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ÚVODNÍ SLOVO
ŘEDITELKY
Vážení pracovníci, dobrovolníci a podporovatelé
charitního díla,
v ruce právě držíte novou výroční zprávu, která je
přehledným katalogem našich služeb.
Se začátkem každého nového roku přichází čas se
zastavit, otočit se zpět a zhodnotit, jaký byl předchozí rok, co se povedlo a kam je nadále potřeba
upínat své síly.
Rok 2020 byl pro všechny náročný, všem se
jistě vybaví slova jako covid, karanténa, izolace,
ochranné pomůcky, roušky apod. Ano, bylo a stále
je toto období náročné pro nás pro všechny, ale já
bych se chtěla na tuto dobu podívat i jinak. Tento
rok nám mnohé vzal. Ale nedal nám i něco nového,
dobrého?
Prvním pozitivem, které vidím, je tým skvělých pracovníků. Přestože na samém začátku bylo mnoho neznámého, nebyly k dostání ochranné pomůcky, jedno
mimořádné opatření střídalo rychle další, podmínky
a požadavky na služby se měnily ze dne na den, byli
to naši zaměstnanci, kteří ochotně po nocích hledali
způsob, jak tyto požadavky efektivně naplnit a jak být
nadále na blízku svým klientům, jak jim nadále co
nejvíce pomáhat, jak je ochránit před rizikem nákazy.
Jsem na ně neskutečně pyšná a patří jim velký dík.
Druhým pozitivem, které vidím, jsou dobrovolníci.
V době, kdy se doslova zastavil běžný chod života,
byli to právě dobrovolníci, kteří ochotně ve svém
volném čase nabízeli pomoc seniorům a dalším
ohroženým skupinám obyvatel, zajišťovali jim nákupy, venčili mazlíčky, chodili pro léky, šili a roznášeli
roušky, přinášeli tolik potřebný úsměv do domácností. I jim patří náš veliký dík.
Dalším, kterým bych touto cestou ráda poděkovala,
jsou naši dárci z řad podnikatelských subjektů. Přestože sami měli a nadále mají velmi často problém
s udržením podnikání, nezanevřeli na pomoc neziskovému sektoru a v rámci možností naše služby
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nadále podporovali a podporují. Pomyslnou třešničkou na dortu pak byly dary ve formě obědů pro
naše sociální a zdravotní pracovníky, nebo upečený
moučník pro sestřičky. Někdy jsou to maličkosti,
které ale dokážou velké věci. Děkujeme!
A co nám ještě tato nová covidová doba přinesla?
Rozhodně nový pohled na fungování služeb, hledání
rychlých a efektivních řešení, nový rozměr naší
práce, zdokonalení v informačních technologiích
a mnohé další.
Velmi si přeji, abychom se dokázali i do budoucna
dívat na svět s optimismem – hledat pozitiva a příležitosti, hledat způsoby, jak něco udělat a ne důvody,
proč to nejde. Je potřeba věřit a vidět světlo na konci
tunelu.
Přeji nám všem, aby se nám to dařilo.

Ing. Hana Fexová,

ředitelka Oblastní charity Jihlava

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Posláním Domácí zdravotní péče je umožnit dlouhodobě nemocným, seniorům a potřebným lidem bez omezení věku žít důstojný život ve svém domově, se svojí rodinou
a blízkými. Domácí zdravotní péče je indikována ošetřujícím lékařem a hrazena veřejným zdravotním pojištěním. Poskytují ji kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci
s ošetřujícím lékařem, lékaři specialisty a rodinou.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
	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

P
	
 ŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
K dispozici jsou například elektrická polohovací
lůžka, mechanické vozíky, chodítka či toaletní židle.
Odvoz pomůcek si zajistí nájemce. Ceny za pronájem jsou mezi 4,84 – 33,88 Kč (včetně DPH) dle
typu pomůcky za den.

	VÝPŮJČNÍ DOBA

	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?
Alena Hawerlandová, vrchní sestra
telefon: 567 563 675, mobil: 736 523 637
e-mail: alena.hawerlandova@jihlava.charita.cz
adresa: Jakubské náměstí 2, 58601 Jihlava

