
VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2013 

 

 

 

Centrum Zdislava, Radnická 350 

Nové Město na Moravě 

 



 2 

ÚVOD 
 

Rok 2013 byl rokem opravdu výjimečným. Po dlouhém očekávání se 

denní stacionář dočkal nových tolik potřebných prostor. V březnu 

začaly stavební práce a v listopadu jsme zkolaudovali celou novou 

přístavbu. Získali jsme nové prostory v suterénu, kde je umístěna 

rehabilitační místnost, v prvním nadzemním podlaţí máme novou 

jídelnu a prostor pro umývání várnic, ve druhém podlaţí cvičný byt, 

sociální zázemí. Jednotlivá podlaţí jsou propojena výtahem a 

prostorným schodištěm. Díky této stavbě jsme mohli navýšit denní 

kapacitu o 5 nových uţivatelů. Zájem je jak ze strany stávajících 

uţivatelů, kteří by si chtěli navýšit čas strávený ve Zdislavě, tak také 

budou přicházet noví uţivatelé, kteří jiţ delší dobu čekají, aby mohli 

vyuţívat nabízených sluţeb.  

Předání nově vybudovaných prostor ukončilo zcela 

mimořádný provoz v denním stacionáři v roce 2013. Od června jsme 

zajišťovali sluţbu v náhradních prostorách na domě s pečovatelskou 

sluţbou. Děkuji všem, kteří zajišťovali tento provoz a děkuji také 

zaměstnancům a obyvatelům Novoměstských sociálních sluţeb jak 

celý provoz denního stacionáře na DPS (NSS) přijali a vzájemně si 

všichni pomáhali. Přes všechny mimořádné situace jsme našim 

uţivatelům zorganizovali všechny aktivity, na které jsou zvyklí a 

nedošlo k omezení nebo přerušení provozu.  

Děkuji také všem, kteří nám pomáhají jakýmkoliv způsobem. 

Mám na mysli nejen všechny zaměstnance Centra Zdislava, ale také 

dárce, rodinné příslušníky našich uţivatelů, instituce, dodavatelské 

firmy… 

Práce v sociální oblasti je velmi náročná, děkuji proto všem, 

kteří pracovali v mimořádných podmínkách a pomohli připravit 

provoz v nových důstojnějších prostorách. 

 

Ing. Mgr. Hana Janů 

ředitelka Centra Zdislava 

 



 3 

CENTRUM ZDISLAVA 

 

Denní stacionář Centrum Zdislava je příspěvkovou organizací města 

Nového Města na Moravě. 

 

Kapacita zařízení je od 5. prosince 2013 povýšena na 23 uţivatelů, 

přičemţ sluţby vyuţívalo 28 osob – ne všichni navštěvují zařízení 

pravidelně. 

 

Posláním denního stacionáře Centrum Zdislava je poskytování 

ambulantních sluţeb osobám se sníţenou soběstačností z důvodu 

mentálního, tělesného a kombinovaného postiţení s důrazem na 

rozvoj jejich schopností a dovedností. 

  

Cíle služby: 

- Umoţnit uţivatelům smysluplné trávení volného času  

- Podpora soběstačnosti uţivatele 

- Rozvíjení sociálních vztahů a kompetencí 

- Zapojení uţivatelů do běţné společnosti pracovním uplatněním 

 

Cílová skupina: 

- Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postiţením 

- Osoby ve věku 6 – 64 let 

- Osoby ţijící na území Nového Města na Moravě a okresu Ţďár 

nad Sázavou 

 

Služby nelze poskytnout 

- Osobám, které svým chováním ohroţují sami sebe a okolí 

- Osobám, které vyţadují 24 hodinovou zdravotní péči 

- Osobám, které jsou upoutány na lůţko 

 

Zásady poskytování sociální služby jsou: 

- Individuální přístup 
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- Dodrţování práv a svobod uţivatele, zachování důstojnosti 

uţivatelů tak, jak jsou deklarována v Listině základních práv a 

svobod a v dalších dokumentech 

- Podpora sociálního začleňování 

- Respektování vlastní vůle uţivatele 

Základní činnosti a fakultativní činnosti denního stacionáře 

- 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 

 
- dovoz autem do a z denního stacionáře 

- dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům v Novém 

Městě na Moravě 

- dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům mimo Nové 

Město na Mor. 

