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                          „Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí.“

    Milí přátelé,

scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý. 
Jsem velmi  ráda,  že  jsme  ho přečkali  ve  zdraví  a  že  nám přinesl 
mnoho dobrého. O tom, co se nám v tomto roce podařilo, se dočtete 
na následujících stránkách.

    Minulý rok nám také přinesl naději, že se podaří vyřešit záležitost, 
která nás dlouhodobě tíží. V rámci programu EU – ROP Jihovýchod 
(podpora zařízení neziskové soc. sféry) nám bylo naším zřizovatelem 
nabídnuto vyřešit již dlouhodobě chystanou přístavbu a rekonstrukci 
Centra.  Náš  zřizovatel  vložil  nemalé  úsilí  do  zpracování  tohoto 
projektu  a  stacionář  se  nemalou  částkou podílel  na  jeho uhrazení. 
Věřím, že pokud se podaří tento projekt prosadit, získáme pro naše 
uživatele  větší  prostory,  ve  kterých  budou  moci  realizovat  nové 
činnosti a budeme moci navýšit potřebnou kapacitu.
Během  roku  jsme  také  začali  s přípravami  na  20.  výročí,  které 
oslavíme během následujícího roku. Jsem velmi ráda, že si Centrum 
Zdislava našlo v našem městě své místo a vepsalo se do povědomí 
jeho obyvatel i široké veřejnosti. Klienti jsou u nás velmi spokojeni 
a těšíme se i velké důvěře sponzorů.

    Moje poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí 
na  chodu  našeho  zařízení.  Především  pak  všem  zaměstnancům 
za jejich obětavou práci, sponzorům a institucím.

    Boží požehnání, ochranu sv. Zdislavy a vše dobré přeje
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                                                                                       D. Balabánová

Centrum ZDISLAVA

je denní stacionář pro lidi  s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením 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 uživatelů,  přičemž služby využívá 28 osob 
– ne všichni navštěvují zařízení pravidelně.

 
Posláním denního stacionáře  Centrum ZDISLAVA je poskytování 
kvalitních  sociálních  služeb  lidem  s mentálním,  tělesným 
a kombinovaným postižením s důrazem na respektování jejich práv. 

Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů, rozvíjení 
schopnosti  komunikace,  nabídku  aktivního  a  zajímavého  naplnění 
času a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.

Skupinu osob, kterým Centrum ZDISLAVA poskytuje své služby, 
tvoří  lidé  s mentálním,  tělesným  a  kombinovaným  postižením 
ve věku  6 – 64 let, z Nového Města na Moravě a blízkého okolí. 
Centrum ZDISLAVA neposkytuje své služby lidem ohrožujícím sebe 
nebo své okolí a se závislostí na zdravotnické péči. 

Zásady poskytování sociální služby jsou:

• dodržování práv uživatelů služeb 
• respektování volby uživatelů služeb 
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• přizpůsobování se potřebám uživatelů služeb
Služby v Centru jsou poskytovány ambulantně a zahrnují: 

základní činnosti: 
• pomoc při zvládání běžných 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 záležitostí 

a fakultativní činnosti:

• svozová služba

• rekondiční pobyt, jednodenní zájezdy

• služba mimo pracovní dobu

Týdenní program Centra ZDISLAVA je pevně stanoven dle rozvrhu 
tak, aby byl dostupný všem uživatelům. 
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AKCE V ROCE 2011

     Akcí,  kterých se klienti  Centra Zdislava účastní,  rok od roku 
přibývá. Centrum organizuje mnoho aktivit jak pro uživatele (výlety, 
rekondiční  pobyt,  přednášky…)  tak  i  pro  veřejnost  (kulturní  akce 
a prezentace na festivalech).

Tři králové

     Začátkem ledna  navštívili  Centrum Tři  králové. Naše  klienty 
i  zaměstnance  potěšili  písní  a dary  - kadidlem,  svěcenou  vodou 
a zlatou krabičkou, která ukrývala drobné sladkosti. 
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Radek Jaroš ve Zdislavě

     V  únoru  klienty  našeho  stacionáře  navštívil  horolezec  
Radek Jaroš. Povídání o jeho cestách a promítání fotografií bylo pro 
klienty velmi zajímavé.
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Návštěva z Kraje Vysočina

     Tento  rok  nás  svou  návštěvou  přišli  podpořit  zástupci  kraje 
Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál a JUDr. Věra Švarcová. Seznámili 
se  s chodem  zařízení  a  popovídali  si  s některými  klienty  našeho 
Centra.
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Vlakový den v SOŠ Bělisko

     Dne 4.  5.  2011 klienti  našeho Centra  navštívili  SOŠ Bělisko 
v  Novém  Městě  na  Moravě,  kde  se  konala  akce  nazvaná 
„Station day“ a kterou pořádali studenti železničních oborů.

