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Organizační schéma

Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Poslání

Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem
v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Dále poskytujeme
služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování. Vycházíme z křesťanských hodnot a usilujeme o zachování důstojnosti člověka. Působíme převážně na území okresu Žďár nad Sázavou.

Zásady námi poskytovaných služeb
y
y
y
y
y

Zachováváme důstojnost uživatelů služeb.
Respektujeme práva uživatelů, diskrétnost a mlčenlivost.
Podporujeme seberealizaci uživatele, rozvoj jeho schopností a dovedností.
Uplatňujeme nestranný a individuální přístup k uživateli.
Zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb.

Personální zajištění v roce 2021
Pracovní smlouvy: 118
Dohody o provedení práce:
Dohody o pracovní činnosti:

přepočtený úvazek 109,65
10 837 hodin
4 734 hodin

Aktuální seznam našich donátorů naleznete na webových stránkách www.zdar.charita.cz
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Úvodní slovo
Milí přátelé,
právě jste otevřeli Výroční zprávu Oblastní charity
Žďár nad Sázavou za rok 2021.
Není lehké v pár řádcích vystihnout vše, co se
v uplynulém roce událo. Každý den byl plný úkolů, překonávání překážek a těžkostí, ale zároveň se
dělo i nespočet malých zázraků a vítězství.
Ve výroční zprávě jsme se pro Vás snažili vypíchnout to nejzásadnější. Jsou zde uvedeny důležité události uplynulého roku, základní informace
o jednotlivých zařízeních a službách, zpráva o hospodaření a také o tom, kdo nám v minulém roce
pomáhal a podporoval nás.
I v roce 2021 a vlastně i v současné době jsem stále
fascinována tím, jak se většina z nás lidí dokáže
v těžkých chvílích semknout, vzájemně si pomáhat a vykřesat ze sebe to nejlepší. To mě naplňuje
velkou nadějí do budoucna.
Chtěla bych moc poděkovat všem svým kolegům
za skvělou práci, za ochotu a připravenost pomoci
tam, kde je to nejvíce potřeba. Díky všem dobrovolníkům, podporovatelům a dárcům a také všem,
kdo na nás myslí ve svých modlitbách.

Děkuji Vám

Člověk potřeboval, potřebuje a bude potřebovat
naději. Potřebuje naději, že po zimě přijde nové
jaro, po noci nový den, po práci odpočinek, po nemoci uzdravení, po smutku radost, po nepříznivé
situaci vyřešení, po konfliktu smíření, po válce
mír, po odloučení opětovné setkání, po smrti spočinutí a naplnění v novém životě…
Tuto naději v nás a v našem světě živí a podporuje
jak dobrá lidská vůle, vzájemná pomoc a využívání schopností, možností a prostředků ve prospěch
různě potřebných, tak i věrná a mocná Boží milosrdná láska, která nás vytrvale a trpělivě provází.
Děkuji všem, kdo svou modlitbou i jakoukoliv činností a podporou spolupracují s katolickou církví
na díle Oblastní charity Žďár a jsou tak svědky naděje, které bylo tolik potřeba v roce 2021 a které je
potřeba i letos.
Kéž nám nechybí radost z toho, že se i přes různé
těžkosti a komplikace podílíme na naplňování tak
důstojného a důležitého poslání.

Ze srdce vám žehnám

P. Mgr. Václav Hejč
kněz pro Oblastní charitu
Žďár nad Sázavou

Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity
Žďár nad Sázavou
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Zdravotní a hospicové služby

Domácí zdravotní péče
Motto: „Vše, co jsme vykonali s láskou,
zůstává.“ (Johannes Bours)

Co nabízíme?
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Odběry biologického materiálu
Aplikace injekcí, infuzí, přípravu a podání léků
Sledování a kontroly diabetiků, zaučení aplikace inzulínu
Převazy ran, péče o stomie, PEG
Péče o močové katetry u žen i mužů
Péči o invazivní žilní vstupy (PICC, CŽK, porty)
Pohybovou terapii, rozcvičování po úrazech, operacích,
mozkových příhodách
Měření krevního tlaku, pulzu a tělesné teploty, sledování bolesti
Komplexní ošetřovatelskou péči o ležící pacienty
Prevenci a léčbu opruzenin a kožních defektů
Péči o těžce nemocné a umírající pacienty
Zaučení pacientů a jejich rodinných příslušníků
v domácí péči, poradenství

Zhodnocení roku 2021
Počet pacientů
Počet úkonů
4

1 037
41 982

Území působnosti
Okres Žďár nad Sázavou

Kontakt

Středisko Žďár nad Sázavou
Studentská 4 (Poliklinika),
591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 435
dzp@zdar.charita.cz
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
730 544 480
Pobočka Nové Město na Moravě
731 130 772
Pobočka Velké Meziříčí
608 068 162
Vrchní sestra: Mgr. Lucie Vrbická

Zdravotní a hospicové služby

Domácí hospic Barborka
*změna názvu od 23. 5. 2022

Motto: “Pane, nauč nás počítat naše dny,
ať získáme moudrost srdce.“ (Žl 90,12)

Co nabízíme?
Zdravotní služba
Nabízíme odbornou péči lékařů a zdravotních sester
v domácím prostředí v nepřetržitém provozu.