ZHODNOCENÍ ROKU 2020
počet uživatelů

971

počet návštěv

42 213

počet dní péče

365

počet výkonů

85 737

náklady na službu

15 255 914 Kč

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

Po – Pá: 8:00 - 11:00
odpoledne pouze po domluvě
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
A OSOBNÍ ASISTENCE
Potřebujete pomoci s péčí o vlastní osobu nebo o domácnost a sami to už nezvládáte?
Naším posláním je 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.
 OMŮŽEME VÁM PŘI ZVLÁDÁNÍ
P
BĚŽNÝCH ÚKONŮ A PÉČE
O VLASTNÍ OSOBU I DOMÁCNOST
	při osobní hygieně
	při oblékání a svlékání
	při přípravě a podávání jídla a pití
	při zajištění úklidu, oběda
	při praní a žehlení prádla
	při návštěvě lékaře, úřadů apod.
	při obstarání pochůzek, nákupů, donášce léků
	Jsme tu pro vás v Horní Cerekvi, Dačicích,
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.
Úhrada za provedené úkony je uvedena na stránkách www.jihlava.charita.cz.
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telefon: 567 563 671
e-mail: jihlava@jihlava.charita.cz
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava

ZHODNOCENÍ ROKU 2020
počet
uživatelů

počet
hodin péče

Kostelec

38

3940

Nová Říše

65

2400

Kamenice

65

3100

Telč

131

3300

Luka nad Jihlavou

80

5070

Horní Cerekev

60

3340

Dačice

15

1000

náklady na službu

16 500 433 Kč

Od 1. 1. 2020 došlo k rozšíření poskytování
péče a pečovatelská služba je poskytována
každý den, včetně víkendů a svátků
od 7 do 19 hodin.

BÁRKA - DOMÁCÍ HOSPIC JIHLAVA
Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života
doma, v kruhu svých blízkých.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
	nepřetržitý provoz
	odbornou zdravotní péči
	odlehčovací službu a základní sociální
poradenství
	psychologickou pomoc
	duchovní péči a podporu
	podporu a doprovázení v těžkém období i po
úmrtí klienta
Úhrada za provedené úkony je uvedena na
stránkách www.jihlava.charita.cz.
	PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY
Po – Pá: 7:00 - 15:30 hod.
(pro pacienty v péči nepřetržitě)
	PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Po, St: 9:00 - 14:00 hod.
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 hod.

	
PŮJČOVNA POMŮCEK
Klienti naší služby mají možnost zapůjčení potřebných pomůcek bezplatně.

	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?
Jana Sochorová, vedoucí služby
Mahenova 16, 586 01 Jihlava
telefon: 739 389 254
Bc. Markéta Brestovská, sociální pracovník
telefon: 736 523 676
ZHODNOCENÍ ROKU 2020
počet uživatelů

124

počet hodin péče

6 240

náklady na služby

13 952 257 Kč
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ADAPTA ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Poskytujeme podporu těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí, současně je naším posláním předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim
bezpečné a podnětné prostředí.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
	pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu
	pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
	poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
	poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
	výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
	sociálně terapeutické činnosti
	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA
Do naší cílové skupiny spadají osoby s mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením ve věku 7 –
64 let. Ceny zpoplatněných úkonů jsou uvedeny
v Nabídce služeb a úhrad za služby Odlehčovací
služby Adapta Jihlava na webových stránkách
www.jihlava.charita.cz

	PROVOZNÍ DOBA AMBULANTNÍ
FORMY POSKYTOVÁNÍ
Po – Čt: 7:00 - 17:00 a Pá: 7:00 - 12:00
 ROVOZNÍ DOBA POBYTOVÉ
P
SLUŽBY
	jeden víkend v měsíci
	od pátku 15.00 do neděle 16.00
	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, telefon: 736 523 676
Úhrada za provedené úkony je uvedena na stránkách www.jihlava.charita.cz.
ZHODNOCENÍ ROKU 2020

	PROVOZNÍ DOBA TERÉNNÍ
FORMY POSKYTOVÁNÍ

počet uživatelů

38

počet hodin péče

6 231

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

náklady na služby

4 328 080 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.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
	pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
	pomoc 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.

	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?
9. května 357, 588 22 Luka nad Jihlavou
Jana Jelínková, vedoucí služby
telefon: 734 172 277, 734 161 683
e-mail: pohodar@jihlava.charita.cz
Úhrada za provedené úkony je uvedena na stránkách
www.jihlava.charita.cz.
ZHODNOCENÍ ROKU 2020

	PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY
Po – Pá: vždy od 7:00 do 16:00

