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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Když se ohlížím za uplynulým rokem,
napadají mě dvě slova: radost
a pokora.
Radost z toho, že se nám dílo zdařilo, že
dokážeme rozvíjet naši činnost do stále
nových míst a oblastí. Příkladem toho
jsou dvě nové služby v Lukách
nad Jihlavou, kde jsme ve spolupráci
s městysem Luka a Krajem Vysočina
připravili na zahájení provozu denní
stacionář pro seniory a zdravotně
postižené a nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež. Prvně jmenovaná
služba je zároveň první svého druhu,
provozovaná Oblastní charitou
Jihlava.
Úspěšně jsme ale prošli i jinými
zkouškami – kontrolami využívání
finančních prostředků, které veřejné
od správy i soukromých dárců na náš provoz získáváme, i certifikacemi kvality našich služeb, které zase
odrážejí odbornou stránku a dobrou úroveň námi poskytovaných služeb.
Výše uvedené mě vede k pokoře. Není samozřejmé, aby se jakákoli organizace neustále rozvíjela a rostla
ve své činnosti, ať už v jejím objemu či kvalitě. My tento růst zatím můžeme zažívat, a je to především zásluha
všech našich pracovníků, pro které je práce v Charitě více než jen prostředkem k obživě – je pro ně také
posláním, službou, výrazem jejich lidství a pomoci těm, kteří je potřebují.
Poděkování patří také všem, kteří naši činnost finančně či jinak podporují – Kraji Vysočina, městům a obcím,
dárcům, farnostem a dobrovolníkům.
Je pochopitelné, že jsme se nevyhnuli různým problémům, obtížím a zádrhelům. V takových případech se
člověk i při sebelepší vůli a snaze dostává do úzkých a ztrácí naději, že vše dobře dopadne. A právě to jsou
chvíle, kdy můžeme naše úsilí svěřovat do rukou Toho, který je nad námi, převyšuje nás a vede naše konání
i v situacích, kdy si sami nevíme rady. Jemu patří ta největší chvála a dík za vše dobré, co se nám podařilo
vytvořit.

Mgr. Michal Novotný,
ředitel Oblastní charity Jihlava

„Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!“
(Žalm 138)
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CHARAKTERISTIKA OBLASTNÍ CHARITY JIHLAVA

Poslání Oblastní charity Jihlava
OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA JE PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE, KTERÁ POSKYTUJE POMOC A PODPORU POTŘEBNÝM
LIDEM A JEJICH OKOLÍ. PRACOVNÍCI I DOBROVOLNÍCI KLADOU DŮRAZ NA LIDSKOU DŮSTOJNOST A DUCHOVNÍ
HODNOTU KAŽDÉHO ČLOVĚKA. USILUJÍ O ZMĚNU POSTOJŮ LIDÍ VEDOUCÍ KE ZVYŠOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ
SOUDRŽNOSTI.

Charakteristika organizace
Oblastní charita Jihlava je církevní právnická osoba.
Oblastní charita Jihlava je jednou z 10 charit brněnské diecéze.
Působnost - Kraj Vysočina
Počet zaměstnanců v r. 2015 - 108
Rozpočet organizace - 49 924 747 Kč

Mapa působnosti
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CHARAKTERISTIKA OBLASTNÍ CHARITY JIHLAVA

Organizační struktura

Kontakt

Ředitel Oblastní charity Jihlava
• Zástupce ředitele pro oblast služeb sociální péče
- Vedoucí a pracovníci služeb sociální péče
• Zástupce ředitele pro oblast služeb sociální prevence
- Vedoucí a pracovníci služeb sociální prevence
• Vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
- Pracovníci Charitní ošetřovatelské služby
• Vedoucí správního úseku, hlavní ekonom
- Pracovníci správy organizace
• Farní charity

Diecézní charita Brno
Oblastní charita Jihlava
Jakubské náměstí 2,
586 01 Jihlava
Tel. +420 567 563 671
jihlava@jihlava.charita.cz
č. ú. 108383744/0300 (ČSOB Jihlava)
IČO 44990260, DIČ CZ44990260

Vedení Oblastní charity Jihlava

Správa Oblastní charity Jihlava

• Zástupce ředitele pro služby sociální péče:
Bc. Zdislava Součková
• Zástupce ředitele pro služby sociální prevence:
Mgr. Zuzana Fialová
• Vrchní sestra: Alena Hawerlandová
• Hlavní ekonom: Petr Šíma
• Vedoucí správního úseku: Ing. Hana Fexová

Zaměstnanci v r. 2015
Jitka Munduchová (asistentka sekretariátu,
personalistka), Petr Šíma ml. (ekonom - rozpočtář),
Ing. Milada Šímová (hlavní účetní), Věra Krčálová
(účetní), Martina Leškovová, DiS. (účetní), Ladislav
Růžička (správce majetku), Zdeněk Kousal
(fundraiser), Mgr. Radka Běhalová (pracovník
vztahů s veřejností/pastorační asistentka)

Den Charity 2015 na Masarykově náměstí v Jihlavě
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání
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 je náplní naší práce
profesionální ošetřovatelské služby
poskytované kvalifikovanými zdravotními sestrami,
které jsou oprávněny k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu v oboru
všeobecná sestra
ź spolupráce s ošetřujícími lékaři
ź spolupráce s rodinou pacienta
ź celoživotní profesní vzdělávání zdravotních sester
ź
ź

Pro koho ji děláme
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

zdravotní sestra pacientovi aplikuje injekci

Zhodnocení roku 2015
Zdravotní sestry během roku poskytly odbornou péči
1073 pacientům.
Poskytované služby
• aplikace inzulínů, injekcí
ź aplikace infuzí, parenterální výživy včetně aplikace
do portů
ź odběry krve, moče a jiného biologického materiálu
ź ošetření stomií
ź ošetření permanentních katetrů
ź převazy a ošetření pooperačních, chronických ran
ź provádění asistované peritoneální dialýzy
ź měření a kontrola fyziologických funkcí
ź ošetřovatelská rehabilitace
ź péče o diabetiky, edukační činnost
ź péče o pacienty v terminálním stavu
ź další ošetřovatelské výkony dle kompetence sester
a ordinace ošetřujícího lékaře
ź půjčování kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek

Statistika roku 2015
počet pacientů 1073
počet návštěv 46 435
počet výkonů 89 900
přepočtený počet pracovníků - 21,67
pozpočet služby - 12 249 508 Kč

ź
ź
ź
ź
ź

Zaměstnanci v roce 2015
Alena Hawerlandová, Ladislava Vébrová, Jaroslava
Jelínková, Petra Pechová, Lenka Moudrá, Marcela
Trojanová, Anežka Šafránková, Martina Vanková, Nikola
Kumštárová, Zuzana Zavadilová, Ivana Plešková,
Vladimíra Paulová, Martina Dvořáková, Eliška Saláková,
Naděžda Chloupková, Monika Brychtová, Mgr. Kateřina
Adamová, Tereza Matějíčková, Alena Horká, Monika
Pospíchalová, Jana Kačerová, Ilona Kőrberová, Alena
Freibauerová, Jitka Kratochvílová, Eliška Krebsová, Eva
Tomanová, Milada Pruknarová, Růžena Varhaníková,
Dagmar Plevanová, Veronika Jarolímková, Lidmila
Kůrková, Jana Vušková, Veronika Blažková, Marie
Plíhalová, Vopravilová Lidmila

?

Otázka pro vedoucí služby Alenu Hawerlandovou – Co je podle Vás
nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
Domácí zdravotní péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví,
navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nemocného
člověka. Nejpodstatnější je při poskytování našich služeb kvalitní personální
a materiální vybavení služby. Díky tomu lze nemocným opravdu poskytovat
hodnotné služby a zkvalitnit jejich život.
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Kontakt
Alena Hawerlandová
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
Tel. 567 563 675, mobil 736 523 637
alena.hawerlandova@jihlava.charita.cz

CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Poslání
Posláním charitních pečovatelských služeb 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 ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost
uživatelů a možnosti služby, v domácnostech uživatelů.
Co je náplní naší práce
• podpora uživatelů v soběstačnosti a samostatnosti
• pomoc v oblastech hygieny, stravování, udržení chodu domácnosti
• dovoz teplého oběda
• zajištění nákupů, pochůzek, vyřizování náležitostí s úřady
• základní sociální poradenství a zprostředkování praktických
informací
• pomoc a poradenství rodině a blízkým osobám uživatelů
• aktivizace uživatelů, podpora společných setkání, podpora
účasti v zájmových programech
• tvorba a vedení volnočasových zájmových programů pro uživatele
(oslavy svátků a významných jubileí, ruční práce apod.)

Pro koho ji děláme
• senioři
• lidé s dlouhodobými zdravotními problémy
• osoby se zdravotním postižením
Služba je poskytována v domech s pečovatelskou službou v jednotlivých obcích a zároveň i v domácnostech
uživatelů žijících v obcích. Spolupracujeme s vedením jednotlivých obcí, praktickými lékaři a ostatními sociálními
službami v regionu. V roce 2015 jsme působili v obcích Kamenice, Kostelec, Luka nad Jihlavou, Nová Říše, Telč
a v jejich okolí.

Charitní pečovatelská služba Kamenice
Statistika roku 2015
• počet uživatelů 60
• počet poskytnutých úkonů 3250
• počet hodin poskytnuté péče 1265
• počet rozvezených obědů 6125
• množství vypraného prádla 220
• přepočtený počet pracovníků - 3,9
• rozpočet služby - 1 537 011 Kč
Zhodnocení roku 2015
Služba byla poskytována uživatelům z Kamenice,
Kameničky, Vržanova, Řehořova a Věžnic, kteří
potřebovali pomoc s péčí o svou vlastní osobu a o domácnost a díky svému věku, nemoci nebo zdravotnímu
postižení jsou odkázáni na pomoc druhé osoby.
U některých uživatelů došlo k rozšíření služeb, a to tak,
aby nemuseli odcházet do nemocnice nebo do jiného pobytového zařízení. Mnozí díky naší službě mohli být doma
až do konce svého života. Součástí služby bylo i základní sociální poradenství. Jedná se o poskytování informací o
možnosti čerpání sociálních dávek, či možnosti využití dalších sociálních služeb. V lednu a prosinci 2015 se konaly
dvě benefiční akce na podporu činnosti Charitní pečovatelské služby Kamenice.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Zaměstnanci v roce 2015
Bc. Zdislava Součková, Lucie Nováčková, Michaela Mutlová, Ľubomíra Pojmanová

?

Otázka pro vedoucí služby Zdislavu Součkovou – Co je podle Vás
nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
Jako nejpodstatnější vnímám práci svých kolegyň, které svou práci dělají
skvěle. Jsou velmi empatické, dokáží se velmi dobře vcítit do situace našich
uživatelů, hledají způsoby jak jim pomoci v jejich obtížné sociální situaci a díky
tomu, si myslím, je naše práce uživateli i jejich rodinnými příslušníky
hodnocena pozitivně.