y

Sociální služba Odlehčovací služba
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
y Doprovodíme vás na vaší obtížné cestě.
y Pomůžeme s péčí o těžce nemocného.
Psychologická péče
y Nabízíme možnost pohovořit si s psychologem.
Duchovní péče
y Zprostředkujeme návštěvu duchovních různých církví.
Doplňkové činnosti
y Doprovázení, péče o osoby blízké, péče o pozůstalé, pietní péče
y Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek

Zhodnocení roku 2021
Počet uživatelů
Počet hodin péče včetně času
nezbytného k jejímu zajištění

160
10 779

Území působnosti
Okres Žďár nad Sázavou

Kontakt

Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
591 01 Žďár nad Sázavou
731 636 957
barborka@zdar.charita.cz
www.hospic-barborka.cz
Vedoucí zařízení:
Barbora Boháčová
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Služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Charitní pečovatelská služba
Motto: „Člověk člověku přístřeším.“
(Irské přísloví)

Pečovatelská služba registrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Co nabízíme?
y
y
y

y
y

Pomůžeme vám při oblékání a svlékání, při přesunu
na lůžko nebo vozík, při chůzi v bytě.
Nabízíme pomoc při běžné hygieně nebo koupeli,
při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.
Pomůžeme při přípravě a podání jídla, zprostředkujeme
a dovezeme oběd. Nakoupíme a obstaráme běžné pochůzky
včetně léků, uklidíme v domácnosti.
Vypereme a vyžehlíme prádlo.
Doprovodíme k lékaři, na úřady apod.
Fakultativní služba – doprava k lékaři, na úřady apod.

Kontakt

Území působnosti

Středisko Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
777 155 374
chps.bystrice@zdar.charita.cz

Zhodnocení roku 2021

Pobočka Žďár nad Sázavou
776 714 677

y

Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem, okolní
obce obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km
a obec Radkov
Počet uživatelů:
Počet hodin péče včetně času
nezbytného k jejímu zajištění
6

259
17 605

Vedoucí zařízení:
Petra Ježová, DiS.

Služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Osobní asistence
Osobní asistence registrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Motto: „Je krásné
být doma a žít životem …“

Co nabízíme?
y
y
y
y
y

y
y

y

Nabízíme péči o uživatele v různých časových intervalech,
i po celý den.
Pomůžeme s přípravou či podáním jídla a pití,
při oblékání a svlékání, při přesunech na lůžko či vozík.
Asistujeme při osobní hygieně a při používání WC.
Můžeme zajistit úklid či nákup.
Pomůžeme s nácvikem a upevňováním motorických,
psychických a sociálních schopností a dovedností
(procházky, trénink paměti, cvičení).
Doprovázíme do školy, do zaměstnání, k lékaři apod.
Pomáháme s vyřizováním běžných záležitostí (např. poslání
složenky, žádost o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky
hrazené ze zdravotního pojištění, vyřízení pochůzek atd.).
Fakultativní služba – zajistíme dopravu.

Zhodnocení roku 2021
Počet uživatelů
Počet hodin péče včetně času
nezbytného k jejímu zajištění

80
29 703

Území působnosti
Okres Žďár nad Sázavou

Kontakt

Středisko Velké Meziříčí
Čechova 1660/30,
594 01 Velké Meziříčí
733 755 870
oa.velmez@zdar.charita.cz
Pobočka Žďár nad Sázavou
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí zařízení:
Mgr. Jaroslava Pavlíčková
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Služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Včela – volnočasový klub
pro seniory a osoby s postižením

Motto: „Pro činného člověka
není žádný den dlouhý.“ (Seneca)

Co nabízíme?
y
y
y
y
y

Smysluplné využití volného času
Možnost navázání vztahů (setkávání seniorů, společné akce)
Další vzdělávání (přednášky, besedy, programy na trénování
paměti, poznávací zájezdy)
Tvůrčí dílny (výtvarná, keramická, malování na sklo,
kulinářská)
Zlepšení či udržení fyzické kondice
(posilovací a protahovací cvičení)

Území působnosti
Bystřice nad Pernštejnem

Zhodnocení roku 2021
Počet klientů
8

36

Kontakt

Hornická 643,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
739 389 194
vcela.bystrice@zdar.charita.cz
@vcelaochzr
Koordinátorka zařízení:
Jitka Caisová

Služby pro osoby s duševním onemocněním,
mentálním nebo kombinovaným postižením

Klub v 9 – centrum služeb
pro podporu duševního zdraví

Co nabízíme?
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Motto: „Bláznit je lidské …“
Sociální rehabilitace registrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při vyřizování
nutných pochůzek.
Trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti – hospodaření, nakupování, vaření, obsluhu domácích spotřebičů.
Poskytujeme poradenství při řešení běžných záležitostí.
Podporujeme uživatele formou rozhovorů.
Rozvíjíme sociální a komunikační dovednosti.
Pracujeme s přijetím onemocnění a jeho rizik
a spolupracujeme s osobami blízkými.
Posilujeme pracovní dovednosti a smysluplné využití
volného času.
Podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne.
Fakultativní služba – zajistíme dopravu.

