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Umění zastavit se v této neklidné a uspěchané době považuji za jednu z klíčových dovedností, kterou bychom se měli naučit praktikovat. Otevřít v sobě
prostor pro zastavení, pro ticho, pro druhé, pro Boha… Když chceme zažívat
pokoj, musíme ho začít sami šířit kolem sebe. A tento proces začíná v nitru
každého z nás. Přál bych si, abychom do naší služby a pomoci bližním dokázali
zahrnout i tento vnitřní rozměr.

Poděkování						
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Mgr. Michal Novotný,
ředitel Oblastní charity Jihlava

Úvodní slovo ředitele
Tempo naší doby se stále zrychluje, a to klade nemalé nároky na každého, kdo
v ní chce obstát. Čelit vzrůstajícím nárokům musí klienti a pacienti, kterým pomáháme, ale stejně tak i naši pracovníci. Věci se řeší v reálném čase, žádosti
se vyřizují pokud možno hned a řešení všech problémů by mělo být nejlépe
předem připraveno… Odkládání věcí na později vnitřně vnímáme jako určitý
nedostatek nebo přímo prohru.
Nám jako poskytovatelům služeb nezbývá nic jiného než se tomuto společenskému trendu přizpůsobit. Vzrůstá tím samozřejmě každodenní tlak na výkon
našich pracovníků. Nechceme se ale stát jen „rychlými vyřizovači věcí“, kteří
poskytnou svoji službu a spěchají dál… Také ne vždy existuje vhodné „instantní
řešení problému“, které bychom vysypali z rukávu jako odpověď potřebnému.
Někdy si potřebujeme vytvořit prostor pro přemýšlení nad situací druhého
člověka, kterému nabízíme pomoc.

33

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.

nepřetržitý provoz

7 dní v týdnu
365 dní v roce

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
Výpůjční doba – 8 – 11hodin, odpoledne pouze po domluvě.
Odvoz pomůcek si zajistí nájemce. Ceník za kompenzační pomůcky je přílohou nájemní
smlouvy. Ceny za pronájem jsou mezi 3- 25,-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.
PROVOZNÍ DOBA
Po-Pá 7:00 – 14:00 hodin (dispečink CHOS)
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 2017
			
počet uživatelů		
počet dní péče
1 149		
365 dní
			
Náklady na služby
13 605 237,61 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
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 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 2017
			
			
počet uživatelů
počet hodin péče
CHPS Telč
114
2 946
CHPS Luka
79		
5 095
CHPS Kamenice
42		
2 100
CHPS Kostelec
45		
2 410
CHPS Nová Říše
45		
2 483
			
Náklady na služby
10 157 396,32 Kč		

7

BÁRKA – domácí hospicová péče
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?
odbornou zdravotní péči
odlehčovací službu a základní sociální poradenství
psychologickou pomoc
duchovní péči a podporu
Bárka má smlouvu se zdravotními pojišťovnami, proto návštěvy zdravotní sestry i lékaře
jsou pro naše klienty zdarma. Stejně tak může nemocný i pečující využít bezplatného
sociálního poradenství, psychoterapeutické podpory a podpory duchovní.
Ceny zpoplatněných úkonů jsou uvedeny v aktuálním ceníku na webových stránkách
www.jihlava.charita.cz v sekci Hospicová péče Bárka.
Zhodnocení roku 2017
		
počet uživatelů
počet hodin péče
64
5 800
			
Náklady na služby
1 326 217,14 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
e-mail: jana.sochorova@jihlava.charita.cz
dhp@jihlava.charita.cz
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ADAPTA odlehčovací služba

uživatelé ve věku

7 – 64 let

Poskytujeme podporu těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo 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
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 chronickým onemocněním, mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením ve věku 7 – 64 let.
Ceny zpoplatněných úkonů jsou uvedeny v aktuálním ceníku 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

spolu je nám všude dobře

PROVOZNÍ DOBA terénní formy poskytování
Po – Pá 8:00 - 12:00
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
Zhodnocení roku 2017
		
počet uživatelů
37
			
Náklady na služby

počet hodin péče
4 551
1 142 919,86 Kč		
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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.
Zároveň pro své uživatele nabízíme sportovní masáže proškoleným pracovníkem.
Provozní doba
Po – Pá vždy od 7:00 do 16:00
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
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 2017
			
počet uživatelů
počet hodin péče
43
5 366
			
Náklady na služby
1 601 013,60 Kč
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ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY

320
uživatelů

adiktologických

služeb

Centrum u Větrníku

Posláním Centra U Větrníku je minimalizace potenciálních rizik a škod, které

uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti v Kraji Vysočina mohou v důsledku užívání nelegálních nealkoholových drog nastat, a tímto se podílet na ochraně veřejného zdraví.
Provozní doba
PO – PÁ 9:00 – 17:00

Následná péče
Následná péče Jihlava je doléčovací program ambulantní a pobytové formy, který pomáhá osobám po ukončení léčby závislosti vytvářet takové podmínky, 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
Telefonické objednání: Po – Pá mezi 9:00 – 12:00
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
PhDr. Daniela Haubertová, vedoucí adiktologických služeb
telefon na vedoucí služby: 736 523 655, e-mail: daniela.haubertova@jihlava.charita.cz
Zhodnocení roku 2017
		

počet uživatelů
			
KC U Větrníku
284
Následná péče
36

počet dnů služby
240
238

náklady na službu
3 129 645,00 Kč
2 223 098,00 Kč
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ERKO - nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Podpora při začleňování dětí a mládeže, především z romské etnické menšiny,
které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, do většinové společnosti.
Základní činnosti a aktivity při poskytování sociálních služeb v Erku - nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu úkonů dle zákona 108/2006 Sb. / § 62
a vyhlášky 505 / 2006 Sb. / § 27:
vzdělávací aktivity – spolupráce se školou, doučování
hudební dílna, preventivní programy ve spolupráci s dalšími subjekty
sportovní a taneční aktivity, vystoupení tanečních souborů
výtvarná dílna - pracovně výchovná činnost
sociální program – výuka vaření a stolování
další společensky přijatelné volnočasové aktivity – práce na PC, stolní tenis,
kulečník, stolní fotbal, karetní a deskové hry …
sportovní turnaje, jednodenní výlety, vícedenní prázdninové pobyty,
vzdělávací akce
akce pro veřejnost, návštěvy LDN, domovů seniorů s kulturním programem
- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském
prostředí
základní sociální poradenství - pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
Joštova 3/3, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
telefon: 734 765 748, 567 563 671
e-mail: erko@jihlava.charita.cz
Provozní doba
Po-Čt: 9:00 – 17:00
Pá: 8:00 – 16:00
Zhodnocení roku 2017
			
počet uživatelů
226

počet dnů služby
230

náklady na službu
2 726 633,12 Kč
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společně a úspěšně v jihlavě

společně

a úspěšně

v Jihlavě

Unikátní projekt oslavil v roce 2017 první 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 podporují rodiče
v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. V září 2017 se podařilo zapojit 14 dětí do MŠ Mozaika. 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 2017
		
Klubíčko
Klíček
TP Sovy

počet uživatelů

počet dnů služby

náklady na službu

57
44
25

231
237
240

1974340,32 Kč
2029858,01 Kč
2309229,15 Kč
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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
ORP Jihlava, ORP Telč, ORP Moravské Budějovice, ORP Havlíčků Brod, ORP Pelhřimov
Máte zájem o službu nebo potřebujete poradit?
Bc. Eva Nováková, vedoucí služby
Mahenova 16, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
e-mail: tpsovy@jihlava.charita.cz
telefon: +420 736 238 095
Zhodnocení roku 2017
			
počet uživatelů
561

počet dnů služby
240

náklady na službu
2 603 316 Kč
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NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Maják Luka nad Jihlavou, Zastávka Telč, Vrakbar Jihlava
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 služeb, 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.
Kde nás najdete?
Luka nad Jihlavou - Náměstí 9. května 357
Jihlava - Sídliště U Pivovaru
Telč - Slavíčkova 387

Zhodnocení roku 2017			

NZDM Vrakbar		
NZDM Maják		
NZDM ZASTÁVka

Máte zájem o službu nebo potřebujete
poradit?
Mgr. Šárka Štočková
vedoucí Nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež pod Oblastní charitou Jihlava
E-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz
Mobil: 734 435 283

počet uživatelů

počet dnů služby

náklady na službu

382
248
240

212
231
211

2 216 840 Kč
1 607 488 Kč
2 047 368 Kč
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8994

