
 

Motto:    Kdo činí dobro, dojde až k branám chrámu, kdo miluje, vstoupí do svatyně.

/R. Thákur/

Vážení čtenáři,

otvíráte Výroční zprávu Oblastní charity Blansko za rok 2006. Když čtete tyto řádky, jsme v roce 

2007, v roce, kdy naše Charita oslaví 15. let od svého založení. V lidském životě se dítě přetváří 

v mladého člověka a i tato organizace se stává dospělou. Postupem času se zvětšil počet služeb 

i zaměstnanců, se kterými se seznámíte v této zprávě a také se zvětšil počet osob, kterým Charita 

slouží.

Služba by měla být pro charitní pracovníky cestou k partnerství.

Nikdy nejsme úplně „ne mocní“ nebo „bez mocní“, ale v některých chvílích života potřebujeme 

někoho „mocného“, který nás doprovází. Charitní pracovníci mají za úkol pomáhat lidem okolo sebe, 

aby byli sami sebou a využívali svých vlastních darů ku prospěchu všech. Každý z nás zná okamži-

ky napětí, konfliktů, či krizí. V takovýchto chvílích je důležité znát informace a vědět, kdo a kde nám 

vyjde naproti. Nestojíme pouze o ochranu, ale o někoho, kdo nám věří, že jsme schopni nést odpo-

vědnost, a že z nabídky služeb si vybereme tu potřebnou.

Práce v Charitě by měla učit hledat pro nás pro všechny naději, měla by nás učit rozumět sobě 

samým, učit nás nezneužívat „moci“, učit nás pomáhat si navzájem.

Spokojený uživatel, obětavý zaměstnanec, dobrovolník a dárce, vytváří partnerský vztah, který 

nese radost. Radost, která je silnější než starosti a neúspěchy. Služba se tak stává cestou k part-

nerství. 

Jana Sedláková
Ředitelka OCH Blansko

V Blansku 4. 4. 2007 
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Projekt – CHaRiTNÍ DŮM SOCiÁLNÍ iNTeRVeNCe OKNO DOKOŘÁN BLaNSKO – CHaRiTNÍ PORaDeNSTVÍ 
Komenského 19, 678 01 Blansko 
tel.: 516 411 583, fax: 516 417 351 
e-mail: poradna.blansko@caritas.cz 
STŘeDiSKO 208, vedoucí projektu: ivana Přikrylová, DiS. 

Charitní dům soCiální intervenCe okno dokořán Blansko

Charitní poradenství

Naším cílem je poskytnout sociální a právní poradenství pro populaci, která si z důvodu svého 
sociálního znevýhodnění nemůže jinak zajistit řešení své obtížné situace a případná jiná pomoc je 
pro ni nedostupná (např. sociální potřebnost, akutní krize, zdravotní handicap, špatná informovanost, 
omezená schopnost komunikovat, sociální vyčlenění apod.). 

znamená to konkrétně předávat uživatelům informace o jejich právech, povinnostech a oprávně-
ných zájmech, společně hledat různé možnosti řešení jejich situace a pomáhat tyto možnosti reali-
zovat. usilujeme o to, aby naše služby byly dostupné, nízkoprahové a pokud možno co nejkomplex-
nější, přátelské k uživatelům.

Chceme tak dosáhnout toho, aby se co nejvíce lidí mohlo domoci naplnění svých práv, aby věděli, 
kde vyhledat včas pomoc, která jim umožní řešit jejich problémy dříve, než přerostou možnosti jejich 
i okolní komunity. Tím se předejde propadu, nebo dlouhodobému setrvání ve skupině sociálně zne-
výhodněných či exkludovaných osob.

Pomáháme lidem, aby se orientovali ve své situaci, uvědomovali si a rozvíjeli své vlastní možnosti 
a schopnosti při prosazování svých práv a zájmů. Podporujeme ochotu k pomoci a spolupráci v při-
rozených sociálních systémech jako je rodina, sousedé, obec atd., snažíme se přispívat k usnadnění 
komunikace, pomoci rozvoji solidarity v rámci komunity.

V případě uživatelů v krizi je cílem pomoci uživateli, aby se co nejrychleji a s využitím vlastních sil, 
respektive jím zvolených prostředků, dostal na předkrizovou úroveň fungování. To je zejména zklid-
nění, ohraničení problému, vytvoření plánu řešení návratu k normálu dle konkrétní situace – odpoví-
dající bydlení, hmotné zajištění, zaměstnání, vztahy v rodině, atd. Někdy také vyrovnání se s daným 
neměnným stavem, hledání způsobu jak dále kvalitně žít.

V prostorách charitního domu Okno dokořán byl realizován projekt Poradenská a informační čin-
nost pro cizince, v roce 2006 financován v rámci projektu Diecézní charity Brno.

V roce 2006 jsme nabízeli tyto služby:

  sociální a právní poradenství (i pro cizince)

  zprostředkování psychologického poradenství, pomoci psychiatra 

  krizová pomoc 

  terénní sociální práce 

  psychosociální pomoc při mimořádných událostech 

  pro všechny skupiny uživatelů pomoc při prosazování práv a zájmů, při kontaktu se 
společenským prostředím, při jednání s institucemi, zastupování

  zprostředkování návazností na další pomáhající služby, činnosti směřující ke komplexnímu 
řešení situace uživatelů

V roce 2006 jsme zaznamenali celkem 1743 kontaktů s 485 fyzickými osobami. 
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Projekt – CeNTRuM SOCiÁLNÍ PReVeNCe BLaNSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 583, fax: 516 417 351
e-mail: dennicentrum.blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 218, vedoucí projektu: Marie Sotolářová

Centrum soCiální prevenCe Blansko

Projekt je součástí komplexu služeb sociální intervence poskytovaných v domě Okno do-
kořán Blansko. Jde o denní centrum pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které poskytuje první 
kontakt lidem hledajícím pomoc, informace, jednoduché praktické životní poradenství a základní 
podmínky k přežití lidem bez domova ( jednoduché jídlo, ošacení, základní hygiena).

Na tyto činnosti navazuje ambulantní krizová intervence a odkazování klientů na nepřetržitou kri-
zovou pomoc, to je krizové lůžko pro děti a pro ženy a Linka důvěry. Součástí je také zajišťování 
pomoci při nepředvídaných událostech, jako jsou například hromadná neštěstí a živelné pohromy. 
Provázanost těchto intervenčních služeb se ukázala jako velmi prospěšná pro uživatele, kterým je 
takto umožněno komplexně řešit svou nepříznivou sociální situaci. Tyto činnosti jsou vykonávány 
v bezbariérových prostorách charitního domu. Důležitá je nízkoprahovost, co nejsnadnější přístup 
pro osoby hledající pomoc, nebo i jen informaci či orientaci ve své situaci. 

Snažíme se o maximální dostupnost pro každého. Pomoc může být poskytována jednorázově, 
nebo i opakovaně v časovém rozmezí podle individuálního plánu.

Projekt působí také preventivně zejména v předcházení komplikací způsobených dlouhodobým 
neřešením problémů. Podporuje uživatele v ochotě a schopnosti řešit problémové situace (např. 
hrozící ztrátu zaměstnání, bydlení, rozpad manželství,) vlastními silami a za podpory rodiny a místní 
komunity. Tím se může předejít jejich vyloučení ze společnosti.

Služba napomáhá uživatelům setkat se s lidskou solidaritou, dobrotou a pomocí, včetně služby 
církve skrze Charitu.

Snažíme se podporovat sociální začlenění, chránit lidskou důstojnost a podpořit uživatele v návra-
tu do společensky přijatelného prostředí.

Nabízíme:

 jednoduchou stravu a čaj

 možnost provést osobní hygienu

 možnost využít charitní šatník

 pomoc při prosazování práv a zájmů

 sociální poradenství

V roce 2006 jsme zaznamenali celkem asi 2448 kontaktů se 125 fyzickými osobami.