   Naši  klienti  zde  mohli  zhlédnout  maketu  železniční  trati 
s  elektrickým  vláčkem,  uniformy  železničářů  a  součásti  spojů 
vagónů.  Byli  také  seznámeni  s  vlakovým  řádem,  zdravovědou  
a značkami na železnici. 
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     Akce  byla  pro  klienty  velmi  přínosná  a  těšíme  se  na  další  
spolupráci.

Festival sociálních služeb

     Dne 5. 5. 2011 se konal v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou 
Festival  sociálních  služeb.  Své  služby  zde  prezentovala  různá 
sociální zařízení z měst Vysočiny. 

Nechybělo  ani  naše  Centrum,  které  se  představilo  stánkem 
s informacemi o službě, výrobky z jednotlivých terapií a praktickou 
ukázkou výroby obrazu, kterou předváděl pro návštěvníky festivalu, 
jeden z klientů našeho Centra.
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Výlet do Křtin

     Poslední den v květnu jsme uskutečnili výlet do Křtin u Brna, 
nejstaršího Mariánského poutního místa. 

     Zde jsme navštívili nádherný kostel,  ve kterém jsme měli Mši 
svatou  na  poděkování  za  uplynulý  rok. Díky  odbornému  výkladu 
pana  faráře  Jana  Peňáze,  rodáka  ze  Slavkovic,  jsme  se  seznámili 
s historií tohoto místa,   prohlédli si barokní kapli svaté Anny, kryté 
okružní  chodby s  velkým množstvím obrazů  a vyslechli  si  krásné 
melodie místní zvonkohry.
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     Tento  výlet  jsme  zakončili  nákupem  suvenýrů  a  společným 
obědem v místní restauraci.

Nova Civitas

Dne 24. 6. 2011 proběhla v Novém Městě na Moravě slavnost města 
Nova Civitas. V rámci doprovodného programu se zde prezentovalo 
i naše zařízení stánkem s informacemi a výrobky.

Rekondiční pobyt v Hrotovicích u Třebíče
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     Díky  sponzorským darům  se  i  letos  mohli  uživatelé  Centra 
zúčastnit  rekondičního  pobytu  v  Sport-V-Hotelu  v  Hrotovicích 
u Třebíče, který proběhl ve dnech 21. – 23. 6. 2011.

 

     Naši uživatelé opět využili řadu sportovních a relaxačních aktivit, 
které nabízel tento hotel (bazén, bowling, whirlpool, sportovní halu,
…).  Podnikli jsme  vycházky  do  přírody  a  hráli  jsme  zábavné 
hry. Vydařila  se  nám  i  diskotéka,  na  které  nám  zahrála  skupina 
ParAdoX. Společně  jsme  navštívili  Jaroměřice  nad  Rokytnou,  kde 
jsme  si prohlédli  interiér  kostela  sv.  Markéty,  zahrady  zámku 
a  občerstvili  se  v  kavárně, ve  které nás  obsloužili  klienti  Denního 
stacionáře Barevný svět z Třebíče. 

    Tento pobyt byl pro nás velmi příjemný. Velké poděkování patří 
paní ředitelce hotelu a vstřícnému a milému personálu.
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Zdišibál

     Stejně jako v loni se i letos 9. 11. 2011 uskutečnil 14. ples Centra 
ZDISLAVA „Zdišibál“. 

     Návštěvníci  z  řad  rodin  klientů  Centra,  sponzorů  a  denních 
stacionářů  Letovice  a  Velké  Meziříčí  plně  obsadili  sál  Kulturního 
domu. Svou návštěvou nás podpořili i starosta  města Michal Šmarda, 
místostarosta  Stanislav  Marek  a  vedoucí  odboru  školství,  kultury, 
cestovního ruchu a sociálních věcí Mgr. Alena Lukášová.