žáků
se účasnilo

našich primárních

prevencí

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 pro 1. st. ZŠ
Programy všeobecné primární prevence pro 2. st. ZŠ
Programy selektivní primární prevence pro 1. a 2. st. ZŠ
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
Sídliště U Pivovaru, 586 01 Jihlava
Telefon: 567 304 802, 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 2017
			
počet uživatelů
počet dnů služby
8 994
			
			

185

náklady na službu
2 210 619 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.
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 2017 v číslech
4 857 hodin věnovali na pomoc druhým dlouhodobí dobrovolníci
5 000 hodin dobrovolníci, kteří pomáhají na sbírkách nebo preferují
krátkodobou spolupráci
673 467 Kč náklady na službu
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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).
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.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

DEN CHARITY

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.

V průběhu měsíce září případně začátkem října pořádají místní Charity osvětové
a kulturní akce v rámci celostátní kampaně Den Charity.

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 posedmnácté.

Cílem kampaně je seznámit širokou veřejnost s naší činností a posláním, zajímavou
formou představit zájemcům jednotlivá pracoviště a charitní zařízení.
V rámci akce Den Charity jsou nejčastěji pořádány dny otevřených dveří, exkurze,
výstavy, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé. Akce se konají zpravidla
kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Den Charity
není spojen s žádnou finanční sbírkou.
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CO JE TO 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.
ÚHRADA ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB
Jen v odůvodněných případech na základě sociálního šetření.
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?
MgA. Kateřina Votočková
mob.: + 420 731 697 664
katerina.votockova@jihlava.charita.cz

ZÁCHRANNÁ SÍŤ DCHB
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hospodaření
2017
Hospodaření 2017
Příjmy podle zdrojů
příjmy za služby
dary
státní dotace
místní úřady
krajské dotace
prostředky ESF
sbírky
ostatní
výnosy celkem

vývoj nákladů a tržeb 1993 - 2017
Vývoj nákladů a tržeb 1993 - 2017
náklady

16 372 095
1 252 556
18 305 965
5 615 479
6 508 600
6 576 686
836 799
2 843 983
58 312 163

tržby

60 000 000 Kč
50 000 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

45 101 299
983 833
2 130 049
1 154 922
5 033 714
951 813
2 674 442
58 030 073

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

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

40 000 000 Kč
30 000 000 Kč
20 000 000 Kč
10 000 000 Kč
- Kč

tržby
náklady

282 091
Podíl služeb v roce 2017

podíl služeb v roce 2017

Rozvaha - stav k 31. 12. 2017
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stálá aktiva
oběžná aktiva
z toho : zásoby
krátkodobé pohledávky
finanční majetek
přechodné účty aktiv
celkem aktiva

33 071 510
27 529 389
552 161
11 930 284
15 046 943
145 682
60 746 581

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

46 593 918
38 534 782
644 406
7 414 730
282 091
2 603 947
11 266 626
60 746 581
0

služby sociální
prevence
44%

ostatní činnosti
3%

ekonomická
činnost
1%

ošetřovatelská
služba
24%

služby socialní
péče
29%
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Děkujeme všem firmám, podnikatelům i jednotlivým
občanům za podporu naší práce s potřebnými lidmi
v roce 2017.
ADORAH spol. s r. o.
Advokátní společnost Pánek,
Beránek, Melichar v. o. s.
Agrostav akciová společnost
ALFA-Top CZ, s. r. o.
Antonín Špidura
Antonín Tříletý
Autocontrol, s. r. o.
BAPON - ŠTEPON, s. r. o.
COLAS CZ, a.s.
COMON s. r. o.
Česká Spořitelna a.s.
DAFE - PLAST Jihlava s. r. o.
Delices de papa s .r. o.
DELIKOMAT s. r. o.
Dětská ordinace Humpolec s. r. o.
Dobrosev, a. s.
DOUCHA s. r. o.
DUBA - dopravní pásy
EKORY Jihlava, spol. s r. o.
ELEKTROSLUŽBA CZ, s. r. o.
ELZY Počátky, spol. s r. o.
EVA Bystrianská
Eva Jelánková - kadeřnictví
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.
HBH odpady s. r. o.
Helena Pudilová - Studio Helena
Horpo, s. r. o.
Hron Dačice s. r. o.
HS SVÍTIDLA s. r. o.
CHESTERTON ČR s. r. o.
INAPA s. r. o.
Ing. Aleš Adam
Ing. Aleš Uhlíř
Ing. Daniel Sadílek - Salmo
Ing. Dušan Tripal - TRIPET
Ing. Ivan Brzák
Ing. Jan Kelbler
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
IPOS PS s. r. o.
Jana Habrmanová
Jaromír Nováček, Autodoprava
Jaroslav Pokorný Dačice
Jaroslava Hezinová
Jihlavský smíšený pěvecký sbor