Při mimořádných událostech jsme kontaktovali 130 osob. 
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Projekt – KOŘeNy ROMSKé iDeNTiTy BLaNSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, fax: 516 417 351
e-mail: blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 222, vedoucí projektu: Helena adamová 

kořeny romské identity Blansko

V rámci projektu Kořeny romské identity Blansko, který v roce 2006 volně navázal na projekt Ko-
munitní centrum Puteren o Vudar je součástí komplexu služeb sociální intervence Oblasní charity 
Blansko. Pokračoval v aktivitách zaměřených na národnostní menšiny, které OCH Blansko realizuje 
od roku 1999. 

V roce 2006 byla v rámci projektu realizována komunitní práce především s romskými rodinami, 
otevřená všem, dále volnočasové aktivity pro děti a mládež z romské, mongolské a vietnamské ko-
munity. Dle potřeb bylo poskytováno základní sociální poradenství.

V rámci komunitní práce s romskými rodinami proběhlo několik kulturních akcí (např. návštěva 
muzea romské kultury, vaření tradičního romského jídla apod.). Probíhalo setkávání v rodinách – ná-
vštěvy, plánování společných akcí. Vzájemné předávání informací, zkušeností, tradic a kulturních 
hodnot. aktivity pro děti a mládež z odlišných etnik probíhaly jednak v navazování kontaktu s nimi 
a jednak formou volnočasových, výchovných a vzdělávacích aktivit zaměřených na jejich začlenění 
do většinové společnosti (práce na PC, besedy, výlety apod.).

Naším cílem bylo podporovat integraci a identitu romských rodin, vytvářet prostor pro začleňo-
vání dalších etnických menšin (mongolská, vietnamská) do většinové společnosti. Pomáhali jsme 
uživatelům objevovat a rozvíjet vlastní zdroje a zdroje komunity k řešení vzniklých problémů. Posílit 
jednotu a soudržnost komunity k uplatnění se ve společnosti. z hodnotících výstupů našich uživatelů 
vyplývá, že spolupráce pro ně s námi byla užitečná, upevnili si své národnostní odlišnosti a součas-
ně se naším působením více včlenili do společnosti většinové.

Celkově využilo naše služby asi 30 fyzických osob. zaznamenali jsme 2040 kontaktů.

Projekt zaměřený pouze na romskou problematiku je momentálně ukončen, avšak práce s touto 
komunitou bude uskutečňována v rámci dalších projektů Oblastní charity Blansko – Sociálně právní 
poradna, Centrum sociální prevence, Nízkoprahové preventivní centrum Blansko a další.
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Centrum pro matku a dítě Blansko

Poskytuje individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc ženám a jejich dětem, které se 
ocitnou v tíživé rodinné situaci. Pomoc v Centru pro matku a dítě je nabízena na různých úrovních 
s ohledem na to, o jaký problém jde. 

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni nabízí komplex služeb ženám, které se ocitnou v tíživé 
životní situaci. Matky s dětmi jsou ubytovány v šesti pokojích na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však 
na jeden rok. O pomoc mohou požádat matky, případně těhotné ženy, osobně nebo telefonicky po 
celých 24 hodin. V roce 2006 projekt prospěl 28 matkám a 35 dětem. Pomoc je poskytována tak, aby 
vedla k samostatnosti po odchodu z azylového domu.

Součástí nabízených služeb je krizová pomoc, s cílem poskytnout ubytování se zajištěním bezpečí, 
podpory, naději a vedení, aby pocítily úlevu a vrátily se na předkrizovou úroveň. Součástí pomoci 
je i krizové lůžko pro dítě bez doprovodu dospělého. Jde o pomoc na 48 hodin a další pomoc se 
sjednává po dohodě se sociálním odborem. Pomoc je poskytována nepřetržitě. Krizová pomoc se 
poskytuje nejdéle na 7 dnů. V roce 2006 využilo této pomoci 21 matek a 24 dětí.

Terénní práce jsou nabízeny ženám a matkám s dětmi, které ukončily pobytový program v azylo-
vém domě. Je jí nabízena pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při upevňování kontaktu 
s původní rodinou a o nabídku společensky přijatelných volnočasových aktivit. 

Dům na půl cesty – služba je určena ženám a matkám s dětmi s ubytováním maximálně na 
jeden rok. Ženy většinou přicházejí z azylového domova nebo z dětského domova. ubytování je 
poskytnuto v samostatném dvoupokojovém bytě s kapacitou 6 lůžek se samostatným vchodem. 
Program logicky navazuje na služby a provoz azylového domu. V roce 2006 využily tuto službu 
2 matky se  4 dětmi. 

Klub Ratolest – cílem projektu je dlouhodobá podpora prorodinných aktivit na okrese Blansko. 
Projektem chceme přispět k zodpovědnému a stabilnímu rodičovství a přinést zlepšení i v řadě dal-
ších tíživých sociálních problémů jako je prevence kriminality, apod. Rodiny nekonzumují pasivně 
naši nabídku, ale samy se aktivně podílí na realizaci nabízených služeb.

Věnujeme se těmto oblastem činností: • prosazování jejich práv a zájmů – přednášky, besedy, in-
dividuální poradenství; • pohybové aktivity – cvičení a plavání rodičů s dětmi, cvičení pro těhotné 
s přípravou na život s miminkem; • zájmová – výtvarné tvoření, volná hra, mimiklubík, volnočasové 
aktivity. 

Klub Ratolest v roce 2006 prospěl 631 rodinám s dětmi.

Zařízení pro batolata zahrnuje denní ambulantní služby. Poskytujeme rodinné prostředí pro ba-
tolata ve věku od 1 roku do 4 let. Pobyt dětí zde umožní maminkám řešit neodkladný pobyt mimo 
domov (např. úřední jednání, návštěva lékaře,..) a v případě, kdy rodiče potřebují denně pohlídat dítě 
v době jejich zaměstnání. Děti jsou vedeny ke zvládání dovedností úměrných jejich věku a vývojové-
mu stupni dítěte. Na děti čeká pěkné prostředí, nové hřiště, bohatý program a otevřená náruč milých 
a trpělivých tet. 

Klub Áčko navštěvují především děti žijící v azylovém domě. Je zaměřen na pracovní a výtvarnou 
výchovu, kde si mohou vyzkoušet a naučit nové tvořivé metody. Děti se odreagují od denního stre-
su a zbavují se vnitřního napětí a pocitu viny i neschopnosti se radovat z běžných věcí. za každou 
odvedenou práci jsou chváleny. 
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Projekt – CeNTRuM PRO MaTKu a DÍTĚ V BLaNSKu
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 411 400
e-mail: matka-dite.blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 204, vedoucí projektu: Mgr. Věra Veselá
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Projekt – CHaRiTNÍ OŠeTŘOVaTeLSKÁ SLuŽBa
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825
e-mail: chops.blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 202, vedoucí projektu: Jana Komosná

Charitní ošetřovatelská služBa Blansko

Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje domácí péči v regionu Blanenska.

Klienty charitní ošetřovatelské služby mohou být všichni nemocní a tělesně postižení lidé od na-
rození do konce života. Převážnou část klientů tvoří senioři mezi 60–80 lety. Péči poskytujeme na 
základě indikace praktického lékaře v domácnosti klienta. Prostředí domova je jistým přínosem ke 
zlepšení jejich psychického stavu, což příznivě působí na zdravotní stav. Péče zajišťujeme šesti zdra-
votními sestrami, které navštěvují nemocné přímo v domácím prostředí. Dle ordinace lékaře provádí 
u nemocného veškeré ošetřovatelské úkony jako odběr krve, měření krevního tlaku, různá pohybová 
cvičení, ošetření defektů atd. Péče je individuální, respektující veškeré potřeby klienta. V případě 
změny zdravotního stavu kontaktujeme praktického lékaře, který dle svého uvážení určí nový druh 
péče a my jsme schopni uspokojit nové potřeby klienta. Každá zdravotní sestra má služební auto, 
které je nutným předpokladem k její práci, jelikož našimi klienty jsou i lidé z okrajových částí okresu, 
kde je nedostatečná dopravní dostupnost.