     Celé odpoledne nás slovem provázela  paní  Lada Hubáčková-
Pokorná a k tanci  i poslechu hrála skupina PETRKYT. V bohatém 
programu  bylo  možno  shlédnout  taneční  vystoupení  žákyň  ZUŠ 
Nové  Město  na  Moravě,  kterým  se  podařilo  řeckými  tanci 
rozpohybovat  celý  sál.  Velkým  potleskem  bylo  oceněno  taneční 
vystoupení  našich  klientů  „Modlitba  za  vodu“.  Návštěvníky  plesu 
také  velmi  zaujal  hudební  program klientů  denního  stacionáře 
z Letovic.

     Díky našim sponzorům byla pro všechny hosty připravena bohatá 
tombola a občerstvení. V sále se také konala výstava výrobků klientů 
našeho Centra.

     Celé odpoledne bylo ve znamení  spokojenosti  a v sále vládla 
velmi příjemná atmosféra.
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Taneční dopoledne na SOŠ Bělisko 

     Dne 20. 12. 2011 si několik studentů a studentek z SOŠ Bělisko, 
pod  vedením  paní  učitelky  Ing.  Jitky  Zelené,  připravilo  pro  naše 
klienty  společenskou  akci  s  názvem  „Tančíme  pro  Zdislavu  a  se 
Zdislavou, tančíme pro radost“.

      Na úvod proběhla ukázka několika tanců studentů SOŠ a vzápětí 
si mohli společně s nimi zatančit i naši klienti. Tato vánočně laděná 
akce proběhla podle očekávání, tedy výborně a pro všechny klienty to 
byl zážitek na který budou rádi vzpomínat.
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Vánoční doba ve Zdislavě

     Vánoční  doba  ve  Zdislavě  opět  začala  zdobením stromečku, 
zpíváním koled, pečením cukroví, výrobou vánočních přání a hlavně 
příchodem  Mikuláše  (tuto  akci  jako  už  každoročně  organizují 
studenti SOŠ Bělisko).

     I letos jsme byli pozváni na mnoho předvánočních akcí. Navštívili 
jsme koncert  žáků ze ZŠ Malá v Evangelickém kostele.  Zúčastnili 
jsme  se  besídky  v ZUŠ  Monseova,  kde  si  pro  nás  žáci  připravili 
hudební,  taneční  a  dramatické  vystoupení.  Prezentovali  jsme  se 
s našimi  výrobky  na  Vánočním  bazárku  v Evangelickém  kostele, 
shlédli  jsme  výstavu  rukodělných  výrobků  ve  Věcově 
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a  před  vánočními  prázdninami  nás  navštívil  zástupce  skautů 
p. Krupica, který nám  přinesl Betlémské světlo.
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ROZVOJOVÉ CÍLE CENTRA ZDISLAVA NA 
ROK 2012

Rekonstrukce Centra ZDISLAVA

• zajistit provoz ve ztížených podmínkách při rekonstrukci 
Centra

Převedení standardů kvality do praxe v Centru Zdislava

• aktualizace dokumentace 
• pravidelné konzultace týmu nad standardy a jejich plněním 

Podpora ochrany práv uživatelů 

• podpora uživatelů ve znalosti jejich práv 

Podpora začleňování 

• prezentace na veřejnosti a výstavy 
• rekondiční pobyt a výlety
• oslava 20. výročí založení Centra

Zajištění finančního pokrytí provozu

Podpora vzdělávání a odbornosti zaměstnanců

• supervize zaměstnanců
• objektivní supervize
• školení týmu
• stáže v jiných zařízeních
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
ORGANIZACE ZA ROK 2011

     Účetnictví  Centra  ZDISLAVA  vedla  v  roce  2011 
paní  Ing.  Věra  Žáková,  od  1.  3.  2011  převzala  tuto  činnost 
paní Alena Scheibová, účetní Novoměstských sociálních služeb.