Kontakt
vedoucí - Bc. Zdislava Součková
588 23 Kamenice 481
Tel. 736 523 654
chps.kamenice@jihlava.charita.cz

Charitní pečovatelská služba Luka nad Jihlavou
Statistika roku 2015
• počet uživatelů 81
• počet poskytnutých úkonů 13 500 návštěv
uživatelů za účelem poskytování úkonů
• počet hodin poskytnuté péče 5916 hodin
• počet rozvezených obědů 6374 obědů
• množství vypraného prádla 450 kg
• přepočtený počet pracovníků - 5,31
• rozpočet služby - 1 942 471 Kč
Zhodnocení roku 2015
Rok 2015 byl pro nás a některé naše klienty významný
z důvodu rozsáhlé rekonstrukce domu s pečovatelskou
službou. Práce začaly 1. května a trvaly téměř do konce
září. V rámci rekonstrukce byla vyměněna všechna
okna, postavila se nová sedlová střecha, budova byla
zateplena a získala tak novou fasádu a díky úplně jiné
střeše vlastně i nový vzhled. Ráda bych poděkovala pečovatelkám, protože hlavně jejich zásluhou rekonstrukce
nijak neovlivnila chod pečovatelské služby a za jejich pomoc našim uživatelům rekonstrukci zvládnout. Významná
pro službu byla změna personální, kdy jsme naštěstí našly ihned adekvátní náhradu, takže chod služby nebyl nijak
ovlivněn. Koncem loňského roku jsme také přivítaly v pečovatelském domě hodně nových nájemníků a ohlasy
na naši péči jsou pozitivní, tak doufám, že tomu bude tak i nadále jako doposud u všech našich uživatelů.

Zaměstnanci v roce 2015
Miroslava Blažková, Ivana Vrzalová, Helena Široká, Alena Löflerová, Iva Honsová, Marcela Kovandová, Mgr. Lenka
Hofbauerová

?

Otázka pro vedoucí služby Lenku Hofbauerovou – Co je podle Vás
nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
Za nejpodstatnější považuji schopnost vcítit se do životních situací uživatelů
nebo i jejich rodin tak, abychom je uměli podpořit a pomohli jim vnímat život
pozitivněji. V dnešní době je výkon pomáhajících profesí čím dál těžší, a proto
všem, kteří se tomuto povolání - možná už poslání - věnují náleží veliký obdiv
a poděkování.
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Kontakt
vedoucí - Mgr. Lenka Hofbauerová
Nová 730, 588 22 Luka nad Jihlavou
Tel. 567 219 587, 736 523 658
chps.luka@jihlava.charita.cz

CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Charitní pečovatelská služba Nová Říše
Statistika roku 2015
• počet uživatelů 44
• počet poskytnutých úkonů 7383
• počet hodin poskytnuté péče 631
• počet rozvezených obědů 4215
• množství vypraného prádla 197kg
• přepočtený počet pracovníků - 2,14
• rozpočet služby - 907 891 Kč
Zhodnocení roku 2015
Charitní pečovatelská služba Nová Říše v roce 2015
poskytovala základní služby potřebným seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům v obci Nová Říše,
zajížděla však i do obcí Bohuslavice, Bohusoudov,
Červený Hrádek, Krasonice, Dolní Vilímeč, Rozseč, Stará
Říše, Vystrčenovice. Nejčastěji byla využívaná služba dovozu oběda. Službu zdravotní pedikúry využívali obyvatelé
nejen z výše uvedených obcí, ale i Jindřichovic, Sedlatic a Zdeňkova. Součástí poskytovaných služeb bylo
i zapůjčování invalidního vozíku, polohovacího lůžka, toaletního křesla a chodítka. Do jedné rodiny jsme nabídli
kontakt na hospicovou péči. Středisko se zapojilo do Národní potravinové sbírky 2015 a po konzultaci se sociálními
pracovnicemi ÚP Telč jsme rozdali trvanlivé potraviny do čtyř domácností ve čtyřech obcích. Tři domácnosti byly
s malými dětmi.
Zaměstnanci v roce 2015
Marie Krajíčková, Jiřina Hustáková, Aneta Mácová, Eva Blechová

?

Otázka pro vedoucí služby Marii Krajíčkovou – Co je podle Vás
nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
Za nejpodstatnější považuji pohled na naši službu přímo od uživatelů a jejich
rodin. To jak nás vidí a jak přijímají naši službu. Zároveň je však důležité i to,
jak nás posuzují občané obcí, kam zajíždíme a zda nás vnímají, jako potřebnou
službu i zastupitelé obcí.

Charitní pečovatelská služba Kostelec
Statistika roku 2015
• počet uživatelů - celkem 49, v jednotlivých
měsících 29-32 aktivních uživatelů
• počet poskytnutých úkonů 9140
• počet hodin poskytnuté péče 1847
• počet rozvezených obědů 3603
• přepočtený počet pracovníků - 3,45
• rozpočet služby - 1 399 749 Kč
Zhodnocení roku 2015
Rok 2015 byl pro naši službu dobrým rokem. Služba je nyní
personálně stabilní – jsou obsazeny všechny 3 pracovní
pozice: vedoucí služby, pečovatelka – pedikérka,
pečovatelka.
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Kontakt
vedoucí - Marie Krajíčková
U Kláštera 2, 588 65Nová Říše
Tel. 730 571 165, 736 523 642
chps.novarise@jihlava.charita.cz

CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Oslavili jsme již 10 let působení Charitní pečovatelské služby v Kostelci.
Zaměstnanci v roce 2015
Bc. Eva Rosová, Markéta Böhmová, Jitka Vašíčková, Simona Raichlová

?

Otázka pro vedoucí služby Evu Rosovou – Co je podle Vás nejpodstatnější
při poskytování Vaší služby?
Nejpodstatnější je snaha porozumět lidem – uživatelům služby, jejich způsobu
života a jejich potřebám. Snažit se jim pomoci tak, jak potřebují oni sami,
vycházet z jejich požadavků, nesnažit se je přizpůsobit své představě.

Kontakt
vedoucí - Bc. Eva Rosová
Kostelec 101, 588 61 Kostelec
Tel. 730 571 166, 736 523 632
chps.kostelec@jihlava.charita.cz

Charitní pečovatelská služba Telč
Statistika roku 2015
• počet uživatelů 113
• počet poskytnutých úkonů 13 161
• počet hodin poskytnuté péče 2473
• počet rozvezených obědů 10 533
• množství vypraného prádla 635
• přepočtený počet pracovníků - 5,91
• rozpočet služby - 2 407 558 Kč
Zhodnocení roku 2015
Charitní pečovatelská služba Telč poskytovala v roce
2015 pečovatelskou službu seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním v Telči, Borovné, Mrákotíně,
Nevcehli a Slaviboři. V uplynulém roce se naše služba
společně s Městem Telč a ostatními poskytovateli
sociálních služeb v Telči zapojila do projektu „Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří“. Projekt byl podpořen Krajem
Vysočina z grantového programu Fondu Vysočiny „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014“.
Součástí projektu byl Telčský veletrh sociálních služeb, na kterém jsme mohli představit naši službu. Byli jsme rádi, že
jsme zde mohli rovněž prezentovat výrobky z naší terapeutické dílny, jež vyrobily obyvatelky Domu s pečovatelskou
službou. Během prázdninových měsíců probíhala celková rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou, výměna
oken a zateplení budovy.
Zaměstnanci v roce 2015
Irena Pejšová, Helena Novoveská, Věra Pátková, Pavlína Novoveská, Dagmar Bustová, Aleš Pátek, Marie
Bačáková, Petra Dorotková, Jarmila Chalupová, Ludmila Cejnková

?

Otázka pro vedoucí služby Irenu Pejšovou – Co je podle Vás nejpodstatnější
při poskytování Vaší služby?
Pravidla, která platí v sociální službě, všichni pracovníci respektují a snaží se je
co nejlépe dodržovat a realizovat v praxi. Důležitá pro službu a její kvalitu je
však osoba pracovníka sociální služby. Na tomto člověku závisí, jakou prestiž
bude poskytovaná služba mít. Záleží na tom, jaký člověk je. Pokud má práci,
kterou vykonává, skutečně rád, projeví se to nejenom na kvalitě poskytované
služby, ale i v přátelských vztazích pracovního týmů, který je následně
schopen odvádět kvalitní práci ke spokojenosti svých klientů.
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Kontakt
vedoucí - Bc. Irena Pejšová
Špitální 611, 588 56 Telč
Tel. 730 571 167, 736 523 657
chps.telc@jihlava.charita.cz

SLUŽBY CHARITY V DAČICÍCH

Osobní asistence Dačice
Statistika roku 2015
• počet uživatelů 9
• počet poskytnuté asistence v hodinách 880
• kapacita služby 3
• přepočtený počet pracovníků - 1
• rozpočet služby - 508 351 Kč
Co je náplní naší práce
Osobní asistence chrání důstojnost uživatelů a klade
důraz na individuální přístup. Práce s uživateli se
zaměřuje na posílení zdravé stránky a vedení k co
největší míře samostatnosti uživatele. Zahrnuje například
pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
Poskytované služby jsou v souladu se Zákonem
č.108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou MPSV
č.505/2006 Sb.
Pro koho ji děláme
Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
chronického onemocnění, nebo vysokého věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Osobní asistence je
určena osobám se zdravotním postižením od šesti let věku a seniorům z Dačic a spádových obcí.

Zhodnocení roku 2015
Osobní asistence jako terénní sociální služba, byla v roce 2015 poskytována 5 dní v týdnu osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby byly
poskytovány dětem, mládeži, při doprovodech do školy a ve školní družině. Službu využili také senioři při zajišťování
chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Jednalo se o seniory s trvalým
pobytem na území města Dačice, včetně místních částí. Za pomoci osobního asistenta uživatelé zvládali ty úkony,
které by dělali sami, kdyby neměli zdravotní postižení.

Zaměstnanci v roce 2015
Bc. Pavlína Hořáková, Lenka Holcová, Eva Jahodová, Lenka Pařilová

?

Otázka pro vedoucí služby Pavlínu Hořákovou – Co je podle Vás
nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
Nejpodstatnější? Napadá mne více věcí, bez kterých by tato služba nebyla
reálná. Ráda bych především zmínila individuální přístup asistentek k uživatelům služby. Podstatné je poskytnout službu podle momentální potřeby daného
uživatele. Je to někdy velice náročné, ale podle mne je individuální přístup velice
důležitý.
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Kontakt
vedoucí - Bc. Pavlína Hořáková
Masarykova 295 /I, 380 01 Dačice
Tel. 736 523 633

SLUŽBY CHARITY V DAČICÍCH

Mateřské centrum Dačice
Statistika roku 2015
• návštěvnost programů Mateřského centra
71 rodičů
• pravidelné společné setkávání navštívilo
412 maminek a 474 dětí
• počet dobrovolníků 2
• přepočtený počet pracovníků - 0,6
• rozpočet služby - 210 567 Kč
Co je náplní naší práce
Mateřské centrum Dačice bylo navštěvovaným
centrem, které fungovalo 7 let. Potřebnost činnosti
Mateřského centra jsme vnímali nejen ve vzdělávání
rodičů, ale i v prevenci proti negativním a patologickým
jevům v rodinách. Podporovali jsme rodiče formou
vzdělávacích a tréninkových aktivit, které posilují
rodičovské kompetence a napomáhají fungování rodiny. Smyslem mateřského centra bylo především umožnit
rodičům s dětmi se společně setkávat, navazovat nové kontakty a realizovat různé aktivity s dětmi.