V návaznosti na ošetřovatelskou péči funguje půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomů-
cek, kde je možné zapůjčit pomůcky zkvalitňující nemocným pobyt doma. Nabízíme nemocniční 
postele, toaletní křesla, invalidní vozíky, chodítka, sedačky do vany a další. Půjčovna nesloužím jen 
klientům ošetřovatelské služby, ale je určena všem potřebným. Často půjčujeme na přechodnou 
dobu, kdy klient čeká na pomůcku, kterou má předepsanou od odborného lékaře. Doba výpůjčky 
není časově omezená. 

V roce 2006 jsme provedli v ošetřovatelské péči 13 889 návštěv u 338 klientů z adamova, Blanska, 
Bořitova, Černé Hory, Dolní Lhoty, Doubravice, Habrůvky, Holešína, Horní Lhoty, Jedovnic, Kateřiny, 
Klepačova, Kotvrdovic, Krasové, Kuniček, Křtin, Lažan, Lipovce Lipůvky, Lubě, Marianína, Olomu-
čan, Ostrova u Macochy, Rudice, Rájce-Jestřebí, Ráječka, Senetářova, Sloupu, Spešova, Vavřince, 
Veselice, Vilémovic, Šošůvky, Žďáru a dalších. 
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Projekt – CHaRiTNÍ OŠeTŘOVaTeLSKÁ SLuŽBa
u Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 455 294
e-mail: chops.boskovice@caritas.cz
STŘeDiSKO 202, vedoucí projektu: alena Lefnerová, Jana Komosná

Charitní ošetřovatelská služBa BoskoviCe

Charitní ošetřovatelská služba Boskovice poskytuje péči klientům v regionu Boskovicko 
v jejich vlastním sociální prostředí. 

Hlavním cílem je udržet klienta doma, kde jsou odbourané stresující faktory hospitalizace. Domá-
cí prostředí kladně působí na psychický stav, který úzce souvisí se zdravotním a fyzickým stavem 
nemocného. zdravotní sestra na základě indikace praktického lékaře provádí v domácím prostředí 
veškeré ošetřovatelské úkony – odběr krve, měření krevního tlaku, převazy defektů a bércových 
vředů, pohybová cvičení a další. Péče je individuální, v danou dobu ošetřujeme jen jednoho nemoc-
ného a úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky, kteří se na péči podílejí. Péči přizpůsobujeme 
momentálnímu zdravotnímu stavu klienta, změny konzultujeme s praktickým lékařem. Převážně se 
staráme o klienty mezi 60 – 80 lety. Při práci zdravotních sester v terénu je důležité mít řidičský prů-
kaz skupiny B, neboť k návštěvám využívají služební osobní automobil. Vzhledem k jejich mobilitě je 
možné poskytovat péči na vesnicích i v okrajových částech okresu. 

aby naše péči byla kvalitnější mohou si klienti zapůjčit od nás rehabilitační a kompenzační po-
můcky. Půjčujeme nemocniční postele, toaletní křesla, invalidní vozíky, chodítka, sedačky do vany, 
antidekubitní matrace a další. K zapůjčení pomůcky není nutná indikace lékaře, stačí sdělit běžné 
osobní údaje. Doba výpůjčky není omezená. 

Ošetřovatelská služba Boskovice v roce 2006 navštívila 212 klientů a provedla 7 418 návštěv v ob-
cích Bačov, Bedřichov, Borotín, Boskovice, Cetkovice, Jabloňany, Kořenec, Kunice, Kunštát, Leto-
vice, Lhota u Lysic, Lysice, Malá Roudná, Mladkov, Němčice, Novičí, Nýrov, Roubanina, Rozseč 
nad Kunštátem, Sebranice, Skalice nad Svitavou, Svitávka, Velenov, Velké Opatovice, Voděrady 
a dalších. 
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Projekt – CHaRiTNÍ PeČOVaTeLSKÁ SLuŽBa Na OKReSe BLaNSKO
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825
e-mail: chops.blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 203, vedoucí projektu: anna Kalová

Charitní pečovatelská služBa Blansko 

Posláním charitní pečovatelské služby je praktická pomoc seniorům a osobám se zdravotním po-
stižením v jejich domácím prostředí a pomoc jim při řešení jejich nepříznivé životní situace, kterou již 
nejsou schopni zvládat vlastními silami. 

Pomoc je poskytována v takovém rozsahu, aby mohli žít ve svém domácím prostředí běžným způ-
sobem života jako jejich vrstevníci.

Charitní pečovatelská služba Blansko je poskytována v ujednaném čase v přirozeném domácím 
prostředí uživatelů služeb na základě odbornosti a individuálního přístupu pracovníků a potřeby uži-
vatelů, v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a s vyhláškou MPSV ČR 505/2006 
Sb., podle které je také sestaven ceník služeb. S každým zájemcem o charitní pečovatelskou službu 
je uzavřena smlouva na dobu neurčitou. 

Charitní pečovatelská služba zajišťovala v roce 2006 praktickou pomoc 304 seniorům a osobám se 
zdravotním postižením v jejich domácím prostředí.

Při 25665 návštěvách provedla 32154 úkonů, čímž byla nápomocna při řešení jejich nepříznivé 
životní situace, kterou nezvládali vlastními silami. 

Snahou bylo poskytovat službu na základě odbornosti a individuálního přístupu a potřeby klientů 
v souladu s dodržováním jejich práv. 

Základními činnostmi této terénní poskytované služby byla:

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další činnosti charitní pečovatelské služby byly:

 základní sociální poradenství

 Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pečovatelská služba byla poskytována ve dvaceti osmi obcích blanenského a boskovického regi-
onu. Jmenovitě se jednalo o město Blansko, Boskovice, Rájec-Jestřebí, Kunštát, Olešnice a obce 
Bořitov, Doubravice, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Lhota u Lysic, Lysice-Perná, Louka 
u Olešnice, Makov, Olomoučany, Ostrov u Macochy, Ráječko, Rozseč nad Kunštátem, Sebranice, 
Sulíkov, Senetářov, Skalice nad Svitavou, Velké Opatovice, Vilémovice, zbraslavec, Žďár. 
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Projekt – DOMOV POKOJNéHO STÁŘÍ – MĚSTSKý PeNziON PRO DŮCHODCe
Pod Javory 32, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 321
e-mail: penzion.blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 205, vedoucí projektu: ing. Dana Křenková 

 

domov pokoJného stáří  – městský penzion pro důChodCe 

Domov pokojného stáří Blansko byl domovem typu penzionu, který sloužil obyvatelům jižní části 
blanenského okresu od roku 1994. 

Vlastníkem a provozovatelem domova bylo Město Blansko. Obstarávání služeb v souvislosti s pro-
vozem domova zajišťovala na základě obstaravatelské smlouvy Oblastní charita Blansko. 

Domov zpočátku fungoval jako domov – penzion pro důchodce klasickým způsobem, doplněný 
pouze o ošetřovatelskou službu, ve dnech pracovního volna hrazenou zdravotní pojišťovnou. 

Od dubna roku 1997 byl za podpory dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí zahájen nepře-
tržitý provoz, který byl realizován i v následujících letech také díky podpoře Jihomoravského kraje. 
zvýšením počtu ošetřovatelského a pečovatelského personálu bylo možné postarat se o obyvatele 
v případě přechodného i trvalejšího  zhoršení zdravotního stavu, umožnit obyvatelům dřívější návrat 
do domácího prostředí po hospitalizaci. 

Od roku 2005 byl za podpory dotace z Jihomoravského kraje, odboru zdravotnictví posílen ošet-
řovatelský proces. 

V Domově pokojného stáří Blansko poskytovala Oblastní charita Blansko komplexní služby s cílem 
začlenění seniorů v nepříznivé sociální situaci do běžného života a předcházení jejich sociálnímu 
vyloučení. Personál domova si kladl za cíl vytvářet takové podmínky, aby klienti mohli žít co nejdéle 
důstojný, soběstačný, aktivní, nezávislý a hodnotný život podle jejich vlastních přání a potřeb, aby 
si senioři mohli v co největší míře zachovat jejich původní životní styl a aby klient měl možnost dožít 
v zařízení i v případě bezmocnosti, aby se nemusel přemísťovat do domova důchodců. To se nám 
dařilo, za dvanáct let existence domova se do Domova důchodců Černá Hora  přestěhovaly pouze 
tři obyvatelky.         

