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Vážení přátelé,

v podobě výroční zprávy se ohlížíme za rokem 2020. Co k

němu dodat? Byl jiný, neobvyklý, náročný. Byl plný

nejistoty, strachu z nemoci a utrpení. Byl ale i plný lásky,

naděje a solidarity. 

Možná jsme si někdy přišli ztraceni, jako jedna kapka v

moři, ale také jsme objevili, že i v nás, v té malé kapce, je

celé moře vzájemnosti a empatie. Kéž by nás toto zjištění

obohatilo na celý život. I přes obtížný rok jsme toho hodně

dokázali. Projděte si naši výroční zprávu a posuďte sami. 

 Nejsi jen jednou kapkou v moři…

 jsi celé moře v jedné kapce…

lidová moudrost



O CENTRU ZDISLAVA
Denní stacionář Centrum Zdislava je příspěvkovou

organizací města Nového Města na Moravě.



Cílová skupina
Cílovou skupinou Centra Zdislava jsou osoby s

mentálním, tělesným, zrakovým a kombinovaným

postižením ve věku 6 až 64 let, žijící v Novém Městě na

Moravě a v případě volné kapacity i osoby žijící na území

okresu Žďár nad Sázavou.

Zásady
Mezi naše základní zásady patří respektování

individuálního projevu vůle klienta při poskytování

služby, dodržování a ochrana práv klienta, dodržování

bezpečnosti a garance odbornosti poskytované služby.

Cílem služby je klient, který se seberealizuje v

nabízených činnostech, je podporován v rozvoji a

zachování schopností a 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 který se integruje do běžného

společenského prostředí s ohledem na své schopnosti,

dovednosti a individuální potřeby.

Cíl

Posláním denního stacionáře je umožnit klientům v

nepříznivé životní situaci prožít čas aktivním a

smysluplným způsobem dle jejich individuálních potřeb

a očekávání.

Poslání



DENNÍ AKTIVITY
Odborný personál Centra Zdislava zajišťuje vedení

různých výchovných, vzdělávacích a aktivizačních

činností, které jsou přizpůsobeny možnostem

každého klienta. Tyto činnosti jsou většinou

skupinové, v případě potřeby i individuální. 

A co u nás klienti dělají?

Klienti se věnují cvičení v rehabilitační místnosti,

vycházkám, duchovním aktivitám, rozvoji paměti a

postřehu, hudebně relaxačním činnostem, práci v

keramické dílně, výtvarné činnosti, šití a vyšívání, práci

na tkalcovském stavu a práci na počítačích a ve cvičném

bytě.





Rok 2020 byl dozajista rokem zcela mimořádným a

plným překvapení, i tak zde však byla příležitost si ho

užít, a to tradiční i netradiční cestou.

V únoru se ve Zdislavě tradičně slavily masopustní

hody. V jarních měsících zde proběhl cvičný požární

poplach, Zdislaváci měli možnost poznávání kultury

v podobě společného obědu v místní restauraci a

návštěvy Balónového zámku v Radešíně. Na konci

roku do Zdislavy zavítal Mikuláš i malí koledníci z

mateřských škol. Poněkud netradičně se také v

Centru Zdislava vyráběly bavlněné roušky a v letních

měsících došlo k rekonstrukci společenského zázemí

a šaten pro klienty.

ROK 2020 V KOSTCE





Letní měsíce byly v Centru Zdislava věnovány

rekonstrukci společenského zázemí klientů a šaten.

Díky projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012058 z

Integrovaného regionálního operačního systému

(IROP) mělo Centrum Zdislava možnost

rekonstruovat společenské zázemí a připravit pro své

klienty nové a modernější šatny. Tento projekt byl

podpořen v rámci výzvy MAS Zubří země a na

financování se podílelo také město Nové Město na

Moravě. Projektovou dokumentaci vytvořila

společnost ENVIGEST PRO, s.r.o., zhotovitelem díla

byla společnost STINTER CZ s.r.o.

NOVÉ VYBAVENÍ

PŘED

PO



Centrum Zdislava rovněž v roce 2020 obnovilo svůj

vozový park a vyměnilo svůj starý automobil za nový

Hyundai i30.



FINANCOVÁNÍ 2020

Název položky

Spotřeba materiálu

Spotřeba energií

Údržba a opravy

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Jiné soc. poj. - Kooperativa

Zákonné sociální náklady

Silniční daň

Jiné daně a poplatky

Tvorba fondů

Pojištění

Odpisy 

DDHM

 Hlavní činnost

251 739,97

124 168,22

96 977,49

-

3 860,00

531 897,35

4 793 444,00

1 557 199,00

19 524,00

282 275,21

2 640,00

60,00

85 000,00

81 749,00

339 386,00

126 036,92

NÁKLADY (v Kč):

CELKEM NÁKLADY 8 295 957,16



Název položky

Dotace od zřizovatele

Nepeněžní plnění od zřizovatele

Dotace MPSV

Dotace MPSV - program C

Dotace MPSV - program D

Dotace MPSV - program E

Dotace KU

Dotace Kraje na svoz

Dotace malé obce

Rozpouštění účtu 403

Zapojení rezervního fondu - dary

Zapojení RF - dary obce

Tržby denní stacionář

Smluvní pokuta (šatny)

Prodej DHM

Darovaný materiál a DDHM

Tržba z prodeje výrobků

 Hlavní činnost

1 800 001,20

21 609,00

4 167 000,00

17 051,00

175 000,00

106 182,00

519 000,00

81 784,00

192 888,00

182 970,90

53 980,10

95 970,00

896 982,00

1 000,00

85 000,00

34 082,00

43 290,00

 

VÝNOSY (v Kč):

CELKEM VÝNOSY 8 473 790,20

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 177 833,04



PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za hlavní finanční podporu patří především

zřizovateli městu Nové Město na Moravě, MPSV ČR a Kraji

Vysočina. 

Velký dík patří také obcím, které se formou veřejné podpory

podílejí na financování našeho stacionáře.

Dále též děkujeme všem našim sponzorům a dárcům, kteří

provoz Centra podporují materiálně i finančně:

„Štěstí si nelze přivlastnit, získat ho nebo ztratit. Štěstí je

duchovní prožitek žít každou minutu v lásce, milosti a

vděčnosti.“

Denis Waitley

Bloudek Petr

Elisová Anna

MUDr. Gregorová Jana

Janů Jan

Jaroš Radek

Jelínek Vladimír

Junák - český skaut z.s.

Ing. Kohoutek Jan

Ing. Kolářová Jasna

Krška - stavební firma s.r.o.

Laštovičková Věra

Neurologická ambulance -

Plastpol s.r.o.

RACOM s.r.o.

Smažil Jaroslav

Ing. Svoboda Oldřich Ph.D.

Šandera František

Vizner Jaroslav

MUDr. Severa Stanislav

A v neposlední řadě děkujeme i dalším, nejmenovaným dárcům

a sponzorům, kteří Centrum Zdislava podporují.



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, sr. Ludmila Mikysková, Soňa

Náglová, Jana Novotná, Ivana Stará, Miroslava Stupková, Jana

Šustrová, Ivana Tulisová, Marie Zavřelová, Ing. Petr Zídek, Jan

Žilka

V průběhu roku 2020 v Centru Zdislava pracovali:

Přepočtený úvazek v Centru Zdislava je 13,5 zaměstnance.



Radnická 350
Nové Město na Moravě

592 31

Tel.: 566 598 180
Web: zdislava.nmnm.cz

E-mail: zdislava@nmnm.cz

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

IČ: 43378692

Provozní doba:

Po-Pá 7.00-15.30


