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Milí přátelé, 

 

 

     V dnešní době, kdy jiţ není samozřejmostí vzájemná úcta člověka 

k člověku, obzvlášť pak nějak odlišujícímu se, je Centrum Zdislava 

místem, kam lidé s postiţením  přicházejí rádi a  je jim tu dobře. 

Díky tomuto dennímu stacionáři nemusí opouštět své rodiny, ale je 

jim umoţněno ţít ţivot v prostředí jim dobře známém. 

     Bylo toho mnoho, co jsme v tomto roce společně proţili. Mezi 

velmi vydařené akce  patřil ples  Centra „Zdišibál“ a výstava prací 

našich klientů v Horácké galerii. Během roku se nám podařilo 

obnovit nové webové stránky, vydat jiţ třetí Zdislavský kalendář a 

vytvořit vlastní novoročenky. Svou návštěvou nás velmi potěšili naši 

přátelé a sponzoři. Díky sponzorským darům se nám podařilo opravit 

poškozenou silnici a upravit část zahrady.  

     Moje poděkování patří především zaměstnancům, kteří denně 

dávají svou lásku našim uţivatelům, rozvíjejí jejich dovednosti, 

návyky a vedou je k samostatnosti. Stejné díky patří i všem 

dobrovolníkům a praktikantům.  

     Také jsem nesmírně vděčna našemu zřizovateli i všem sponzorům 

za finanční podporu, která nám pomohla zvládnout uplynulý rok. 

     A co bych nám přála do budoucna? Především, aby občané 

Nového Města na Moravě mohli být pyšní na to, ţe jejich město 

vytváří dobré podmínky pro maximální moţnou integraci 

postiţených občanů.  

 

 

 

     Boţí poţehnání, ochranu sv. Zdislavy a vše dobré Vám přeje 

                                                                               

 

 

                                                                               Danuše Balabánová 
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Centrum ZDISLAVA 
 

je denní stacionář pro lidi s mentálním, tělesným a kombinovaným 

postiţením z Nového Města na Moravě a blízkého okolí. Centrum je 

příspěvkovou organizací města Nového Města na Moravě                         

a vystupuje jako právní subjekt. 

Kapacita zařízení je 18 uţivatelů, přičemţ sluţby vyuţívá 27 osob               

– ne všichni navštěvují zařízení pravidelně 

 

  

Posláním denního stacionáře Centrum ZDISLAVA je poskytování 

kvalitních sociálních sluţeb lidem s mentálním, tělesným                         

a kombinovaným postiţením s důrazem na respektování jejich práv.  

 

 

Sluţby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uţivatelů, rozvíjení 

schopnosti komunikace, nabídku aktivního a zajímavého naplnění 

času a na začleňování uţivatelů do běţné společnosti. 

 

 

Skupinu osob, kterým Centrum ZDISLAVA poskytuje své sluţby, 

tvoří lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postiţením ve 

věku  6 – 64 let, z Nového Města na Moravě a blízkého okolí.  

Centrum ZDISLAVA neposkytuje své sluţby lidem ohroţujícím sebe 

nebo své okolí a se závislostí na zdravotnické péči.  

 

Zásady poskytování sociální sluţby jsou: 

 dodrţování práv uţivatelů sluţeb  

 respektování volby uţivatelů sluţeb  

 přizpůsobování se potřebám uţivatelů sluţeb  
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Sluţby v Centru jsou poskytovány ambulantně a zahrnují:  

 

základní činnosti:  

 pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu  

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu  

 poskytnutí stravy 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 sociálně  terapeutické činnosti  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při 

obstarávání osobních záleţitostí  

 

a fakultativní činnosti: 

 svozová sluţba 

 rekondiční pobyt, jednodenní zájezdy 

 sluţba mimo pracovní dobu 

Týdenní program Centra ZDISLAVA je pevně stanoven dle rozvrhu 

tak, aby byl dostupný všem uţivatelům.  
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Terapeutické programy Centra 

ZDISLAVA 

 

Hlavní terapeutické programy: probíhají pravidelně, dopoledne  

 

 malování a kresba 

 šití  

 vyšívání 

 práce s keramickou hlínou 

 vaření (jednoduchá jídla, včetně sestavení rozpočtu a 

nákupu potravin) 

 muzikoterapie  

 tělesná a pohybová výchova v tělocvičně a na hřišti  

 duchovní společenství  

 plavání  
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Doplňkové terapeutické programy: probíhají nepravidelně 