Domov poskytoval kromě ubytování a základních služeb spojených s bydlením i služby další. Jed-
nalo se o služby spojené s pomocí při chodu domácnosti jako jsou úklid, nákupy, praní prádla, žeh-
lení, zajištění obědů, pomoc při přípravě stravy. Pomáhali jsme při prosazování práv a zájmů klientů, 
nabízeli jsme zprostředkování právního a psychologického poradenství (rady, informace, doprovod, 
pochůzky…). Při zhoršení zdravotního stavu klientů a snížení jejich soběstačnosti se pružně reago-
valo na vzniklou situaci a byla poskytována ošetřovatelská služba a rehabilitační péče. Byly zajišťo-
vány také služby kadeřnice, kosmetičky a pedikérky pro méně soběstačné klienty. Snažili jsme se 
klientům poskytovat také psychickou a emociální podporu v obtížných životních situacích. Půjčovali 
jsme kompenzační pomůcky a zprostředkovávali jsme informace pro veřejnost.

V zařízení byla poskytována socioterapie, sociální poradenství pro obyvatele domova, rodinné 
příslušníky a seniory zvenčí. V naši práci s klienty byl realizován individuální přístup. Byl kladen 
důraz na osobní kontakt, aktivní naslouchání, empatii, hledání možnosti řešení osobních i rodinných 
problémů klientů. Došlo ke zkvalitnění pracovní terapie, rozšíření volnočasových a kulturních akcí, 
což pozitivně přispělo ke zvýšení a udržení psychické a sociální  aktivity obyvatel, k udržování sobě-
stačnosti, podporování tvořivosti a ke snížení pocitu osamocení. Podporovali jsme přirozené zájmy 
a záliby obyvatel. Ve vlastní režii obyvatel pracovala knihovna, pravidelně se cvičilo. Pracoval zde 
i kroužek zpívání s kytarou. Relaxační koutek s akváriem i venkovní altánek přispíval také ke zlep-
šení atmosféry domova. 
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zajímavou možností sportovního vyžití našich uživatelů se staly pravidelné návštěvy golfového 
areálu Kaskáda v Jinačovicích u Brna a to díky sponzorské podpoře, kterou se nám podařilo získat. 
Tato hra se stala překvapivě velmi oblíbenou u řady našich uživatelů. 

Dbali jsme na to, aby služby, které jsme nabízeli v Domově pokojného stáří, byly poskytovány 
efektivně a kvalitně, snažili jsme se neustále o jejich další zkvalitňování a uspokojení potřeb všech 
zúčastněných, klientů, rodinných příslušníků, personálu, lékařů…

Nejvýznamnějším kriteriem hodnocení úspěšnosti projektu byla spokojenost našich uživatelů, je-
jich rodinných příslušníků, uznání veřejnosti. 

V roce 2006 využilo služby Domova pokojného stáří Blansko celkem 77 klientů ve věku od 56 do 
105 roků. Průměrný věk byl 75,62 let. 

Od 1. 1. 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který bohužel ne-
zahrnuje ve svém výčtu druhů zařízení domovy-penziony pro důchodce. Tím legislativně zanikají 
služby spojené s provozem penzionu a tím zaniká i předmět obstaravatelské smlouvy mezi Městem 
Blansko a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko. 

zastupitelstvo města Blansko schválilo transformaci služeb penzionu na pečovatelskou službu, 
která se s účinnosti od 1. 1. 2007 poskytuje v domě zvláštního určení – domě s pečovatelskou služ-
bou, kterým je bývalý objekt Městského penzionu v Blansku.

Na základě těchto skutečností bohužel projekt Domov pokojného stáří k 31. 12. 2006 skončil.
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Projekt – NÍzKOPRaHOVé zaŘÍzeNÍ PRO DĚTi a MLÁDeŽ zLaTÁ zaSTÁVKa
Smetanovo náměstí 99, adamov
tel.:  516 446 839
e-mail: m.sirucka@seznam.cz
STŘeDiSKO 211, vedoucí projektu: Mojmír Širůčka DiS. 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zlatá zastávka 

Popis nabízených služeb

Veškerá nabídka a poptávka služeb je založena na principu nízkoprahovosti. Nízkoprahovost 
určuje celý proces nabídky, poskytování a využívání sociálních služeb v rámci zařízení.

Mládež navštěvuje zařízení dobrovolně, bezplatně ve svém volném čase. Tomu je také přizpůsobe-
na provozní doba, která je v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 13 do 19 hodin a v pátek od 
13 do 17 hodin. Mládež za služby nemusí platit, zařízení může kdykoliv svobodně navštívit a opustit, 
dobrovolně a libovolně využít nabízených služeb, zejména volnočasových činností. Veškeré infor-
mace a data o klientech jsou soukromé a dalším subjektům se poskytují pouze v případě souhlasu 
uživatele nebo ve specifických případech jeho rodiče.

Mládež při návštěvě zařízení může trávit svůj volný čas podle svého uvážení s ostatními uživateli 
nebo ve spolupráci se zaměstnancem zařízení.

zaměstnanci zařízení vedou s uživateli průběžný dialog, asistují mládeži při činnostech, nabízejí 
možnosti, poskytují informace. Je zakázána jakákoliv diskriminace nebo zvýhodňování některých 
uživatelů z jakéhokoliv důvodu (věk, etnická příslušnost, náboženské vyznání, rodinné poměry, fi-
nanční zajištění, atd.).

Popis uživatelů služeb

Jedná se o děti a mládež od 10 do 24 let. Jde o neorganizovanou mládež, děti navštěvující základní 
školu, střední odborná učiliště, střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy nebo mládež pracu-
jící, či nezaměstnanou. Dále jde o problémovou mládež, klienty – uživatele, kteří se potýkají s celou 
řadou osobních, sociálních, psychických a dalších problémů a patologií. Pro příklad uveďme např.:  
špatný prospěch ve škole, záškoláctví, nezaměstnanost, zneužívání dávek, nezájem o jakékoliv běž-
né volnočasové činnosti a aktivity, kroužky atd. Mládež s problémy v rodině, ve vztazích, promiskuit-
ní mládež, mládež experimentující, užívající drogy a mládež závislou na drogách a alkoholu. Dalšími 
problémy je například, šikana, násilí, vydírání a psychické problémy, špatný osobnostní rozvoj, děti 
a mládež sociálně vyloučené, nebo takové děti a mládež, kterým sociální vyloučení hrozí.

Stav v roce 2006

Počet klientů za rok činil přibližně 80, počet kontaktů byl přibližně 7500.

Během podzimních měsíců probíhalo stěhování do nových prostor, které patří městu. Město zapůj-
čilo Oblastní charitě tyto prostory a hradí energie spotřebované během roku. V nových prostorách 
proběhla rekonstrukce a klienti se zde začali cítit ihned velmi dobře. zařízení zaznamenalo kontakty 
s novými uživateli, rozšířilo svoje služby a nabídku volnočasových aktivit. 

Konkrétně se jedná o společenské hry, stolní fotbal, soutěže, výtvarné činnosti, besedy, videopro-
jekce, počítačové hry, kurzy výpočetní techniky, pracovní činnosti na místním dvoře, hudební vyžití 
atd.

V případě zájmu klienta o řešení určitého problému je to poradenství, sociální práce, sociální do-
provod, zprostředkování dalších sociálních služeb, zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky 
a organizacemi.
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Projekt – PĚKNÁ MODRÁ
Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 731
e-mail: peknamodra.blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 213, vedoucí projektu: Mgr. et Mgr. Miroslav Šamalík

pěkná modrá 

denní Centrum pro podporu duševního zdraví

Cílem projektu je umožnit lidem s duševním onemocněním vést uspokojující a naplňující život ve 
svém přirozeném prostředí, tj. v občanské komunitě. Jedná se zejména o podporu a rozvoj schop-
ností:

 zvládat nepříjemné emoční a myšlenkové stavy.

 zvládat potřeby a dovednosti běžného života, neboli postarat se o sebe.

 zvládat obtíže běžného života, jako je: rozhodování, odmítnutí, selhání, konflikt, aj.

