
CENTRUM 

ZDISLAVA 
 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

Kontakty: 

Radnická 350 
592 31 Nové Město na Moravě 

 

tel.: 566 598 180 
web: zdislava.nmnm.cz 

e-mail: zdislava@nmnm.cz 

Kontaktní osoby: 
 

Ing. Mgr. Hana Janů 
ředitelka Centra Zdislava 

 

Miroslava Horváthová, DiS. 
vedoucí provozu Centra Zdislava 

Bankovní spojení: 
KB Žďár nad Sázavou 
č. ú. 215441751/0100 

 

Provozní doba: 
Po - Pá 7.00 – 15.30  

„Lidé v nouzi nepotřebují 

až tak moc peníze.  

Oni potřebují naše oči, ruce, 

nohy, srdce…“ 

 

/Matka Tereza/ 



 

• je podporován ve zvyšování či udržování co největší 

míry soběstačnosti v péči o vlastní osobu, 

• se integruje do běžného společenského prostředí 

s ohledem na své schopnosti, dovednosti 

a individuální potřeby 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 
 

Cílová skupinou Centra Zdislava jsou: 

• osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným 

postižením,  

• osoby ve věku 6 až 64 let , 

• osoby žijící na území Nového Města na Moravě 

a okresu Žďár nad Sázavou. 
 

Služby nelze poskytnou osobám: 

• které svým chováním ohrožují samy sebe s okolí,  

• s infekční chorobou, 

• které jsou upoutány na lůžko, 

• pro které by bylo potřeba vytvořit zvláštní podmínky, 

které poskytovatel nemůže zajistit (zvláštními  

 

O CENTRU ZDISLAVA 

Centrum Zdislava je příspěvkovou organizací města 

Nového Města na Moravě. Je denním stacionářem 

s maximální denní kapacitou 23 klientů. 

POSLÁNÍ 

Posláním denního stacionáře Centrum Zdislava je 

poskytovat ambulantní službu osobám s mentálním, 

tělesným a kombinovaným postižením a umožnit jim 

prožít čas aktivním a smysluplným způsobem dle jejich 

individuálních potřeb a očekávání v době, kdy 

nemohou být se svými blízkými. 
 

CÍL 

Cílem služby je klient, který: 

• se seberealizuje v nabízených činnostech,  

• je podporován v rozvoji a zachování stávajících 

schopností a dovedností, tak aby byl v budoucnu 

v maximálně možné míře samostatný 

a soběstačný, 

podmínkami se rozumí potřeba omezení klienta 

v pohybu nebo zajištění péče, pro kterou nemají 

zaměstnanci odbornou kompetenci), 

• které nepřistoupí na podmínky smlouvy 

o poskytování služby, 

• jejichž opatrovníci nepřistoupí na podmínky 

o poskytování služby 
 

ZÁSADY 
 

Zásady poskytování služeb 

• respektování individuálního projevu vůle klienta 

při poskytování služby   

• dodržování a ochrana práv klienta  

• dodržování bezpečnosti a garance odbornosti 

poskytované služby  
 

Služby jsou poskytovány dle Zákona č. 108/2006 Sb., 

§ 46, o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 článek 

2 § 12 Denní stacionáře. Služba v denním stacionáři 

Centrum Zdislava je poskytována za finanční úhradu. 