 

 práce s počítačem 

 četba knih 

 tkaní 

 vycházky do přírody a po okolí města (návštěvy výstav, 

restaurace, cukrárny,…) 

 opakování znalostí ze školy 

 individuální školním výuka (vykonávaná speciálním 

pedagogem) 

 nácvik domácích prací 

 rozvoj paměti a postřehu prostřednictvím her 

 práce na zahradě 

 dotekové masáţe 

 cvičení na rehabilitačním míči 

 koupel v balónkovém bazénu 

 pohybová aktivita na rotopedu 

 samostatný pohyb bez doprovodu mimo Centrum  
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AKCE V ROCE 2010 

 
Po celý rok organizuje Centrum ZDISLAVA pro uţivatele, jejich 

rodiče, sponzory a veřejnost řadu aktivit prostřednictvím výletů, 

rekondičního pobytu, návštěv kulturních akcí (pořádání plesu, výstav, 

prezentací výrobků, účastí na různých soutěţích,…).  

 

Výstava obrazů a výrobků v horácké galerii 
 

    Jednou z našich úspěšných akcí byla výstava obrazů a výrobků 

našeho Centra s názvem „Ten umí to a ten zas tohle“, která se 

uskutečnila během měsíce dubna v Horácké galerii v Novém Městě 

na Moravě.  

   Výstava byla zahájena vernisáţí v úterý 30. 3. 2010 kterou uvedla 

paní Mgr. Marie Severová a ředitel galerie PhDr. Josef Chalupa.  

Celá tato akce se velmi vydařila, o čemţ svědčí i pochvalné ohlasy 

v návštěvní knize. 
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Dny bezpečnosti  

 
    Dne 27. dubna 2010 se klienti našeho Centra účastnili                    

Dne bezpečnosti.  

    Jednalo se o prezentaci novoměstských hasičů, městských 

stráţníků i novoměstské sloţky Policie ČR. Klienti shlédli výcvik 

policejních psů a koní, policejní i hasičskou techniku, navštívili i 

policejní stanici a dozvěděli se mnoho zajímavého.  

   Celá tato prezentace se všem velice líbila 

 

 

Za krásami našeho kraje - Výlet na hrad Bítov 

 
    Za finanční podpory projektu „Zdravé město Nové Město na 

Moravě“ byl pro klienty našeho Centra dne 25. 5. 2010 zorganizován 

jednodenní výlet na hrad Bítov.  

   Na programu byla prohlídka hradu včetně největší sbírky 

vycpaných zvířat. V areálu hradu byla moţnost shlédnout hradní 

kapli, kašnu, zahradu s ukázkou chovu domácího zvířectva  (mini 

zoo) a výstavu strašidel. Po prohlídce následoval oběd v hradní 

restauraci.  

    Výlet byl pro klienty velmi přínosný, dozvěděli se něco o historii 

naší země, nejvíce se všem líbila expozice vycpaných psů a velká 

sbírka cizokrajných ptáků. 

 

 

Den otevřených dveří Centra 

 
    Dne 19. 6. 2010 v rámci třídenního projektu „Setkání Nových 

Měst Evropy“ Centrum Zdislava otevřelo své dveře všem 

návštěvníkům. Pro zájemce jsme připravili bohaté občerstvení a 

prohlídku Centra.  
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   Naše prezentace proběhla i v KD Nové Město na Moravě v rámci 

výstavy Radka Jaroše s názvem „Radek Jaroš a my“ a také jsme se 

účastnili slavnostního průvodu městem. 

   K této akci byly pro „Zdislaváky“ vyrobeny  trička s naším logem. 

 

Rekondiční pobyt Hrotovice u Třebíče 

 
    Jako kaţdý rok, tak i letos se díky sponzorským darům mohli 

uţivatelé Centra Zdislava zúčastnit rekondičního pobytu, který 

proběhl ve dnech 22. – 24. 6. 2010. 

    Tentokrát jsme byli ubytováni v hotelu Sport-V-Hotel 

v Hrotovicích u Třebíče. Naši klienti se věnovali sportovním a 

relaxačním aktivitám, které nabízel tento hotel, navštívili jsme 

Dalešickou přehradu spojenou s výletem na parník a podnikli jsme 

výlety do okolí. 

   Tento pobyt byl pro nás velice příjemný zejména díky velmi 

ochotnému a vstřícnému přístupu zaměstnanců tohoto Hotelu. 
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Výlet do Jimramova 
 

     Dne 17. 8. 2010  jsme navštívili městečko Jimramov. V tamním 

kostele nás přivítal farář p. Holík.  Po mši jsme se vydali na 

prohlídku výstavy J. Karafiáta do místní galerie.  