 Odpočívat a obnovovat duševní a fyzické síly.

 Navazovat a rozvíjet vztah s druhými lidmi. 

 Využívat svůj potenciál v zájmové činnosti a práci.

Cílovou skupinu tvoří dospělí lidé s duševním onemocněním, jejich rodinní příslušníci a lidé a in-
stituce, kteří tvoří přirozené prostředí klientů. z diagnostického hlediska se zaměřujeme na pomoc li-
dem s diagnózami: afektivní poruchy, neurotická onemocnění, onemocnění schizofrenního okruhu.

 

V rámci denního centra nabízíme:

 individuální a skupinovou psychoterapii.

 Psychologické a sociální poradenství.

 Psychoterapeutický program pro lidi s úzkostným a depresivním onemocněním.

 Psychosociálně rehabilitační program pro dlouhodobě duševně nemocné.

 Možnost trávit volný čas a setkávat se s druhými lidmi.

Naše činnost v roce 2006:

V tomto roce jsme měli 51 uživatelů, se kterými byla navázána převážně dlouhodobá spolupráce. 
Během roku tak došlo ke 3259 intervencím a 1829 kontaktům. Byla realizována podpůrná a psycho-
terapeutická skupina v Blansku a v Doubravici, s velkým ohlasem se uskutečnil Den otevřených dve-
ří, zahradní párty a dva koncerty skupiny Plamínky u příležitosti oslav Dne rodáků. S velkým zájmem 
se též setkala přednáška pro místní organizaci ČČK.
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Projekt – BeTaNy – DeNNÍ STaCiONÁŘ S DÍLNaMi PRaCOVNÍ TeRaPie
Dukelská 12, 680 01 Boskovice
tel./fax : 516 453 829
e-mail: betany.boskovice@caritas.cz
STŘeDiSKO 207, vedoucí projektu: Bc. Marie zouharová
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Betany – denní staCionář / s dílnami praCovní terapie

Projekt je určen mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Boskovic a oko-
lí. umožňuje jim rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti za podpory instruktorů a současně je učí 
orientovat se v prostředí, ve kterém vyrůstají. Velký důraz je kladen na zprostředkovávání kontaktů 
se společenským prostředím. 

Dílny pracovní terapie jsou součástí projektu a jsou zaměřeny na pracovní dovednosti jednotli-
vých mladých lidí s postižením. Pracovní dovednosti a návyky se upevňují v keramické dílně, textilní, 
výtvarné a pracovní dílně. 

V roce 2006 se dokončila investiční akce – „Rekonstrukce kuchyně“ a od roku 2007 začneme 
vařit ve vlastní kuchyni. 

Služeb v projektu může využít mladý člověk s postižením od 7 let.

Stacionář navštěvuje celkem 30 mladých lidí, z toho 18 je z Boskovic. 

„Život není jen ve znamení velkých obětí a povinností, ale také malých věcí jako spontánně rozdáva-
né úsměvy a laskavost, které potěší a povzbudí srdce.“ 

/Sir Humphry Davy/
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Projekt – BeTaNy – MODeLOVé ByTy
Dukelská 12, 680 01 Boskovice
tel./fax: 516 452 147
e-mail: betany.boskovice@caritas.cz
STŘeDiSKO 209, vedoucí projektu: Bc. Vlasta Sekaninová

Betany – modelové Byty / typ Chráněného Bydlení

Projekt podporuje mladého člověka s postižením vést běžný způsob života tak, jak ho žijí 
jeho vrstevníci. Snažíme se docílit maximální schopnosti sebeobsluhy tak, aby se naučil žít v samo-
statném bydlení bez rodiny. zaměřujeme se na zvládání běžných domácích prací, toleranci ke svým 
spolubydlících a schopnost komunikovat na veřejnosti

V rámci projektu mladí lidé navštěvují například hokejové zápasy, kryté lázně, aktivně se účastní 
cvičení aerobiku, navštěvují místní kino a podobně.

Projekt je poskytován mladým lidem starších 18 let.

Kapacita: 3x jednolůžkový pokoj, 2x dvojlůžkový pokoj.

„Buď prostě sám sebou a mluv ze své hlavy a svého srdce – je to vše, co člověk má.“

/Hubert Humhrey/

 Sociální služba jako cesta k partnerství
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Projekt – DOMOV PRO MaTKu a DÍTĚ V BOSKOViCÍCH
Kpt. Jaroše 28, 680 01 Boskovice
tel.: 516 452 943
e-mail: dmt.boskovice@caritas.cz
STŘeDiSKO 212, vedoucí projektu: Jana augustinová 

domov pro matku a dítě v BoskoviCíCh 
        

V roce 2006 je tomu již 10 let, co jako jediní v regionu Boskovicka nabízíme pobytovou pomoc na pře-
chodnou dobu matkám s dětmi, těhotným ženám, obětem domácího násilí a trestných činů v tíživých 
životních situacích spojených se ztrátou bydlení.

 Cílem naší práce je pomoc ženě, při řešení závažných rodinných problémů, tak aby tyto problémy 
byla schopna zvládat později vlastními silami a snaha o postupnou a trvalou integraci do běžného 
života.

Vzhledem k tomu, že ženy které se nás obrátí se nacházejí v různých životních situacích je pomoc 
nabízená na různých úrovních:

Domov pro matku a dítě v Boskovicích (Azylový dům) – přechodné ubytování matkám s dětmi 
v tísni na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na jeden rok.

V pobytovém programu se zaměřujeme na: 

 řešení krizových situací viz. krizová pomoc 

 sociální program pro ženy – získání nutných vědomostí a návyků v péči a výchově dětí, pomoc 
s finančním hospodařením, orientace v nabídce práce, pomoc při jednání s úřady a dalšími 
institucemi, zprostředkování odborné pomoci 

 výchovný program pro děti – doučování za přítomnosti vychovatelky, hry výlety, prázdninové 
relaxační pobyty

Krizová pomoc – komplex služeb azylového domu je ambulantní, pobytová nebo terénní služba. 
Je poskytovaná matkám s dětmi, těhotným ženám, nezletilým matkám, které se z důvodu agresivity 
a alkoholismu partnera či jiných závažných důvodů ocitly v ohrožení zdraví nebo života. Obrátit se 
nás mohou ženy z Boskovic, ale i z blízkého okolí.

 Nabízíme základní sociální poradenství, právní servis, zprostředkování odborné pomoci

 Vypracování bezpečnostního plánu pro oběti domácího násilí

 utajené pobyty pro ženy

Sociálně aktivizační služby – jsou poskytovány těm ženám, které ukončily pobytový resocia-
lizační program v azylovém domě a požádaly o následnou pomoc v nově nastartovaném životě . 
Služby jsou poskytovány v terénu v domácím prostředí ženy, popřípadě ambulantně v prostorách 
azylového domu.

Terénně je služba zaměřena na jednotlivce s rizikovým chováním

Během 10 let naší činnosti využilo pobytovou službu 58 matek a 95 dětí. 

Ruce mámy  jsou stvořeny z hedvábí – a sladkým spánkem je odměněno dítě,   
které v nich spočívá.                           /Viktor Hugo/
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„Prázdniny v pohybu“...

letní tábor pro děti  
z azylových domů v Blansku 

a v Boskovicích...

... se konal v roce 2006 v Doubravici nad Svitavou.
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Projekt – eMaNueL – DeNNÍ STaCiONÁŘ PRO zDRaVOTNĚ POSTiŽeNé
u Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 604
e-mail: emanuel.boskovice@caritas.cz
STŘeDiSKO 206, vedoucí projektu: Bc. alice Fialová

emanuel – denní staCionář pro zdravotně postižené

Cílem denního stacionáře je poskytnout všestrannou péči postiženým jedincům. Snažíme 
se, aby byly realizovány všechny základní potřeby, které vyžaduje jedinec s postižením. Stacionář je 
komplexem sociálních služeb těm, kteří vzhledem ke svému těžkému mentálnímu postižení a obtíž-
ně zvládnutelné komunikaci vyžadují zvláštní péči a svědčí jim malý kolektiv.

