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Nikdo není zbytečný na světě,
kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.    

CH. Dickens

Milí přátelé,
mám-li možnost vrátit se zpět k roku 2007, musím se 
přiznat, že jsem do něj vstupovala s obavami. Čekalo nás 
mnoho změn a událostí. Nový zákon č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách s sebou přinesl výraznou přeměnu 
v systému poskytování sociálních služeb, která se 
samozřejmě dotýkala také našeho Centra.  Proběhla 
registrace zařízení v registru MPSV, bylo nutné změnit 
systém uzavírání smluv s klienty a z důvodu zavedení 
příspěvku na péči se uskutečnila i změna plateb.  
Pokračovalo se také v tvorbě standardů kvality sociálních 
služeb.
V uplynulém roce oslavilo Centrum Zdislava 15. let od 
svého založení. Za dobu trvání se tu vytvořilo pod 
ochranou sv. Zdislavy společenství lásky, solidarity a 
ohleduplnosti. Navštěvují nás rádi nejen klienti, ale také 
spousta našich přátel.
Dalším výročím byl v pořadí již 10. ples – Zdišibál, který 
každým rokem nabývá na oblíbenosti.

I přes všechny nové změny byl pro nás tento rok dobrý a 
požehnaný. To vše by nebylo možné bez dobře 
fungujícího kolektivu zaměstnanců, bez jejich lásky a 
obětavosti k této práci.
. 
                                                           

Danuše Balabánová
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Centrum Zdislava

Centrum Zdislava je denní stacionář určený pro 
klienty s handicapem.
Kapacita zařízení je 18 klientů, současný stav je 25 a to 
proto, že ne všichni navštěvují naše zařízení každý den. 
Věkový průměr je 26 let.
Stacionář je příspěvkovou organizací Města Nové Město 
na Moravě, vystupuje jako právní subjekt. V čele 
organizace je ředitel.

Poslání

Úkolem Centra Zdislava je ambulantní péče o 
osoby se zdravotním postižením, zajišťování jejich 
soběstačnosti s důrazem na individuální přístup, vytváření 
prostředí pro naplňování individuálních potřeb, přání a 
očekávání klientů, postupné odbourávání bariér mezi 
společností a občanem s postižením a podpora při 
začleňování klientů do běžného života.
Klientům se poskytuje podpora a péče takovým 
způsobem, aby mohli žít, pokud to vzhledem k 
zdravotnímu postižení bude možné, běžným způsobem 
života. Podpora klienta znamená stanovit si spolu s ním 
reálné a srozumitelné cíle, motivovat jej a službu 
vykonávat v souladu se standardy kvality sociálních 
služeb.
Služby jsou poskytovány na principu vzájemného 
partnerství, klienti mají možnost svobodné volby, je 
respektována a podporována jejich individualita a pocit 
nezávislosti a soběstačnosti.
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Cílová skupina

Služba je určena chlapcům, děvčatům, mužům i 
ženám se zdravotním, tělesným, mentálním, zrakovým, 
kombinovaným a lehkým chronickým duševním 
postižením. Jde o klienty starší 4 let, horní věková 
hranice není určena. 

Cíle služby:

 maximální samostatnost klientů
 dostatečné komunikační schopnosti klientů 
 schopnost klientů vyjádřit vlastní přání a zrealizovat 

je
 pracovní dovednosti klientů
 kontakt se společenským prostředím
 podpora rodinných příslušníků, pečujících o člověka 

s postižením, nabídka prostoru k odpočinku, k vlastní 
seberealizaci, k uplatnění na trhu práce

 odbourání předsudků a bariér mezi majoritní 
společností a lidmi s postižením

Centrum Zdislava zajišťuje tyto 
ambulantní služby:

 pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu

 pomoc a podpora při oblékání a svlékání
 pomoc a podpora při přesunu na lůžko nebo vozík
 pomoc a podpora při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
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 pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 pomoc a podpora při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu
 zprostředkování kontaktu se spol. prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí
 dovoz klientů z místa bydliště do stacionáře a zpět
 zajištění stravy

fakultativní činnosti 

Centrum nabízí klientům následující činnosti nad 
rámec základních činností:
 doprovod nebo doprava kvalifikovaným 

zaměstnancem (např. společenská akce)
 rekondiční pobyt 
 jednodenní zájezdy
 kulturní akce (ples, návštěva výstav, divadelní 

představení, besídky..)