    Tento výlet byl velmi zajímavý a zakončili jsme ho obědem 

v místní restauraci. 

 

 

Zdišibál 
 

   V KD Nové Město na Moravě se ve středu 10. 11. 2010 uskutečnil 

náš jiţ 13. ples ZDIŠIBÁL.  

   Po celé odpoledne nám k tanci a poslechu hrála skupina TANDEM. 

Ve velmi bohatém programu byla moţnost shlédnout hudebně-

dramatické vystoupení našich klientů, taneční vystoupení Reginy 

Valentíkové a sester Smětákových z tanečního studia ESET Olomouc 

a vystoupení klientů denního stacionáře v Letovicích. Pro všechny 

hosty byla připravena bohatá tombola, občerstvení a výstava výrobků 

klientů našeho Centra. V zaplněném sále vládla spokojenost a 

nadšení. 
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Vánoční doba ve Zdislavě  

 

    Předvánoční doba je jako vţdy naplněna nejen pečením cukroví, 

zpíváním koled, výrobou vánočních výrobků a zdobením stromečku 

v Centru, ale i různými akcemi.  

    Tradičně se klienti našeho Centra setkali s Mikulášem (tuto akci 

zorganizovali studenti SOŠ a SOU Bělisko), sponzory a přáteli 

Centra. 

    Navštívili jsme vánoční besídky 2. Základní školy a ZUŠ 

Monseova, pochlubili jsem se s našimi výrobky na Vánočním 

bazárku v místním evangelickém kostele. Svazem ţen jsme byli 

pozváni na výstavu rukodělných výrobků. Těsně před Vánocemi 

přišli skauti s betlémským světlem a za doprovodu hudebních 

nástrojů jsme si společně zazpívali vánoční koledy. 
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ROZVOJOVÉ CÍLE CENTRA ZDISLAVA NA 

ROK 2011 

 

 
Úprava zahrady 

 Dokončení úpravy zahrady  

 Doplnění zahradního nábytku 

 Pořídit sportovní koutek pro uţivatele 

 

Převedení standardů kvality do praxe v Centru Zdislava 

 Aktualizace dokumentace  

 Pravidelné konzultace týmu nad standardy a jejich plněním  

 

Podpora ochrany práv uţivatelů  

 Podpora uţivatelů ve znalosti jejich práv  

 

Podpora začleňování  

 Prezentace na veřejnosti a výstavy  

 Rekondiční pobyty a výlety 

 

Zajištění finančního pokrytí provozu 

 

Podpora vzdělávání a odbornosti zaměstnanců 

 Supervize zaměstnanců 

 Objektivní supervize 

 Školení týmu 

 Stáţe v jiných zařízeních 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

ORGANIZACE ZA ROK 2010 
 

Účetnictví Centra ZDISLAVA i v roce 2010 vedla firma                 

Ing. Věra Ţáková z Řečice 

 
ROZVAHA 

 

AKTIVA 

 

 

k 31.12.2009 

(Kč) 

 

 

k 31.12.2010 (Kč) 

 

Stálá aktiva 4 436 201 4 261 277 

Oběţná aktiva 1 877 910 1 804 443 

v tom: zásoby (PHM) 847 4 147 

           pohledávky krátkodobé 90 720 74 640 

           finanční majetek 1 737 649 1 678 014 

           přechodné účty aktivní 48 694 47 642 

Aktiva celkem 6 314 111 6 065 720 

 

   

PASIVA 

 

 

k 31.12.2009 

(Kč) 

 

k 31.12.2010 (Kč) 

 

Vlastní kapitál 5 839 220 5 623 752 

v tom: majetkový fond 4 436 201  4 261 277 

           finanční a peněţní fondy 1 113 457 1 361 704 

           výsledek hospodaření 289 562 771 

Cizí zdroje 474 891 441 968 

v tom: závazky krátkodobé 389 571 367 328 

           přechodné účty pasivní 85 320 74 640 

Pasiva celkem 6 314 111 6 065 720 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

 

 

 

 

NÁKLADY 

 

 

skutečnost 2010 (Kč) 

 

Spotřeba materiálu   221 771 

Spotřeba energie   112 837 

Opravy a udrţování   64 866 

Spotřeba ostatních sluţeb   540 275 

Mzdy, odvody na SP, ZP, FKSP   3 468 281 

Odpisy majetku   215 622 

Ostatní náklady   115 443 

Náklady celkem   4 739 095 

 