Každý klient denního stacionáře má vypracovaný individuálně výchovně vzdělávací program dle 
kterého s ním pracujeme individuálně a ve skupině. Dochází tak k rozvoji v oblastech osobnosti, 
které je nutné u každého rozvinout nebo posílit.

Dále ve stacionáři probíhá nácvik a upevňování základních sebeobslužných a hygienických ná-
vyků. Práce s klienty směřuje především k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti, sebeobsluhy 
a zvládání jednoduchých pracovních úkonů. za dobu působnosti stacionáře bylo vybudováno záze-
mí, které nabízí ambulantní sociální služby pro klienty a jejich rodiny s cílem pomoci jim řešit jejich 
situaci a rozšiřovat jejich možnosti zvládnout tyto problémy vlastními silami.

Kapacita zařízení: 15 míst

V rámci projektu nabízíme:

 vzdělávání dle individuálně výchovně vzdělávacích programů

 zprostředkování psychologického poradenství

 psychologické služby

 zprostředkování logopedického poradenství

 logopedické služby

 činnosti vedoucí k upevňování sebeoslužných a hygienických návyků

 činnosti výtvarné

 činnosti hudební a dramatické

 dopravu klientů

 rekreační pobyty pro klienty

 Sociální služba jako cesta k partnerství
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Umíme si hrát...

… ale i si pomáhat.
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Projekt – NOCLeHÁRNa PRO MuŽe Bez PŘÍSTŘeŠÍ BLaNSKO
Luční 10, 678 01, Blansko
tel.:  516 410 467, fax: 516 417 351
e-mail: nocleharna.blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 215, vedoucí projektu: František Kratochvil

noClehárna pro muže Bez přístřeší Blansko

Cíl projektu

Cílem této služby, jejímž zřizovatelem je město Blansko, je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší, 
pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb – především bezpečí, tepla, tělesné očisty, spán-
ku a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly 
pomoci s řešením jejich situace. 

V rámci provozu zajišťujeme ubytování, osobní hygienu uživatelů, vyprání prádla, poradenství 
a popř. poskytnutí náhradního oblečení. ubytování se poskytuje v zásadě na jednu noc. V případě 
potřeby, to znamená přetrvávající neexistence přístřeší, je možné dohodnout ubytování nejdéle na 
dobu 3 měsíců. Po ukončení ubytování může být uživatel, splňuje-li podmínky pro ubytování, přijat 
opakovaně.

Práce s uživateli

Ve spolupráci s Denním centrem a Sociálně-právní poradnou je našim uživatelům nabízena další 
sociální pomoc: poradenství, krizová pomoc, aktivace, sociální terapie a právní nebo psychologická 
podpora. Dále spolupracujeme s projektem Sociální rehabilitace v rámci pracovní terapie. uživatelé 
se podílejí na pravidelném úklidu a běžné provozní údržbě objektu noclehárny, na pomoci při praní 
a sušení prádla. V zimních měsících uklízejí sníh na ulici kolem noclehárny, pak uklízejí celou ulici 
od posypového materiálu a během roku udržují zahrádku před noclehárnou, hrabou listí a zametají 
ulici. Další se řídí aktuálními potřebami a možnostmi. Snažíme se také uživatele systematicky vrátit 
do normálního života.

Popis situace v roce 2006

Na noclehárně je k dispozici 15 lůžek. za rok 2006 jsme přijali celkem 50 uživatelů, což znamená 
2663 kontaktů. Průměrný počet ubytovaných byl 7,3 uživatelů na 1 den. 48 % uživatelů je z Blanska 
a z okresu Blansko, 28 % je z ostatních regionů Moravy a 24 % z ostatních regionů. 40 % noclehů 
bylo do 14ti dnů, 14 % do 30ti dnů a ostatní déle. Nejmladšímu uživateli bylo 19 let a nejstaršímu 
63 let.

V roce 2006 došlo na noclehárně k výměně střešní krytiny, což výrazně zlepšilo podmínky provozu 
v tomto zařízení.

Provoz

Noclehárna je v provozu denně od 20.00 do 8.00. Příjem uživatelů probíhá od 20.00 do 22.00. Přes 
den je noclehárna uzavřená. K dispozici mají uživatelé společenskou místnost, kde mohou posedět 
u televizoru a sníst si donesené potraviny. Přes víkend mají zajištěny polévky. Pro zájemce jsme také 
zřídili knihovničku, na výběr je 80 knih. 
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Projekt – PRaCOVNÍ ReHaBiLiTaCe
Sadová 2, 678 01 Blansko (ve dvoře „Staré fabriky“)
tel.: 516 412 137
e-mail: prace.blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 224, vedoucí projektu: Bořivoj Sekanina 

praCovní rehaBilitaCe – Blansko

Poslání projektu

Posláním projektu je zlepšení životních podmínek obyvatel okresu Blansko, pomoc k začlenění 
dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce a do místní komunity, zkvalitnění vztahů mezi lidmi soci-
álně vyloučenými a ostatními občany místní komunity a pozitivnější náhled na tuto skupinu obyvatel 
ze strany zaměstnavatelů.

Cíl

Naším hlavním cílem je pomoc a podpora účastníkům programů projektu při zvládání nepříznivé 
životní situace. V těchto programech mohou účastníci získat nebo obnovit svoje pracovní návyky, 
využít poradenství a asistenční podporu ze strany pracovníků projektu. Jde o povzbuzení naděje, 
sebedůvěry a tím i motivace k samostatnému řešení své situace. Toto všechno jim umožní lepší 
uplatnění a začlenění na trhu práce i ve společnosti.

Pro koho jsme: 

 pro občany dlouhodobě nezaměstnané 

 pro osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené 

 pro občany zcela závislé na sociální pomoci 

 pro jejich rodinné příslušníky 

 pro ostatní občany blanenského okresu

Realizace tohoto projektu byla zahájena v srpnu 2005. V roce 2006 se uskutečnily dva tříměsíční 
pracovně-rehabilitační cykly, kapacita 5 osob na cyklus.

Náplní těchto cyklů je: 

 zapojení do užitečných pracovních aktivit, pomoc při obnově pracovních návyků 

 možnost být mezi lidmi, sdílet své zkušenosti, vzájemně se motivovat 

 individuální přístup při řešení nepříznivé sociální situace 

 skupinová podpora 

 pomoc při jednání se zaměstnavateli nebo na úřadech 

 poradenství v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti 

 pro účastníky programů – výuka základů práce s PC za účelem vyhledávání pracovních 
příležitostí prostřednictvím internetu

Financování projektu je zajištěno z prostředků evropské unie prostřednictvím Jihomoravského kra-
je, v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3. 2. – Podpora sociální 
integrace v regionech. Partnerem projektu je Město Blansko.

V roce 2006 jsme byli v našem středisku k dispozici 23 uživatelům v 601 kontaktech.

Kapacita zařízení je 5 uživatelů/denně.
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Společná činnost potěší…

… a s úsměvem to pak jde i samotnému.
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Projekt – STŘeDiSKO VzÁJeMNé HuMaNiTÁRNÍ POMOCi 
Komenského 19, 678 01 Blansko 
tel.: 516 417 351, mobil: 603 291 388 
e-mail: annabalakova@centrum.cz 
STŘeDiSKO 290, vedoucí projektu: anna Balaková 
 

středisko vzáJemné humanitární pomoCi

Středisko vzájemné humanitární pomoci má tato sídla:

ŠATNÍK na Písečné v Blansku 

HUMANITÁRNÍ SKLAD nábytku a elektrických přístrojů pro domácnost 
 v Doubravici nad Svitavou 

KANCELÁŘ v prostorách Katolického domu v Blansku, příruční sklad

Cílem Centra vzájemné humanitární pomoci je přemístit oblečení, nábytek, funkční elektrospo-
třebiče pro domácnost, domácí potřeby atd. od lidí, kteří je již nepotřebují, k těm, kteří je potřebují 
nutně a na nové nemají finanční prostředky.

