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Vážení přátelé,
 
nastal čas, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem. Když
vezmete do rukou naši výroční zprávu, sami posuďte, kolik
štěstí, radosti a smíchu na Vás dýchne. Radost přinesl
nejen nákup nového vozidla, zrekonstruovaná terasa, na
kterou jsme se několik let kvůli její nepřístupnosti dívali
pouze z okna, ale hlavně, a to je nejdůležitější, každodenní
setkávání se ve stacionáři. A právě i uprostřed všech
nesnází, se kterými se všichni v životě potýkáme, je čas na
radost a poděkování. Poděkování všem podporovatelům,
dárcům, příznivcům, ale také zaměstnancům, kteří
celoročně směřují svoje síly k těm nejpotřebnějším a
nejslabším. Když píšeme tuto zprávu a ohlížíme se za
uplynulým rokem, běží už další nový rok, který nám
přináší další překvapení. Co nás tedy bude čekat? Máme
přislíbený finanční příspěvek na rekonstrukci šaten pro
klienty. Stávající šatny vyhovují spíše dětem, ale ty vyrostly
a pro dospělé klienty jsou šatny těsné. Děkujeme, že jsme
dostali příležitost to změnit. Věříme, že za pomoci všech,
nejen stavební firmy a jejích pracovníků, ale i díky
pochopení ze strany klientů a jejich rodin, se nám podaří
vše zajistit. 
Děkujeme za finanční pomoc zřizovateli, Kraji Vysočina i
MPSV a MAS Zubří země. Věřím, že nám i v  příštím čase
zachováte vaši přízeň.
 

„Nechme se Bohem překvapit. Každý muž či žena žijící z naděje
ví, že Bůh jedná a překvapuje nás i uprostřed nesnází."

Papež František (2013)



O CENTRU ZDISLAVA

Centrum Zdislava je příspěvkovou organizací města
Nového Města na Moravě. Je denním stacionářem s

maximální denní kapacitou 23 klientů.

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.

Cílem služby je klient, který se seberealizuje v nabízených
činnostech, je podporován v rozvoji dovedností tak, aby byl
v budoucnu v maximálně možné míře samostatný a
soběstačný. Dále je cílem klient, který je podporován ve
zvyšování či udržování co největší míry soběstačnosti v
péči o vlastní osobu a klient, který se integruje do běžného
společenského prostředí.

Poslání

Cíl



Cílová skupina

Zásady

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, tělesným a
kombinovaným postižením ve věku 6 až 64 let, žijící v
Novém Městě na Moravě a na území okresu Žďár nad
Sázavou.

Mezi naše základní zásady patří respektování
individuálního projevu vůle klienta při poskytování služby,
dodržování a ochrana práv klienta a dodržování
bezpečnosti a garance odbornosti poskytované služby.



Odborný personál Centra Zdislava zajišťuje vedení
různých výchovných, vzdělávacích a aktivizačních

činností, které jsou přizpůsobeny možnostem
každého klienta. Činnosti jsou většinou skupinové, v

případě potřeby i individuální.

DENNÍ AKTIVITY



Klienti se věnují
• výtvarným činnostem, keramice, tkaní a šití •

• rozvoji paměti a postřehu • 
• hudebně-relaxačním činnostem •

• práci na počítači, práci ve cvičném bytě •
• cvičení v rehabilitační místnosti, vycházkám •

• duchovnímu setkávání •



NAŠE AKCE

V Centru Zdislava není žádný den monotónní  a
klienti i zaměstnanci se účastní či pořádají množství

různých akcí, jezdí na výlety a navštěvují zajímavá
místa. 



V roce 2019 jsme
• prožili rekondiční pobyt v Jindřichově Hradci • 

• přivítali sv. Mikuláše i Tři krále •
• účastnili se taneční lekce pořádané SOŠ Bělisko •

• uspořádali již tradiční Zdišibál •
• navštívili Horácké muzeum i Horáckou galerii •

• oslavili spoustu narozenin •
• navštívili místní restauraci a kavárnu •

•  zúčastnili se množství sportovních aktivit •
• navštívili i přivítali známé a kamarády •

a mnoho dalšího!



A CO JE NOVÉHO?

Centrum Zdislava díky projektu č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009127 z
Integrovaného regionálního operačního systému (IROP) koupila osobní
automobil se zvedacím zařízením pro převoz imobilních klientů na vozíčku.
Nákup auta byl podpořen v rámci výzvy MAS Zubří země a spolufinancován
darem firmy SATT a.s., která nám věnovala výtěžek svého plesu.

Od června roku 2019 vozí Zdislava klienty novým
autem. Došlo také hned ke dvěma vnějším inovacím.
Jednou z nich je nová terasa, která byla dokončena

na konci léta, druhou garáž, která se plně využívá od
podzimu.



Od podzimu využívají řidiči Centra Zdislava novou garáž, kam
parkují nové auto.