Pro koho ji děláme
Cílová skupina: rodiny s dětmi, matky a otcové na mateřské či rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři,
prarodiče. Děti se účastnily nabízených aktivit pouze v případě doprovodných služeb.
Zhodnocení roku 2015
Přínosem projektu byla dostupnost pro rodiny. Přicházeli sem místní obyvatelé, ale také rodiny z okolních obcí.
Služba byla poskytována zdarma.
Pro rodiny s dětmi, které do Mateřského centra začaly chodit, bylo centrum nejen zdrojem informací a podpory
odborníků, ale i místem k navazování nových vztahů, přátelství a možnost začlenění se do občanské společnosti.
Pravidelné setkávání rodičů s dětmi obohatilo společné tvoření, zpívání apod.
K 1. 1. 2016 byla tato služba ukončena.
Zaměstnanci v roce 2015
Lenka Holcová, Bc. Pavlína Hořáková, dobrovolnice Stela Holcová

?

Otázka pro vedoucí služby Lenku Holcovou – Co je podle Vás nejpodstatnější
při poskytování Vaší služby?
Nejpodstatnější bylo asi to, že maminky měly místo, kde se mohly scházet, měly
zde své zázemí a svojí partičku. A to stačilo k tomu, aby pravidelně chodily
a těšily se na další setkání.
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Kontakt
vedoucí - Lenka Holcová
Masarykova 295 / I,
380 01 Dačice
Tel. 736 523 633
lenka.holcova@jihlava.charita.cz

SLUŽBY CHARITY V DAČICÍCH

Šatník Dačice
Statistika roku 2015
• počet dobrovolníků 5
• přepočtený počet pracovníků - 0,17
• rozpočet služby - 146 547 Kč

Zaměstnanci v roce 2015
Lenka Holcová, Bc. Pavlína Hořáková, Anna
Doležalová, Marie Šedová, Jarmila Malíková, Marie
Javůrková, Věra Svobodová

Shrnutí činnosti v roce 2015
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. Díky
třídění vybraných věcí, je v Šatníku poskytnuta pomoc
mnoha potřebným lidem z Dačic a okolí. Naše služby
využívají lidé v akutní hmotné nouzi, včetně lidí, které
postihla mimořádná situace, rodiny s dětmi a lidé
bez domova. Sběrem ošacení není zásobený jen místní
Šatník, ale i Sběr šatstva v Jihlavě. Je to tedy 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.
Návštěvníci zde také mohou využít příjemného prostředí k odpočinku.

Otázka pro vedoucí služby Lenku Holcovou – Co je podle Vás nejpodstatnější
při poskytování Vaší služby?
Jsme rádi, že můžeme pomoci sociálně slabším rodinám. Víme, že lidé jsou
za naší službu rádi, a když přijdou, vždy si dobře vyberou a rádi se vrací.

?
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Kontakt
vedoucí - Lenka Holcová
Antonínská 85, 380 01 Dačice
Tel. 736 523 633
lenka.holcova@jihlava.charita.cz

Bárka
Charitní domácí hospicová péče Jihlava

BÁRKA-Charitní domácí hospicová péče Jihlava
Poslání služby
Posláním Domácí hospicové péče v regionu Jihlava je zachovat kvalitu života nemocným v terminální fázi života,
popř. umožnit jim důstojně umírat v domácím prostředí v kruhu svých blízkých. Doprovázení pozůstalých v těžkém
období truchlení, pomoc při zařizování potřebných záležitostí týkajících se rozloučení se zemřelým a podpora
v návratu do běžného života.
Základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při oblékání a vysvlékání včetně speciálních
pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pro imobilní osoby, pomoc při chůzi
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu - pomoc při běžných úkonech osobní
hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla,pomoc
při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,
jednoduché ošetřovatelské úkony
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - základní sociální
poradenství, poskytování informací, pomoc při vyřizování státních dávek, pozůstalostních důchodů, pomoc
při vyřizování úředních záležitostí
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - edukace v oblasti hospicové péče, péče o nemocného, nácvik
sebeobslužných činností, komunikační dovednosti
• doprovázení pacienta a jeho rodiny v průběhu nemoci i po úmrtí pacienta - návštěvy v rodině, zjišťování potřeb,
posuzování a pomoc při řešení sociálních problémů, podporování vztahů důvěry mezi pacientem, rodinou
a pracovníky hospicové péče, pomoc při zajištění pohřbu, podpora pozůstalých v období truchlení dle jejich
přání a potřeb
• ošetřovatelská služba - po propuštění ze zdravotnického zařízení zdravotní sestry stabilizují pacienta v jeho
domácím prostředí, pečují o dekubity, ošetřují rány související se základní diagnózou, pečují o žilní vstupy
a centrální katetry
• lékařská služba - ve spolupráci s lékařem monitorujeme bolesti, léčíme bolesti, monitorujeme symptomy
a syndromy pokročilých onemocnění
• psychologická pomoc - v případě potřeby zajišťujeme odbornou psychologickou pomoc, předáváme kontakt
na psychologa, umožňujeme návštěvy a konzultace s psychologem
• duchovní péče - na základě přání pacienta nebo jeho rodiny umožňujeme kontakt s duchovními jejich vlastní
náboženské víry či s jejich náboženskými komunitami
• půjčování zdravotnických kompenzačních pomůcek - pomoc při výběru a zapůjčení nutných zdravotnických
pomůcek
• pečovatelská služba - zajištění péče o pacienta v nepřítomnosti pečující osoby, pečovatelské úkony
• pořádání přednášek, besed pro veřejnost a setkání pozůstalých
Cílová skupina
Pacient: Domácí hospicová péče je určena těžce nevyléčitelně nemocnému v jeho posledních dnech a týdnech
života (terminální fáze). Pacient byl lékařem seznámen se svým zdravotním stavem a přiměřeně svým možnostem
porozuměl závažnosti a prognóze své nemoci. Pacient si přeje péči v domácím prostředí a souhlasí s principy
domácí hospicové péče.
Blízké osoby pacienta: Rodina, příbuzní pacienta a další klíčové osoby jsou zahrnuti do služby poskytování péče
na jedné straně jako spolupracovníci, kteří mají v poslední části pacientova života nezastupitelnou úlohu, na druhé
straně jako objekt péče, protože jsou blízkostí smrti pacienta více či méně zasaženi. Poslední dny a týdny života
jejich blízkého jsou namáhavé fyzicky i psychicky. Tyto osoby jsou informováni se svolením pacienta o jeho
zdravotním stavu a přiměřeně svým možnostem porozumí závažnosti a prognóze jeho nemoci. Souhlasí s principy
domácí hospicové péče a mezi pacientovými blízkými je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost
za péči o pacienta.
Pozůstalí: Blízké osoby pacienta, který je již po smrti.
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Bárka
Charitní domácí hospicová péče Jihlava

Statistika roku 2015
• Počet uživatelů: přímá péče 59 klientů
• Přepočtený počet pracovníků - 2,95
• Rozpočet služby - 1 802 785 Kč
Zhodnocení roku 2015
Podařilo se nám získat finanční dotaci na vzdělávání
z Výboru dobré vůle, Nadace Olgy Havlové. Rozšířili jsme
tým o zdravotní sestry a pracovníky v sociálních
službách. Uskutečnili jsme vzpomínkové setkání pro
pozůstalé (jaro, podzim). Uspořádali jsme panelovou
diskuzi na téma: Role lékaře v domácí hospicové.
Proběhla tradiční sbírková a osvětová akce Koláč
pro hospic, jehož výtěžek byl 8 378 Kč. Všem dárcům
i sponzorům patří velký dík! Tým Bárky se zúčastnil
duchovní obnovy ve Vranově u Brna.
Zaměstnanci v roce 2015
Jana Sochorová, Bc. Markéta Brestovská, Vladimíra Paulová, Veronika Blažková, Terezie Málková, Mgr. Radka
Běhalová, PhDr. Ludmila Novotná, MUDr. Jaša Petr, Zuzana Kunčová, Veronika Slámová, Kateřina Peňázová

?

Otázka pro vedoucí služby Janu Sochorovou – Co je podle Vás nejpodstatnější
při poskytování Vaší služby?
Lidský přístup, pokora, empatie, trpělivost a vnímání člověka v jeho jedinečnosti. Umění přijmout
pečující rodinu s respektem a úctou, i když se jejich vnímání smrtelnosti liší od vnímání našeho.
Přijetí smrti jako součásti života. Uvědomění si, že práce v hospici je radostná práce
na smutném poli.
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Kontakt
vedoucí - Jana Sochorová
Jakubské náměstí 2,
58601 Jihlava,
Tel. 739 389 524
dhp@jihlava.charita.cz

Adapta Jihlava
Odlehčovací služba

Poslání
Posláním odlehčovací služby je poskytování podpory těm, kteří se nepřetržitě starají a pečují o osoby, jež mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí a zároveň vytvořit pro uživatele podnětné prostředí k udržení či rozvoji jejich
schopností a dovedností.
Co je náplní naší práce
• poskytování základních činností odlehčovací
služby dle zákona 108/2006, §44
• umožnit uživatelům služby po dobu nepřítomnosti pečující osoby zvládat pobyt buď v přirozeném domácím prostředí, nebo mimo
domov
• překonávat a zmírňovat překážky plynoucí
ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší
možné míře rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti
Pro koho ji děláme
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby s tělesným postižením
• Osoby s kombinovaným postižením

Zhodnocení roku 2015
Každý rok je pro nás výzva, jak našim
uživatelům nabídnout zajímavé akce i aktivity,
které vychází z jejich cílů a potřeb. Tento rok
byl pro nás pestrý na akce i aktivity pro naše
uživatele. Zpětné vazby od uživatelů i jejich
rodičů nasvědčují tomu, že akce byly úspěšné.
Uživatelé si mohli vybrat z těchto:
„Adapťácký“ karneval, Knihobraní, Soutěživé

klání čarodějnic a čarodějů, Sportovní den, Výlet do Jindřichova
Hradce s prohlídkou Zpívající fontány, výlet na farmu
do Rohozné, Kvízování s Adaptou, Čertovská šou a spousta
dalších aktivit. V červnu jsme pořádali již II. ročník Květinového
dne v Rohozné, jehož se zúčastnili jak uživatelé, tak i rodiče.
Všechny tyto aktivity pod heslem „Všude je nám spolu dobře“,
byly provázeny dobrou náladou, šťastnými úsměvy i vlastní
kreativitou všech zúčastněných. Zakončením roku byla Vánoční
besídka, která se konala v prostorách Divadelního klubu
Horáckého divadla v Jihlavě. Překvapením pro rodiče i přátele
Adapty bylo divadelní představení našich uživatelů pod názvem
Vánoce, Vánoce přicházejí. Pro velký úspěch i na přání uživatelů, budeme v této aktivitě pokračovat. V průběhu roku došlo
k navýšení počtu uživatelů a i k menším personálním změnám.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nás podporují,
děkujeme za pomoc i přízeň. Velmi si toho vážíme.
Zaměstnanci v roce 2015
Bc. Jana Nagyová, Lenka Pojezná, Jana Nagyová, Bc. Radka
Bláhová, Jaroslava Hobzová, Radka Bartošová, Michal Sopko,
Adéla Záhorská, Martin Lichtenberg
Statistika roku 2015
• Počet uživatelů 38
• Počet intervencí 4 256
• Kapacita /okamžitá/ 5
• Přepočtený počet pracovníků - 4,18
• Rozpočet služby - 1 887 889 Kč

Otázka pro vedoucí služby Janu Nagyovou – Co je podle Vás nejpodstatnější
při poskytování Vaší služby?
Podle mě je nejdůležitější rovnocenný přístup a respekt k uživateli.