Zhodnocení roku 2021

Ambulantní služba
Počet uživatelů 		
Počet hodin poskytnuté služby 		
Terénní služba
Počet uživatelů 		
Počet hodin poskytnuté služby 		
včetně času nezbytného k jejímu zajištění
Pozn. 12 uživatelů využívalo obě formy služby současně.

Území působnosti
Okres Žďár nad Sázavou

Kontakt

Středisko Žďár nad Sázavou
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 756 410, 777 756 409
klubv9@zdar.charita.cz
@klubv9
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
731 646 970, 777 756 410
Pobočka Velké Meziříčí
777 756 409, 777 756 409

49
1 621
34
1 291

Terénní služba
777 756 410, 777 756 409
Vedoucí zařízení:
Bc. Ivana Ptáčková
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Služby pro osoby s duševním onemocněním,
mentálním nebo kombinovaným postižením

Nesa – denní stacionář
Motto: „Člověk s postižením má stejné potřeby jako
zdravý člověk. První z nich je být uznáván a milován
takový, jaký je.“ (Michele Pascale Duriezová)

Denní stacionář registrován dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Co nabízíme?
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně,
oblékání, pohybu a při používání speciálních pomůcek.
Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.
Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
Podporujeme upevňování pohybových dovedností.
Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků
(činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).
Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí
(obchody, solná jeskyně).
Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních
Velké Meziříčí a okolí
aktivit (squash, bowling), pořádáme výlety.
Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách
pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme Čechova 1660/30,
při jejich uplatňování.
594 01 Velké Meziříčí
Fakultativní službu – zajistíme dopravu uživatelů do stacionáře
777 155 376
a na akce mimo stacionář.
stacionar.velmez@zdar.charita.cz

Území působnosti
Kontakt

Zhodnocení roku 2021
Počet uživatelů
Počet hodin péče
10

33
12 581

Vedoucí zařízení:
Mgr. Ing. Alena Poulová

Služby pro osoby s duševním onemocněním,
mentálním nebo kombinovaným postižením

Rosa – denní stacionář
Denní stacionář registrován dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Motto: „Nejvřelejší poděkování za Boží dary
spočívá v tom, že je předáváme dál.“
(Michael Faulhaber)

Co nabízíme?
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně,
oblékání, pohybu a při používání speciálních pomůcek.
Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.
Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
Podporujeme upevňování pohybových dovedností.
Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků
(činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).
Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí
(obchody, pošta).
Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních
Bystřice nad Pernštejnem a okolí
aktivit, pořádáme výlety.
Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách
pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme Pod Horou 191,
při jejich uplatňování.
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Fakultativní službu – zajišťujeme dopravu uživatelů
733 592 268
do stacionáře a na akce mimo stacionář
stacionar.bystrice@zdar.charita.cz

Území působnosti
Kontakt

Zhodnocení roku 2021
Počet uživatelů
Počet hodin péče

23
13 732,76

Vedoucí zařízení:
Bc. Petra Königová, DiS.
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Služby pro děti a mládež

Ponorka – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež

Motto:
„Na cestě mladých k dospělosti ...“

Co nabízíme?
y
y
y
y
y

Bezpečný prostor, kde platí pravidla a kde mají děti
a mladí lidé možnost se potkávat
Rozhovory s pracovníky o životě, sdílení každodennosti
Pomoc a podpora v náročných situacích a hledání způsobů,
jak vše zvládnout
Informace, které mohou pomoci uvědomit si včas rizika
svého jednání
Aktivity pro smysluplné trávení volného času

Zhodnocení roku 2021

Ambulantní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů
Terénní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů
12

88
1 398
47
265

Území působnosti
Žďár nad Sázavou

Kontakt

Nádražní 44,
591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 436
ponorka@zdar.charita.cz
www.ponorka-nzdm.cz
@PonorkaNZDM
ponorka_nzdm
Vedoucí zařízení:
Bc. Barbora Kotíková

Služby pro děti a mládež

Nadosah – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež

Motto: „Hledám svou cestu …“
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež registrováno
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Co nabízíme?
y
y
y
y

y

Podmínky pro společensky přijatelné trávení volného času
Možnost zdokonalovat zručnost, schopnost komunikovat
a být v pohodě
Pomoc s přípravou na vyučování
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadech,
ve škole, při kontaktu s rodinou a při dalších situacích,
které mohou být obtížné
Bezpečný prostor

Zhodnocení roku 2021

Ambulantní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů
Terénní služba
Počet uživatelů
Počet kontaktů

59
1 843
51
458

Území působnosti
Bystřice nad Pernštejnem

Kontakt

Masarykovo nám. 299,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
777 755 437
nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
www.nadosah-nzdm.cz
@Nadosah – NZDM
nadosah_nzdm
Vedoucí zařízení:
Bc. Renata Pokorná, DiS.
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Služby pro děti a mládež

Wellmez – nízkoprahové
Motto: „Cestou necestou ...“
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Co nabízíme?