   

 

VÝNOSY 

 

 

skutečnost 2010 (Kč) 

 

Trţby za vlastní výkony   540 307 

Ostatní výnosy   354 659 

Příspěvky na provoz od zřizovatele   2 359 500 

Příspěvky na provoz od jiných obcí   137 800 

Dotace z kraj Vysočina   161 000 

Dotace z úřadu práce   21 600 

Dotace ze státního rozpočtu   1 165 000 

Výnosy celkem   4 739 866 

 

 

Výsledek hospodaření za rok 2010 771 
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PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ ZA ROK 

2010 
 

24,6%
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Zřizovatel NMNM - 49,8 % MPSV - 24,6%
Příjmy od uživatelů - 11,4% Dotace obce - 2,9%
Úřad práce - 0,4% Kraj Vysočina - 3,4%
Ostaní výnosy - 7,5%

 
 

PŘEHLED PRŮMĚRNÉHO VĚKU 

UŢIVATELŮ ZA UPLYNULÝCH 18 LET 
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PODĚKOVÁNÍ 

 
Velké poděkování patří všem sponzorům, spolupracujícím 

organizacím, dobrovolníkům, zaměstnancům a přátelům Centra 

ZDISLAVA. 

 

Zvláštní poděkování patří:  

Zřizovateli městu Nové Město na Moravě 

MPSV ČR 

Kraji Vysočina 

Úřadu práce Ţďár na Sázavou 

 

Obecním úřadům, přispívajícím na své spoluobčany 

se zdravotním postiţením: 

Městu Bystřice nad Pernštejnem 

Obci Nová Ves u Nového Města na Moravě 

Městu Svratka 

Obci Radešínská Svratka 

 

Organizacím a jednotlivcům: 

MEDIN a. s. Nové Město na Moravě 

RACOM, s. r. o. Nové Město na Moravě 

AGROFARM a. s. Ţďár nad Sázavou 

PAMA, a.s. Ostrov nad Oslavou 

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Svratka 

Obec Petrovice 

Městys Sněţné 

Městys Bobrová 

Obec Dlouhé 

Baal print, Jaroslav Badalík 

K6, Ing. Karel Koukal 

Stanislav Češka, Ing. Petr Mrňous, Radek Jaroš, MUDr. Stanislav 

Severa, MUDr. Hana Stríţová, JUDr. Zdeněk Chudoba, František 

Šandera, Ing. Jasna Kolářová, Oldřich Svoboda, Jaroslav Vízner, 
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drobní dárci Radňovice, Bohumil Vítek, Svaz ţen Věcov,                      

Petr Ondráček, Miroslav Sedlický, Ing. Tomáš Krejčí, dále děkujeme 

nejmenovaným dárcům a všem, kteří přispěli do tomboly na náš 

Zdišibál 

 

Spolupracující instituce: 

Novoměstské sociální sluţby 

KD Nové Město na Moravě 

Horácká tiskárna Nové Město na Moravě 

Galerie a Muzeum Nové Město na Moravě 

Školská zařízení Nové Město na Moravě 

Jídelna I. ZŠ Nové Město na Moravě 

Dobrovolnické centrum Vysočina, Nové Město na Moravě 

Hotel Ski Nové Město na Moravě 

Farní úřad Nové Město na Moravě 

Redakce Novoměstsko 

Gymnázium V. Makovského 

Sdruţení Nové Město na Moravě 

Technické sluţby s.r.o. 

 

Zaměstnanci v roce 2010: 

Danuše Balabánová, Irena Čeplová, Kristýna Kubínová,                 

Martina Laštovičková, Bc. Ludmila Muţátková, Soňa Náglová,                       

Jana Novotná, Jana Pešková, Alena Sádovská, Marie Svobodová, 

Miroslava Šanderová, Jana Šimková, Ing. Petr Zídek, Jan Ţilka 

Přepočtený úvazek: 11,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdruzeninovemesto.cz/
http://www.tssluzby.cz/
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KONTAKT 

 

Centrum ZDISLAVA 

RADNICKÁ 350 

592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

 

 

Tel.: 566 615 194 

e-mail.: zdislava@nmnm.cz 

web:http://zdislava.nmnm.cz 
 

 

Provozní doba: 

Pondělí – Pátek 7.00 – 15.30 

 

 

Bankovní spojení: 

KB Ţďár nad Sázavou 

č. ú. 215441751/0100 

 

 

 

mailto:zdislava@nmnm.cz