?
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Kontakt
vedoucí – Bc. Jana Nagyová
Mahenova 16 , 586 01 Jihlava
Tel. 733 755 995
adapta@jihlava.charita.cz

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Centrum primární prevence Vrakbar,
Pohádková školička

Poslání
Formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících mateřských školách (MŠ), základních školách (ZŠ) a středních školách (SŠ) v okresech Jihlava a Pelhřimov,
v Kraji Vysočina.
Co je náplní naší práce
Realizujeme programy, které se zaměřují na předcházení projevům rizikového chování (užívání návykových
látek, šikana, agresivita, rasismus a netolerance,
kyberšikana, sprejerství, rizikové sexuální chování,
závislost na PC atd.). S dětmi pracujeme interaktivní
formou s využitím metod zážitkové pedagogiky, každé
téma je pestrou mozaikou her, technik, výtvarných dílen,
hraní rolí, diskusí a reflexí. Vedeme děti k utváření
vlastního názoru a k odpovědnosti. Školám a učitelům
nabízíme konzultaci a poradenství, usilujeme o spolupráci založené na partnerském přístupu.
Pro koho ji děláme
• předškoláci z MŠ a 1. stup. ZŠ se u nás ocitají v preventivní pohádce „Pohádková školička“
• s dětmi na 2. stupni ZŠ pracujeme dlouhodobě, pravidelně se setkáváme se třídou 2x ročně po celou dobu
školní docházky
• spolupracujeme se školami, se školními metodiky
prevence a s třídními učiteli

Zhodnocení roku 2015
V roce 2015 pokračovaly personální obměny
pracovního týmu, na podzim došlo také k jeho rozšíření.
V souběhu s personálními změnami však stále zůstala
zachována odbornost, profesionalita a stabilita jako
základní podmínka kvalitní práce. Z regionu Pelhřimov
nás oslovily dvě nové školy (ZŠ Senožaty, ZŠ Olešná),
pokračovali jsme tak v rozšíření služeb v této oblasti.
Navázali jsme užší spolupráci se Střediskem výchovné
péče Jihlava a s PaedDr. Martínkem z Pedagogicko
psychologické poradny Pelhřimov. Neustále se snažíme
rozvíjet a prohlubovat spolupráci se školami. Od září
2015 jsme začali nově posílat písemné zprávy z průběhu
programu třídnímu učiteli a školnímu metodikovi
prevence. Dalším novým prvkem se stal dopis pro třídní
učitele, kteří absolvují program s třídou poprvé.
Od září 2015 jsme byli nuceni navýšit cenu u programů
mimo prostory Centra v rámci regionu Jihlava. Byli jsme
podpořeni Krajem Vysočina, Magistrátem města
Jihlavy, MŠMT a dalšími sponzory.
Uskutečnili jsme setkání školních metodiků prevence,
kterého se zúčastnila Mgr. Florianová ze Střediska
výchovné péče Jihlava a Ing. Šmíd z Portusu
Prachatice. Zúčastnili jsme se několika vzdělávacích
aktivit v oblasti primární prevence, např. kurzu „Jak
zvládnout problémovou třídu“, stáže v zařízení Portus
Prachatice, pracovního setkání poskytovatelů primární
prevence v Kraji Vysočina s tématem „Emoce
na programech“ ad.

Statistika roku 2015
Pohádková školička
• MŠ – 7 bloků, 7 hodin, 131 uživatelů
• 1. stupeň ZŠ – 140 bloků, 306 vyuč. hodin,
2 920 uživatelů
Centrum primární prevence Vrakbar
• 2. stupeň ZŠ a SŠ v okrese Jihlava – 157 bloků,
471 vyuč. hod., 3181 uživatelů
• 2. stupeň ZŠ v okrese Pelhřimov – 57 bloků,
171 vyuč. hodin, 1 194 uživatelů
Konzultace učitelům – 352 konzultací
• Přepočtený počet pracovníků - 3,72
• Rozpočet služby - 1 273 718 Kč
Zaměstnanci v roce 2015
Mgr. Romana Kubů, Bc. Ilona Tomková, Bc. Jiří Marek,
Mgr. Zuzana Mach, Mgr. Jan Tkadleček, Milan Řezníček,
Lucie Moravcová, Eliška Králíková, Josef Novotný,
Mgr. Ivana Balatá, Bc. Martina Tomčáková, Mgr. Pavlína
Kolářová

?

Otázka pro vedoucí služby Romanu Kubů – Co je podle Vás nejpodstatnější
při poskytování Vaší služby?
Jako důležité vnímám přesvědčení, že poskytovaná služba a práce má smysl, snahu
neustále se učit a pracovat na sobě, mít nehodnotící a otevřený přístup k dětem, být
empatický, kreativní a zodpovědný.
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Kontakt
vedoucí - Romana Kubů
Sídliště U Pivovaru, 586 01 Jihlava
Tel. 567 304 802, 736 523 660
vrakbar@jihlava.charita.cz

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Centrum U Větrníku

Poslání
Minimalizace potencionálních 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.
V zařízení jsou poskytovány kvalitní, komplexní a odborné sociální služby v oblasti sekundární a terciální protidrogové prevence vycházející z individuálních potřeb uživatelů služeb v nízkoprahovém zařízení, jež jsou zaměřeny na
vznik pozitivních změn v životě uživatelů a jejich udržení.
Co je náplní naší práce
Poskytování kvalitních, komplexních a odborných
sociálních služeb v oblasti sekundární a terciální
prevence.
Poskytované služby: kontaktní práce, streetwork,
výměnný program, sociální a odborné poradenství,
terapie pro těhotné uživatelky a matky po porodu,
telefonické a internetové poradenství, testování
infekčních onemocnění (HIV, VHC, VHB, Syfilis), práce
s motivací, podpora v abstinenci, základní zdravotní
ošetření, přednášková činnost a mapování drogové
scény v Kraji Vysočina.
Zhodnocení roku 2015
V roce 2015 jsme zaznamenali výrazné zvýšení počtu
všech typů testů na infekční onemocnění (VHC, VHB,
HIV, Syfilis). Zvýšení souvisí do určité míry také s pokračováním zavedených testovacích měsíců, ve kterých
cíleně motivujeme klienty k přetestování. K tomuto
zvýšení došlo také z toho důvodu, že jsme se v roce 2015
znovu zapojili do Evropského týdne testování na HIV.
To znamená, že jsme v týdnu tomu určeném testovali
nejen své klienty, ale měli jsme tuto možnost přístupnou
i pro blízké našich klientů a pro širokou veřejnost.
Novinkou letošního roku je spolupráce s výchovným
ústavem v Janštejně, kde pravidelně 1x za 3 týdny
probíhají harm reduction skupiny, jež vedou 2
pracovníci našeho zařízení. Z těchto skupin vzešly i tři
individuální případové práce, na které klientky dojíždí
do kontaktního centra. V předešlém roce zavedenou
pobídkovou terapii (contingency management)
pro těhotné uživatelky jsme se po zkušenosti rozhodli
rozšířit i na dobu bezprostředně po porodu (dle
individuálních potřeb uživatelky). Důvodem byla
především potřebnost další návazné péče, která zde
chybí, a potřeba uživatelky řešit vyvstalé problémy,
jež se objevily až po porodu. V srpnu 2015 jsme úspěšně
absolvovali certifikaci odborné způsobilosti služeb
pro uživatele omamných a psychotropních látek.
Místním šetřením prošla jak ambulantní forma - kontaktní
a poradenské služby, tak i terénní program. Oba
programy byly certifikovány na dobu čtyř let.

Pro koho ji děláme
Cílovou skupinou jsou osoby v různém stupni závislosti
v důsledku zneužívání nelegálních nealkoholových drog
a osoby jim blízké. Okrajově pracujeme s osobami
užívajícími alkohol v kombinaci s OPL, osobami užívajícími medikamenty a s gamblery.
Statistika roku 2015
• Počet uživatelů 421
• Počet osob blízkých 114
• Počet otestovaných osob 104
• Počet testů na infekční nemoci 187
• Počet výkonů 9 915
• Počet kontaktů 2 686
• Počet poradenských kontaktů 460
• Počet výměn 818
• Počet vyměněných injekčních setů 41 866
• Počet dobrovolníků 2
• Přepočtený počet pracovníků - 4,62
• Rozpočet služby - 2 714 176
Zaměstnanci v roce 2015
Michal Matula, Josef Novotný, Petr Gőth, Mgr. Šárka
Štočková, Mgr. Tereza Meruňková, Mgr. Blanka
Pollaková, Mgr. Zuzana Kovářová, Bc. Lucie H. Hillayová,
Petra Musilová

?