ROZVAHA

AKTIVA
k 31.12.2010 

(Kč) k 31.12.2011 (Kč)

Stálá aktiva 4 261 277 4 089 572
Oběžná aktiva 1 804 443 1 781 732
v tom: zásoby (PHM) 4 147 4 430
           pohledávky krátkodobé 74 640 93 809
           finanční majetek 1 678 013 1 683 493
Aktiva celkem 6 065 720 5 871 304

PASIVA
k 31.12.2010 

(Kč) k 31.12.2011 (Kč)

Vlastní kapitál 5 623 752 5 462 669
v tom: majetkový fond 4 261 277 4 089 572
           finanční a peněžní fondy 1 361 704 1 280 933
           výsledek hospodaření 771 92 164
Cizí zdroje 441 968 408 635
v tom: závazky krátkodobé 441 968 408 635
Pasiva celkem 6 065 720 5 871 304
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

NÁKLADY skutečnost 2011 (Kč)

Spotřeba materiálu  110 722
Spotřeba energie  122 221
Opravy a udržování  31 894
Spotřeba ostatních služeb  459 283
Mzdy, odvody na SP, ZP, FKSP  3 433 692
Odpisy majetku  214 695
Ostatní náklady  64 968
Náklady celkem  4 437 475

VÝNOSY skutečnost 2011 (Kč)

Tržby za vlastní výkony  410 634
Ostatní výnosy  307 211
Příspěvky na provoz od zřizovatele  2 205 794
Příspěvky na provoz od jiných obcí  130 000
Dotace z kraj Vysočina  135 000
Dotace z úřadu práce  176 000
Dotace ze státního rozpočtu  1 165 000
Výnosy celkem  4 529 639

Výsledek hospodaření za rok 2011 92 164,-

Výsledek hospodaření bude v roce 2012 snížen o částku 30.000,-    
a to z důvodu odvodu zřizovateli. 
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PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ ZA ROK 
2011
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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 Žďár na Sázavou

Obecním  úřadům,  přispívajícím  na  své  spoluobčany 
se zdravotním postižením:
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. Žďár nad Sázavou
PAMA, a. s. Ostrov nad Oslavou
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Svratka
SPORTEN, a. s. Nové Město na Moravě
NÁBYTEK POHODA, s. r. o. Lísek
STAREDO, s. r .o. Nové Město na Moravě
PLAZMATECH SYSTEMS, s. r. o. Nové Město na Moravě
Zahradnictví Jaroslav Jirčík
Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě            
Obec  Petrovice,  Městys  Sněžné,  Městys  Bobrová,  Obec  Dlouhé, 
Obec Mirošov, Obec Lhotka, Obec Bohuňov , Obec Nížkov.
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MUDr. Hana Strížová, MUDr. Blanka Drdlová, Ing. Jasna Kolářová, 
Radek  Jaroš,  MUDr.  Stanislav  Severa,  František  Šandera, 
Oldřich  Svoboda,  Jaroslav  Vízner,  Vladimír  Jelínek, 
JUDr. Zdeněk Chudoba, Petr Pejchal, Bohumil Vítek, Jaroslav Kott, 
Stanislav Češka, Petr Stehlík, dále děkujeme nejmenovaným dárcům 
a všem, kteří přispěli do bohaté tomboly na náš ples „Zdišibál“.

Spolupracující instituce:
Novoměstské sociální služby
KD Nové Město na Moravě
Horácká tiskárna Nové Město na Moravě
Galerie a Muzeum Nové Město na Moravě
Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Školská zařízení Nové Město na Moravě
Jídelna I. ZŠ Nové Město na Moravě
Hotel Ski Nové Město na Moravě
Farní úřad Nové Město na Moravě
Redakce Novoměstsko
Gymnázium V. Makovského
Sdružení Nové Město na Moravě
Technické služby s.r.o.

Zaměstnanci v roce 2011:

Danuše  Balabánová,  Irena  Čeplová,  Jitka  Janů,  Martina  Laštovičková, 
Bc.  Ludmila  Mužátková,  Soňa  Náglová,  Jana  Novotná,  Jana  Pešková, 
Alena  Sádovská,  Miroslava  Stupková,  Marie  Svobodová, 
Miroslava  Šanderová,   Jana  Šimková,   Ing. Petr  Zídek,   Jan  Žilka

Přepočtený úvazek: 11,5
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KONTAKT

Centrum ZDISLAVA
RADNICKÁ 350

592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Tel.: 566 598 180
e-mail.: zdislava@nmnm.cz
web:http://zdislava.nmnm.cz

Provozní doba:
Pondělí – Pátek 7.00 – 15.30

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