- doprovod ve veřejných prostředcích, autě v Nové Městě na 

Moravě 

- doprovod ve veřejných prostředcích, autě mimo Nové Městě na 

Mor. 

- dohled nad podáním léků 

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty, umytí vlasů, foukání, 

stříhání nehtů 

- masáţ a koupel v relaxační vaně 

- hygiena v mimořádných situacích 
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MOZAIKA UDÁLOSTÍ ROKU 2013 
 

Biatlon 
Ve dnech 7. - 17. 2. 2013 se v Novém Městě na Moravě 

uskutečnilo Mistrovství světa v Biatlonu. Na této akci nechybělo ani 

Centrum Zdislava. Ve stáncích, které byly postaveny pro prezentaci 

našich sluţeb ve Vysočina aréně i na náměstí,  si mohli fanoušci 

zakoupit buď vlastnoručně vyrobený upomínkový předmět či vlajku 

České republiky. Brzy po zahájení biatlonového mistrovství byly 

sluţby stánku rozšířeny i 

o malování vlajek 

různých velikostí a států 

na obličej. Tato nabídka 

byla hojně vyuţívaná 

fanoušky mnoha států.  

Ačkoliv bylo 

během těchto dnů 

vskutku mrazivé počasí, 

troufáme si tvrdit, ţe 

úspěchy sportovců, 

bezvadná atmosféra a 

zajímavý doprovodný program zanechaly v srdcích účastníků 

krásnou a hřejivou vzpomínku  

 

 

Veselé malování s ilustrátorem Adolfem Dudkem                

V pátek 15. března 2013 zavítal do našeho stacionáře 

ilustrátor kníţek Adolf Dudek. Vešel mezi nás s dobrou náladou. Od 

samého začátku nás všechny nadchl a zapojil do veselého malování. 

Stačily nám pouhé čtyři základní tvary:    trojúhelník, čtverec, kruh, 

obdélník - a uţ na našich obrázcích vznikaly obličeje, postavy, domy 

a my si společně uţili spoustu legrace. Před rozloučením nám ještě 

namaloval věnování do kroniky. 
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Výlet do Bystrého u Poličky a Litomyšle                                 
Na svátek sv. Zdislavy 30. května 2013 ráno jsme se vydali na 

jiţ tradiční výlet. Všichni se moc těšili. Zastavili jsme se v Bystrém u 

Poličky, kde jsme navštívili kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie 

Karmelské.  Po prohlídce poutního místa jsme poděkovali za 

uplynulý rok a zároveň poprosili o nadcházející rok mší svatou. 

Pokračovali jsme do 

Litomyšle, kde nás čekal 

dobrý oběd a příjemné 

posezení v restauraci. 

Počasí nám moc nepřálo a 

trochu zkomplikovalo 

prohlídku krásného města. 

Vraceli jsme se s dobrou 

náladou a spokojeni. 
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Stěhování do náhradních prostor 
 Během stavebních úprav při rekonstrukci stacionáře bylo 

nutné počátkem června propojit starou budovu s novou přístavbou. 

Proto jsme byli nuceni přestěhovat se do náhradních prostor. Přijali 

jsme nabídku Novoměstských sociálních sluţeb. Vyuţívali jsme 

jídelnu, klubovnu a tělocvičnu. Dále jsme se mohli procházet po 

prostorných chodbách, začíst se do kníţek, posedět u rybiček a venku 

na dvorku. 

Z původních pár týdnů bylo téměř 6 měsíců. Snaţili jsme se 

zajistit plnohodnotný provoz s minimálními změnami pro uţivatele. 

Absolvovali jsme výlet, rekondiční pobyt, prázdninové návštěvy u 

uţivatelů a přátel Centra Zdislava. Zvládli jsme připravit i Zdišibál. 

Společné souţití s uţivateli Novoměstských sociálních sluţeb muselo 

být postaveno na oboustranné toleranci, zároveň nás ale navzájem 

obohatilo a pomohlo nám více se poznat. 