zařízení pro děti a mládež

Prostor, kde platí jasná pravidla a kde je respektována
odlišnost či specifičnost každého jedince
Velké Meziříčí a Velká Bíteš
y Vyslechnutí, komunikaci a případné hledání cesty
ke zlepšení kvality života
y Pomoc a podporu v situacích, které se dotýkají života
našich uživatelů
Hornoměstská 366/41,
y Informace, které se týkají rizikového chování, školy a vztahů atd.
594 01 Velké Meziříčí
y Aktivity pro smysluplné trávení volného času
731 626 116
wellmez.velmez@zdar.charita.cz
www.wellmez-nzdm.cz
Ambulantní služba
@wellmez
Počet uživatelů
90
wellmez_nzdm
Počet kontaktů
1 710
Terénní služba
Vedoucí zařízení:
Počet uživatelů
58
Počet kontaktů
304
Mgr. Martina Horníčková, DiS.
y

Území působnosti

Kontakt

Zhodnocení roku 2021

14

Služby pro děti a mládež

Centrum prevence
Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Co nabízíme?
y
y
y
y

Realizaci programů školské všeobecné primární prevence
a školské selektivní primární prevence rizikového chování
Pořádání adaptačních kurzů
Poradenskou činnost pro děti a mládež
Konzultace na školách

Zhodnocení roku 2021

Počet programů všeobecné primární prevence
Počet programů všeobecné prevence online
Počet programů selektivní primární prevence
Počet adaptačních kurzů 		
Počet účastníků programů 		

198
13
2
4
4 126

Motto: „Hledám svou cestu
k dospělosti“

Území působnosti

Území okresu Žďár nad Sázavou
a Havlíčkův Brod

Kontakt

Horní 22, Žďár nad Sázavou
777 755 658
prevence@zdar.charita.cz
www.prevence-ochzr.cz
Vedoucí zařízení:
Bc. David Filip, DiS.
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Prorodinné služby

Kopretina – centrum
Motto:
„Mateřská láska je mostem
k veškerému dobru: v životě
i na věčnosti.“ (z Turecka)

pro rodiče s dětmi

Co nabízíme?
y
y
y
y
y

Poradenství v prorodinné oblasti a zprostředkování dalších
služeb (psycholog, speciální pedagog, pediatr, právník aj.)
Vzdělávání vedoucí ke zvyšování rodičovských kompetencí
a zodpovědnosti
Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, které podporují
mezigenerační vztahy
Společenské, vzdělávací a víkendové akce pro rodiny s dětmi
Doprovodný program – zajištění péče o děti v průběhu
aktivit centra

Území působnosti

Radešínská Svratka, Bystřice nad Pernštejnem, Radostín nad
Oslavou, Velké Meziříčí, Ždár nad Sázavou

Zhodnocení roku 2021
Počet rodin
Počet kontaktů

342
4 324 rodičů
4 802 dětí
Počet realizovaných aktivit
1 052
Počet klientů individuálního poradenství
86
16

Kontakt

Středisko Radešínská Svratka
Radešínská Svratka 11,
592 33 Radešínská Svratka
739 389 209
kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz
@kopretinars
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
731 130 776
@kopretinaby
Pobočka Radostín nad Oslavou
730 193 505
@kopretinarad
Pobočka Velké Meziříčí
777 183 388
@kopretinavm
Vedoucí zařízení:
Lenka Vencálková

Prorodinné služby

Sociálně aktivizační služby
pro rodiče s dětmi

Motto: „Podaná ruka je půl mostu.“
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Co nabízíme?
y
y
y
y
y

Podporu rodině v péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj
Pomoc při výchově dětí, přípravě do školy
Doprovod na úřady, ve školských zařízeních a jiných institucích
Podporu při vedení domácnosti a hospodaření s finančními
prostředky
Pomoc při vyřizování sociálních dávek, zprostředkování
další pomoci aj.

Zhodnocení roku 2021

Počet rodin
59
Počet hodin poskytnutí
3 459,25 hodin
služby včetně času
nezbytného k jejímu zajištění

Území působnosti

Území okresu Žďár nad Sázavou

Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
731 626 116
sas@zdar.charita.cz
Vedoucí zařízení:
Mgr. Martina Horníčková, DiS.
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Ostatní služby

Kambala – dobrovolnické
centrum
Motto:
„Všude tam,
kde je člověk, je místo
pro dobrý čin.“

Co nabízíme?
y

y
y
y

Pomáháme v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou
a smluvně spolupracujících organizacích (v domovech pro
seniory, v zařízeních pro děti a mládež, v rodinných centrech,
v zařízeních pro zdravotně a sociálně znevýhodněné apod.).
Pomáháme při pořádání veřejně prospěšných akcí.
Pomáháme s organizací Tříkrálové sbírky a se zajištěním
Potravinových sbírek.
Pomáháme při živelních pohromách.

Území působnosti

Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí,
Nové Město na Moravě, Mitrov, Křižanov

Zhodnocení roku 2021

Počet uzavřených dobrovolnických dohod
Počet odpracovaných hodin 		
Počet jednorázových dobrovolníků 		
18

Kontakt

Středisko Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
605 597 204
dc@zdar.charita.cz
@kambalaDC
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Pobočka Velké Meziříčí

91
2 679,5
262

Vedoucí zařízení:
Mgr. Karla Chromá

Ostatní služby

Charitní záchranná síť
Motto: „Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci.“ (Seneca)

Co nabízíme?
y
y
y
y
y

Potravinová a materiální pomoc včetně úvěrové jízdenky
Informace
Zprostředkování dalších služeb a kontaktů na instituce
včetně doprovodu
Mimořádná pomoc pro překonání nenadálé finanční tísně
Duchovní podpora

Území působnosti

Území okresu Žďár nad Sázavou

Zhodnocení roku 2021
Počet klientů
Celkem podpořených osob

196
383

Kontakt

Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
733 160 892
chzs@zdar.charita.cz
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
777 755 469
Pobočka Velké Meziříčí
731 626 117
Koordinátorka:
Mgr. Jana Kincová Křížková
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Ostatní služby

Pronájem

kompenzačních pomůcek pro veřejnost
K pronájmu nabízíme:
lůžka a příslušenství, pomůcky k přesunu,
pohybu a polohování, pomůcky k osobní
hygieně, speciální pomůcky.

