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Vážení přátelé,  

 

opět po roce Vám předkládáme naši výroční zprávu. Máme za sebou 

první rok v nově zrekonstruovaných prostorách. Na Zdislavě začínáme 

novou etapu společné práce. Máme nové prostory pro aktivizační 

činnosti klientů, přijali jsme nové mladé zaměstnance. Učíme se měnit 

naši práci tak, abychom byli schopni přijímat nové podněty a zbytečně 

neměnili a nerušili, co je osvědčené a smysluplné. Máme za sebou rok 

nové práce, rok přijímání se se zaměstnanci mezi sebou navzájem. 

Děkuji všem zaměstnancům, kteří vytvořili pro nové kolegy láskyplné 

prostředí, byli jim nápomocni při zapracovávání. Děkuji novým 

kolegům, že uměli přijímat zkušené rady stávajících zaměstnanců a 

všichni společně mohli přivítat každý den klienta a také přijmout 

společně deset dalších nových. 

 Veškerá práce by nebyla možná, kdyby nebylo zajištění 

financování především ze strany města, které nese největší zátěž. Dále 

za podpory MPSV a Kraje Vysočina, Úřadu práce a všech dárců a 

podporovatelů. Děkujeme všem a těšíme se a další rok spolupráce. 

 Věříme, že nám i v budoucnu zachováte všichni přízeň. 

Všichni, kteří nás podporují, nám dávají naději, že naše práce je 

smysluplná. 

 

Ing. Mgr. Hana Janů 

ředitelka Centra Zdislava 

 
 

 

„Naděje je zdrojem radosti a radost je zdrojem síly.“ 

      Henry Manning 
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CENTRUM ZDISLAVA 

 

Denní stacionář Centrum Zdislava je příspěvkovou organizací města 

Nového Města na Moravě. 

 

Kapacita zařízení je 23 klientů, přičemž služby využívalo 35 osob – 

ne všichni navštěvují zařízení pravidelně. 

 

Posláním denního stacionáře Centrum Zdislava je poskytování 

ambulantních služeb osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

mentálního, tělesného a kombinovaného postižení s důrazem na rozvoj 

jejich schopností a dovedností. 

  

Cílem služby je klient, který: 

- se seberealizuje prostřednictvím výchovných, vzdělávacích 

a aktivizačních činností 

- má možnost využívat a rozvíjet v maximální možné míře svoje 

schopnosti, dovednosti a zvyklosti, 

- s ohledem na své schopnosti a dovednosti rozvíjí sociální vztahy 

a kompetence, 

- má uspokojeny své základní životní potřeby. 

 

Cílová skupina: 
- Osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 

- Osoby ve věku 6 – 64 let 

- Osoby žijící na území Nového Města na Moravě a okresu Žďár 

nad Sázavou 

(při přijetí nového klienta do služby se vždy přednostně přijímají 

klienti z Nového Města na Moravě, v případě, že není poptávka 

ze strany zájemců z této lokality, osloví se ostatní zájemci z pořadníku) 

 

Služby nelze poskytnout osobám: 
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- které svým chováním ohrožují samy sebe a okolí, 

- které vyžadují 24 hodinovou zdravotní péči, 

- které jsou upoutány na lůžko, 

- s akutním infekčním onemocněním, 

- pro které by bylo potřeba vytvořit zvláštní podmínky, které 

poskytovatel nemůže zajistit nebo pro kterou nemají zaměstnanci 

odbornou kompetenci, 

- jejichž opatrovníci nepřistoupí na podmínky smlouvy 

o poskytování služby.  

Zásady poskytování sociální služby jsou: 

- respektování individuality, projevů vůle a názorů klienta – 

předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a klientem 

nebo jeho opatrovníkem či zákonným zástupcem o rozsahu 

poskytované péče. Pracovníci vytváří podmínky k tomu, aby klient 

projevoval svoji vůli, svá přání a sám v konkrétních situacích 

rozhodoval. 

- ochrana a dodržování práv a svobod klienta a zachování jeho 

důstojnosti (v souladu s Listinou základních práv a svobod a Úmluvou 

o právech dítěte) 

- bezpečnost, odbornost a kvalita – při poskytování služeb jsou 

dodržovány postupy bezpečnosti práce, služby jsou poskytovány 

kvalifikovanými zaměstnanci v souladu se Zákonem o sociálních 

službách a dodržováním Standardů kvality denního stacionáře 

Centrum Zdislava. Jejich dodržování je kontrolováno v souladu 

s organizační strukturou organizace. 