 

 
 

 

Rekondiční pobyt 
 Abychom neporušili tradici – vydali jsme se 25. 6. na třídenní 

rekondiční pobyt opět na Skalský Dvůr. První den jsme se ubytovali 

a prohlédli okolí hotelu. Odpoledne někteří z nás navštívili mši 

svatou v kostele sv. Mikuláše v Lísku. Druhý den nás čekalo 
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zajímavé překvapení. Přijela mezi nás paní Jana Laštovičková 

Grygarová, která nám dokázala, ţe kaţdý z nás zvládne danými tahy 

štětců nakreslit zimní horskou krajinu. A opravdu – ze všech 

zúčastněných se stali malíři! Večer byl nabytý hudbou a nikomu se 

nechtělo spát. Po malířích jsme se tedy stali zpěváky a kaţdý mohl 

vychutnat zpěv do mikrofonu. Poslední den byl ve znamení sdělování 

záţitků, rozloučení s okolní krajinou malou procházkou a odjezdem 

domů. 
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Zástupci Zdislavy se též projeli vlakem s motivy 

NMNM 

            V pátek 27. 9. v dopoledních hodinách se několik uţivatelů, 

v doprovodu zaměstnanců zúčastnili na vlakovém nádraţí 

slavnostního příjezdu vlakové soupravy s motivy našeho města. 

Proběhl křest tohoto vlaku a doprovodný zajímavý program. Poté 

jsme absolvovali premiérovou jízdu do Havlíčkova Brodu a Jihlavy. 

Cesta nám uběhla velmi rychle, neboť pro vybrané cestující byl 

připraven kulturní program. Naši uţivatelé měli moţnost pozorovat 

také práci strojvedoucího. Velký úspěch měl kouzelník a zpěv 

s harmonikou. Také malá svačinka byla milým překvapením. Do 

Jihlavy pro nás přijel náš sluţební automobil. Všichni jsme se dostali 

domů včas a podle plánu. Byl to velmi příjemně strávený den, na 

který zúčastnění budou jistě rádi vzpomínat. 

 
 

 

Zdišibál 
Na Zdišibále dne 13. 11. 2013 měla zahájení paní ředitelka. 

Poté studenti z SOŠ Bělisko předvedli zajímavé vystoupení – scénku 

a různé tance. Některé z tanců nás potom učili. K tanci a poslechu 

hrála a zpívala kapela Petrkyt. Byla moţnost zakoupit si Dětské 
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štěstíčko a Velké a Malé štěstí. Přivítali jsme přátele z jiných 

stacionářů, kteří jsou vţdy zváni. Těm se u nás moc líbilo a společně 

jsme si mohli pořádně zatancovat a popovídat. Zdišibál se nám líbil, 

dobře jsme se bavili a děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě. 

(napsala o Zdišibále Ludmila Milfajtová – uživatelka Centra 

Zdislava) 

 

 

 

Stěhování zpět a zahájení provozu v nově 

zrekonstruovaných prostorách Centra Zdislava 
 Počátkem prosince, po kolaudaci a vyřízení všech nezbytných 

formalit, jsme se mohli stěhovat zpět z náhradních prostor do nově 

zrekonstruované budovy Centra Zdislava. Bylo to náročné období – 

vše uklidit, přestěhovat, vybalit, porovnat… Díky vysokému nasazení 

všech zaměstnanců jsme to bravurně zvládli za poměrně krátkou 

dobu a dne 5. 12. 2013 jsme zahájili provoz v nově 
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zrekonstruovaném stacionáři. A začali jsme pěkně zvesela – 

děkovnou mší svatou a nadílkou sv. Mikuláše se svou druţinou. 

 

                 
 

 

 

 

 

Advent 2013 
 Během adventní doby se také Centru Zdislava naskytla 

příleţitost uspořádat prodejní výstavu našich výrobků v Bobrové. 

Nechyběly zde ani výrobky s vánoční tématikou. Provoz Centra 

Zdislava jsme představili na místní 

nástěnce. Nechyběly fotografie, 

které vypovídaly o přístavbě 

nových prostor a zároveň byly také 

pozváním na plánovaný den 

otevřených dveří. Zakoupením 

výrobků přispěli příchozí do veřejné 

sbírky, která byla vyhlášena za 

účelem dovybavení nových prostor. 

 

 

Vánoce 2013 
Během předvánočního období nás obvykle navštěvují naši 

sponzoři, přátelé a my jsme  také zváni na různé vánoční besídky. 
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Letos tomu nebylo jinak. Navštívili nás studenti Biskupského 

gymnázia ze Ţďáru nad Sázavou a nesmíme opomenout ani děti 

z MŠ ve Slavkovicích, které si pro náš stacionář i pro uţivatele Domu 

s pečovatelskou sluţbou připravily hezkou besídku. Také mladí 

hasiči z Nového Města na Moravě mezi sebou vybrali peníze a 

zakoupili našim uţivatelům drobné výtvarné potřeby. Velmi nás to 

potěšilo.  

