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“Bůh nehledí na osobu, ale odměňuje podle práce.“ 

(sv. Augustin) 

 

Vážení přátelé, 

je tu zase čas, kdy hodnotíme naši práci. Díky Bohu, opět nás ve Zdislavě 

přibylo. Za rok 2015 máme další 4 nové klienty. Naším společným cílem je 

spokojený klient. Je za námi všemi vidět veliký kus práce. A nic nejde samo. Je 

to společná práce všech zaměstnanců, spolupráce klientů a jejich rodin. Stojí 

nemálo sil společné zapojení nových klientů do programu denního stacionáře 

a přitom respektovat individualitu každého z nich. 

V minulém roce jsme se všichni učili vzájemně přijímat. Využívali jsme jak  

zkušeností získané letitou prací s klienty, tak také nové metody práce. Děkuji 

za nové podněty a přístupy. Jsem přesvědčena, že díky všem došlo k osvěžení 

tradičního programu na Zdislavě. Nové věci se prosazují těžko. Výsledek ale 

rozhodně stojí za to.  

Mezi úspěšný projekt patří zapojení se do mezinárodního filmového festivalu 

Mental Power s vlastním natočeným filmem „Probuzení“. Na tento projekt jsme 

navázali novou spoluprací se studenty zdejšího Gymnázia a budeme pokračovat 

i v roce 2016. Společně jsme vypracovali projekt a připravujeme natáčení 

dalšího filmu. V každodenní šedi je tato mimořádná událost radostí, která nám 

všem společně dává další sílu.  

Děkuji všem přátelům Centra Zdislava, kteří nás jakýmkoliv způsobem 

podporovali, děkuji všem zaměstnancům za jejich práci. 

Ing. Mgr. Hana Janů 

ředitelka Centra 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: 

 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. 



VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ  

A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI  

 

Pleteme z papíru 

snad nejlépe v celém vesmíru.



 

Žádné spaní – je tu tkaní. A když není zbytí, vytáhneme šití.  



Kdo si hraje, nezlobí,  

praví české přísloví,  

tak se toho držíme  

a mladí se cítíme. 



Čas odpočinku, zábavy a relaxace, to je naše motivace. 



Jednou vkročíš v cvičný byt 

a nebudeš chtít odejít.  

Občerstvení v „cuku letu“ 

vypadá to vždycky k světu. 

S úsměvem na líci 

obslouží Vás kuchtíci. 



ČARODĚJNICE A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 

PROMÍTÁNÍ FILMU PROBUZENÍ 

VÝLET DO IVANČIC 

REKONDIČNÍ POBYT V HROTOVICÍCH 

LETNÍ PRÁZDNINY A VÝLETOVÁNÍ 

TANEČNÍ SE STUDENTY SOŠ BĚLISKO 

METAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

RADEK JAROŠ VE ZDISLAVĚ 

VÁNOCE VE ZDISLAVĚ 

TŘI KRÁLOVÉ 

POZOROVÁNÍ ZATMĚNÍ SLUNCE 

18. ZDIŠIBÁL 

BĚHEM ROKU, AKCÍ TROCHU 













FINANCOVÁNÍ CENTRA ZDISLAVA 2015 

   

 NÁKLADY (v Kč) 

 Název položky Hlavní činnost 

 Spotřeba materiálu 151 020 

 Spotřeba energie 136 543 

 Opravy a udržování 29 614 

 Cestovné 5 383 

 Náklady na reprezentaci 2 930 

 Ostatní služby 260 588 

 Mzdové náklady 3 092 142 

 Zákonné sociální pojištění 1 037 277 

 Jiné sociální náklady 12 936 

 Zákonné sociální náklady 153 132 

 Daň silniční 5 025 

 Jiné daně a poplatky 1 478 

 Odpisy dlouhodobého majetku 240 593 

 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 60 824 

 Ostatní náklady z činnosti 33 095 

 CELKEM NÁKLADY 5 222 580 



 

VÝNOSY (v Kč) 

Název položky Hlavní činnost 

Výnosy z prodeje služeb 442 417 

Čerpání fondů 139 418 

Ostatní výnosy z činnosti 47 500 

Úroky 1 026 

Výnosy z transferů 4 638 786 

z toho:   

Zřizovatel 2 425 492 

MPSV 1 559 000 

KÚ Vysočina 352 000 

ÚP – SÚPM 79 460 

ÚP – Vzdělávejte se pro růst 79 460 

Radešínská Svratka 10 000 

Nová Ves 30 000 

CELKEM VÝNOSY 5 269 147 

  

Hospodářský výsledek 46 567 



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 

 

Poděkování náleží všem obcím, které v rámci svých rozpočtů přispívají na 

provoz našeho stacionáře.  

 

Děkujeme organizacím a jednotlivcům: 

AUTOŠKOLA KADLEC; PETR BLOUDEK; ENPEKA a.s.; JIŘÍ a MIROSLAV 

HROUZEK; RADEK JAROŠ; VLADISLAV JELÍNEK; JUNÁK – svaz skautů 

a skautek ČR, středisko Svratka; KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ VYSOČINA, 

Ing. JAN KOHOUTEK; Ing. JASNA KOLÁŘOVÁ; JOSEF KRUPICA; 

MEDIN, a. s. Nové Město na Moravě; M– RECYCLING s.r.o.; 

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

PEKAŘSTVÍ PUDIL; RACOM, s. r. o. Nové Město na Moravě; 

ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ ÚŘAD Nové Město na  Moravě; 

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

MVDr. HANA SOKOLÍČKOVÁ; Studenti GYMNÁZIA VINCENCE 

MAKOVSKÉHO; OLDŘICH SVOBODA; FRANTIŠEK ŠANDERA; 

RADEK ŠÍPEK; UP BRAND ACTIVATION, s.r.o.; JAROSLAV VÍZNER; 

V SPORT HOTEL HROTOVICE; VZP ČR; ZDAR, a.s.; LUBOŠ ZELENÝ 



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 

 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město 

na Moravě 

 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 

 Farní úřad Radostín nad Oslavou 

 Redakce Novoměstsko 

 ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě 

 

ZAMĚSTNANCI CENTRA ZDISLAVA 

V průběhu roku v Centru Zdislava pracovali:  

Irena Čeplová, Adolf Dítě, Miroslava Horváthová, Dis., Bc. Marie Hrnčířová, 

Mgr. Ing. Hana Janů, Jitka Janů, Martina Laštovičková, Mgr. Andrea 

Mazlová, Soňa Náglová, Jana Novotná, Mgr. Maria Peňázová, Jana Pešková, 

Mgr. Hana Pohanková (mateřská dovolená), Miroslava Stupková, Marie 

Svobodová (zástupy za dlouhodobé nemoci), Miroslava Šanderová, Jana 

Šimková, Jana Šustrová, Marie Zavřelová, Ing. Petr Zídek, Jan Žilka, Ilona 

Ptáčková (dotace Úřadu Práce) 

Přepočtený úvazek v Centru Zdislava je 13,5 zaměstnance.  

 



 

Provozní doba: 

Po - Pá 7.00 – 15.30  

Bankovní spojení: 

KB Žďár nad Sázavou 

č. ú. 215441751/0100 

IČ: 43378692 

 

Radnická 350 

592 31 Nové Město na Moravě 

 

tel.: 566 598 180 

web: zdislava.nmnm.cz 

e-mail: zdislava@nmnm.cz 