Otázka pro vedoucí služby Terezu Meruňkovou – Co je podle Vás
nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
Aby mohla naše služba fungovat co nejlépe po odborné stránce, považuji za nejpodstatnější při poskytování našich služeb stabilitu týmu a jeho stálost. Jelikož
pracujeme se specifickou cílovou skupinou, je pro pracovníka „káčka“ také velice
důležité pevné rodinné zázemí. Další podstatu také vnímám v podpoře
zaměstnavatele.
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Kontakt
vedoucí - Mgr. Tereza Meruňková
U Větrníku 17, 586 01 Jihlava
Tel. 736 523 655
tereza.merunkova@jihlava.charita.cz

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Klubíčko Jihlava
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání
Posláním Klubíčka 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.
Co je náplní naší práce
• dopolední program předškolního klubu, který probíhá
4x týdně
• pravidelná společná setkávání s rodinami a zajímavými hosty
• individuální plánování s rodinami
• základní poradenství
• spolupráce se školkami a přípravnými ročníky realizace zajímavých volnočasových a vzdělávacích programů pro celé rodiny
Pro koho ji děláme
Primárně:
• rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
• děti ve věku 3 – 5 let
• etnické menšiny
pracovník, Bc. Dana Pečínková – sociální pracovník,
Bc. Michaela Jelínková – sociální pracovník, Klára
Šímová – pracovník v sociálních službách, DPP Bohdana Berková, Kristýna Láníková a Denisa
Karastojanová

Sekundárně:
• rodinní příslušníci
• veřejnost laická i odborná
Statistika roku 2015
• počet uživatelů – 36 dětí a rodin
• do mateřských školek jsme předali 5 dětí a do přípravných ročníků 7 dětí
• dopolední program proběhl 166x
• na službě působilo 20 praktikantů z VOŠ sociální
v Jihlavě, Olomouce, z Českých Budějovic
a z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě
• se spolupracujícími organizacemi bylo realizováno
64 kontaktů
• během roku bylo celkem zaznamenáno 1455 kontaktů s dětmi a 1054 kontaktů s rodiči
• na službě působily tři dobrovolnice, které odpracovaly 402 hodin
• přepočtený počet pracovníků - 2,85
• rozpočet služby - 1 509 325

Zhodnocení roku 2015
Po celý rok jsme pravidelně realizovali předškolní klub,
setkávání s rodinami, základní poradenství a společné
akce. Do konce června 2015 jsme spolupracovali
s organizací „Člověk v tísni“ o.p.s. ve dvouletém
projektu s názvem „Pojďte do školky“. Kromě provozu
předškolního klubu se naše služba zabývala ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy plánováním
lokálních systémových změn v oblasti předškolního
vzdělávání a realizovala řadu vzdělávacích kurzů
pro sociální pracovníky, pedagogy MŠ z celého regionu
Vysočiny a pro pracovníky samosprávy.
Zrealizovali jsme řadu motivačních a vzdělávacích
výjezdů s celými rodinami do míst, kam by se jinak sami
nedostali. Aktivně jsme spolupracovali s jihlavskými
mateřskými školkami v rámci tzv. adaptačních pobytů –
příprava dětí na přestup do MŠ či do přípravných
ročníků. Naše zřízení navštívil ministr Jiří Dienstbier
a velvyslanec USA pan Shapiro.

Zaměstnanci v roce 2015
Vladislav Hamršmíd, Eva Janderková, DiS. – sociální

?

Otázka pro vedoucího služby Vladislava Hamršmída – Co je podle Vás nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
Během posledních pěti let jsme předali řadu dětí do mateřských školek a přípravných tříd
v Jihlavě. Z nich následně a bez problémů děti přešly do prvních tříd základních škol.
Z toho máme největší radost.
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Kontakt
vedoucí - Vladislav Hamršmíd
Joštova 3, 586 01 Jihlava
Tel. 736 523 636
klubicko.jihlava@charita.cz

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Následná péče Jihlava

Poslání
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.
Cílem Následné péče Jihlava je pomoci klientům služby stát se postupně nezávislými na poskytovaných službách
(institucích) a žít samostatný život. Cílem pobytové formy služby je zpřístupnit následnou péči širší cílové skupině
a umožnit klientům bezpečnější vstup do běžného života pomocí chráněného bydlení.
Motivace k životu bez drog je jedním z nejzákladnějších předpokladů pro poskytnutí služby následné péče. Zároveň
se snažíme, aby klienti získali zpět svou sebehodnotu a nalezli místo ve světě bez drog.
Co je náplní naší práce
V rámci strukturovaného doléčovacího programu
nabízíme individuální terapii, sociální poradenství,
rodinné poradenství psychoterapeutické skupiny,
skupiny prevence relapsu, arteterapii a zátěžové
výjezdy.
Doléčovací program má kapacitu jedné psychoterapeutické skupiny, tzn. 15 osob a trvá 8 až 12 měsíců,
pobytovou formu služby je přitom možné využít na 4 – 6
měsíců (kapacita bydlení je 5 osob).
Pro koho ji děláme
Služby jsou určeny pro osoby s anamnézou závislosti
na návykových látkách, které abstinují minimálně 3
měsíce a jsou motivovány k životu bez drog
(nealkoholové drogy, alkohol, gambling). Služba
poskytuje podporu také rodinám a blízkým našich
klientů. Do pobytové formy služby jsou přijímáni klienti od
18 let, avšak ambulantní formu využívají klienti od 15 let
věku.
Statistika roku 2015
• Počet uživatelů 33
• Počet individuálních výkonů 2212
• Počet skupinových sezení 216
• Poradenské telefonáty 519
• Přepočtený počet pracovníků - 3,47
• Rozpočet služby - 2 110 716
Zaměstnanci v roce 2015
Josef Kaňka, PhDr. Daniela Haubertová, Mgr., Bc.
Veronika Svobodová, Mgr. Michaela Víšková, Mgr.
Ivana Balatá, Mgr. Blanka Pollaková, Michal Matula,
Mgr. Marie Holubová

?

Zhodnocení roku 2015
Rok 2015 byl rokem změn v Následné péči Jihlava.
Nejenže služba prošla změnou financování (nyní jsou
našimi přispěvateli MPSV, Kraj Vysočina, RVKPP protidrogová politika a město Jihlava), ale také změnami
personálními (nové vedení, nový tým). Velkým
úspěchem bylo získání certifikátu odborné způsobilosti
na 4 nadcházející roky.
I přes veškeré změny služba po celý rok fungovala
pro potřeby klientů (do programu bylo přijato 33
klientů), faktem ale zůstává, že poptávka po pobytové
službě stále přesahovala možnosti služby. Následné
péče Jihlava se snažila v roce 2015 nadále úzce
spolupracovat s dalšími adiktologickými zařízeními
nejen v Kraji Vysočina.
Ke konci roku 2015 služba navázala spolupráci s organizací Anonymní alkoholici, z níž vzešla otevřená skupina
Anonymních narkomanů.

Otázka pro vedoucí služby Marii Holubovou – Co je podle Vás nejpodstatnější
při poskytování Vaší služby?
Osobně vidím jako podstatné navázání smysluplného terapeutického vztahu, pomocí
kterého je možné provést klienta náročným obdobím, kdy se vrací zpět do běžného života.
Každý klient má svůj osobitý životní příběh a my k němu tak přistupujeme – individuálně,
s vědomím hodnoty každé lidské bytosti a bez předsudků. Další hodnotu spatřuji v podpoře
a pomoci při vyřizování běžných a každodenních záležitostí.
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Kontakt
vedoucí - Mgr. Marie Holubová
Mahenova 16, 586 01 Jihlava
Tel. 734 435 282
nasledna.pece@jihlava.charita.cz

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Erko
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava

Poslání
Podpora při začleňování dětí a mládeže, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy společensky
nežádoucími jevy, do většinové společnosti.
Co je náplní naší práce
• Zajišťujeme podmínky pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity dětí a mládeže a sociálněterapeutické činnosti a vytváříme podmínky pro přiměřené vzdělávání a doučování školáků.
• Podporujeme rozvoj osobních a sociálních schopností pro sociální začlenění osob.
• Pomáháme při vyřizování úředních záležitostí,
při upevnění kontaktů s rodinami a blízkým okolím
uživatelů služby.
• Základní činnosti při poskytování sociálních se zajišťují
v rozsahu úkonů dle zákona 108/2006 Sb. / § 62 a
vyhlášky 505 / 2006 Sb. / § 27.
Pro koho ji děláme
Projekt Erko se týká dětí a mládeže, kteří často zažívají
nepříznivé sociální situace, vyhýbají se standardním
formám pomoci a dávají přednost pasivnímu trávení
volného času mimo domov.

Zhodnocení roku 2015
V tomto roce byl opět zájem o sportovní, taneční a výtvarné aktivity. Nechyběly pravidelné turnaje ve fotbálku, fotbalu i ve stolním tenise. Téměř denně jsme
realizovali doučování a pomoc v rámci vzdělávacího
programu. Do něj se zapojilo více jak 45 pravidelných
uživatelů. Probíhal tradiční páteční fotbal pro starší
uživatele. V zimním období byl program i o víkendu
v pronajaté tělocvičně (basketbal, fotbal). Zaměřili jsme
se na besedy primární prevence, o něž byl velký zájem.
Opět jsme uspořádali taneční soutěž – „Amen Khelas“.
Byl to již osmý ročník,
soutěžilo 101 dětí z různých
zařízení v ČR a přišlo asi 700 diváků! Předávali jsme
společně s dětmi radost nemocným a starým lidem
v rámci pravidelných kulturních vystoupení (ODN,
domovy důchodců). Probíhalo základní poradenství
a spolupráce s místními institucemi. Do konce měsíce
května jsme realizovali „Individuální projekt Kraje
Vysočina“. Naše zařízení navštívil ministr Jiří Dienstbier
a velvyslanec USA pan Shapiro. Třešinkou na dortu byla
účast 12ti uživatelů na desetidenním sportovním
soustředění u Balatonu ve spolupráci s rakouským
partnerem a výjezd 20ti uživatelů na několikadenní
vzdělávací prázdninový kemp.

Primárně:
romské děti a mládež, věk 6 - 26 let
Sekundárně:
děti a mládež z majority, rodiny, známí, laická veřejnost,
odborná veřejnost
Statistika roku 2015
• počet fyzických kontaktů za rok: 8718
• počet chlapců: 139
• počet dívek: 107
• denní průměrná účast na erku: 34 uživatelů
• počet dobrovolníků: 1 (celkem 43 hodin)
• počet praktikantů: 13 (celkem 1280 hodin)
• přepočtený počet pracovníků - 6,25
• rozpočet služby - 3 177 469,16 Kč
Zaměstnanci v roce 2015
Vladislav Hamršmíd, Mgr. Martin Běhal, Michaela
Makáňová DiS., Bc. Michaela Jelínková, Lukáš Mandát
DiS., Bc. Radek Jelínek, Zuzana Krčálová, Dis., Ingrid
Patkaňová, Štěpán Mezera, Denisa Karastojanová,
Daniel Patkáň

?

Otázka pro vedoucího služby Vladislava Hamršmída – Co je podle Vás nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
V tomto roce máme sedmnáct dětí, které navštěvují Erko, v různých učilištích
a na středních školách. Dva studenti pomáhali na zařízení během letních prázdnin. Roste
zájem o využívání naší služby u dětí a mládeže z dané cílové skupiny. Obracejí
se na nás v případě různých potřeb - jejich důvěra nás těší a pomáhá nám při překonávání různých překážek, které se někdy vyskytnou.
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Kontakt
Vedoucí - Vladislav Hamršmíd,
Joštova 3, 586 01 Jihlava
Tel. 736 523 636
erko@jihlava.charita.cz

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nízkoprahový klub Vrakbar
Jihlava a Kostelec

Poslání
Pomáhat mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim
orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží a seberealizaci.
Co je náplní naší práce
Cílem programu je poskytnout uživatelům prostřednictvím kontaktní práce, sociální pomoci a psychosociální
podpory v kombinaci s volnočasovými aktivitami
bezpečné prostředí (které má jasná pravidla).
Součástí programu je:
• sociální poradenství, informační servis, práce s krizí
• zprostředkování návazné péče
• sociální práce v terénu - streetwork
• zajištění podmínek pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity
• pracovně výchovná práce s uživateli
• poskytnutí bezpečného prostředí a možnost
seberealizace participace na tvorbě programu
a aktivitách ve Vrakbaru
Pro koho ji děláme
Mladí lidé ve věku 15 – 26 let, pohybující se ve městě
Jihlava a děti a mládež 6 – 26 let pohybující se v obci
Kostelec, kteří často zažívají nepříznivé sociální situace,
vyhýbající se standardním formám institucionalizované
pomoci a péče, nemohou nebo se nechtějí zapojit
do standardních volnočasových aktivit, dávají přednost
pasivnímu trávení volného času mimo domov.