Vánoční atmosféru jsme poté proţívali na ZUŠ Monseova i v 

evangelickém kostele na besídce ZŠ Malá. Jako kaţdý rok, tak i letos 

na závěr předvánoční doby zavítali do Zdislavy zástupci skautů, kteří 

si s námi zazpívali známé a oblíbené vánoční písně. 
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ROZVOJOVÉ CÍLE CENTRA ZDISLAVA NA ROK 

2013 
 

Navýšení kapacity denního stacionáře o 5 osob denně 

 

Nabídka aktivizačních činností pro uživatele – rehabilitační 

prostory, nácvik každodenních činností v cvičném bytě, více 

samostatnosti při každodenním stolování v jídelně 

 

Poskytování osobní hygieny v hydromasážní vaně – perličková 

koupel 

 

Aktualizace standardů kvality v návaznosti na nabídku nových 

aktivizačních činností v zrekonstruovaných prostorách Centra 

Zdislava 

 

 

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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Financování CENTRUM ZDISLAVA

NÁKLADY  (v Kč)

Název položky Hlavní činnost

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné soc.pojištění

jiné sociální náklady

Zákonné soc. Náklady

Daň silniční

Jiné daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého majetku

Náklady z drobného dl.majetku

Ostatní náklady z činnosti

CELKEM NÁKLADY

VÝNOSY  (v Kč)

Název položky Hlavní činnost

Výnosy z prodeje služeb

Čerpání fondů

Ostatní výnosy z činnosti

Úroky

Výnosy z transferů

z toho:               zřizovatel

MPSV

ÚP – Vzdělávejte se pro růst

Bystřice nad Pernštejnem

Svratka

Radešínská Svratka

Nová Ves

CELKEM VÝNOSY

Hospodářský výsledek

166 629

143 689

84 714

2 281

3 143

318 424

2 337 600

771 224

9 730

141 181

4 420

1 730

213 246

260 568

28 530

4 487 109

391 672

518 963

101 432

11 419

3 476 477

2 141 600

1 144 000

35 877

100 000

15 000

10 000

30 000

4 499 963

12 854
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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 

- Všem, kteří se podíleli na rekonstrukci denního stacionáře 

-  

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. Ţďár 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 druţstvo Nové Město na Moravě             

Místní část Petrovice, Klub přátel umění Vysočina, Honební spol. 

Harusák, Městys Bobrová, Obec Dlouhé, Obec Mirošov, Obec 

Bohuňov ,  Obec Níţkov, Římskokatolický farní úřad Jimramov, Jan 

Kohoutek, Jaroslav Rouš, Stanislav Češka, MUDr. Blanka Drdlová, 

Ing. Jasna Kolářová, JUDr. Kolář, Radek Jaroš, MUDr. Stanislav 



 16 

Severa, František Šandera, Oldřich Svoboda, Jaroslav Vízner, 

Bohumil Vítek, Jaroslav Kott, Oldřich Sklenář, Ing. Petr Stehlík, dále 

děkujeme nejmenovaným dárcům a všem, kteří přispěli na náš ples 

„Zdišibál“. Dále děkujeme všem, kteří přispíváte do veřejné sbírky 

v čase do 30. 6. 2014 

 

Spolupracující instituce: 

Novoměstské sociální sluţby 

Novoměstská kulturní zařízení 

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 

Biskupské gymnázium Ţďár nad Sázavou 

Technické sluţby s.r.o. 

 

 

 

ZAMĚSTNANCI CENTRA ZDISLAVA 
 

Danuše Balabánová, Irena Čeplová, Miroslava Horváthová, Dis., Mgr. Ing. 

Hana Janů, Jitka Janů, Martina Laštovičková, Soňa Náglová, Jana Novotná, 

Jana Pešková, Alena Sádovská, Miroslava Stupková, Miroslava Šanderová,  

Jana Šimková, Ing. Petr Zídek, Jan Ţilka 

 

 

Přepočtený úvazek: 11,5 

 

 

http://www.tssluzby.cz/
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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 Ţďár nad Sázavou,  č.ú. 215441751/0100 

 IČ: 43378692  

 

 

mailto:zdislava@nmnm.cz
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