počet uživatelů

20

počet hodin péče

4 200

náklady na služby

2 653 851 Kč
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ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY
CENTRUM U VĚTRNÍKU
Centrum U Větrníku je kontaktní centrum s terénním programem pro aktivní uživatele drog.
S klienty je řešena jejich sociální situace, práce či bydlení, a oblast snižování zdravotních
rizik plynoucích z užívání drog a případného rizika přenosu infekčních onemocnění. Klientům je poskytována výměna injekčního materiálu, testování vybraných infekčních nemocí
aj. S klienty je udržován pravidelný kontakt, v rámci kterého je pozornost zaměřena na
upevnění motivace ke změně rizikového životního stylu. Je nabízeno také poradenství pro
rodiče a osoby blízké uživatelům.
	AMBULANTNÍ FORMA
Po – Pá: 9:00 - 17:00
	KONTAKTNÍ MÍSTNOST
Po, St, Pá: 12:00 - 17:00
	TERÉNNÍ FORMA
Po: 14:00 - 20:00 Pelhřimov, Kamenice nad Lipou a okolí
Út: 14:00 - 20:00 Humpolec, Pacov a okolí
St: 14:00 - 20:00 Třešť, Telč a okolí
Čt: 14:00 - 20:00 Jihlava a okolí
ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE JIHLAVA
Adiktologická ambulance je poradenská služba,
v rámci které, je poskytováno adiktologické poradenství zaměřené na podporu motivace k abstinenci od užívání návykových látek a následné
udržení abstinence.Pozornost je věnována také
zvyšování kvality života klientů.
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	PROVOZNÍ DOBA
Po, Pá: po telefonické domluvě
 ORADNA PRO GAMBLING KRAJE
P
VYSOČINA, pobočka Jihlava
Poradna pro gambling Kraje Vysočina poskytuje
terapeutické a poradenské služby těm, kteří se
potýkají s jakoukoliv formou hráčství, se sázením,
závislostí na internetu, on-line komunikací nebo
jinou nelátkovou závislostí. Informace a podpora je
poskytována i rodičům dětí, kteří se s těmito obtížemi potýkají, stejně tak partnerům a blízkým osobám.
Klient se setkává s terapeutem dvakrát až čtyřikrát
za měsíc a společně pracují na naplněnějším a spokojenějším životě klienta bez závislosti.
	PROVOZNÍ DOBA
Út: 12:00 – 17:00, Čt: 9.00 – 14.00

UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Anna Mištová, vedoucí služby Centrum
U Větrníku a Adiktologická ambulance Jihlava
telefon: 736 523 655,
email: anna.mistova@jihlava.charita.cz

U Větrníku 17, 586 01 Jihlava

	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?

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

 ÁSLEDNÁ PÉČE
N
Následná péče Jihlava je doléčovací program ambulantní a pobytové formy, který podporuje osoby po ukončení léčby závislosti, aby mohly úspěšně abstinovat a začlenit se
zpět do běžného života.
	PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY

	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?

Po, St: 8:00 - 18:00, Út, Čt, Pá: 8:00 - 15:00

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

UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ
Žižkova 108, 586 01 Jihlava

ZHODNOCENÍ ROKU 2020
uživatelů

dnů služby

náklady na službu

Centrum U Větrníku

217

245

5 323 527 Kč

Adiktologická ambulance

17

158

-

Poradna pro gambling Kraje Vysočina - Jihlava

2

66

144 173 Kč

Následná péče

43

365

4 634 008 Kč
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CO NABÍZÍME

NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
MAJÁK LUKA NAD JIHLAVOU,
ZASTÁVKA TELČ,
VRAKBAR JIHLAVA,
ERKO 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.
ZHODNOCENÍ ROKU 2020

Nízkoprahová zařízení nabízejí mladým lidem širokou škálu činností, kterými se snaží naplňovat své
cíle a poslání.
	výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
	zajištění podmínek pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity, pracovně výchovná činnost
s dětmi, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
	zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
	aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích
odehrávajících se ve společenském prostředí,
	sociálně terapeutické činnosti:
	socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
	pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
	pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
	pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
PRO KOHO JSME?
Nízkoprahová zařízení jsou pro lidi ve věku 6 – 26 let
s tím, že každé NZDM to může mít upraveno v tomto
rozmezí. Aktuální rozpětí cílové skupiny najdete na
webových stránkách.
	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?
Kontakty NZDM Erko
Zuzana Krčálová, DiS., vedoucí
e-mail: zuzana.krcalova@jihlava.charita.cz
telefon: 734 765 748
Kontakty ostatní NZDM
Mgr. Šárka Štočková, vedoucí
e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz
Mobil: 734 435 283
uživatelů

dnů služby

náklady na službu

NZDM Erko Jihlava

137

240

3 991 841 Kč

NZDM Maják Luka nad Jihlavou

87

211

2 018 798 Kč

NZDM ZASTÁVka Telč

84

233

2 600 542 Kč

NZDM Vrakbar Jihlava

115

251

3 396 124 Kč
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TERÉNNÍ PROGRAMY SOVY
Posláním terénní služby, je poskytování pomoci a podpory rodinám i jednotlivcům starším
15 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Touto službou usilujeme o snižování rizik
a zmírnění/odstranění nepříznivých sociálních situací uživatelů. Službu poskytujeme bezplatně, anonymně a v přirozeném prostředí klientů. Působnost naší služby je převážně
v Jihlavě, v jejím v blízkém okolí a v případě potřeby i na dalších místech Kraje Vysočina.