Terapeutické programy Centra

Hlavní terapeutické programy:
probíhají pravidelně, dopoledne

 opakování znalostí ze školy
 práce s počítačem
 četba knih
 malování a kresba, modelování, lepení
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 tkaní na stavu
 šití (např. křestní roušky), vyšívání
 práce s keramickou hlínou
 výuka vaření (jednoduchá jídla, včetně sestavení 

rozpočtu a nákupu potravin)
 dílny (výroba jednoduchých výrobků, práce 

s nástroji)
 muzikoterapie (zpěv písní s kytarou)
 hra na jednoduché hudební nástroje (flétna, 

buben..)
 tělesná a pohybová výchova v tělocvičně a na 

hřišti 
 plavání (bazén Žďár nad Sázavou)
 vycházky do přírody, města, návštěvy výstav, 

restaurace, cukrárny,…
 duchovní společenství 
 dramatická tvorba (vnímání vlastního těla, práce 

s pocity, formou jednoduchých her, scének,..)

Doplňkové terapeutické programy:
probíhají nepravidelně

 individuální školní výuka
 výuka vykonávaná speciálním pedagogem
 rozvoj paměti a postřehu prostřednictvím her
 práce na zahradě, zalévání květin
 nácvik domácích prací
 tanec, koordinace pohybu s hudbou
 dotekové masáže
 koupel v balónkovém bazénu
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Akce v roce 2007

15. výročí Centra Zdislava

2. května 2007 oslavil denní 
stacionář - Centrum Zdislava
15 let od svého vzniku. 
Slavnostní den jsme zahájili 
mší svatou v kostele sv. 
Kunhuty v Novém Městě na 
Moravě. Chrám zaplnilo 
mnoho přátel a příznivců 
Centra. Při této příležitosti byl 
vysvěcen nový znak děkanem 

Janem Daňkem. Poté následoval 
den otevřených dveří v budově 
stacionáře. Návštěvníci mohli 
nahlédnout do denního programu 
klientů a projít si prostory 
zařízení. Pro všechny účastníky 
bylo nachystáno pohoštění a 
možnost shlédnout výstavu
výrobků klientů.
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Výtvarná soutěž

Česká kongregace sester dominikánek z Jablonného 
pořádala soutěž na téma – Zdislava – ochránkyně rodiny, 
věnovanou ke 100. výročí blahořečení sv. Zdislavy.

Výtvarné soutěže se zúčastnili také naši klienti – Ludmila 
Milfajtová (obr. vlevo) a Zbyněk Herman (obr. vpravo), 
kteří získali pěkné 2. místo.

Kalendář

K významnému výročí založení našeho stacionáře byl 
vydán kalendář pro rok 2007, který obsahoval fotografie 
od založení Centra až po současnost. Kalendář byl velmi 
zdařilý. Posloužil také jako dobrá propagace našeho 
stacionáře pro sponzory a přátele Centra.

Výlet do Křižanova

K příležitosti svátku sv. Zdislavy jsme se vypravili 
poděkovat za ochranu a pomoc do jejího rodiště –
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Křižanova. Navštívili jsme zdejší kostel zasvěcený sv. 
Zdislavě a místo, kde žila – křižanovský zámek, v kterém 
je nyní ÚSP pro osoby s mentálním postižením. Zde nás 
srdečně přivítali zaměstnanci tohoto zařízení, provedli 
nás částí budovy, speciální školou a přilehlým parkem.
Výlet jsme zakončili společným obědem v restauraci na 
náměstí.