Šatník má své sídlo na Písečné v Blansku. zde vždy 1x měsíčně (1. středu v měsíci) v době od 12 
do 17 hodin probíhá sběr šatstva a drobných domácích potřeb. Lidé přivážejí a přinášejí nepotřebné 
oblečení (dětské, dámské i pánské), pokud možno vyprané, lépe v krabicích od banánů nebo v igeli-
tových pytlích. Naše pracovnice a dobrovolnice šatstvo třídí a ukládají na ramínka a do regálů, kam si 
v první řadě chodí vybrat naši uživatelé sociálních služeb. Protože oblečení je dost, dáváme možnost 
i sociálně slabším obyvatelům blanenska. Výdej ze šatníku pro uživatele z našich zařízení se koná 
průběžně dle potřeby, pro ostatní veřejnost probíhá dvakrát týdně po dobu dvou hodin. 

Ošacení, které vyřadíme, nebo které si po dobu jednoho měsíce nikdo nevybere, nabízíme Dia-
konii Broumov, která svými auty šatstvo odveze a ve svých prostorách dále třídí, část rozdává svým 
sociálně slabým, část expeduje do zahraničí jako humanitární pomoc a část dále zpracovává.

V našem šatníku jsme v roce 2006 poskytli ošacení a jinou humanitární pomoc 220 klientům. Bylo 
zaznamenáno 961 kontaktů.

Humanitární sklad nábytku má své sídlo v Doubravici na faře. Příjem i výdej nábytku, elektrotech-
niky a spotřebičů pro domácnost se provádí průběžně. Stejně jako u šatníku mají ve výběru přednost 
uživatelé ostatních charitních zařízení. V tomto směru spolupracujeme i se sociálním odborem MÚ 
v Blansku, který nás v případech sociálně slabých občanů blanenska žádá o pomoc a spolupráci.

Šatník a humanitární sklad patří do charitní sítě krizové pomoci při nenadálých událostech. V ta-
kovém případě budou v možnosti výběru věcí upřednostněni lidé postiženi povodní nebo jinou kata-
strofou.

Centrum vzájemné humanitární pomoci je postaveno na myšlence POMOzTe NÁM POMÁHaT. 
Když nebude dost ochotných lidí, kteří nepotřebné ošacení, nábytek, elektroniku atd. nabídnou nám, 
nemůžeme ani my pomoci těm, kteří by tyto věci potřebovali. 
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Tyhle botky pro syna,….

 

…..nebo snad tento svetřík 
pro babičku…???

KAŽDÝ SI vYBErE!!!

 

…tyhle rifle pro mne….
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Projekt – MagDaLa 
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, číslo non-stop linky pomoci Magdala: 00420 737 234 078
e-mail: blanka.bendova@caritas.cz
STŘeDiSKO 217, vedoucí projektu: Mgr. Blanka Bendová

maGdala
 Je součástí sítě projektů Charity Česká republika, zabývající se pomocí obětem.

 Jedná se o oběti domácího násilí, oběti obchodování s lidmi i oběti nucené prostituce.

V průběhu roku 2006 se stalo uživateli naší služby 172 žen a jejich dětí (i dlouhodobá péče). 
V roce 2006 jsme zaznamenali 458 kontaktů (i telefonických) a 447 intervencí

Primární prevence je již nedílnou součástí celého projektu. Také v roce 2006 se pracovnice 
projektu Magdala věnovaly i přednáškovým programům či besedám k tématu, navštěvovaly školy 
(zŠ, SŠ, VOŠ, VŠ), zařízení Ministerstva vnitra pro migranty, církevní sbory, farnosti, spolupracující 
organizace a informovaly je o jevu moderního otroctví, jeho formách a možné pomoci.

Úzce spolupracujeme s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra.

MÍT MOŽNOST OTEVŘENĚ A KDYKOLIV PROMLUVIT, JE NALÉZÁNÍM CESTY 

Z BEZVÝCHODNÉ SITUACE! 

Našim uživatelům je poskytováno po předchozí dohodě osobní poradenství, jež je bezplatné 
a anonymní. 

Nabízíme jim:

 čas na diskrétní rozhovor
 otevřené přijetí
 porozumění a důvěru
 možnost nahlédnout nezkresleně na jejich problém
 emocionální podporu
 duchovní podporu
 nasměrování na konkrétní druh pomoci
 pomoc při vypracování bezpečnostních plánů
 zajistit spolupráci s dalšími odborníky či specialisty
 v případě potřeby zajištění individuální asistence při jednáních pro uživatele
 prevenci pohlavně přenosných nemocí, především informace o HiV / aiDS
 možnost provedení těhotenských testů a testů na HiV
 PC kurzy

V rámci projektu Magdala poskytujeme:
 krizovou intervenci a následnou podporu, tedy okamžitou přímou pomoc – klidné a bezpečné
 prostředí, tekutiny, jídlo, ošacení, prvotní zdravotní a sociální pomoc
 chráněné ubytování s utajenou adresou
 právní poradenství
 sociální pomoc, poradenství a osobní asistenci
 podporu v péči o děti
 psychologickou podporu
 lékařskou pomoc
 duchovní podporu
 rekvalifikační a sebevzdělávací kurzy
 zprostředkujeme pomoc při návratu do země původu
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Rádi bychom poděkovali všem spolupracujícím odborníkům i organizacím.

24 hodinová non-stop linka dává další prostor anonymního kontaktu pro jakékoliv dotazy či pomoc 
při řešení problémů. 

Na této lince se můžete kdykoliv dozvědět důležité informace k otázkám obchodování s lid-
mi, nucené práce, násilí a zotročování lidí, migrace, jak se chránit a jak si počínat, když si 
někdo hledá práci v cizině atd. 

Linka je nepřetržitá profesionální linka důvěry, její pracovníci jsou zapojeni do projektu Magdala 
a plně informovaní o problematice.

Číslo non-stop linky pomoci Magdala: 00420 737 234 078

Bolest a stesk

S bolestí v srdci a steskem 
chodím každý večer spát. 
Jen Tvá láska mě může 
z bolesti a stesku vyléčit.

Když tě vidím, že se směješ, 
jsem šťastná.

Jen bolest mi působí, když jsi nemocný.

Ale máš tady dvě holky, 
které tady na Tebe čekají.

Bolest a stesk jsou nejhorší věcí. 
Každý roní slzy 
jen pro bolest v srdci, kterou má.

Snad pochopíš, jak Tě miluji 
a že už nemůžu být bez Tebe, 
asi bolestí a steskem bych se utrápila.

Budu se léčit dokud Tě neuvidím 
a neuvidím, jak to letadlo přistálo. 
Vběhnu do haly a vyhledám Tě 
a sevřu Tě do své náruče 
a políbím a řeknu – miluji Tě lásko má!

/Napsala uživatelka projektu Magdala 
s jejímž souhlasem tyto verše zveřejňujeme./



Pomozte, prosím, pomáhat.  KB Blansko, č. ú. 15635-631/0100

Projekt – SPONa – SPOLeČNÁ POMOC OBĚTeM NÁSiLÍ
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351
e-mail: spona.blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 219, vedoucí projektu: Terezie Havlíčková, DiS.

spona – společná pomoC oBětem násilí

Cílem projektu je pomoci ženám a dívkám, ale i párům, manželům, či rodičům, kteří se ocitli 
v nepříznivé životní situaci, či se stali oběťmi domácího násilí.

V roce 2006 projekt fungoval již druhým rokem. V tomto roce jsme pracovali s padesáti uživateli. 
Protože projekt SPONa je zaměřen i preventivně, uspořádali jsme v roce 2006 několik přednášek 
a osvětových akcí zaměřených na prevenci domácího násilí.

Nejdůležitější osvětovou akcí byla výtvarná soutěž na téma domácí násilí. Společně s Domem 
dětí a mládeže v Blansku jsme oslovili základní a střední školy na blanensku s nabídkou zapojení 
se do této soutěže. Samotnému výtvarnému tvoření vždy předcházela nabídka přednášky nebo be-
sedy na uvedené téma. Těchto přednášek se zúčastnilo 148 posluchačů. Celkem se sešlo 60 prací, 
z nichž ty nejlepší byly oceněny a vystaveny v místním kině, kde byl u příležitosti vernisáže těchto 
prací asi pro 500 žáků a studentů promítán film. Nejlepší obrázky byly poté vystaveny ještě v cha-
ritním domě Okno dokořán a v listopadu v kině v Boskovicích, kde byla tato výstava opět spojena 
s prezentací projektu a s promítáním filmu pro odbornou veřejnost. Všechny tyto hlavní akce byly 
medializovány. zúčastnilo se jich asi 650 osob.

