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“…Díky tobě, Hospodine, za vzor matky, ženy, paní, její příklad, její 
prosba v rodinách ať pokoj chrání.…..“ 

(Breviář, Sv. Zdislava, modlitba církve) 

 

Vážení přátelé, 

po roce Vám opět předkládáme další výroční zprávu. Hodnotíme rok, 
kdy náš stacionář oslavil 25 let svého trvání. Hodnotili jsme nejen 
uplynulý tok, ale také celých 25 let neustálé práce. Máme za sebou 
celý rok průběžných oslav, ale také  pilné práce. Zdislava je už 
dospělá… Je jí 25 let. Tomu odpovídá i věk klientů, kteří přišli jako děti 
a jsou už také dospělí… 

Prošli jsme si několika lety „ vzájemného učení se“  vykonávat 
profesionální sociální službu, ale přitom zachovat rodinnou 
atmosféru. Umět přijímat zodpovědnost každý za sebe – zaměstnanci 
i klienti. Tak, jak život přináší nové a jiné situace pro dospělé klienty, 
tak se mění i potřeby pro zázemí a výkon potřebné služby.  

Jako dárek jsme si darovali „novou zahradu“ pro Zdislavu. Přijďte se 
k nám podívat a projít se po „pocitovém chodníku“. Určitě si užijete 
hodně legrace.  

Poděkování patří našemu zřizovateli za finanční podporu, okolním 
obcím, které byly ochotny přispět na provoz stacionáře, protože 
službu poskytujeme i jejich občanům. Děkujeme všem sponzorům, 
kteří nám v tomto roce pomáhali, děkujeme zřizovateli a také všem 
zaměstnancům.  

A co nás čeká do budoucna? Zdislava bude potřebovat nové auto na 
dopravu klientů. Věřím, že se nám podaří získat finanční podporu 

 

Ing. Mgr. Hana Janů 

ředitelka Centra Zdislava 



 

O CENTRU ZDISLAVA 

Centrum Zdislava je příspěvkovou organizací města Nové Město 

na Moravě. Je denním stacionářem s maximální denní kapacitou 

23 klientů. 

POSLÁNÍ 

CÍL 

Posláním denního stacionáře Centrum 

Zdislava je poskytovat ambulantní službu 

osobám s mentálním, tělesným 

a kombinovaným postižením     a umožnit jim 

prožít čas aktivním a smysluplným způsobem 

dle jejich individuálních potřeb a očekávání 

v době, kdy nemohou být se svými blízkými. 

Cílem služby je klient, který: 

• se seberealizuje v nabízených činnostech,  

• je podporován v rozvoji a zachování  

 stávajících schopností a dovedností, tak aby byl v budoucnu 

 v maximálně možné míře samostatný a soběstačný, 

• je podporován ve zvyšování či udržování co největší míry 

soběstačnosti v péči o vlastní osobu, 

• se integruje do běžného společenského prostředí s ohledem na své 

schopnosti, dovednosti a individuální potřeby 



Cílová skupinou Centra Zdislava jsou: 

• osoby s mentálním, tělesným  

 a kombinovaným postižením,  

• osoby ve věku 6 až 64 let , 

• osoby žijící na území Nového Města  

 na Moravě a okresu Žďár nad Sázavou. 

 

CÍLOVÁ 

SKUPINA 

Zásady poskytování služeb: 

• respektování individuálního projevu 

vůle klienta při poskytování služby   

• dodržování a ochrana práv klienta  

• dodržování bezpečnosti a garance 

odbornosti poskytované služby  

ZÁSADY 



DENNÍ AKTIVITY 
Klienti se během dne mohou v Centru Zdislava zapojit do 

nejrůznějších aktivizací, mezi ně patří šití, tkaní, práce v keramické 

dílně, výtvarné činnosti, práce na počítači, rozvoj paměti a postřehu, 

duchovní setkávání, cvičení v rehabilitační místnosti, hudebně-

relaxační činnosti, cvičný byt a vycházky.  

PRÁCE 

ZÁBAVA 



 



AKTIVITY 

Zpestřením všedních dnů pro Zdislaváky 

jsou další akce různého druhu, které se 

během roku konají. Na některé se 

každoročně klienti Centra Zdislava velmi 

těší (Zdišibál, rekondiční pobyt, výlety, 

canisterapie s Janou Mašterovou, 

taneční s SOŠ Bělisko, Tři králové), jiné 

jsou pro ně zcela jiným novým zážitkem 

(překvapení od cvičného bytu, účast na 

Mezinárodním filmovém festivalu, výlet 

na houby do lesa a mnoho dalších).   



 

 

ZÁŽITKY 

RADOST 



CO ROK 2017 DAL NOVÉHO? 

25 LET  

CENTRA 

ZDISLAVA 

Uteklo to jako voda a Centrum Zdislava 

oslavilo v květnu 2017 již 25 let svého 

života.  

Za tu dobu se Centrum Zdislava 

v mnoha věcech změnilo, vystřídalo se 

zde mnoho klientů i zaměstnanců, 

přesto je ve své podstatě stále stejné 

a cílem její práce je spokojený klient.  