Cílem TP SOVY je
	vyhledat osoby ohrožené sociálním vyloučením
a chudobou
	motivace ke změně sociální situace a ohrožení
a nasměrování k řešení
	podpora a pomoc při udržení a zlepšení dovedností pro samostatný život mimo sociální
vyloučení
o získání uspokojivého zaměstnání
o zlepšení mezilidských vztahů
o zajištěný přístup k základní lékařské péči
o základní orientace v právech a povinnostech (občanská gramotnost)
o zlepšení finanční situace (finanční stabilizace)
o zlepšení bytové situace
	zajištění návazných odborných služeb

KDE PŮSOBÍME
Jihlava
Okolí: Janštejn, Batelov, Třešť, Kosov, Vyskytná,
Dolní a Horní Cerekev, Dušejov, Dešov, Třebíč,
Telč, Brtnice, Horní Dubenky, Hybrálec, Brtnice,
Kostelec, Havlíčkův Brod

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
	Doprovod při jednání na úřadech
	Pomoc s listinami (sepisování žádostí, stížností,
odvolání a vysvětlení úředních dopisů)
	Pomoc při vyřizování osobních dokladů
	Pomoc při vyřizování sociální dávek a vypisování
formulářů
	Pomoc při získávání zaměstnání
	Pomoc při řešení dluhů
	Pomoc při ztrátě bydlení
	Poradenství vedoucí k zajištění základních životních potřeb.
	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?
Mgr. Michaela Kulhánková, vedoucí služby
Žižkova 108, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
e-mail: michaela.kulhankova@jihlava.charita.cz
telefon: +420 736 238 095
ZHODNOCENÍ ROKU 2020
počet uživatelů

701

náklady na služby

4 603 219 Kč
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KLUBÍČKO JIHLAVA SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Posláním Klubíčka je poskytnout bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dětmi, jejichž
vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, s cílem
zmírnit tyto dopady a zvýšit jejich možnosti na uplatnění/zapojení se ve společnosti.
Služba je poskytována ambulantní formou v podobě předškolního klubu pro děti a terénní formou práce v rodině v Jihlavě a blízkém okolí.
 ÍLEM TERÉNNÍ PRÁCE JE RODINA,
C
KTERÁ:
	zvládá péči a výchovu dětí (pravidelná školní
docházka, příprava dětí do školy, aktivní trávení
volného času, vyvážené stravování, dodržování
hygieny apod.)
	je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem,
zaměstnání)
	zvládá běžné úkony (návštěva lékaře, úřadů)
	je schopna samostatně hospodařit (péče o domácnost, hospodaření s financemi)
	má navázané dobré vztahy s partnerem, přáteli
	vede řádný způsob života bez negativních společenských jevů, které ohrožují vývoj dítěte
CÍLEM AMBULANTNÍ PRÁCE V PŘEDŠKOLNÍM KLUBU JE DÍTĚ, KTERÉ:
	je připraveno na úspěšný vstup do mateřské školy
CO NABÍZÍME
Dopolední program pro předškolní děti Klubíčko
	pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik
a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
	zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro
přiměřené vzdělávání dětí,
	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněnýchzájmů a při
obstarávání osobních záležitostí).
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Sociální práce s rodiči mimo předškolní klub (terén)
	pracovně výchovná činnost s dospělými (řešení
finanční a bytové situace rodiny, podpora při
vedení domácnosti, dodržování hygienických
návyků a zajištění zdravotní péče, doprovod při
jednání na úřadech)
	pomoc s listinami (sepisování žádostí, vypisování
formulářů)
	zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
KDE PŮSOBÍME
Jihlava a blízké okolí

	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?
Mgr. Michaela Kulhánková, vedoucí služby
Žižkova 108, Jihlava, 586 01 Jihlava 1
e-mail: klubicko@jihlava.charita.cz;
michaela.kulhankova@jihlava.charita.cz
telefon: +420 736 238 095

ZHODNOCENÍ ROKU 2020
počet uživatelů

70

náklady na služby

2 852 182 Kč

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.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Všeobecná primární prevence pro 1. a 2. stupeň ZŠ
	Nabízená témata: Kamarádství, Zdravý životní
styl, Vztahy v kolektivu, Moje bezpečí, Kousek
hrdinství (prevence šikany), Naše třída, Když se
vztahům nedaří, Na wifině, On-line (soc. sítě,
kyberšikana), Prevence závislostí, Umění tolerance, Životní hodnoty, Do vztahu (partnerské
a sex. vztahy), Osobní hranice
Selektivní primární prevence pro 1. a 2. stupeň 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.
Nabídka pro pedagogy
Setkání školních metodiků prevence
Konzultace a poradenství
Otevřená supervizní skupina pro pedagogy