- podpora sociálního začlenění – při poskytování služby dbají 

pracovníci na integraci klientů do společnosti. 
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ČTVERO ZDISLAVSKÝCH OBDOBÍ  

ZIMA 

 

 

Slavnostní otevření Centra Zdislava a Den otevřených dveří 

Ve čtvrtek 9. 1. 2014 proběhlo – po téměř roční rekonstrukci – 

slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor Centra Zdislava 

za účasti senátorky Ing. Dagmar Zvěřinové, starosty města pana 

Michala Šmardy, místostarosty města pana Stanislava Marka, 

náměstka Kraje Vysočina Ing. Vladimíra Novotného, zástupců Úřadu 

Regionální rady soudružnosti Jihovýchod, firem, které se podílely 

na realizaci stavby, starostů z okolních měst a obcí a dalších hostů, 

kteří přijali naše pozvání. 

  

V poledním čase přivítal v nových prostorách klienty a jejich 

rodiny starosta města a zahájil Den otevřených dveří. Duchovního 



 5 

slova se ujali děkan římskokatolické církve Jan Daněk a farář 

českobratrské církve evangelické Zdeněk Šorm. Poté byly prostory 

požehnány a hosté si mohli prohlédnout zrekonstruovaný stacionář. 

Pro všechny bylo přichystáno malé občerstvení. 

 

 

Studenti gymnázia přinesli dar  

Velkým překvapením i radostí pro nás bylo, když se v únoru objevili 

studenti maturitního ročníku z Gymnázia Vincence Makovského se 

sportovními třídami v Novém Městě na Moravě a přinesli část výtěžku 

ze svého stužkovacího plesu. Darovali nám finanční dar v hodnotě 

5 000 Kč. Za tuto částku jsme koupili přenosný tkalcovský stav, který 

je hojně využíván a pomáhá vytvářet nové výrobky, např. tašky, šály, 

běhouny apod..  
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JARO 

 

 

Výlet Centra Zdislava 

28. května 2014 se Zdislaváci vypravili na jednodenní výlet. Tentokrát 

jsme zvolili Luže-Košumberk, kde někteří z nás již v minulosti využili 

rehabilitačních služeb v tamní Hamzově odborné léčebně. 

 Barokní chrám P. Marie Pomocné je specifický množstvím 

schodů podle zrnek na růženci, je ale také vybaven novým výtahem, 

proto umožňuje přístup i zdravotně znevýhodněným. Ve mši svaté 

jsme poděkovali za pomoc v minulém roce a současně prosili za další 

rok. Po prohlídce chrámu a zajímavém výkladu jsme poobědvali 

v místní restauraci. Někteří z nás poseděli, dali si kávu, povídali si. 

Ostatní se vydali do Hamzova parku – Arboreta, nebo si prohlédli 

náměstí. 

 A pak už jsme se, obohaceni o nové poznatky z další části naší 

vlasti, vrátili domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekondiční pobyt 
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Ke konci školního roku jsme byli na 

rekondičním pobytu v Hrotovicích. 

Cestou tam jsme navštívili 

zrenovovaný zámek ve Valči. Po 

příjezdu do Hrotovic jsme se 

ubytovali a využili místní bazén, 

restauraci, obchody a prohlídku 

Hrotovic. Další dny jsme navštívili 

místní kostel a prožili mši svatou 

s místními obyvateli. Jeden 

z večerů jsme si udělali diskotéku a 

poslední den každý, kdo chtěl, se jel 

podívat do Třebíče. Pobyt 

v Hrotovicích se nám líbil a těšíme 

se, až zase příště budeme moci jet. 

 Velké díky patří firmě Zdar, a. s., která Centru Zdislava 

spolufinancovala autobusovou dopravu na rekondičním pobytu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉTO 
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Taneční dopoledne se studenty SOŠ 

Dne 20. 6. 2014 se v rámci programu Nova Civitas konalo 

v novoměstském kulturním domě taneční dopoledne pořádané 

studenty  SOŠ Nové  Město  na  Moravě.  Na tuto událost byli srdečně 

pozváni klienti centra Zdislava. 

 Studenti SOŠ si připravili bohatý a velice pestrý program 

s ukázkou nejrůznějších tanců. Hned v úvodu této akce byla každému 

zúčastněnému připevněna na šaty mašlička pro navození slavnostnější 

atmosféry a „ples“ mohl začít. Během celého dopoledne jsme se 

naučili několika novým tancům.  Bylo velice hezké, že pořádající 

studenti nenechali „sedět“ ani klienty upoutané na vozíček a snažili se, 

aby i oni měli na toto dopoledne pouze hezké vzpomínky. Velice 

děkujeme studentům SOŠ za tento nevšední zážitek a těšíme se někdy 

opět nashledanou. 