Oslavy čtvrt století 

probíhali průběžně během 

roku, ale největší oslavou 

bylo poděkování za 25 let  

působení Centra Zdislava  

při mši svaté v kostele 

sv. Kunhuty v Novém 

Městě na Moravě.  



ZAHRADA  

PRO  

ZDISLAVU 

 

V roce 2017 proběhla 

rekonstrukce zahrady Centra 

Zdislava.  

Díky sponzorům proto mohla 

z obyčejného trávníku vyrůst 

krásná zahrada plná inkluzivních  

prvků. Nová zahrada tak slouží 

pro aktivizaci tak i pro odpočinek 

klientů. 



FINANCOVÁNÍ 2017 

NÁKLADY (v Kč) 

Název položky Hlavní činnost 

Spotřeba materiálu 137 313 

Spotřeba energie 109 853 

Opravy a udržování 39 930 

Cestovné 7 566 

Náklady na reprezentaci 6 990 

Ostatní služby 272 893 

Mzdové náklady 3 446 074 

Zákonné sociální pojištění 1 150 007 

Jiné sociální pojištění 13 442 

Zákonné sociální náklady 165 375 

Daň silniční 5 663 

Jiné daně a poplatky 2 710 

Odpisy dlouhodobého majetku  278 034 

Náklady z drobného dlouhodobého ma-
jetku 

74 454 

Ostatní náklady z činnosti 30 899 

CELKEM NÁKLADY 5 741 203 



VÝNOSY (v Kč) 

Název položky Hlavní činnost 

Výnosy z prodeje služeb 662 792 

Čerpání fondů 171 290 

Ostatní výnosy z činnosti 88 640 

Úroky 0 

Výnosy z transferů 4 829 604 

z toho:   

Zřizovatel 2 254 272 

MPSV 2 039 000 

KÚ Vysočina 341 000 

KÚ Vysočina -Svozy klientů 78 000 

Milasín 2 000 

Bohuňov 10 000 

Nové Veselí 20 332 

Radešínská Svratka 40 000 

Nová Ves 30 000 

Zvole 10 000 

Dlouhé 5 000 

CELKEM VÝNOSY 10 581 930 

  

Hospodářský výsledek 11 123 



PODĚKOVÁNÍ 

Poděkování patří i všem našim sponzorům a dárcům: 

AUTO HOLUBKA CZ, PETR BLOUDEK, JCZ, s.r.o., VLADISLAV JELÍNEK, 
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ VYSOČINA, 
Ing. JAN KOHOUTEK, Ing. JANA KOLÁŘOVÁ, JUDr. PETR KOLÁŘ, 
manželé KOTTOVI, PLASTPOL, s.r.o., KRŠKA – STAVEBNÍ FIRMA s.r.o., 
Ing. JANA MAŠTEROVÁ, občané místní části PETROVICE, PAMA Ostrov 
nad Oslavou,  RACOM s.r.o. Nové Město na Moravě,  
ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ ÚŘAD Nové Město na Moravě , MUDr. 
STANISLAV SEVERA, SPORTEN, a.s., Ing. OLDŘICH SVOBODA, PhD., 
SVOBSTAV s.r.o., FRANTIŠEK ŠANDERA, TELETNÍK ROŽNÁ, a.s., TBG 
PKS a.s., VFS Trading s.r.o., JAROSLAV VÍZNER, další nejmenovaní 
dárci, kteří přispěli do hry o štěstí na našem plese nebo nás jakkoliv 

Poděkování za hlavní finanční podporu patří našemu zřizovateli 

městu Nové Město na Moravě, MPSV ČR a v Kraji Vysočina.  

Velké poděkování patří všem obcím, které v rámci svých rozpočtů 

přispívají na provoz denního stacionáře, dále našim zaměstnancům, 

klientům a jejich rodinám a samozřejmě všem přátelům Centra 

Zdislava.   

Děkujeme za spolupráci během celého roku 2017 institucím: 

• Novoměstské sociální služby 

• Novoměstská kulturní zařízení 

• Horácká tiskárna, Nové Město na Moravě 

• Střední odborná škola Nové Město na Moravě 

• Školská zařízení Nové Město na Moravě 



V neposlední řadě děkujeme za veškerou práci všem 
zaměstnancům Centra Zdislava, kteří v uplynulém roce pracovali 
v našem denním stacionáři:  
 
Adolf Dítě, Miroslava Horváthová, DiS., Mgr. Marie Hrnčířová, 
Ing.  Mgr. Hana Janů, Jitka Janů, Michaela Janů, DiS., Dagmar 
Loubová (DPP), Aneta Musilová, DiS., Soňa Náglová, Jana Novotná, 
Mgr. Maria Peňázová (MD), Jana Pešková, Mgr. Hana Pohanková, 
Mgr. Andrea Schrollerová, Miroslava Stupková, Miroslava Šanderová, 
Jana Šimková (do dubna 2017), Jana Šustrová, Marie Zavřelová, Ing. 
Petr Zídek, Jan Žilka  
 
Přepočtený úvazek v Centru Zdislava je 13,5 zaměstnance. 

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

• 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 



Radnická 350 

Nové Město na Moravě 

592 31 

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 