Rekondiční pobyt

Jako každoročně, i letos naše Centrum zajistilo třídenní 
pobyt (26. – 28. 6. 2007), 
tentokrát v rekreačním 
zařízení Skalský Dvůr.
Pro všechny klienty byl 
zajištěn zaměstnanci 
celodenní program –
vycházky, hry, tenis, 
vyjížďky na loďkách, 
návštěva kostela v Lísku, 

rekreačního zařízení v Domaníně a večerní diskotéka s
vystoupením „skupiny ABBA“. Díky sponzorským 
darům se pobytu mohli zúčastnit všichni klienti.
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Návštěva DPŽ Nížkov

Přátelé z Domova pokojného života v Nížkově nám chtěli 
oplatit svoji návštěvu u nás a pozvali 15. 8. klienty i 
zaměstnance Centra do Nížkova. Zde jsme si mohli 
prohlédnout jejich domov, místní kostel a přilehlou 
kostnici. Celý výlet jsme zakončili posezením u čaje, 
kávy a výborných buchet. K příjemnému posezení
přispěla svým hudebním vystoupením jedna z našich 
klientek.

Návštěva evangelického kostela

Evangelický farář, Zdeněk Šorm, nás 9. 10. pozval na 
prohlídku místního evangelického kostela s výkladem o 
jeho historii. Strávili jsme zde příjemné dopoledne.

Zdišibál

7. 11. se v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě 
uskutečnil již 10. ples Centra Zdislava. Po celé odpoledne 
hrála kapela Šafářanka z ÚSP Křižanov. V rozmanitém 
programu mohli všichni shlédnout vystoupení klientů 
Zdislavy, stacionáře z Letovic, ale také taneční umění 
novoměstských mažoretek Carmen a Pampelišek. Hosté 
si mohli též prohlédnout výstavu výrobků klientů našeho 
stacionáře. Součástí plesu byla i bohatá tombola a 
občerstvení. V zaplněném sále vládla příjemná atmosféra 
a všichni se dobře bavili.
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Vánoce ve Zdislavě

Vánoční atmosféru zahájil příchod Mikuláše s anděly a 
čerty. Opět tuto akci zorganizovali studenti ze SOŠ a 
SOU lesnické, dopravní a služeb z Běliska.

Každoročně je v Centru 
Zdislava velmi příjemná 
předvánoční atmosféra, která 
je nesena v duchu koled, 
tvoření figurek do Betléma, 
vánočních přání a zdobení 
stromečku. Pravidelně nás 
v tento čas navštěvují naši

přátelé a sponzoři. Patří mezi ně např. děti ze ZŠ 
Palachova, Žďár nad Sázavou a ZUŠ Nové Město na 
Moravě se svojí besídkou, Radek Jaroš, který přinesl 
kalendáře ze svých horolezeckých cest, pan Češka, 
sponzor z Brna, který nás pravidelně již 15let překvapuje 
svými dárky, také Modré dny a skauti z Nového Města na 
Moravě.

Vánoční výstava ve Věcově

V prosinci jsme přijali 
pozvání Svazu žen 
z Věcova na vánoční 
prodejní výstavu. Velmi 
nás potěšilo vřelé přivítání 
a příjemná atmosféra.
Všichni dostali drobný 
dárek od pořadatelek i 
místního pana starosty.
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Plány do budoucna:

 zřízení internetové stránky Centra Zdislava
 pořádání jednodenního výletu – květen 2008
 realizace rekondičního pobytu - Pension 

Athéna Suchý – 23. 6. – 25. 6. 2008
 11. ples – Zdišibál – listopad 2008
 postavení altánu v zahradě
 obnova vozového parku

Přehled zdrojů financování služby 
za rok 2007:

2%

19%

58%

3%

2%

9%
7%

Kraj Vysočina

MPSV

Zřizovatel Nové Město na
Moravě

Úřad práce

Sponzorské dary

Příjmy od klientů

Obce přispívající na své
zdravotně postižené občany
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Zpráva o hospodaření za rok 2007

ROZVAHA

AKTIVA k 31.12.2006 (Kč) k 31.12.2007 (Kč)

