENEN a. s.
Raurica - Dent s. r. o.
restaurace U Hranaté Koule
Richard Vevera - POHŘEBNÍ
ÚSTAV
Rozkvět stavební bytové
družstvo
SDZprofin s. r. o.
sedmík s. r. o.
SENECO spol. s r. o.
SETORA, spol. 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.
TISK - REKLAMA, s. r. o.
SENECO spol. s r. o.
SETORA, spol. 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.
VPL, s. r. o.
WS servis s. r. o.
Základní škola a Mateřská
škola Kamenice
Zámečnictví DEZA
Zdeněk Chadim
Zdeněk Zeman
Zvoza, s. r. o.
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děkujeme
za spolupráci

a podporu

Oblastní charita Jihlava
Tel.: 567 563 671
jihlava@jihlava.charita.cz
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
číslo účtu: 108383744/0300

www.jihlava.charita.cz