Zhodnocení roku 2015
V minulém roce proběhla akce „Léto bez koruny“, která
spočívala v přesunutí celého klubu v době letních
prázdnin (červenec, srpen) do parku Gustava Mahlera,
kde probíhaly různé akce, workshopy, ať už pod
vedením pracovníků NZDM Vrakbar nebo přizvaných
hostů. Akce slavila velký úspěch jak v počtu klientů, kteří
se zúčastnili, tak v přilákání nových zájemců o službu.
V neposlední řadě akce pomohla rozšířit povědomí
veřejnosti o našich činnostech a poslání.
Během celého roku probíhala další část skupinové
práce s dlouhodobým cílem nazvaná „Děti ulice“, dále
bloky skupinové práce zaměřené na různá témata
(např. spolupráce a komunikace, agresivita, šikana,
rasismus, finanční gramotnost, plány do budoucna
atd.).
Podařilo se nám pokračovat ve spolupráci s Dětský
domovem Humpolec – pravidelně dojížděli do Vrakbaru na připravené programy. Velkou změnou byl
odchod dlouholeté vedoucí Simony Havlové, kterou
vystřídal pracovník Petr Göth. Oslavili jsme 18. narozeniny Vrakbaru.

Statistika roku 2015
• Počet uživatelů 127
• Počet kontaktů 3877
• Počet dobrovolníků 6 (odpracovali 210 hodin)
• Přepočtený počet pracovníků - 3,37
• Rozpočet služby - 1 697 119
Zaměstnanci v roce 2015
Petr Göth, Daniel Mazuch, Bc. Blanka Cahová, Aneta
Kučerová, DiS., Michaela Smejkalová, Jan Kučera,
Martin Hrdlička, Simona Havlová, Bc. Ilona Musilová,
Mgr. Silvie Čermáková

?

Otázka pro vedoucí Vrakbaru a ZASTÁVky Šárku Štočkovou – Co je podle Vás
nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
Za nejdůležitější věc, na které jsou postaveny tyto služby, považuji důvěru. Především
důvěru mezi klientem a zařízením / pracovníkem. Bez navázání důvěry se lze jen těžko
dostat k situacím, které klienta tíží, popřípadě se kterými potřebuje pomoci. Základem je,
aby klient věděl, že informace, které nám sdělí, nebudeme šířit dál a zůstanou jen mezi
ním a pracovníky klubu.
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Kontakt
vedoucí - Mgr. Šárka Štočková
Sídliště U Pivovaru, 586 01 Jihlava
Tel. 567 304 802, 734 435 283
vrakbar@jihlava.charita.cz

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Poslání
Poskytujeme bezpečí, podporu a pomoc mladým lidem ve věku od 11 do 26 let. Vytváříme takové podmínky, aby
mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnávali.
Co je náplní naší práce
Vytvářet bezpečný, přátelský a motivující prostor
pro trávení volného času – realizujeme zajímavé, kulturní
a sportovní aktivity. Poskytujeme individuální sociální
poradenství v oblasti školy, rodiny, vrstevníků, práce,
dále preventivní, výchovné a vzdělávací programy,
zaměřené na sebepoznávání, na budování užších
vztahů nebo na seznamování s nebezpečím jednotlivých druhů rizikového chování – záškoláctví, šikana,
patologické hráčství, sebepoškozování, návykové látky,
rizikový sexuální život, problémy se zákonem apod.
Nabízíme mladým lidem prostor pro realizaci vlastních
nápadů. Prostřednictvím důvěrného vztahů posilujeme
uživatele v zodpovědném přístupu k řešení svých
záležitostí.
Pro koho ji děláme
Pro mladé lidi ve věku od 11 do 26 let, pohybující se
ve městě Telč a jeho blízkém okolí, kteří by se mohli
ocitnout, nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci
v oblasti rodiny, školy, zaměstnání, veřejnosti, skupiny
vrstevníků a z různých důvodů nevyužívají standardní
formy volnočasových aktivit či institucionalizovanou
pomoc či péči.
• Nový nástroj specifické primární prevence –
„schránky důvěry“ umístěné na WC, jako klidová
zóna, kde může každý anonymně položit dotaz, jež
jej trápí. Tento nástroj byl vyvinut ve vztahu ke zvyklostem (nekonvenční, neformální způsoby projevu)
cílové skupiny a nabízí tak novou atraktivnější
a přívětivější formu možnosti komunikace s pracovníky na obtížná témata.
• Pravidelný měsíční program zaměřený na prevenci
rizikového chování formou tématických besed,
skupinových aktivit a nabídky atraktivních volnočasových aktivit v lokalitě.
• Evidenční systém E-quip je od roku 2015 používán, jak
pro statistické zpracování dat, tak pro aktivní využití
při individuálním plánování průběhu služby s uživateli

Statistika roku 2015 (tj. data, která daná služba sleduje)
• Počet uživatelů 126 (59 nových)
• Počet oslovených zájemců o službu cca 320
• Počet fyzických využití služby 7 139
• Denní návštěvnost služby 28,63 osob
• Počet dobrovolníků 10 (celkem 231,5 hodin)
• Přepočtený počet pracovníků - 3,2
• Rozpočet služby - 1 897 368 Kč
Zaměstnanci v roce 2015
Mgr. Petra Nováková, Bc. Pavla Krchňavá, DiS.,
Michaela Křížová, DiS., Markéta Dvořáková, DiS., Bc.
Lucie Vybíralová, Mgr. Jindřich Plachý, Petra
Syrovátková, DiS., Pavlína Lupačová, Bc. Jiří Marek
Zhodnocení roku 2015
• Účast na akci - Prázdniny v Telči, meziklubový turnaj
ve stolním fotbálku.
• Příprava a realizace dokumentární výstavy na radnici Telče „5 let ZASTÁVky v Telči“, třetí ročník
„Rozlučky s létem“, prezentačních stánků na školách,
představení služby na konzultačním odpoledni
pro rodiče studentů škol, exkurze pro třídní kolektivy
v zařízení, den otevřených dveří.

Kontakt
vedoucí - Mgr. Šárka Štočková
Slavíčkova 387, 588 56 Telč
Tel. 567 214 613, 734 435 283
zastavka.telc@jihlava.charita.cz
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
TP SOVY
Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách

Poslání
Cílem služby je prevence a zmírnění sociálního vyloučení prostřednictvím poskytování různých druhů základního
poradenství. Při práci s uživateli usilujeme o jejich integraci a participaci v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti
nebo bydlení a odstranění příčin a důsledků jejich znevýhodnění. K našemu poslání patří i pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů, podporujeme uživatele v jejich snaze zlepšit svou situaci a situaci své rodiny, ale i pozvednout stav celé komunity.
Co je náplní naší práce
• Základní sociální poradenství
• 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
• Materiální a potravinová pomoc
• Kariérní poradenství, podpora vzdělávání a volnočasové aktivity
Pro koho ji děláme
Cílovou skupinou jsou obyvatelé sociálně vyloučených
lokalit a komunit žijící v Kraji Vysočina. Patří sem i lidé žijící
na ubytovnách, v azylových domech nebo ve vytipovaných nájemních domech, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi, zejména v důsledku špatné finanční
situace, znevýhodnění na trhu práce nebo nevyhovujícího bydlení.
Statistika roku 2015
• Počet výkonů 7109
• Počet kontaktů 3703
• Počet uživatelů 430
• Přepočtený počet pracovníků - 8,8
• Rozpočet služby - 3 367 739 Kč
Zaměstnanci v roce 2015
Bc. Libuše Bouchnerová, Dana Cinová, Agáta
Drevňáková, Lenka Ďásková, Dis., Bc. Olga Láterová,
Bc. Eva Nováková, Lucie Patkaňová, Miriam Pohanková,
Ondřej Adam Pokorný, Dis., Petra Rybářová, Marie
Sedláková, Dis., Bc. Daniel Škarka
Zhodnocení roku 2015
Za necelé tři roky existence služby jsme zaznamenali
nárůst povědomí o naší službě mezi lidmi z cílové

?

skupiny. Vzrostl počet lidí, kteří službu aktivně sami
vyhledávají, setkáváme se i se zájemci z řad dobrovolníků, případně lidí poskytujících materiální pomoc. Díky
realizaci aktivit ve spolupráci s Krajem Vysočina (série
workshopů k tématu sociálního vyloučení ve městě
Jihlava, účast na platformě zabývající se prevencí
sociálního vyloučení a dalších pracovních skupinách)
se zvyšuje povědomí o naší službě i mezi odbornou
veřejností a zástupci návazných institucí, které se na nás
stále častěji obracejí s žádostí o radu, pomoc nebo
spolupráci. Naše služba se tak etablovala jako důležitý
a aktivní partner a odborník.
Nadále jsme pracovali i ve vyloučených lokalitách
v Kojaticích a Chotěboři, kde jsme se věnovali zejména
projektu zaměřenému na terénní podporu vzdělávání.
Cílovou skupinou byly děti od 2 do 15 let, které mají
omezené možnosti kvalitního trávení volného času.
Sekundární cílovou skupinou pak byla jejich rodina
a potažmo celá komunita. Cílem projektu bylo zvýšení
úspěšnosti a konkurenceschopnosti dětí v hlavním
vzdělávacím proudu. Jeho součástí bylo skupinové
i individuální doučování, volnočasové aktivity, zapojení
místních dobrovolníků a realizace motivační programu.
S dětmi jsme se zúčastnili soutěže Amen Khelas, na které
soubor z Chotěboře získal druhé místo, tanečnice
z Kojatic se představily i na Dni Charity. Za body
nasbírané v rámci motivačního programu pak děti měly
možnost jet na týdenní letní tábor a víkendový zimní
pobyt na Čeřínku.

