


„Správně vidíme pouze srdcem..“

(Antoine de Saint-Exupéry )

Vážení přátelé,

čas neúprosně běží a my Vám teď předkládáme zhodnocení naší práce za rok 2016. 

Každodenně  využívá  služeb  denního  stacionáře  23  klientů,  což  je  plná

kapacita,  kterou můžeme ve  stacionáři  zajistit.  V minulém roce  jsme  přivítali  do

našich řad nové pracovníky. Dvě naše kolegyně odešly na mateřskou dovolenou a

jedna ukončila pracovní poměr.  Máme také nové klienty. Vítáme je mezi námi.  

Je samozřejmé, že poskytujeme sociální službu, která je pro klienty potřebná a

důležitá. Naše klienty podporujeme v aktivním životě a v udržování společenských

kontaktů. V průběhu roku jsme spolupracovali se studenty Gymnázia v Novém Městě

na Mor. Na závěr této spolupráce se uskutečnil výlet do ZOO Jihlava. Proč právě

ZOO? Inspirovali jsme se k výrobě loutek. Studenti pro nás napsali divadlo a také

jsme si je zahráli s vlastnoručně vyrobenými loutkami. Máme natočený nový film na

Mental Power festival. Máme nový osobní automobil pro svoz klientů.

“Nic nejde samo“...Děkuji  všem zaměstnancům, kteří  se podílí  na budování

kvalitního profesionálního kolektivu,  našemu zřizovateli za velkou finanční podporu,

Kraji  Vysočina,  který poskytuje  také nemalé finanční  prostředky.  Děkujeme všem

obcím, které podpořily tolik potřebnou službu pro jejich obyvatele. Každá pomoc je

vítaná  a díky společnému financování se daří službu zajistit.

Přejeme si všichni, abychom i v letošním roce poskytovali takovou službu, se

kterou budou naši klienti spokojeni. 

Přeji nám všem hodně sil a ochoty věnovat ji těm, kteří naši pomoc potřebují. Tak

jako v minulých letech, tak i v tom letošním.

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  42 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  a  integruje  se  tak  do běžného  společenského  prostředí,  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.



Jak to v našem Centru chodí:

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

ROZVOJ PAMĚTI A POSTŘEHU



CANISTERAPIE

     V roce 2016 se této terapie zúčastnilo 16 klientů.



CVIČENÍ V REHABILITAČNÍ MÍSTNOSTI

Cvičení v rehabilitační místnosti může pomoci k upevnění fyzické kondice. Klienti
zde ale stejně rádi relaxují.



ŠITÍ

V roce 2016 klienti ušili spoustu výrobků, mezi které patří například : zavinovačky,
křestní roušky, zástěrky, nahřívací vaky, kuchyňské chňapky, aj..

TKANÍ

Klienti mají možnost tkaní na dvou
tkalcovských stavech.



KERAMIKA

CVIČNÝ BYT



Kam jsme se v uplynulém roce podívali… 

RADEŠÍNSKÁ SVRATKA – NÁRODNÍ VÝSTAVA ČESKÉHO STRAKATÉHO
SKOTU



¨

REKONDIČNÍ POBYT - HROTOVICE



JEDNODENNÍ VÝLET  - CHRUDIM

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U PŘÁTEL

NATÁČENÍ FILMU – INDIÁNEM 



VÝHRA S PATRONEM – NOVÝ VOZÍK



ZDIŠIBÁL

TANEČNÍ



TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA

 OPÉKÁNÍ PÁRKŮ



OSLAVY NAROZENIN

FESTIVAL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ( PREZENTACE
NAŠEHO ZAŘÍZENÍ)



MAŇÁSKOVÉ DIVADLO

ZAHAJOVÁNÍ BIATLONU



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 126
Výnosy z transferů
z toho:               zřizovatel
MPSV
KU Vysočina
Milasín
Bohuňov
Křídla
Lhotka
Mirošov
Radešínská Svratka
Nová Ves
Nové Veselí
Bobrová
Žďár nad Sázavou
Dlouhé
Nížkov
Zvole
CELKEM VÝNOSY

