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Centrum Zdislava – denní stacionář Vám předkládá 
Výroční zprávu za rok 2012. Děkuji Vám všem, kteří jste si 
našli chviličku ze svého času a věnujete pozornost tomuto 
dokumentu, který jsme také pro Vás připravili. Ráda bych 
Vám prezentovala službu, která je pro občany Nového 
Města na Moravě velmi potřebná.  
Skutečnost, že tomu tak je, potvrzuje i rozhodnutí o 
rekonstrukci a přístavbě budovy denního stacionáře. Tato 
rekonstrukce by měla být zahájena vybranou stavební 
firmou na jaře roku 2013. Zdislava tak dostala dárek ke 
svému dvacetiletému trvání, které oslavila v roce 2012.  
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se o tento 
projekt jakýmkoliv způsobem postarali. Děkuji také všem, 
kteří se spolupodílejí na zajištění provozu naší organizace. 
Mám na mysli všechny zaměstnance Centra Zdislava,  
dárce, rodinné příslušníky našich uživatelů, instituce…..  
Práce v sociální péči vyžaduje určité osobnostní 
předpoklady – ochotu obětavě pomáhat, mít jistou dávku 
empatie, ale také trpělivosti a zároveň i profesionality. 
Děkuji všem, kteří pomáhají ku spokojenosti všech našich 
uživatelů. Každý z nás se totiž  může ocitnout v situaci, kdy 
bude potřebovat k běžnému životu pomoc druhé osoby.   
 

Ing. Hana Janů 
ředitelka CZ 
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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  
• přizpůsobování se potřebám uživatelů služeb 
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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.  

 
Svozová služba 
Svoz je poskytován jako jedna z  fakultativních služeb Centra 
Zdislava. Je poskytován klientům Nového Města na Moravě a okolí. 
Klientům z nespádového území, je služba poskytována mimořádně. 
Centrum Zdislava má pro svoz k dispozici pětimístný osobní 
automobil Hyundai I 30 cw a devítimístný mikrobus Ford Tranzit, 
který je vybaven hydraulickou zvedací plošinou pro vozíčkáře. Dle 
docházky a s ohledem na handicap a požadavky jednotlivých klientů, 
je stanoven jízdní řád a druh použitého vozidla, přičemž se dbá na co 
nejvyšší možnou obsazenost vozidel a ekonomii provoz 
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STŘÍPKY Z ŽIVOTA V ROCE 2012 
 
 Činnost našeho Centra je rozmanitá. Mnoha aktivit se účastní 
uživatelé během pobytu ve stacionáři – např. canisterapie, výlety, 
rekondiční pobyty, přednášky, besídky … a spoustu dalších aktivit 
děláme i pro veřejnost – Zdišibál, prezentujeme se při Nova Civitas, 
na Festivalu sociálních služeb.. V této výroční zprávě Vám 
představíme střípky z našeho života během roku 2012 

Návštěva Tří  králů v Centru 

Začátkem ledna zavítali do Centra Zdislava vzácní hosté… 
Byli to Tři králové..  Požehnali našemu stacionáři, přinesli dary a 
společně jsme zazpívali vánoční písně.. 

 

 

 

 

 

Horolezec Radek Jaroš ve Zdislavě 

Novoměstský horolezec Radek Jaroš navštívil naše Centrum 
v tomto roce dvakrát. V lednu přinesl klientům své kalendáře 
s podpisem a předal finanční dar našemu Centru částku 14 250,- Kč. 
Tyto finanční prostředky byly vybrány na přednášce Koruna 
Himaláje – patnáct let v zóně smrti. V prosinci uspořádal Benefiční  
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akci Annapurna 2012, která se konala v kině formou promítání a 
povídání o výstupu na nejnebezpečnější ze všech osmitisícovek…  
Na této benefici bylo vybráno 17 800,- Kč, s které pan Jaroš nadělil 
pod stromeček Zdislavákům v předvánočním čase.  