Území působnosti

Území okresu Žďár nad Sázavou

Kontakt

Provozovna Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
730 595 645
Provozovna Bystřice
nad Pernštejnem
736 607 510
Koordinátorka: Lucie Kasalová

Duchovní služba
Motto:
„… spolehlivé je celé jeho dílo.“ (Ž 33,4)

Duchovní služba zahrnuje:
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
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modlitbu za Charitu,
konání bohoslužeb za Charitu a charitních poutí,
slavení svátostí a přípravu na jejich přijetí,
duchovní obnovy pro pracovníky Charity,
setkávání kněze (případně pastoračního asistenta) s pracovníky
v zařízeních Charity, dle možností a potřeb i s klienty,
pomoc při řešení spirituálních, existenciálních a etických
otázek a situací,
individuální duchovní rozhovory,
setkání s novými pracovníky,
semináře týkající se duchovních a etických témat, sociální
nauky církve a Kodexu Charity ČR,
podporu charitativní činnosti ve farnostech velkomeziříčského
a žďárského děkanátu a jejich vzájemné spolupráce
a informovanosti s Charitou.

Kontakt

Horní 22,
591 01 Žďár nad Sázavou
Kněz pro Charitu:
Mgr. Václav Hejč
Pastorační asistentka:
Mgr. Lenka Šustrová

Ostatní služby

Tříkrálová sbírka 2021

Výtěžek Tříkrálové sbírky
roku 2021 podpořil především
y
y
y

Činnost Charitní záchranné sítě
Rozvoj domácí hospicové péče
Zabezpečení svozů lidí s mentálním a kombinovaným
postižením do stacionářů

Zhodnocení Tříkrálové sbírky 2021
Výtěžek statických kasiček
Počet statických kasiček
Výtěžek online kasičky

1 909 264 Kč
320
563 708 Kč

Tříkrálová koleda se v roce 2021 odehrávala z velké části v online
prostředí. Přispět bylo možné i prostřednictvím statických kasiček, které byly umístěny na frekventovaných místech okresu Žďár
nad Sázavou.

Území působnosti

Území okresu Žďár nad Sázavou

Kontakt

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 444
Koordinátorka Tříkrálové sbírky:
Mgr. Michaela Kuchtová
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Poděkování
Děkujeme institucím za poskytnutou finanční podporu.

Město Velké Meziříčí
www . velkemezirici . cz

Úřady měst, městysů a obcí, které se podílejí
na financování služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Bobrová, Bobrůvka, Blízkov, Bohdalov, Bory, Bystřice nad Pernštejnem, Býšovec, Černá, Dalečín, Dolní
Heřmanice, Dolní Rožínka, Herálec, Heřmanov, Jimramov, Krásněves, Křižanov, Lavičky, Lísek, Líšná,
Martinice, Měřín, Mirošov, Nížkov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě, Nové
Veselí, Osová Bítýška, Písečné, Poděšín, Polnička, Prosetín, Radešínská Svratka, Radostín, Radostín nad
Oslavou, Rozsochy, Rožná, Rudolec, Řečice, Sázava, Stránecká Zhoř, Štěpánov nad Svratkou, Třebíč, Ujčov,
Unčín, Věcov, Věchnov, Velká Bíteš, Velká Losenice, Velké Meziříčí, Velké Tresné, Žďár nad Sázavou

Děkujeme všem firemním dárcům, organizacím
a fyzickým osobám za finanční a materiální podporu

Auto pro hospic
y AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o. y AQUEKO s.r.o. y DB

BETONOVÉ JÍMKY s.r.o. y EICHLER COMPANY s.r.o.

y ENVIROX s.r.o. y EURO BAGGING s.r.o. y HORÁCKÉ

AUTODRUŽSTVO y KRŠKA-STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
y LS MONT, OKNA JANEČEK y PILA ŠVOMA s.r.o. y
PKS HOLDING a.s. y STONE HEARTH CZ s.r.o.
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AGROSLUŽBY Žďár nad Sázavou a.s. y ARROW International CR, a.s. y DIAINTERN s.r.o. y MUDr.
Eva Talašová y František Zámečník y G3 CZECH s.r.o. y GOOD MASK s.r.o. y HB AUDITING s.r.o. y Ing.
Jiří Šenkýř y Ing. Milan Pelikán y INTER SHOES s.r.o. y ITW PRONOVIA s.r.o. y Jitka Hendrychová y
Karel Man, LÉKÁRNA ARNICA s.r.o., Miloslav Dostál y Mgr. Michaela Janošťáková y MUDr. Hana Strížová y NICO CZ s.r.o., NOVÁ EUROPILA s.r.o. y Pavlína Storm y PLASTPOL s.r.o. y REONTECH CZ s.r.o.
y Roman Brukner y SANBORN a.s. y SPH STAVBY s.r.o. y TOKOZ a.s. y Vít Koutenský y VM TECHNOLOGY s.r.o. y WERA WERK s.r.o.
y