Hospodářský výsledek

137 028
103 370
74 124
4 984
1 807

260 951
3 090 012
1 016 778

12 224
129 642

5 400
2 458

246 717
96 007
26 036

5 207 538

618 254
213 010
96 776

4 297 411
2 114 903
1 614 000

419 000
4 751

10 000
3 000

25 000
10 000
10 000
30 000
19 006
10 000
3 000

10 000
5 000
5 000

5 225 577

18 039



PODĚKOVÁNÍ

Velké  poděkování  patří  všem  sponzorům,  spolupracujícím  organizacím,
zaměstnancům,  klientům  a  jejich  rodinám  a  samozřejmě  všem  přátelům  Centra
Zdislava.

Zvláštní poděkování pro:

• Zřizovatele město Nové Město na Moravě

• MPSV ČR

• Kraji Vysočina

• Úřadu Práce Žďár nad Sázavou

Poděkování rovněž náleží všem obcím, které v rámci svých rozpočtů přispívají na
provoz denního stacionáře.

Dále děkujeme všem organizacím i jednotlivcům:

RADEK JAROŠ,  VLADISLAV JELÍNEK, JUNÁK – svaz  skautů  a  skautek  ČR,

KLUB  PŘÁTEL  UMĚNÍ  VYSOČINA,  Ing.  JAN  KOHOUTEK,  Ing.  JANA

KOLÁŘOVÁ,  JOSEF  KRUPICA,  MEDIN  a.s.  Nové  Město  na  Moravě,  M-

RECYCLING s.r.o., RACOM s.r.o. Nové Město na Moravě, ŘÍMSKOKATOLICKÝ

FARNÍ ÚŘAD Nové Město  na  Moravě,  MUDr.  STANISLAV SEVERA,  studenti

GYMNÁZIA VINCENCE MAKOVSKÉHO, OLDŘICH SVOBODA, FRANTIŠEK

ŠANDERA,  JAROSLAV VÍZNER,  V SPORT HOTEL HROTOVICE,  VZP ČR,

ZDAR a.s., VĚRA LAŠTOVIČKOVÁ, Mgr. LUCIE NOVOTNÁ, Mgr. LUDMILA

TEPLÁ, MARCELA PUTNOVÁ - GYNOME, PATRON BOHEMIA a.s., manželé

KOTTOVI, HYNEK STOJAR -  autoservis,  Sklenářství KAREL NOVOTNÝ, TBG

PKS a.s., PRAVOSLAVNÝ SPOLEK  Sv. Sophie, PETR BLOUDEK, MUDr. JANA

GREGOROVÁ s.r.o.



Děkujeme  také  všem  dárcům,  kteří  přispěli  do  bohaté  hry  o  štěstí  na  náš  ples
„ ZDIŠIBÁL“, nebo nás jakkoliv podpořili. Také děkujeme všem, kteří přispěli do
veřejné sbírky.

Spolupracující instituce:

• Novoměstské sociální služby

• Novoměstská kulturní zařízení

• Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě 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

• Městské lázně 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  (do  července  2016),  Adolf  Dítě,  Miroslava  Horváthová,  DiS.,  Bc.
Marie  Hrnčířová,  Ing.  Mgr.  Hana Janů,  Jitka  Janů,  Michaela  Janů,  Dis.,  Dagmar
Loubová  (zástup  za  nemoc),  Mgr.  Andrea  Mazlová  (od  srpna  na  MD),  Aneta
Musilová,  Dis.  (zástup  za  nemoc),  Soňa  Náglová,  Jana  Novotná,  Mgr.  Maria
Peňázová, Jana Pešková, Mgr. Hana Pohanková (MD), Miroslava Stupková, Marie
Svobodová (zástup za nemoc), Miroslava Šanderová, Jana Šimková, Jana Šustrová,
Marie Zavřelová, Ing. Petr Zídek, Jan Žilka

Přepočtený úvazek v Centru Zdislava je 13,5 zaměstnance.



Radnická 350
592 31
Nové Město na Moravě

tel.: 566 598 180
web: zdislava.nmnm.cz

e-mail: zdislava@nmnm.cz 

    
   Provozní doba:

      Po–Pá 7.00 – 15.30

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

IČ: 43378692