Melodie z. s.
JIHOS CZ, s. r. o.
JIPOCAR LOGISTIC s. r. o.
JIPRINT s. r. o.
Josef Kříž Obkladačství
Josef Šimánek - Šikotvar
JUDr. Jana Hronová
JUDr. Jiří Pánek
JUDr. Miloslav Voborník, advokát
JUDr. Stanislav Blažka
Kamila Chocolates s. r. o.
Keramis koupelny s. r. o.
Kešner a Krásl spol.s r. o.
Kontrolní a měrová služba v. o. s.
KOSYKA, a.s.
Kovak, spol. s r. o.
KOVO-ZACH s. r. o.
Kraj Vysočina
KRONOSPAN CR, spol. s r. o.
Lagus s. r. o.
Lékárna U Sv. Anny, s. r. o.
Lenka Náhunková
Lepart s. r. o.
Luboš Vítek
Martin Mareček
MASONITE CZ spol. s r. o.
Medesa s.r.o.
Mgr. Dobroslava Pezlarová
Mgr. Helena Neužilová
Mgr. Martina Kaplánková
Mgr. Roman Fabeš
Miroslav Zejda
MIVOKOR s. r. o.
Modeta Style s. r. o.
MP PLASTIC s. r. o.
Mrazírny Brtnice, a.s.
M-SOFT, spol. s r. o.
MUDr. Hana Lexová
MUDr. Jitka Hrdličková
MUDr. Marie Mácová
MUDr. Marie Urbánková
MUDr. Miluše Kadlecová
MUDr. Nosek, s. r. o.
MUDr. Stanislav Mrvka
MUDr. Tomáš Vaněk
MUDr. Zdobinská Eva s. r. o.
MUDr. Michaela Lejsková
MUSIL spol. s r. o.
MUSILOVÁ s.r. o.
Nadace Charty 77 - Innogy
Energie
NOSTAV, s. r. o.
Obec Dušejov
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 Krčál MONT REAL estetic
Pavel Matýs
Pavel Vopálensky
PENTA JIHLAVA s. r. o.
PETEX Jihlava s. r. o.
Petr Červinka
Petr Kousal
Petr Kuřina
POHASERVIS s. r. o.
POZEMNí STAVBY Jihlava
spol. s r. o.
Raurica - Dent s. r. o.
Restaurace U Hranaté Koule
RICHARD VEVERA - POHŘEBNÍ ÚSTAV
Robinson - ostrov zábavy
ROLLCONTECH s. r. o.
Rozkvět stavební bytové
družstvo
Řeznictví KRATOCHVÍL
SCI s. r. o.
SDZprofin s. r. o.
sedmik s. r. o.
SEGA Jihlava s. r. o.
SENECO spol. s r. o.
SETORA, spol. s r. o.
Stabil Energy 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.
TELEPROG s. r. o.
TERNI s. r. o.
Tesla Jihlava , s. r. o.
TISK - REKLAMA, 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.
Václav Krejčí
Vladimír Houzar - NÁBYTEK
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.
VPL, s. r. o.VPL, s. r. o.Zdeněk Derganz,
Josef Mezera, Zámečnictví
DEZA
Zeller + Gmelin s. r. o.
ZVOZA s. r. o.

děkujeme
za spolupráci

a podporu
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Oblastní charita Jihlava
Tel.: 567 563 671
jihlava@jihlava.charita.cz
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
www.jihlava.charita.cz

číslo účtu: 108383744/0300