  

Vítání Radka Jaroše  

V nedělní podvečer (10. 8. 2014) přivítalo město Nové Město 

na Moravě svého slavného rodáka, pana Radka Jaroše, který dobyl 
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Korunu Himaláje a jako první člověk z České republiky a patnáctý 

člověk na světě to dokázal bez kyslíkových přístrojů. Součástí oslav 

byl koncert a promítání horolezeckého filmu. Na slavnostním přivítání 

úspěšného horolezce chtělo město ukázat kromě sportovních úspěchů 

i jeho lidskou stránku. Radek Jaroš navštěvuje a sponzoruje náš 

stacionář, a tak byla pro nás čest, prezentovat se na této akci, kterou 

město chtělo panu Jarošovi poděkovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevření Singletracků 

Během loňského roku byly v novoměstské Vysočina Aréně 

vybudovány zážitkové stezky pro terénní cyklistiku – 

tzv. Singletracky. 

 Začátkem září se někteří klienti a zaměstnanci Centra Zdislava 

zúčastnili předání stezek vedením města do užívání veřejnosti a 

slavnostního otevření. 
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 Jedna ze čtyř stezek je pro handicapované sportovce. Trať je 

širší a lehčí. Mohou ji využívat lidé s pohybovým omezením, ale 

i rodiny s dětmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIM 
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Křest knihy Život v Oldříši očima Marie Magdalény Trojákové 

Dne 12.9 2014 jsme se zúčastnili křtu knihy, editorky Reginy 

Valentíkové, která nás koncem roku 2013 požádala, zda bychom 

nemohli k jejímu druhému vydání 

knihy nakreslit nějaké ilustrace. 

 A my jsme rádi souhlasili. Chvíle 

strávené nad obrázky byly velmi 

příjemné. Vraceli jsme se spolu s 

hlavní hrdinkou do dob našich 

prababiček a mohli jsme si alespoň 

trochu představit dobu pro nás tak 

vzdálenou a jinou než známe dnes. 

Zároveň jsme si  mohli 

připomenout, jak i přes svůj 

handicap dokážou být naši klienti 

užiteční a vytvářet hodnotné výtvory.  

 Děkujeme tímto Regině Valentíkové, že nám poskytla možnost 

podílet se na vzniku její knihy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival sociálních služeb 

V polovině září jsme se v rámci Týdne sociálních služeb zúčastnili 

Festivalu sociálních služeb ve Žďáru nad Sázavou. Na stánku jsme 
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prezentovali naši činnost, výrobky a představovali jsme Centrum 

Zdislava novým lidem. Zároveň jsme také měli možnost poznat kolegy 

poskytující sociální služby v našem okolí, seznámit se s jejich prací a 

načerpat inspiraci. Celý den jsme si užívali příjemnou atmosféru, 

kterou zpestřoval doprovodný program v podobě zajímavých 

přednášek a ukázek aktivit některých zařízení. Z festivalu jsme si 

přivezli příjemné zážitky i cenné informace a budeme se těšit na jeho 

další ročník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdišibál 

Je již mnohaletou tradicí, že se v první polovině listopadu koná 

„Zdišibál“ – ples Centra Zdislava. Chuť k tanci podpořila 

a doprovodila hudební skupina Petrkyt a radost ze setkání a zábavy 

umocnilo též vystoupení našich přátel ze SOŠ Bělisko a opět velmi 

bohatá soutěž o ceny. Navíc se rozšířila i řada našich hostů, kteří přijali 

pozvání na ples. Kromě našich dobrých známých ze stacionářů 

z Velkého Meziříčí, Letovic a Třebíče, letos poprvé přijeli i noví 

přátelé ze stacionáře v Jihlavě a v Bystřici nad Pernštejnem. Všem, 
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kteří se podíleli na přátelské a radostné atmosféře i přípravě plesu patří 

velký dík. 
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Výtěžek přednášky Radka Jaroše pro Zdislavu 

V Novoměstském Kulturním domě se konala 18. prosince přednáška 

významného českého horolezce Radka Jaroše nazvaná „Beseda pro 

Zdislavu“. 