	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?
Mgr. Romana Kubů, vedoucí služby
Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
Telefon: 567 563 671, 736 523 660
E-mail: romana.kubu@jihlava.charita.cz
Cena služby je stanovena podle aktuálního ceníku,
který je uveden na stránkách
www.jihlava.charita.cz na stránce Centra primární
prevence.
	PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY
Po – Čt 7:30 – 14:00 preventivní programy
Po – Pá 7:30 – 15:00 informační servis, konzultace a poradenství

ZHODNOCENÍ ROKU 2020
počet uživatelů

2 390

počet hodin péče

126

náklady na služby

2 445 228 Kč
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Zajišťujeme dobrovolnickou činnost v charitních zařízeních, ale také vysíláme dobrovolníky do jiných organizací.
DARUJTE SVŮJ ČAS DRUHÝM A DÁTE JIM
NEJVĚTŠÍ DAR, JAKÝ MŮŽETE DRUHÉMU
KDY DÁT.
Ceníte si lidí, kteří nezištně pomáhají ostatním, ale bojíte se, jestli byste to zvládli?
Můžete si vybrat z široké nabídky dobrovolnických
činností od práce s předškoláky, doučovaní, přes
pomoc osamělým spoluobčanům, pomoc lidem
s postižením, pomoc seniorům v domácnostech
i v domovech seniorů, můžete se stát součástí
pracovních týmů našich nízkoprahových i dalších
zařízení nebo se zapojit do Tříkrálové sbírky.
Bojíte se, že nebudete stíhat?
Můžete přijít jednou nebo chodit pravidelně, jak
budete moci.

ZHODNOCENÍ ROKU 2020

Nejste z Jihlavy a chtěli byste raději pomáhat
v místě bydliště?
Napište nám a my Vám nabídneme aktuální možnosti pomoci ve Vašem okolí.
Musí být dobrovolníci plnoletí?
Není to podmínka, dobrovolníkem může být každý
od 15let.

	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?
Aktuální nabídku dobrovolnických míst najdete na
webových stránkách
jihlava.charita.cz v sekci Zapoj se jako dobrovolník. Můžete také kontaktovat
koordinátora dobrovolnického centra:
Roman Mezlík,
telefon: 737536131,
e-mail: roman.mezlik@jihlava.charita.cz

2 685 hodin věnovalo na pomoc druhým 82 dlouhodobých dobrovolníků
5 850 hodin dalších více než 1300 dobrovolníků, kteří pomáhají na sbírkách nebo preferují krátkodobou spolupráci.
V průběhu nouzového stavu, v rámci krizového dobrovolnického centra, ještě navíc bylo odpracováno dalších 2 550 dobrovolnických hodin a zapojilo se více než 170 dobrovolníků.
náklady na služby
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635 335 Kč

ZÁCHRANNÁ SÍŤ NA ÚZEMÍ MAS TELČSKO
Pomoc osobám sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohrožených, kteří se se
svojí zakázkou nemohou obrátit na žádnou dostupnou službu, nemají dostatečné rodinné zázemí v místě bydliště, případně si neumějí odpovídající službu dohledat. Pokud
okamžitá pomoc trvale neřeší životní situaci člověka v nouzi, zprostředkujeme kontakt
na službu či instituci, která může poskytnout další podporu. Záchranná síť zajišťuje
dlouhodobou pomoc těm lidem v nouzi, pro něž není při řešení jejich situace dostupná
žádná jiná forma pomoci.
	OKAMŽITÁ POMOC / DLOUHODOBÁ
POMOC
Okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi. Dlouhodobá
pomoc lidem, pro něž není dostupná žádná jiná forma
pomoci.
POSKYTNUTÍ MATERIÁLNÍ POMOCI
Poskytnutí potravin, hygienických potřeb a domácích
potřeb, oblečení.
POSKYTNUTÍ DUCHOVNÍ POMOCI
Ve spolupráci s duchovním, psychologem.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁVAZNÉ POMOCI
Odkaz na sociální nebo jinou službu a zprostředkování
kontaktu s ní.