ENPEKA a. s., Žďár nad Sázavou
y KARLOVA PEKÁRNA s.r.o., Velké Meziříčí
y PEKAŘSTVÍ KOUDELKA, Bystřice nad Pernštejnem
y PEKAŘSTVÍ ŘEČICE P-CAFE s.r.o. Žďár nad Sázavou
y

Naše poděkování patří i těm, kteří nechtěli být v této výroční
zprávě uvedeni. Velmi si každé podpory vážíme.
Rovněž děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a společně
s námi se tak podílí na pomoci potřebným.
y Apoštolská církev, Velká Bíteš y Areál Sportu a kultury s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem y Bílý kruh bezpečí,

Jihlava y Biskupské gymnázium, Žďár nad Sázavou y Cantes z.p.s. Vysočina y Del, a. s., Žďár nad Sázavou y
DM drogerie markt, s.r.o., Žďár nad Sázavou y EDEN Bystřice nad Pernštejnem y Farnosti a kněží, kteří spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou y Fotbalový klub, Žďár nad Sázavou y Fotící bedýnka, Velké
Meziříčí y Free Run y Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem y Gymnázium Velké Meziříčí y Happy sport
club, Velké Meziříčí y Informační centra všech spolupracujících měst y Jupiter club, Velké Meziříčí y Kavárna
a bistro Termoska, Velké Meziříčí y Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou y Městská knihovna, Bystřice
nad Pernštejnem y Komorní soubor Alter Ego, Bystřice nad Pernštejnem y Kolpingovo dílo České republiky,
z. s., Žďár nad Sázavou y Kultura Žďár nad Sázavou y Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem y Lékaři,
kteří spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou y Masarykův onkologický ústav, Brno y Městská policie, Žďár nad Sázavou y Městské a obecní úřady, které spolupracují s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou v
rámci Tříkrálové sbírky y Nemocnice Jihlava y Nemocnice Mostiště y Nemocnice Nové Město na Moravě y
Nemocnice Třebíč y Policie České republiky y Portimo, o. p. s., Nové Město na Moravě y Potravinová banka
Vysočina, z.s. y Probační a mediační služba, Žďár nad Sázavou y Psychiatrické nemocnice Kraje Vysočina y
River bowling, Velké Meziříčí y Sociální odbory městských úřadů y SONK – Smyčcový orchestr Něhoslava
Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem y Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem z.s. y Sbor dobrovolných hasičů, Bobrová y Sbor dobrovolných hasičů, Žďár nad Sázavou II. y Střední škola gastronomická
Adolfa Kolpinga, Žďár nad Sázavou y Výchovný ústav, Velké Meziříčí y Teleflex, Žďár nad Sázavou y Úřad
práce – Informační a poradenské středisko Žďár nad Sázavou y Základní umělecké školy v okrese Žďár nad
Sázavou y Zámek, Žďár nad Sázavou y Žďas, a. s., Žďár nad Sázavou

Naše velké poděkování
patří všem zaměstnancům,
dobrovolníkům a těm,
kteří na naši organizaci
pamatují ve svých
modlitbách.
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Pomozte nám
i nadále pomáhat…
Staňte se dárcem

Můžete pomoci jednorázovým darem.
Svůj libovolný finanční příspěvek odešlete na číslo účtu
110889787/0300 (ČSOB a. s.) nebo platbou v hotovosti v naší
kanceláři na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou.
Potvrzení o poskytnutém finančním daru Vám rádi vystavíme
a vy jej můžete uplatnit v rámci daňového zvýhodnění.
Budeme Vám velmi vděčni za podporu pravidelným dárcovstvím, které je pro nás nesmírně důležité v rámci rozvoje našich
služeb.
Nastavením trvalého příkazu s libovolnou částkou daru na číslo
účtu 110889787/0300 (ČSOB a. s.) se stanete důležitou součástí
naší organizace. My Vás na oplátku budeme pravidelně informovat
o dění v Charitě a o tom, jak Vaše podpora mění životy druhých.

Staňte se DobroDruhem

DobroDruh je klub pro budování vztahů s dárci a podporovateli. Dárci a podporovatelé zapojení do klubu jsou pravidelně
informováni o tom, kde jejich dary konkrétně pomáhají, sledují
aktuální potřeby Oblastní charity Žďár nad Sázavou a získávají
informace o plánovaných akcích včetně možností, jak se do nich
jako dobrovolníci mohou zapojit.

Staňte se
pracovníkem

Sledujte průběžně naši aktuální nabídku volných pracovních míst na
našich webových stránkách nebo na
našich sociálních sítích.
Zašlete nám svůj životopis. My ho budeme evidovat po dobu jednoho roku
a v případě našeho zájmu o spolupráci
Vás budeme kontaktovat.