Stálá aktiva 3 515 215 3 456 712

Oběžná aktiva 1 681 631 1 831 563

v tom: zásoby (PHM) 2 786 3 090

          pohledávky krátkodobé 77 530 71 630

          finanční majetek 1 575 552 1 717 738

          přechodné účty aktivní 25 763 39 105

Aktiva celkem 5 196 846 5 288 275

PASIVA k 31.12.2006(Kč) k 31.12.2007 (Kč)

Vlastní zdroje krytí 4 894 560 4 924 591

v tom: majetkový fond 3 515 215 3 456 712

          finanční a peněžní fondy 1 198 527 1 272 313

          výsledek hospodaření 180 818 195 566

Cizí zdroje 302 286 363 684

v tom:závazky krátkodobé 236 496 289 054

         přechodné účty pasivní 65 790 74 630

Pasiva celkem 5 196 846 5 288 275
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

NÁKLADY skutečnost 2007 (Kč)

Spotřeba materiálu 190 627

Spotřeba energie 96 932

Opravy a udržování 57 118

Spotřeba ostatních služeb 441 783

Mzdy, odvody na SP,ZP,FKSP 3 288 051

Odpisy majetku 58 503

Ostatní náklady 39 760

Náklady celkem 4 172 774

VÝNOSY skutečnost 2007 (Kč)

Tržby za vlastní výkony 382 112

Ostatní výnosy 260 670

Příspěvky na provoz od zřizovatele 2 631 418
     v tom příspěvek z kraje 
Vysočina 108 000

Příspěvky na provoz od jiných obcí 150 000

Dotace z úřadu práce 118 140

Dotace ze státního rozpočtu 826 000

Výnosy celkem 4 368 340

Výsledek hospodaření za rok 2007 195 566
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Poděkování

Co nejsrdečněji děkujeme všem, kteří nám v roce 
2007 pomohli jakoukoliv formou sponzorských 
darů, radou a duchovní podporou. 
Především děkujeme našemu zřizovateli Městu 
Nové Město na Moravě a obcím přispívajícím na
své handicapované spoluobčany – Bystřice nad 
Pernštejnem, Nová Ves u Nového Města na Moravě, 
Svratka, Radešínská Svratka, Polnička, Dlouhé, 
Mirošov, Bohuňov, Nížkov, Bobrová,

ostatním dárcům:
Junák svaz skautů, Svratka
Obec a SK Petrovice
Městys Sněžné
p. Radek Jaroš
Medin a. s. 
Hasiči Nová Ves
p. Šandera, Nová Ves
RACOM, s.r.o. Nové Město na Moravě
Modré dny
nejmenovaným drobným dárcům a všem, kteří přispěli 
darem do tomboly na 10. ples Centra,

a spolupracovníkům:
Novoměstské sociální služby
Kulturní dům Nové Město na Moravě
Galerie a Muzeum Nové Město na Moravě
Školská zařízení v Novém Městě na Moravě 
Střední a Vyšší zdravotnické škole ve Žďáře nad Sáz.
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SOU a SOŠ Lomnice u Tišnova
Farní úřad Nové Město na Moravě
Farní úřad Radešínká Svratka
Hotel Fit Žďár nad Sázavou
Úřad práce 
Informační centrum Nové Město na Moravě
Novoměstsko

Zaměstnanci v roce 2007:
Petr Adamec
Danuše Balabánová
Iva Ivičičová
Irena Čeplová
Miroslava Horváthová
Martina Laštovičková
Soňa Náglová
Jana Pešková
Alena Sádovská
Andrea Schrollerová
Miroslava Šanderová
Jana Šimková
Jaroslav Zeronik
Věra Žáková
Jan Žilka
Přepočtený úvazek: 11, 5

Organizační struktura:
Ředitel, ekonom, vychovatelé, pracovníci v sociálních 
službách, řidič, uklízečka.
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Kontakt:

Centrum Zdislava
Radnická  350

592 31 NOVÉ  MĚSTO NA MORAVĚ

Tel.: 566 615 194
Web: http://zdislava.nmnm.cz/

e-mail: zdislava@nmnm.cz
Konto Centra Zdislava:
č.ú. 215441751/0100

Provozní doba
Pondělí – Pátek 7.00 - 15.30