Otázka pro vedoucí služby Evu Novákovou – Co je podle Vás nejpodstatnější při poskytování
Kontakt
Vaší služby?
Pro naši službu je nejvýznamnějším faktorem zapojení romských asistentek, díky kterým se
Bc. Eva Nováková
podařilo rychleji navázat spolupráci s cílovou skupinou, získat její důvěru a lépe porozumět jejím Mahenova 4686/16, 586 01 Jihlava
potřebám. Zaměstnáním tří romských pracovnic směřujeme k širšímu zapojení zástupců cílové
Tel. 736 238 095
skupiny do rozhodování o politikách a přístupech k řešení sociálního vyloučení. Tento přístup má eva.novakova@jihlava.charita.cz
rovněž za cíl působit motivačně a aktivizačně směrem k romské komunitě a umožňuje nám
tpsovy@jihlava.charita.cz
rozšířené uplatňování postupů komunitní práce. Od našich romských kolegyň se ostatně máme co
naučit i my ostatní a celá služba se díky tomu posouvá o krok dále.
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Sběr Šatstva

Poslání
Hlavním cílem projektu Sběr šatstva je naplňovat potřeby oblečení a textilu, které vznikají v různých situacích. Tato
služba je určena pro sociálně potřebné, lidem v akutní hmotné nouzi, včetně lidí, které postihla mimořádná situace,
např. povodně, či požár.
Co je náplní naší práce
Naším hlavním cílem je zejména naplňovat
potřeby oblečení a textilu, které vznikají v různých situacích (sociálně potřební, lidé v akutní
hmotné nouzi, včetně lidí, které postihla
mimořádná situace, např. povodně, požár).
Kromě hlavního cíle je naší snahou pomoci
městům a obcím v účinné separaci odpadů
(enviromentální hledisko).
Služba sběru šatstva nabízí občanům možnost
smysluplně darovat nepotřebný textil.
Významným hlediskem projektu je i vytvoření
nových pracovních míst a zaměstnání sociálně
potřebných lidí evidovaných dlouhodobě
na úřadech práce. Zároveň ve spolupráci
s Probační a mediační službou tento projekt
umožňuje výkon trestu obecně prospěšných
prací nařízených soudy.
Zhodnocení roku 2015
Projekt „Sběr šatstva“ byl zahájen při Oblastní charitě
Jihlava v říjnu roku 2012.
Stejně jako v předchozích letech jsme během roku 2015
pokračovali v navazování spolupráce s obcemi v regionu a ve snaze o rozmístění kontejnerů na textil a obuv
po celém Kraji Vysočina. Od ledna roku 2015 z důvodu
organizačních změn v rámci Diecézní charity Brno
převzala Oblastní charita Jihlava obsluhu kontejnerů
na území Oblastní charity Třebíč.
Ke konci roku jsme obsluhovali 165 malých kontejnerů
(z toho 17 přímo v Jihlavě) a 2 velkoobjemové kontejnery, které jsou majetkem Města Jihlavy a jsou umístěny
u nákupních center krajského města.
Vybraný textil byl následně tříděn na sběrném místě
na ulici Žižkova 109 v Jihlavě a předáván potřebným
lidem, např. klientům azylových domů, klientům
sociálních služeb při Oblastní charitě Jihlava nebo
ve spolupráci s Úřadem práce ČR – krajská pobočka
Jihlava klientům hmotné nouze apod.

Pro koho ji děláme
Vytříděný textil je určen pro klienty úřadu práce, kteří
pobírají dávky hmotné nouze, pro klienty azylových
domů, pro klienty žijící v sociálně vyloučených lokalitách
a jiné sociálně potřebné.
Statistika roku 2015
• Množství vybraného textilu v Jihlavě 106,7 tun
• Množství vybraného textilu mimo Jihlavu 336,8 tun
• Množství vybraného textilu celkem 443,5 tun
• Přepočtený počet pracovníků - 6,34
• Rozpočet služby - 2 448 779 Kč
Zaměstnanci v roce 2015
Ing. Hana Fexová, Ing. Petr Tesař, Martin Topoli, Michal
Pallan, Vilém Dvořák, Lukáš Dajč, Jiří Svorada, Miroslav
Vlček, Zdeněk Pospíšil

Kontakt
vedoucí - Ing. Hana Fexová
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
Tel. 736 523 639
sber.jihlava@jihlava.charita.cz

?

koordinátor sběru textilu – Ing. Petr Tesař
Žižkova 109, 586 01 Jihlava
Tel. 736 238 119
petr.tesar@jihlava.charita.cz
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Otázka pro vedoucí služby Hanu Fexovou – Co je podle Vás
nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
Při realizaci služby sběru šatstva jsou stejně důležité všechny
cíle (výše jmenované), které se vzájemně doplňují a navazují
na sebe. Snažíme se nastavit vyvážený systém tak, aby maximálně vyhovoval všem obyvatelům Kraje.

Dobrovolnické centrum

Poslání
Dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví.
Je součástí sítě dobrovolnických center pod záštitou Diecézní charity Brno a je mu udělena akreditace Ministerstva
vnitra. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci
projektů Oblastní charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. Projekt ve svém konečném
důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.
Co je náplní naší práce
Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací
s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci
projektů Oblastní charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc a sbírky. Dobrovolníci Oblastní
charity Jihlava rovněž působí i v několika neziskových
organizacích mimo Charitu, jako jsou např. Denní
a týdenní stacionář Jihlava, ŽIVOT 99 Jihlava, v příspěvkové organizaci Nemocnice Jihlava, v Domově seniorů
Stříbrné Terasy Jihlava, v Domově Ždírec, v Domově
pro seniory Telč, v Občanském sdružení pro podporu
a péči o duševně nemocné VOR Jihlava. Úspěšně
probíhá dobrovolnický program ve spolupráci
s odborem sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy.
V roce 2015 byly nově otevřeny dobrovolnické
programy v Centru na podporu integrace cizinců
pro Kraj Vysočina a v obecně prospěšné společnosti
Na počátku.

a nově byly otevřeny dobrovolnické programy v Centru
na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina
a v obecně prospěšné společnosti Na počátku.
Dobrovolnické centrum se jako stálý člen účastnilo
aktivit Pracovní skupiny Dobrovolnictví pro Vysočinu.
Pokračovala spolupráce s Centrem pro rodinu
Vysočina, s Junákem - svazem skautů a skautek, se
Střední odbornou školou sociální U Matky Boží Jihlava
a Soukromou vyšší odbornou školou sociální Jihlava.
V roce 2015 se rozšířila spolupráce dobrovolnického
centra s Vysokou školou polytechnickou Jihlava.
Především v oblasti informovanosti studentů o dobrovolnické činnosti a získávání nových dobrovolníků.
V prosinci 2015 jsme se spolupodíleli na realizaci Týdne
dobrovolnictví na Vysoké škole polytechnické (besedy,
přednášky). Vyvrcholením Týdne dobrovolnictví byla
akce Dobroch 2015 – slavnostní ocenění nejlepších
dobrovolníků.

Pro koho ji děláme
Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava realizuje
dobrovolnické programy v registrovaných sociálních
službách zaměřených na následující cílové skupiny:
sociálně znevýhodnění, děti, mládež, osoby ohrožené
závislostí, romská populace, senioři, zdravotně
znevýhodnění, nevyléčitelně nemocní.
Statistika roku 2015
• Počet zařízení, ve kterých dobrovolníci působí 23
• Počet dlouhodobých dobrovolníků 91
• Počet krátkodobých a sbírkových dobrovolníků
cca 1 000
• Počet odpracovaných hodin 10 825
• Přepočtený počet pracovníků - 1
• Rozpočet služby - 562 483 Kč

V rámci týdne sociálních služeb v říjnu 2015 jsme v prostorách Magistrátu města Jihlavy uspořádali výstavu
fotografií o činnosti dobrovolnických center spolupracujících v pracovní skupině Dobrovolnictví pro Vysočinu.
Dobrovolníci se významně podíleli na přípravě a realizaci následujících sbírkových akcí: Tříkrálová sbírka,
Koláč pro hospic, Potravinová sbírka.

Zaměstnanci v roce 2015
Roman Mezlík
Zhodnocení roku 2015
Dobrovolníci Oblastní charity pokračovali v činnosti
ve všech stávajících dobrovolnických programech

Otázka pro vedoucího služby Romana Mezlíka – Co je podle Vás nejpodstatnější
při poskytování Vaší služby?
Dobrovolnictví je založeno na nezištné pomoci druhým. Vážím si všech našich
dobrovolníků, kteří bez nároku na odměnu obětují svůj volný čas ve prospěch potřebných.

?
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Kontakt
vedoucí - Roman Mezlík
Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava
Tel. 737 536 131
dobrovolnici@jihlava.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2015

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

Statistika roku 2015
• Výtěžek sbírky 1 432 170 Kč
• Počet pokladniček 399
• Průměrný výtěžek na 1 pokladničku 3 589,- Kč
• Počet dobrovolníků
- cca 950 koledníků
- 25 místních koordinátorů
Co je náplní této akce
Sbírková činnost, na které se podílelo více než
370 skupinek koledníků, které vyšly nejenom do ulic, kde
přímo oslovovaly kolemjdoucí, ale své požehnání
přenesly i do samotných domácností.
Pro koho ji děláme
Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení
výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina
vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly
vybrány. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí.
Získané prostředky tak přispívají k udržení a rozvoji sítě
sociálně zdravotních služeb v našem regionu.
Kde pomohla sbírka v roce 2015
Výtěžek z uplynulé Tříkrálové sbírky byl přerozdělen
na jednotlivé projekty Oblastní charity Jihlava. Část
výtěžku putovala například na podporu činnosti
krizového týmu Diecézní charity Brno, který poskytuje
pomoc při živelných pohromách, nehodách nebo
humanitární pomoc. Podpořeny byly preventivní
programy pro děti ve školkách a na základních školách
na Jihlavsku a také služba osobní asistence Dačice,
která pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo
vysokého věku. Část výtěžku byla ponechána na rekonstrukci objektu Žižkova 108 v Jihlavě, kde plánujeme
vytvoření Centra sociálních služeb.
Zhodnocení roku 2015
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 činil 1 432 170,- Kč.
Tím se tento ročník stal nejúspěšnějším v celé patnáctileté historii sbírky.
Celkové zhodnocení letošní Tříkrálové sbírky vyznívá
pozitivně. Podařilo se zapojit větší počet koledníků,
vybíralo se do více pokladniček a ve více obcích, byl
větší výtěžek.
Sbírka má velmi dobré jméno jak v médiích, tak u veřejnosti a stala se již tradiční akcí spojenou se zahájením
nového roku.

?

Kontakt

Otázka pro koordinátora sbírky – Co je podle Vás
nejpodstatnější při poskytování Vaší služby?
Pro úspěšnou realizaci Tříkrálové sbírky je nejpodstatnější
štědrost dárců a ochota stovek dobrovolníků-koledníků aktivně se
zapojit do pomoci potřebným. A za to jim všem patří veliký dík.