 Horolezec Radek Jaroš jako první Čech zdolal 

14 osmitisícovek bez použití kyslíku. Mohli jsme si poslechnout 

poutavé vyprávění z horolezecké ExpediceK2 a přednášku „Koruna 

Himaláje“. Celá akce byla doprovázena promítáním zajímavých 

snímků z výprav. 
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 Radek Jaroš se rozhodl výtěžek z prodeje vstupenek věnovat na 

Centrum Zdislava. Následující den navštívil náš stacionář a daroval 

klientům kalendáře, které vlastnoručně podepsal. 
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FINANCOVÁNÍ CENTRA ZDISLAVA 2015 

 
   

 NÁKLADY (v Kč) 

 Název položky Hlavní činnost 

 Spotřeba materiálu 168 633 

 Spotřeba energie 122 732 

 Opravy a udržování 41 963 

 Cestovné 8 343 

 Náklady na reprezentaci 9 089 

 Ostatní služby 266 100 

 Mzdové náklady 2 679 820 

 Zákonné sociální pojištění 884 382 

 Jiné sociální náklady 10 002 

 Zákonné sociální náklady 144 930 

 Daň silniční 4 478 

 Jiné daně a poplatky 2 730 

 Odpisy dlouhodobého majetku 342 008 

 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 220 494 

 Ostatní náklady z činnosti 35 753 

 CELKEM NÁKLADY 4 941 457 
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VÝNOSY (v Kč) 

Název položky Hlavní činnost 

Výnosy z prodeje služeb 470 053 

Čerpání fondů 552 302 

Ostatní výnosy z činnosti 62 228 

Úroky 3 267 

Výnosy z transferů 3 878 786 

z toho:   

Zřizovatel 2 194 700 

MPSV 1 280 000 

KÚ Vysočina 250 000 

ÚP – SÚPM 56 197 

ÚP – Vzdělávejte se pro růst 57 889 

Svratka 15 000 

Radešínská Svratka 10 000 

Nová Ves 15 000 

CELKEM VÝNOSY 4 966 636 

  

Hospodářský výsledek 25 179 
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PODĚKOVÁNÍ 

 
Velké poděkování patří všem sponzorům, spolupracujícím 

organizacím, 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: 

Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, Město Svratka, Obec 

Radešínská Svratka 

 

Dalším obcím, které v rámci svých rozpočtů, přispívají na provoz 

našeho stacionáře: 

Městys Bobrová, Obec Bohuňov, Obec Dlouhé, Obec Lhotka, Obec 

Milasín, Obec Mirošov, Obec Nížkov, Městys Sněžné, Obec Zubří  

 

Organizacím a jednotlivcům: 
AUTOŠKOLA KADLEC; ČEŠKA STANISLAV; JAROŠ RADEK;  

JELÍNEK VLADISLAV; JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 

středisko Svratka; Ing. JAN KOHOUTEK; Ing. JASNA 

KOLÁŘOVÁ; Manželé KOTTOVI; MEDIN, a. s. Nové Město na 

Moravě; NÁBYTEK POHODA, s. r. o. Lísek; Občané místní části 

PETROVICE; PAPÍRNICTVÍ POD NEMOCNICÍ Iva Dostálová; 

RACOM, s. r. o. Nové Město na Moravě; MUDr. STANISLAV 

SEVERA; STAREDO, s. r. o. Nové Město na Moravě; Studenti 

GYMNÁZIA VINCENCE MAKOVSKÉHO; SVOBODA 

OLDŘICH; ŠANDERA FRANTIŠEK; VÍZNER JAROSLAV; 

V SPORT HOTEL HROTOVICE; VZP ĆR; ZDAR, a.s. 
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Dále děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do bohaté hry o štěstí na 

náš ples „Zdišibál“ nebo nás jinak podpořili. Také děkujeme všem, 

kteří přispěli do veřejné sbírky. 

 

Spolupracující instituce: 
Novoměstské sociální služby 

Novoměstská kulturní zařízení 

Horácká tiskárna Nové Město na Moravě 

Střední odborná škola Nové Město na Moravě 

Junák- český skaut- středisko Bílý štít Nové Město na Moravě, z. s.  

Školská zařízení Nové Město na Moravě 
Hotel Ski Nové Město na Moravě 

Farní úřad Nové Město na Moravě 

Redakce Novoměstsko 

ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě 

 

 

ZAMĚSTNANCI CENTRA ZDISLAVA 

 

V průběhu roku v Centru Zdislava pracovali:  

Danuše Balabánová, Irena Čeplová, Adolf Dítě, Mgr. Andrea Hašková, 

Miroslava Horváthová, Dis., Bc. Marie Hrnčířová, Mgr. Ing. Hana 

Janů, Jitka Janů, Bc. Maria Kašová, Lada Krejčová, DiS., Martina 

Laštovičková, Soňa Náglová, Jana Novotná, Jana Pešková, Mgr. Hana 

Pohanková, Alena Sádovská, Miroslava Stupková, Miroslava 

Šanderová, Jana Šimková, Marie Zavřelová, Ing. Petr Zídek, Jan Žilka 
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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 

 IČ: 43378692 
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