	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?
Jan Vraspír, DiS.
telefon: +420 731 686 943
e-mail: jan.vraspir@jihlava.charita.cz
Ida Kopalová Mitisková
telefon.: + 420 731 697 664
e-mail: ida.mitiskova@jihlava.charita.cz

ZHODNOCENÍ ROKU 2020
V roce 2020 jsme navázali kontakt s 77 potřebnými v obtížných životních situacích. Z toho jsme 42
lidem poskytli krátkodobou podporu a 35 lidem pomáháme dlouhodobě.
náklady na služby

1 195 276 Kč
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BYDLENÍ PŘEDEVŠÍM:
TESTOVÁNÍ KONCEPTU HOUSING FIRST V JIHLAVĚ
reg. číslo CZ.032.X/0.0/0.0/19_108/0015134

Realizátorem projektu je Statutární město Jihlava, partnerem projektu je Oblastní charita Jihlava.

CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je ukončení bytové nouze
12 domácností ve statutárním městě Jihlava, které
doposud využívají substandardního bydlení na ubytovnách nebo v nevhodných a přeplněných domech
nebo žijí bez střechy. Tohoto cíle bude dosaženo
prostřednictvím systému zabydlení rodin a jednotlivců, který bude v rámci projektu ověřen, a jeho
dopady budou vyhodnoceny.

	MÁTE ZÁJEM O SLUŽBU NEBO
POTŘEBUJETE PORADIT?
Mgr. Pavlína Kolářová, klíčový sociální pracovník,
tel.: 734 683 867,
e-mail: pavlina.kolarova@jihlava.charita.cz
Tereza Siváková, peer pracovník
tel.: 731 126 612,
e-mail: tereza.sivakova@jihlava.charita.cz

 ÁPLŇ ČINNOSTI OBLASTNÍ
N
CHARITY JIHLAVA
je výkon terénní sociální práce a intenzivní podpora
zabydlených domácností

ZHODNOCENÍ ROKU 2020
Projekt se realizuje od 1. 10. 2019. V roce
2020 došlo k zabydlení domácností, celkem
bylo zabydleno 10 rodin a 2 jednotlivci. S domácnostmi pracujeme intenzivně, v rámci
podpory nabízíme: sociální, finanční, zdravotní a kariérové poradenství, doprovod a podporu při jednání s úřady, podporu při udržení
bydlení, orientujeme se na celkovou kvalitu
života rodin i jednotlivců. V průběhu roku
ovlivnila projekt určitým způsobem situace
s covid-19. Částečně se omezil osobní kontakt v domácnostech, probíhala intenzivnější
podpora telefonicky.
náklady na služby
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1 147 964 Kč

ŠATNÍK DAČICE
Zprostředkováváme textil a oblečení
lidem v různých složitých životních situacích (sociálně potřební, lidé v akutní
hmotné nouzi, včetně lidí, které postihla mimořádná situace, např. povodně,
požár). Služby šatníku pomáhají lidem
darovanými věcmi. Návštěvníci zde také
mohou využít příjemného prostředí k odpočinku.
Díky třídění vybraných věcí je v šatníku
poskytnuta pomoc mnoha potřebným lidem z Dačic a okolí. Zároveň je to služba
občanům – možnost smysluplně darovat
nepotřebný textil, obuv, nádobí, hračky. Další možností, jak darovat ošacení
šatníku mimo pracovní dobu, je přistavěný kontejner. Věci odložené do tohoto
kontejneru jsou tříděny v dačickém šatníku a mnohé tyto věci pomohly místním
potřebným lidem.
Provoz zajišťují dobrovolnice farní charity.
	PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY
Po – Pá 7:30 – 12:00
1. středa v měsíci do 17:00
ZHODNOCENÍ ROKU 2020
Z důvodů šíření epidemie Covid – 19, byl
v měsících březen, duben, listopad, prosinec
omezen provoz Šatníku.
náklady na služby

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.
NÁPLŇ SLUŽBY FARNÍCH CHARIT
	organizování Tříkrálové sbírky
	sbírky ošacení pro potřebné a vedení šatníku
	pořádání přednášek, výstav
	návštěvy potřebných, sousedská výpomoc
	pomoc při mimořádných událostech (sbírky
apod.)
	průvodcovství při výstavě Betlémů
	účast na Noci kostelů
	a další činnosti podle potřebnosti

KONTAKTY
Farní charita Třešť
Jiří Bílý
Havlíčkova 167
589 01 Třešť
Farní charita Dačice
Marie Šedová
Jiráskova 251
380 01 Dačice
Farní charita Telč
Jaroslav Kadlec
Hradecká 221
588 56 Telč

180 744 Kč
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků,
doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve
spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel.
	Z LETOŠNÍHO VÝTĚŽKU JSME
NAPŘÍKLAD:
	přispěli na dovybavení Centra sociálních služeb Žižkova v Jihlavě
	podpořili projekt terénní služby Osobní asistence Dačice
	pořídili kompenzační pomůcky, které používají
sestřičky Domácí zdravotní péče při péči o nemocné
	pomohli při likvidaci následků živelní pohromy
v Rohozné
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ZHODNOCENÍ ROKU 2020

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou
akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům a štědrosti dárců jsme
mohli zdárně uspořádat již 20. jubilejní ročník.
Prostředky získané z Tříkrálové sbírky jsou
pravidelně použity pro přímou pomoc potřebným a přispívají k udržení a rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.
V naší oblasti koledníci vybrali rekordních
2 078 875,– Kč, což bylo nejvíc v celé dvacetileté historii sbírky.