Koordinátor Roman Mezlík
Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava
Tel.: 737 536 131
roman.mezlik@jihlava.charita.cz
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Farní charity, Postní almužna

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
Statistika roku 2015
Třešť
3 členové
Dačice
5 členů
Telč
5 členů

Zhodnocení roku 2015
Farní charita Dačice v roce 2015 organizovala sběr ošacení a její
členky vedou charitní šatník pro potřebné. Farní charita také
V minulém roce došlo ke změně vedoucí farní charity – po dlouholeté službě odešla paní Marie Máchová a pomyslnou štafetu po ní
převzala paní Marie Šedová. Paní Máchová dlouhá léta nesla
na svých bedrech také veškerou organizaci Tříkrálové sbírky
na Dačicku. Za její dlouholetou obětavou službu jí proto patří velký
dík!
Farní charita Třešť také pořádá pravidelnou sbírku ošacení.
Spolupracuje se službou Sběr šatstva Oblastní charity Jihlava.
Členové se také aktivně zapojují do průvodcovství po výstavách
Betlémů.
V Telči farní charita nadále pořádá sbírky šatstva pro potřebné.
Všechny farní charity se podílejí na organizaci Tříkrálové sbírky,
účastní se pravidelného setkání s o. biskupem v Brně, které se koná
v Adventu. Jejich služba je dobrovolná. Za to jim velice děkujeme!

Kontakty
Farní charita Třešť
Jiří Bílý
Havlíčkova 167
589 01 Třešť

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

Farní charita Telč
Jaroslav Kadlec
Hradecká 221
588 56 Telč

Postní almužna 2015
Postní almužna je duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící mohou svým odříkáním
našetřit peníze a věnovat je na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají do papírových postniček a církev je
prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Celkový výsledek postního snažení farností regionu Oblastní
charity Jihlava (Jihlavské a Telčské děkanství) za rok 2015 je 69 005 Kč ze 178 postních schránek. Výtěžek byl
rozdělen s ohledem na doporučení dárců takto:
Přijímající organizace/služba

použití daru

Středisko křesťanské pomoci –
Naděje pro život Jihlava

na příležitostné a podpůrné aktivity pro maminky
(rodiče) s dětmi, na vybavení nových bytů pro
azylové bydlení

částka

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

podpora služby Osobní asistence Velké Meziříčí

Centrum pro rodinu Vysočina

nákup vysavače

4 237 Kč

Oblastní charita Jihlava

Příspěvek na pořízení auta pro Charitní
pečovatelskou službu Kostelec

20 204 Kč

Charita ČR

Charita na pomoc Sýrii - na pomoc syrským
uprchlíkům

1 348 Kč

Diecézní charita Brno

Na humanitární pomoc v zahraničí - Moldavsko

25 000 Kč

Azylový dům pro muže Jihlava

Na příležitostnou potravinovou pomoc pro muže
bez přístřeší anebo v krizi

1 685 Kč

o. s. Cesta 121

Na pomoc stárnoucím kněžím

Oblastní charita Jihlava

pořízení pomůcek na alternativní komunikaci
pro uživatele s postižením - Adapta Jihlava

2 864 Kč

Farnosti jihlavského a telčského
děkanství zapojené do Postní
almužny

Na činnost farností pro lidi v nouzi

10 436 Kč

2 022 Kč
271 Kč

938 Kč
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Kontakt
koordinátorka - Mgr. Radka Běhalová
Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava
Tel.: 731 766 036
radka.behalova@jihlava.charita.cz

Finanční zpráva za rok 2015

Hospodaření

Rozvaha - stav k 31. 12. 2015

Podíl služeb v roce 2015

služby sociální péče
25%
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Finanční zpráva za rok 2015

Vývoj nákladů a tržeb 1993 - 2015

Struktura nákladů 2015

Finanční zdroje 2015

29

Poděkování dárcům

Děkujeme podnikatelským subjektům, kteří podpořili charitní služby
Oblastní charity Jihlava v roce 2015.
Děkujeme Vám všem jednotlivcům a rodinám, kteří jste se svými finančními dary zapojili
do společného charitního díla v roce 2015. Umožnili jste tak zajištění kvalitních služeb všem
klientům a dobré podmínky pro službu charitním pracovníkům.
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Poděkování dárcům

Děkujeme podnikatelským subjektům, kteří podpořili charitní služby
Oblastní charity Jihlava v roce 2015.
Děkujeme Vám všem jednotlivcům a rodinám, kteří jste se svými finančními dary zapojili
do společného charitního díla v roce 2015. Umožnili jste tak zajištění kvalitních služeb všem
klientům a dobré podmínky pro službu charitním pracovníkům.
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Poděkování dárcům - nadace a instituce

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond v ČR
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny - Vláda ČR
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky - Vláda ČR
Úřad práce ČR
Kraj Vysočina
Jihočeský Kraj
Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové
NROS
Město Dačice
Město Jihlava, Úřad práce Jihlava
Město Telč
Městys Kamenice
Městys Luka nad Jihlavou
Městys Nová Říše
Městys Stará Říše
Město Humpolec
Obec Bítovčice
Obec Kostelec
Obec Kozlov
Obec Puklice
Obec Rohozná
Obec Velký Beranov
Obec Vysoké Studnice
Obec Jindřichovice
Obec Rozseč
Obec Vápovice
Obec Olšany
Obec Dolní Vilímeč
Obec Cejle
Obec Mirošov
Obec Zdeňkov
Obec Bohuslavice
Obec Sedlatice
Charita Rakousko
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K 1. 1. 2016 jsme otevřeli nové služby
Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou

Poslání
Posláním Denního stacionáře Pohodář je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením z Luk nad Jihlavou
a okolí zůstat co nejvíce zapojeni do života společnosti. V rámci denního pobytu v příjemném bezbariérovém
prostředí jim pomáháme rozvíjet či udržovat jejich schopnosti a soběstačnost, zabezpečovat potřeby, necítit
se osamoceni a smysluplně prožít každý den.
Jsme služba ambulantní a nabízíme fakultativní službu (svoz uživatelů do stacionáře a zpět domů).
Kdy máme otevřeno
Pondělí – Pátek vždy od 7.00 do 16.00 hodin
Záleží na osobní volbě každého zájemce, které dny v týdnu a v které hodiny chce denní stacionář navštěvovat.
Kdo k nám přichází – cílová skupina
Senioři a dospělí lidé se zdravotním postižením, kteří jsou osamělí, mají sníženou soběstačnost, potřebují péči
v průběhu dne, cítí se neužiteční, hledají společenství svých vrstevníků nebo smysluplné naplnění volného času.
Podmínky přijetí:
• alespoň částečná soběstačnost
• není potřeba nepřetržitý individuální dohled
• zdravotní stav významně neohrožuje zdraví (vlastní
nebo ostatních lidí)
• schopnost společného soužití v denním stacionáři
schopnost spolupracovat, dodržovat vnitřní pravidla
a podílet se na úhradě služby
Cíle služby
Uživatel služby:
• posiluje svou soběstačnost
• má zajištěnu nezbytnou péči v oblasti běžných úkonů
péče o vlastní osobu
• rozvíjí a zachovává si zájmy, záliby a dovednosti
pro praktický život
• navazuje společenské vztahy, může prožívat radost
a upevňovat své sebevědomí
• může v případě zájmu naplňovat své duchovní
potřeby
Naše zásady
• Rozvoje samostatnosti
• Posilování sociálního začlenění
• Dodržujeme práva uživatelů služeb
• Zapojování uživatele do rozhodování
• Individuální přístup k uživateli
• Přizpůsobování se potřebám uživatelů služby
• Zachováváme lidskou důstojnost
• Aktivně přistupujeme k uživatelům služby

?

Úhrada služby
Výše úhrad za služby je dána Nabídkou služeb
a úhradou za služby, která je v souladu s Vyhláškou č.
505/2006 Sb.
Jak nás kontaktovat
O službu lze požádat buď osobně na adrese
stacionáře, nebo telefonicky na výše zmíněných
telefonních číslech. Poté s Vámi bude domluven
další postup (prohlídka stacionáře, předání
potřebných informací, zodpovězení dotazů, …).
V případě, že zájem bude nadále trvat, dojde
k podpisu smlouvy mezi poskytovatelem služby
a zájemcem.

Otázka pro vedoucí služby Terezu Chlupáčkovou: Jaké je Vaše přání pro rok 2016?
Mým přáním na tento rok je vytvořit příjemné a pohodové prostředí pro naše uživatele
a odbourat ze strany veřejnosti možné negativní reakce na zařízení. Naším cílem je
spokojený uživatel, jež se rád vrací a šíří o nás pozitivní reklamu i ve svém okolí. Pak teprve
podle počtu a spokojenosti uživatelů můžeme říct: Ano, povedlo se nám to.

Kontakt
vedoucí – Tereza Chlupáčková, DiS.
Náměstí 9. května 357,
588 22 Luka nad Jihlavou
Tel. 734 172 277, 734 161 683
pohodar@jihlava.charita.cz

K 1. 1. 2016 jsme otevřeli nové služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MAJÁK
Luka nad Jihlavou
Posláním NZDM MAJÁK Luka nad Jihlavou
je poskytovat bezpečný prostor, podporu, pomoc a informace mladým lidem ve věku od 10 do 26 let. Vytvářet
takové podmínky, aby mladí byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnávali.
Proč MAJÁK navštívit?
Vše je ANONYMNÍ, BEZPLATNÉ, DISKRÉTNÍ A FÉROVÉ.

Co nabízíme?
• Poradenství,
• Hernu/klub pro setkání s přáteli nebo relax,
• Hudební zkušebnu,
• Taneční sál
• Výtvarnou místnost,
• PC místnost,
• Fotbálek,
• Promítání filmů

Kdo je cílovou skupinou?
Mladí lidé ve věku od 10 do 26 let, pohybující se v městyse Luka nad Jihlavou a jeho blízkém okolí, kteří by se mohli
ocitnout nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci v oblasti rodiny, školy, zaměstnání, veřejnosti, skupiny vrstevníků
a z různých důvodů nevyužívají standardní formy volnočasových aktivit či institucionalizovanou pomoc a péči.

Obě nové služby mají své sídlo v prostorách budovy
zrekonstruované sýpky v Lukách nad Jihlavou

Kontakt
vedoucí služby – Mgr. Šárka Štočková
Tel. 734 435 283

?

Otázka pro koordinátorku služby Andreu Novotnou, DiS.:
Jaké je Vaše přání pro rok 2016?
V rámci poskytování nově zřízené sociální služby v Lukách nad Jihlavou bych si přála,
aby se Maják stal útulným a bezpečným bodem pro co největší množství uživatelů, kteří
by se nebáli a přicházeli za námi pracovníky s čímkoli co je bude zajímat nebo trápit.
Na druhou stranu, abychom my pracovníci byli schopni poskytnout vše to, co je náplní této
sociální služby a to, co bude zakázkou našich uživatelů.

koordinátorka služby
Andrea Novotná, DiS.
Tel. 734 435 311
Náměstí 9. května č. p. 357,
588 22 Luka nad Jihlavou
majak@jihlava.charita.cz
facebook: Maják Luka nad Jihlavou

Výroční zpráva 2015
vydala Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava
příprava: Ing. Milada Razimová, vedoucí jednotlivých služeb
tisk: tiskárna Jiprint, s.r.o.
fotografie: archiv Oblastní charity Jihlava
náklad: 500 ks
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