Staňte se
podporovatelem

Sdílejte dobré zkušenosti s našimi
službami a informace nejen o aktualitách Oblastní charity Žďár nad Sázavou, ale i o výše uvedených možnostech podpory. I to je pro nás velmi
důležité.

Můžete pomoci věcným darem

Na našich sociálních sítích pravidelně přidáváme informace o věcech, které jsou v našich službách potřebné nebo které potřebují
naši uživatelé. Poskytnutím věcného daru tak ušetříme napjaté
rozpočty charitních služeb nebo tím pomůžete potřebným, se kterými pracujeme.

Staňte se dobrovolníkem

Dobrovolnictví je podstatnou částí naší organizace. Dobrovolníci pomáhají v našich zařízeních, ale i ve spolupracujících organizacích po celém okrese Žďár nad Sázavou. Pomáhají při práci
s uživateli, při propagačních akcích nebo s administrativou. Stát se
dobrovolníkem může každý starší patnácti let. Budeme rádi, pokud se v rámci jednorázových akcí, jakými jsou Sbírka potravin,
Koláč pro hospic a další, zapojí například i celé sportovní nebo
volnočasové kluby a oddíly.
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Kontakt

Mgr. Radka Čaníková
fundraising,
projektový management
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
730 163 135
radka.canikova@zdar.charita.cz
www.zdar.charita.cz

Zpráva o hospodaření
za rok 2021

ROZVAHA		

AKTIVA
k 31. 12. 2020 (Kč)
k 31. 12. 2021 (Kč)
Stálá aktiva
16 417 622
15 728 435
Oběžná aktiva
22 939 056
27 070 126
z toho: zásoby
197 827
132 849
krátkodobé pohledávky
4 180 921
3 657 178
finanční majetek
18 516 706
23 270 844
Přechodné účty aktiv
43 603
9 255
CELKEM
39 356 679
42 798 561
			
PASIVA
k 31. 12. 2020 (Kč)
k 31. 12. 2021 (Kč)
Vlastní jmění
32 234 813
33 076 435
z toho: základní kapitál
23 793 652
22 666 614
kapitálové fondy
4 061 696
5 911 977
hospodářský výsledek z minulých let
2 389 781
3 359 623
hospodářský výsledek za běžné období
1 989 684
1 138 221
Krátkodobé závazky
6 183 897
8 662 338
Dlouhodobé závazky
638 719
938 125
Přechodné účty pasiv
290 250
121 663
Cizí zdroje
0
0
CELKEM
39 356 679
42 798 561
			
PŘÍJMY		
PŘÍJMY PODLE ZDROJŮ 		(Kč)
Ministerstvo práce a sociálních věcí 		
36 704 408
Ministerstvo práce a sociálních věcí – odbor rodinné politiky		
1 418 169
Úřad vlády – RVKPP 		
609 000
Ministerstvo kultury		
0
Ministerstvo zdravotnictví		
109 900
Ministerstvo vnitra		
82 389
Ministerstvo zemědělství		
75 000
Úřad práce 		
460 943
Kraj Vysočina 		
6 497 000
Městské a obecní úřady 		
9 966 480
Evropské fondy 		
1 688 918
Nadace a granty 		
0
Tržby za vlastní výkony 		
27 331 803
Dary a sbírky 		
151 190
Ostatní výnosy		
3 139 533
CELKEM 		
88 234 733
			
VÝDAJE		
NÁKLADY PODLE DRUHU		(Kč)
Materiál 		
4 277 892
Energie 		
1 149 886
PHM 		
1 367 613
Opravy a udržování 		
1 006 092
Cestovné 		
540 187
Služby 		
4 052 159
Mzdy a odvody na soc. a zdr. poj. 		
71 261 364
Odpisy 		
2 214 000
Ostatní náklady 		
1 227 319
CELKEM 		
87 096 512
			
Hospodářský výsledek 		
1 138 221
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Rok 2021 s námi

1.–24. 1.
1.–24. 1.
17. 2.–11. 4.
1. 4.–30. 6.
24. 4.
1.–30. 4.
12. 6.
22. 6.
26. 6.–30. 7.
		
13. 8.
3. 8.–3. 9.
29. 8.
		
28. 8.
		
20.–24. 9.
24. 9.
		
30. 9.
6. 10.
		
19. 10.
20. 10.
4. 11.
20.–21.11.
23. 11.
		
1. 12.–31.12.
		
1. 12.
4.–5. 12.
13.-18. 12.
		
15. 12.
31. 12.

Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová benefice ve spolupráci s místními základními uměleckými školami
Postní almužna 2021
Působení dobrovolníků Kambaly v Očkovacím centru ve Žďáře nad Sázavou
Sbírka potravin pro Charitní záchrannou síť v Novém Městě na Moravě
Čistá Vysočina s Charitou
Setkání pracovníků Diecézní charity Brno v Křižanově
Natáčení tanečního videa s denním stacionářem Rosa a klubem Včela v Bystřici nad Pernštejnem
Pomoc pracovníků Charity v oblastech
zasažených tornádem
Funny Fest ve Velkém Meziříčí
Sbírka školních pomůcek
Bystřický fotbal pomáhá na podporu
denního stacionáře Rosa v Bystřici n. P.
Účast Charity na Diecézní pouti rodin
ve Žďáře nad Sázavou
Týden nízkoprahových klubů
Benefiční koncert u příležitosti
Dne Charity – Trio od sv. Jakuba, Brno
Mše svatá za Charitu ve Žďáře nad Sázavou
Koláč pro hospic ve Žďáře nad Sázavou,
Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem
Setkání pozůstalých a mše sv. na Fryšavě
Mše svatá za Charitu ve Velkém Meziříčí
Přítomnost na veletrhu JOB START v Jihlavě
Sbírka potravin ve Žďáře nad Sázavou
Návštěva duchovního prezidenta Diecézní charity Brno,
Mons. Václava Slouka
Výstava fotografií Můj svět XIII. v Knihovně
M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Spuštěna kampaň DobroDruh
Potravinová sbírka v Hypermarketu Albert ve Žďáře n. S.
Vánoční dárkoviště, prodejní výstava Klubu v 9
v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
Předání dárků z vánočního stromu v Teleflexu ve Žďáře n. S.
Ukončení provozu pobočky Kopretiny ve Žďáře nad Sázavou

Vydala:
Grafická úprava, sazba:
Foto:
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Jan Šustr, janxsustr@gmail.com
Zbyněk Čech, archiv Oblastní charity Žďár nad Sázavou, www.canva.com
(Některé fotografie byly pořízeny v době vyhlášeného nouzového stavu.)

Staňte se naším
DobroDruhem
Můžete být naším dárcem,
dobrovolníkem nebo
sympatizantem, který
bude naše poslání šířit dále.
y

y

y

Věnujte finanční dar na provoz našich služeb, ať
již pravidelně nastavením trvalého příkazu ve
Vaší bance nebo jednorázově zasláním peněžní
částky na náš účet.
Věnujte svůj volný čas a potěšte druhé. Pracujte
s námi v rodinném centru, navštivte osamělé
seniory, diskutujte s mladými, anebo jen pomáhejte s kancelářskou prací, pokud Vás to baví.
Mluvte o nás se známými nebo v zaměstnání.
Věnujte nám denně svou modlitbu. Staňte se členem našeho společenství Živého růžence.

Pomáhejte tam,
kde Vás právě
potřebujeme.

DobroDruzi ve firmách
y

y

Jste firemní subjekt a chcete se zapojit jako kolektiv pracovníků? Registrujte jednu zodpovědnou
osobu, která s námi bude udržovat kontakt nebo
všechny pracovníky, a my vás budeme pravidelně
informovat o dění u nás a jako bonus označíme
Vaši provozovnu či služební auta naší značkou.
Máte obchod, restauraci nebo
nějaké jiné veřejně přístupné místo, kde by se našel
prostor pro propagaci
našich akcí nebo umístění kasičky? Dejte nám
prosím vědět a určitě se
domluvíme.

Co vám za Vaši pomoc
dáme my? Jak Vás odměníme?
Jako nezisková organizace Vám nemůžeme nabídnout hmotné odměny, přesto Vám můžeme slíbit:
y Získáte dobrý pocit ze smysluplného dárcovství,
které podpoří potřebné.
t Hřát Vás bude i dobrý pocit z efektivně využitého
volného času.
y Stanete se součástí naší dobrodružné výpravy,
stanete se jedním z našich DobroDruhů.
y Pravidelně Vás budeme informovat o dění v naší
organizaci zasíláním našeho newsletteru, a zvát
na naše aktivity.

Jak se můžete
registrovat?
https://zdar.charita.cz/registrace-dobrodruh/
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Zdravotní a hospicové služby

Služby pro děti a mládež

Domácí zdravotní péče
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 435
dzp@zdar.charita.cz

Ponorka – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 436
ponorka@zdar.charita.cz

Domácí hospic Barborka
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
731 636 957
barborka@zdar.charita.cz

Služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Charitní pečovatelská služba
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
777 155 374
chps.bystrice@zdar.charita.cz
Včela – volnočasový klub
pro seniory a osoby s postižením
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
739 389 194
vcela.bystrice@zdar.charita.cz
Osobní asistence
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
733 755 870
oa.velmez@zdar.charita.cz

Služby pro osoby s duševním
onemocněním, mentálním
a kombinovaným postižením

Nadosah – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež
Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
777 755 437
nadosah.bystrice@zdar.charita.cz
Wellmez – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež
Hornoměstská 366/41, 594 01 Velké Meziříčí
731 626 116
wellmez.velmez@zdar.charita.cz
Centrum prevence
Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 658
prevence@zdar.charita.cz

Prorodinné služby
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi
592 33 Radešínská Svratka 11
739 389 209
kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
731 626 116
sas@zdar.charita.cz

Ostatní

Klub v 9 – centrum služeb
pro podporu duševního zdraví
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 756 410
klubv9@zdar.charita.cz

Charitní záchranná síť
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
777 755 469
chzs@zdar.charita.cz

Nesa – denní stacionář
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
777 155 376
stacionar.velmez@zdar.charita.cz

Kambala – dobrovolnické centrum
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
605 597 204
dc@zdar.charita.cz

Rosa – denní stacionář
Pod Horou 191, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
733 592 268
stacionar.bystrice@zdar.charita.cz

Pronájem kompenzačních pomůcek
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
730 595 645
pomucky@zdar.charita.cz
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