 

 

 

 

 

Spolupráce se studenty SOŠ Bělisko 

  Studenti SOŠ Bělisko pro nás během roku připravili akci 
„Tančíme se Zdislavou a pro Zdislavu, tančíme pro radost.“. Strávili 
jsme vždy pěkné taneční dopoledne, které se pokaždé neslo v duchu 
nějakého tanečního stylu. Naše spolupráce vyvrcholila na Zdišibále, 
kde nám naši kamarádi zajistili předtančení, po dobu plesu s námi 
tančili a jako dárek předali našim klientům taneční podložku, z které 
jsme samozřejmě měli velikou radost. 
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Oslava 20. výročí založení Centra Zdislava 
 
 V květnu jsme si připomněli dvacet let od založení Centra 
Zdislava. Při této příležitosti jsme uspořádali Den otevřených dveří. 
Jako poděkování za uplynulá léta byla dopoledne sloužena mše svatá 
v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě a po ní se budova 
Centra Zdislavy otevřela veřejnosti, na kterou čekala prohlídka 
stacionáře, foto prezentace, pohoštění, drobné upomínkové předměty. 
K poslechu a dobré náladě hrál pan Miloslav Mrlík ze Základní 
umělecké školy. 
 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Karlova a Škrdlovic 

 25. května jsme si v rámci jednodenního výletu prohlédli 
sklárnu v Karlově, obdivovali jsme umění místních sklářů i hotové 
exponáty. Další naše cesta vedla do kaple Cyrila a Metoděje ve 
Škrdlovicích. Společně jsme s P. Pavlem Römerem poděkovali za 
prožitý rok. Počasí nám přálo, příjemnou procházkou jsme došli 
k restauraci U Hrocha, kde nás čekal dobrý oběd. V odpoledních 
hodinách jsme se spokojeni vrátili zpět do Nového Města.  
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Rekondiční pobyt na Skalském dvoře 
  
 Hotel Skalský Dvůr se stal místem, kam se rádi vracíme. 
Letos jsme tam opět prožili tři příjemné dny. Naplno jsme si užívali 
bazén, hráli kulečník, tenis a jiné hry. Chodili jsme na vycházky, 
navštívili kostel sv. Mikuláše v Lísku. Loutkové divadlo „Toňu a 
král“ v podání manželů Hubáčkových bylo příjemným zpestřením. 
Nechyběla ani večerní diskotéka. Personál byl milý a ochotný, pobyt 
se všem líbil. 
 
 
 

 

 

 



 9 

Společné setkání s dětmi MŠ Tyršova 

 V říjnu si pro nás děti z MŠ Tyršova připravily poutavý 
program s názvem: „Cesta za čtyřlístkem“, který byl zábavný, 
zajímavý a plný radosti. Vzniklo tak pěkné přátelství mezi dětmi a 
našimi klienty.  

 

 

 

 

 

 

15. Zdišibál  

V listopadu se zaplnil sál Kulturního domu v Novém Městě 
na Moravě Zdislaváky a jejich rodinami, sponzory a přáteli z denních 
stacionářů z  Letovic a Velkého Meziříčí.  Zdislaváci si nacvičili 
taneční vystoupení s šátky, znázorňující jednotu všech lidí světa, kteří 
se spojují ke chvále Boha. Celým plesem nás vtipně provázela paní 
Lada Pokorná Hubáčková a k tanci hrála skupina Petrkyt. S 
organizací plesu, předtančením a zapojením všech do tanečního reje 
pomáhali naši kamarádi ze SOŠ Bělisko. Specialitou plesu bylo 
promítání sestřihu ze všech Zdišibálů. Zároveň probíhala bohatá 
prezentace výrobků klientů, nabídka našeho kalendáře, možnost 
vyhrát pěknou cenu v tombole a všichni dostali malé občerstvení. 
Naše velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
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podíleli na tom, že tento ples mohl opět udělat radost tolika 
handicapovaným lidem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vánoční čas ve Zdislavě 

Vánoce začínáme adventem, kdy  si nazdobíme stromeček, 
pečeme cukroví, čekáme  příchod svatého Mikuláše, zpíváme koledy 
a vyrábíme vánoční výzdobu.  Během této předvánoční doby nás 
navštěvují i naši sponzoři, přátelé a jsme  zváni na besídky a 
výstavy. Letošní rok pro nás byl advent dobou výroby vánočního 
stromu, který jsme pletli z papírových ruliček jako výzdobu do 
kostela sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě. 
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ZMĚNA  VE   VEDENÍ  CENTRA ZDISLAVA 
• Rada města Nové Město na Moravě v říjnu 2012  

Jmenovala do funkce ředitelky Centra Zdislava 
Ing. Hanu Janů – s účinností od 1. 1. 2013 