Terasa se plně využívá v letních měsících, klienti i zaměstnanci
si zde mohou posedět s šálkem kávy či čaje. Je také  částečně
zastřešena a zakryta dvěma odjímatelnými plachtami, které
fungují jako ochrana před sluncem.



VZKAZY OD KLIENTŮ





FINANCOVÁNÍ  2019

Název položky
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální náklady
Zákonné sociální náklady
Daň silniční
Jiné daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dl. majetku
Ostatní náklady z činnosti

 Hlavní činnost
183 482,00
132 015,73

62 777,65
2 770,00

14 603,00
679 648,18

4 558 800,00
1 472 026,00

17 218,00
206 932,62

5 352,00
7 060,00

325 461,00
96 566,80
46 395,00

NÁKLADY (v Kč):

CELKEM NÁKLADY 7 811 107,98



Do nové garáže se krásně vejde i nové auto, v zimě se tedy
nemusíme bát.

Do nové garáže se krásně vejde i nové auto, v zimě se tedy
nemusíme bát.

Do nové garáže se krásně vejde i nové auto, v zimě se tedy
nemusíme bát.

debilnlí tabulka č 2

VÝNOSY (v Kč):
Název položky
Výnosy z prodeje služeb
Čerpání fondů - dary
Čerpání fondů - dary obce
Ostatní výnosy z činnosti
Rozpouštění účtu 403
Výnosy z transferů
z toho:

Zřizovatel
Zřizovatel - nepeněžní
MPSV
KU Vysočina
KU Vysočina - svozy
Nížkov
Mirošov
Radešínská Svratka
Nová Ves
Nové Veselí
Zvole

 Hlavní činnost
948 212,00

88 266,30
68 722,00
65 973,00

135 108,44
6 628 098,00

 
2 071 601,00

21 609,00
3 518 000,00

722 000,00
109 000,00

15 000,00
40 000,00
50 000,00
40 000,00
30 888,00
10 000,00

CELKEM VÝNOSY 7 934 379,74

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 123 271,76



PODĚKOVÁNÍ

"Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat
už jenom tím, že tu jsem, a že ten  druhý je šťastný."

Erich Maria Remarque

Poděkování za hlavní finanční podporu patří především
zřizovateli městu Nové Město na Moravě, MPSV ČR a kraji
Vysočina. 

Dále také děkujeme všem naši sponzorům a dárcům, kteří
provoz centra podporují materiálně i finančně:
Elisová Anna, František Šandera - specializované stavební
práce, Ing. Jan Kohoutek, Ing. Jasna Kolářová, Ing. Vladimír
Jelínek, Ing. Oldřich Svoboda, Ph.D., JUNÁK - svaz skautů a
skautek ČR, KRŠKA - stavební firma s.r.o., Laštovičková Věra,
Luboš Pipa, MOD elektronik s.r.o., M-RECYCLING s.r.o.,
neurologická ambulace, PAMA a.s., Petr Bloudek, Petr
Horníček, Plastpol s.r.o., RACOM s.r.o., Radek Jaroš, SATT a.s.
SVOBSTAV s.r.o., Štěpánek Vít, Teletník Rožná a.s., VFS
Trading s.r.o. a další nejmenovaní dárci, kteří přispěli do hry o
štěstí na našem plese nebo nás jakkoliv podpořili

Dále patří velký dík obcím, které se formou veřejné podpory
podílejí na financování našeho stacionáře také:
Obec Dlouhé, obec Křídla, obec Lhotka, obec Mirošov, obec
Nížkov, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec
Radešínská Svratka, obec Rozsochy, obec Zubří, obec Zvole,
městys Bobrová a městys Nové Veselí



Ředitelka Centra Zdislava: Ing. Mgr. Hana Janů
Vedoucí služby: Miroslava Horváthová, DiS.
Sociální pracovník: Mgr. Andrea Mazlová (MD), Mgr. Maria
Peňázová (MD), Mgr. Hana Pohanková (MD), Mgr. Andrea
Schrollerová
Pracovník v sociálních službách: Petra Brožová, Adolf Dítě,
Jitka Janů, Kateřina Mičková (říjen-prosinec), sr. Ludmila
Mikysková, Soňa Náglová, Jana Novotná, Ivana Stará, Miroslava
Stupková, Miroslava Šanderová (leden-září), Jana Šustrová,
Ivana Tulisová, Marie Zavřelová, Ing. Petr Zídek, Jan Žilka

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, Farní úřad Nové Město na Moravě, Farní
úřad Radostín nad Oslavou, Farní úřad Velká Bíteš, redakce
Novoměstsko, ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě

Za příjemnou spolupráci během celého roku děkujeme i
spolupracujícím institucím: 

V průběhu roku 2019 v Centru Zdislava pracovali:

Přepočtený úvazek v Centru Zdislava je 13,5 zaměstnance.

Děkujeme!



Bankovní spojení: 
KB Žďár nad Sázavou

č.ú. 215441751/0100
IČ: 43378692

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