HOSPODAŘENÍ 2020
Rozvaha - stav k 31. 12. 2020

Příjmy podle zdrojů
příjmy za služby

25 635 046

dary

1 181 833

státní dotace

31 329 243

místní úřady

10 135 839

krajské dotace

7 794 400

prostředky ESF

12 335 282

sbírky

340 586

ostatní

3 745 528

výnosy celkem

92 497 757

stálá aktiva

77 314 671

oběžná aktiva

28 681 545

z toho : zásoby

227 187

krátkodobé
pohledávky

6 234 587

finanční majetek

22 219 771

přechodné účty aktiv

celkem aktiva

4 671 633

110 667 849

vlastní jmění

92 098 478

z toho: základní kapitál

83 592 423

Náklady podle druhů

kapitálové fondy

467 438

osobní náklady

nerozdělený zisk
z minulých let

8 038 617

73 041 821

PHM

947 497

materiál

6 437 939

energie

1 476 234

služby

4 572 366

opravy

1 250 018

ostatní náklady

4 602 006

náklady celkem

cizí zdroje

169 876
3 589 802

přechodné účty pasiv

celkem pasiva

14 809 693

110 667 849

92 327 881

HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK

169 876

STRUKTURA
NÁKLADŮ 2020

ZDROJE 2020
prostředky ESF

13%

hospodářský výsledek
běžného období

sbírky

0%

ostatní

PHM

4%

1%

příjmy za služby

krajské dotace

28%

9%

materiál energie
7% 2% služby

5% opravy
1%

ostatní náklady

5%

místní úřady

11%

dary

1%
státní dotace

34%

osobní náklady

79%
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DĚKUJEME VŠEM
FIREMNÍM DÁRCŮM I JEDNOTLIVCŮM
ZA PODPORU V ROCE 2020!
ADAM PROJEKT s. r. o.

Ing. Lucie Lofflerová - Još-

MP Plastic s. r. o.

Řeznictví Kratochví s. r. o.

ADORAH spol. s r. o.

tovka Penzion

MUDr. Hana Lexová

Sano Počátky s. r. o.

Advokátní kancelář Voborník

Ing. Martin Stejskal

MUDr. Jitka Hrdličková

Sdružení hasičů Ledeč n.

s. r. o.

Ing. Petr Krčál

MUDr. Marie Mácová

Sáz.

Advokátní společnost Pánek,

Ing. Petr Novotný

MUDr. Marie Urbánková

SDZprofin s. r. o.

Beránek, Melichar v. o. s.

Ing. Růžena Huková

MUDr. Miluše Kadlecová

SENEKO spol. s r. o.

Agrostav akciová společnost

Ing. Vratislav Rýzler

MUDr. Nosek, s. r. o.

SETORA, spol. s r. o.

Alena Smejkalová-Textil

Ing. Zdeněk Hejtman

MUDr. Stanislav Mrvka

STAVEBNÍ FIRMA NOSTAV,

Hezinová

IPOS PS s. r. o.

MUDr. Tomáš Vaněk

s. r. o.

ALFA-Top CZ, s. r. o.

Iveta Poláčková

MUDr. Zdobinská Eva s. r. o.

Stavgaz Jihlava s. r. o.

Andone s. r. o.

Jaroslav Pokorný

MUSIl spol. s r. o.

Stomatologické centrum

Antonín Tříletý

JIHOS CZ, s. r. o.

Obec Malý Beranov

ARTDENT s. r. o.

Autocontrol s. r. o.

JIPOCAR Logistic, s. r. o.

Obec Olší

Střechy Svoboda a syn s. r. o.

BAPON - ŠTEPON, s. r. o.

Jiprint s. r. o.

Obec Růžená

SWN Moravia s. r. o.

Česká spořitelna, a.s.

Josef Kříž Obkladačství

Obec Střítež

Šárka Kroupová - Obklady

DAFE-PLAST Jihlava s. r. o.

Josef Šimánek - Šikotvar

Obec Třebětice

TELEPROG s. r. o.

DELIKOMAT s. r. o.

JUDr. Jana Hronová

Ondřej Holub

TERNI s. r. o.

Dětská ordinace Humpolec

JUDr. Stanislav Blažka

Optovit s. r. o.