 
ROZVOJOVÉ CÍLE CENTRA ZDISLAVA NA 

ROK 2013 
 
Rekonstrukce Centra ZDISLAVA 

• zajistit provoz ve ztížených podmínkách při rekonstrukci 
Centra, popřípadě zajistit náhradní prostory pro poskytování 
našich služeb 

 
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 
• Den otevřených dveří po otevření stacionáře po rekonstrukci 

 
Zajištění finančního pokrytí provozu 
 
Podpora vzdělávání a odbornosti zaměstnanců 
 

• supervize zaměstnanců 
• školení týmu 
• stáže v jiných zařízeních 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
ORGANIZACE ZA ROK 2012 

 
 

     Účetnictví Centra ZDISLAVA vedla v roce 2012                                
paní Alena Scheibová, účetní Novoměstských sociálních služeb. 
 

ROZVAHA 
 

AKTIVA 
 

 
k 31.12.2012 (Kč) 

 
Stálá aktiva 3 870 001,65 
Oběžná aktiva 1 663 679,22 
v tom: zásoby  0 
           pohledávky krátkodobé 63 008,00 
           finanční majetek 1 600 671,22 
Aktiva celkem 5 533 680,87 
 
  
PASIVA 
 

k 31.12.2012 (Kč) 
 

Vlastní kapitál 5 234 040,50 
v tom: majetkový fond 3 870 001,65 
           finanční a peněžní fondy 1 297 195,70 
           výsledek hospodaření 66 843,15 
Cizí zdroje 299 640,37 
v tom: závazky krátkodobé 299 640,37 
Pasiva celkem 5 533 680,87 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

NÁKLADY 
 

 
skutečnost 2012 (Kč) 

 
Spotřeba materiálu   117 958,60 
Spotřeba energie   115 468,12 
Opravy a udržování   46 470,00 
Cestovné  2 054,00 
Náklady na reprezentaci  11 360,00 
Spotřeba ostatních služeb   416 860,97 
Mzdy, odvody na SP, ZP   3 199 916,00 
Zákonné sociální náklady  9 966,00 
Jiné sociální náklady  134 385,28 
Jiné daně a poplatky  480,00 
Odpisy majetku   219 570,30 
Náklady z drobného dl. majetku  16 698,00 
Ostatní náklady   29 762,00 
Náklady celkem   4320949,27 
   
 
VÝNOSY 
 

 
skutečnost 2012 (Kč) 

 
Tržby za vlastní výkony   412 564,00 
Čerpání fondů  270 979,00 
Ostatní výnosy z činnosti  191 143,00 
Úroky  13 611,42 
Příspěvky na provoz od zřizovatele   2 012 428,00 
Příspěvky na provoz od jiných obcí   130 000,00 
Dotace z kraj Vysočina   252 000,00 
Dotace z úřadu práce   16 000,00 
Dotace UP – Vzdělávejte se pro růst  41 067,00 
Dotace ze státního rozpočtu   1 048 000,00 
Výnosy celkem   4 387 792,42 

 
Výsledek hospodaření za rok 2012 66 843,15 
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PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ ZA ROK 
2012 
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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 
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Svratka 
NÁBYTEK POHODA, s. r. o. Lísek 
STAREDO, 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, Obec 
Zubří. 
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Stanislav Češka, MUDr. Blanka Drdlová, Jana Kizeková – JUKI, 
Ing. Jasna Kolářová, Radek Jaroš, MUDr. Stanislav Severa, František 
Šandera, Oldřich Svoboda, Jaroslav Vízner, Vladimír Jelínek,                          
Bohumil   Vítek,   Jaroslav  Kott, Oldřich  Sklenář,  Ing. 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 2012: 
 
Danuše Balabánová, Irena Čeplová, Miroslava Horváthová, DiS., Jitka 
Janů, Martina Laštovičková, Bc. Ludmila Mužátková, Soňa Náglová, Jana 
Novotná, Jana Pešková, Alena Sádovská, Miroslava Stupková, Miroslava  
Šanderová,   Jana  Šimková,   Ing. Petr  Zídek, Jan  Žilka 
 
Přepočtený úvazek: 11,5 
 
 
 
 

http://www.sdruzeninovemesto.cz/
http://www.tssluzby.cz/
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MALÁ UKÁZKA Z NOVÝCH OBRAZŮ… 
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