TKZ Polná spol. s r. o.

s. r. o.

kapela XIII. Století

OSMONT, s. r. o.

Tomáš Kazda

Dětský lékař Jihlava s. r. o.

Kolektor Tesla Jihlava s. r. o.

PAKRA ZF - SERVIS s. r. o.

Tomek Jaroslav MUDr. S. r. o.

Dobrosev, a.s.

Kontrolní a měrová služba

PALUBKY KOTEN s. r. o.

TRONET, spol. s r. o.

DOUCHA s. r. o.

v. o. s.

PAMMO, cz. s. r. o.

UNIE RODIČŮ při ZUŠ

DUBA - dopravní pásy

Kovak, spol. s r. o.

PATROL group s. r. o.

Jihlava z.s.

EKORY Jihlava, spol. s r. o.

KOVO-ZACH s. r. o.

Pavel Jelínek Počátky

Václav Krejčí Telč

ELEKTROSLUŽBA CZ s. r. o.

KRONOSPAN CR spol. s r. o.

PENTA PROJEKT s. r. o.

Václav Skočdopole

Fagrim s. r. o.

Ladislav Kratochvíl

PETEX Jihlava s. r. o.

VÁŇA HYBRÁLEC s. r. o.

František Bláha

Lagus s. r. o.

Petr Červinka

VK TECHNIK, v. o. s.

GEOPLAN DAČICE s. r. o.

Lékárna na Náměstí Dačice

Petr Kousal

Vladimír Houzar Nábytek

Glasspol, spol. s r. o.

s.r. o.

Petr Kuřina

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ

Global spol. s r. o.

Lékárna u Sv. Anny s. r. o.

PhDr. Arnošt Suk

SPOLEČNOST, a. s.

GORDIC spol. s r o.

Lékárna u Zvěrokruhu s. r. o.

PMAdvisory s. r. o.

VPL, s. r. o.

HBH odpady s. r. o.

Lenka Pudilová - Studio

Podzimek a synové, s. r. o.

Vývoj, oděvní družstvo

Hron Dačice s. r. o.

Helena

POHASERVIS s. r. o.

v Třešti

CHESTERTON ČR s. r. o.

Lepart s. r. o.

POZEMNÍ STAVBY spol. s r. o.

WEMAC spol. s r. o.

IMEXPEN s. r.o.

Luboš Vítek

Raurica - Dent s. r. o.

Základní a Mateřská škola

INAPA s. r. o.

M -SOFT, spol. s r. o.

Richard Vevera

Kamenice

Ing. Aleš Uhlíř

Martin Mareček

RNDr. Stanislav Březina

Zdeněk Derganz - zámečnic-

Ing. Daniel Sadílek - Salmo

MASONITE CZ spol. s r. o.

Rollcontech s. r. o.

tví DEZA

Ing. Dušan Tripal - TRIPET

Mgr. Helena Neužilová

Roman Votrubec

Zdeněk Štancl-Autodíly

Ing. Jan Dokulil

Mgr. Jan Vomela

ROTARY KLUB Jihlava, z.s.

Štancl

Ing. Jan Lauerman

Mgr. Petr Ryška

Rozkvět stavební bytové

Zdeňka Pjenčáková

Ing. Jiří Kelber

Mgr. Roman Fabeš

družstvo

Zeller - Gmelin s. r. o.

Modeta Style s. r. o.

RYHOS s. r. o.
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NADACE A INSTITUCE
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
A PODPORU!

Operační program
Zaměstnanost
IROP – Integrovaný regionální
operační program
Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zdravotnictví
RVKPP – Rada vlády pro
koordinaci Protidrogové
politiky
Kraj Vysočina
Fond Vysočiny
Jihočeský kraj
Nadace ČEZ
Život 90, z. ú.
KOUS Vysočina, z. s.

OBCE
Batelov
Bítovčice
Boršov
Cejle
Dolní Vilímeč
Dušejov
Knínice
Kostelec
Kozlov
Mirošov
Olšany
Puklice
Rohozná
Rozseč
Stáj
Vápovice
Vystrčenovice
Zhoř

Město Jihlava
Město Dačice
Město Horní Cerekev
Město Humpolec
Město Pelhřimov
Město Telč
Město Třešť
Městys Dolní Cerekev
Městys Kamenice
Městys Luka nad Jihlavou
Městys Nová Říše
Městys Stará Říše
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OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA
567 563 671

Jakubské náměstí 2,
586 01 Jihlava

jihlava@jihlava.charita.cz

Číslo účtu:
108383744/0300

Oblastní charita Jihlava

www.jihlava.charita.cz

charitajihlava

Zdroj: Pixabay.com