V roce 2007 v naší činnosti pokračujeme. Kromě konkrétní pomoci obětem domácího násilí, opět 
nabízíme možnost besedy, workshopu či tvořivé dílny žákům, studentům, mladým lidem, ale i odbor-
né veřejnosti. Na podzim roku 2007 chceme uspořádat aukci obrazů z výše uvedené soutěže, kam 
chceme pozvat širokou veřejnost, ale i odborníky.

 

V rámci projektu SPONA nabízíme: anonymitu, rozhovor v klidném a bezpečném prostředí, emo-
cionální a duchovní podporu, pomoc při vypracování krizového plánu, právní poradenství, zprostřed-
kování kontaktů na další odborníky, možnost ubytování po dobu krize, následnou péči, nepřetržitou 
pomoc na lince pomoci 

Číslo linky: 00420 737 234 078

Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá.

 /aurelius Marcus antonius/
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Domov – nej(ne)bezpečnější místo na světě …
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Projekt – LiNKa DŮVĚRy 
Komenského 19, 678 01 Blansko 
tel.: 516 410 668 
e-mail: soslinka.blansko@caritas.cz 
STŘeDiSKO 210, vedoucí projektu: Jiřina Sovová 

linka důvěry 

Linka důvěry poskytuje nepřetržitou službu po telefonu. Jedná se o bezprostřední anonymní tele-
fonický kontakt s uživateli celé populace, kteří se nacházejí v akutní krizi.

Cílem je poskytnout uživateli služby pocit bezpečí, podporu, naději a vedení, aby pocítil úlevu, 
aby se zlepšila jeho schopnost situaci zvládat, aby se vrátil na předkrizovou úroveň adaptace žití. 
Nejčastěji řešenými problémy jsou vztahové, manželské a rozvodové krize, pocit osamělosti, domácí 
násilí, zneužívání návykových látek.

Linka důvěry spolupracuje s terénními pracovníky v projektu péče o uživatele, kteří se stali před-
mětem obchodu s lidmi – projekt MAGDALA.

Linka důvěry je součástí Výjezdního krizového týmu, který spolupracuje s integrovaným zá-
chranným systémem Jihomoravského kraje při hromadných neštěstích a živelných katastrofách.

V roce 2006 bylo realizováno 2936 kontaktů s uživateli služby.

Nabízíme: 

 okamžitý telefonický kontakt

 snadnou dostupnost

 anonymitu

 nepřetržitý provoz

 pocit bezpečí

 pochopení

 pomoc při vypracování krizového plánu

Zprostředkujeme:

 ubytování po dobu krize

 právní poradenství

 kontakt na další odborníky

Telefon: 516 410 668
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„I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy.“
František z assisi
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Projekt – SOCiaČNĚ aKTiVaČNÍ CeNTRuM PRO CiziNCe
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, fax: 516 417 351
e-mail: blansko@caritas.cz
STŘeDiSKO 225, vedoucí projektu: Bc. Hana Krausová

soCiačně aktivační Centrum pro CizinCe 

Cílem projektu byly rodiny s dětmi cizinců žijící trvale na území ČR. Tento projekt měl přispět 
formou vzdělávacích, multikulturních a volnočasových aktivit k integraci cílové skupiny do majoritní 
společnosti. za tímto účelem byl připraven volnočasový program (volnočasové aktivity, přednášková 
činnost, hudební večery, výlety, pobyty), který byl zaměřen k začlenění rodin s dětmi. Sociačně akti-
vační centrum pro cizince umožňovalo pravidelné setkávání cizinců mezi sebou navzájem, umožnilo 
výměnu zkušeností, ale také formou přednáškových bloků přispívalo k osvětě a informovanosti. Tyto 
akce byly otevřené i široké veřejnosti a zástupcům spolupracujících orgánů. Cílem byl otevřený dia-
log kultur. 

Další důležitou část tvořily intenzivní jazykové integrační kurzy, ve kterých kromě jazykového zdo-
konalování měli možnost naši uživatelé se seznámit s fungováním společnosti v ČR. Kurz byl rozdě-
len na témata, ve kterých byly účastníkům poskytovány základní informace integračního charakteru 
(školství, zdravotnictví, bydlení, kultura). Skupinová setkávání doprovázely i individuální konzultace 
dle individuálních potřeb našich klientů. 

Koordinátor projektu: Bc. Hana Krausová
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Tříkrálová sbírka 
Komenského 19, 678 01 Blansko 
tel. 516 417 351, mobil: 603 291 388,
e-mail: annabalakova@centrum.cz

tříkrálová sBírka 2006 a doBrovolniCtví v oCh Blansko

Počátkem ledna již pošesté dobrovolníci v převleku Tří králů vyšli do ulic víc jak stovky našich měst 
a obcí, aby koledovali, psali na dveře požehnání a vybírali finanční příspěvky na činnost Oblastní 
charity Blansko.

Počet skupinek se zvyšoval

  63  skupinek v roce 2002 

  86  skupinek v roce 2003 

  133  skupinek v roce 2004 

  193  skupinek v roce 2005 

  229  skupinek v roce 2006

Vybraná částka – TKS 2006 – 854 257,50 Kč                        Dík patří všem, kdo přispěli.

Motto tříkrálové sbírky 2006:

„Pomozte vytvořit důstojný život pro děti.“

Výtěžek byl použit na tyto projekty:

 úprava terénu tábořiště pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

 úprava prostor a podpora činnosti instruktora

 podpora kvalitně využitého volného času uživatelů s psychickým onemocněním

 nákup vybavení do nového Domova pro matku a dítě v Boskovicích

 podpora klubové činnosti v Centrum pro matku a dítě v Blansku

Tříkrálová sbírka je největší akcí našich dobrovolníků. Nejedná se však o jejich jedinou činnost. 
Charitní dobrovolníci se zapojují do činnosti dalších projektů. Jedná se o jednotlivé akce našich za-
řízení, ale také o celoroční pomoc klientům v různých charitních zařízeních.
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Jejich veličenstva TŘI KrÁLovÉ….

 

Tři králové - mohou být i čtyři…

 

… a to jsme my všichni králové z Doubravice.
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2 415 369,91 Kč

627 397,00 Kč

44 537,80 Kč
51 487 376,94 Kč

1 817 123,75 Kč
606,13 Kč 

9 550 587,00 Kč 
2 556 437,78 Kč

3 930 691,00 Kč

51 366 044,79 Kč

24 844 500,00 Kč 
51 800,00 Kč 

4 725 417,99 Kč
556 410,70 Kč

4 550 319,47 Kč

725 600,71 Kč 
20 489 573,00 Kč

3 011 532,23 Kč 
23 971,78 Kč

Ostatní náklady

366 497,88 Kč

16 015 596,00 Kč 
2 143,00 Kč 

5 536 018,60 Kč 
1 011 290,00 Kč

Dotace od ministerstev 
Nadace a nadační fondy 
Příjmy od zdravotních pojiš'toven 
Ostatní provozní výnosy

Prodej DHM

   Přehled hospodaření Oblastní charity Blansko v roce 2006

Dotace od JM Kraje 
Sbírka a dary 
Příspěvek od úřadu práce 
Zúčtování fondů

Dotace od místních samospráv 
Příspěvky od EU 
Vlastní tržby 
Ostatní úroky

Investice 
Energie a služby 
Daně a poplatky 
Materiální a režijní náklady 
Odpisy DIM 
SOC + ZDR pojištění 
Příspěvky sociálně potřebným 
Mzdové náklady
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Poděkování sponzorům a dárcům

Ministerstva: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo školství, mládeže  
  a tělovýchovy ČR

Kraj: 

Jihomoravský kraj

Úřady: 

Úřad práce Blansko

Úřad práce Vyškov

Úřad práce Brno-město

Nadace a granty: 

Nadace ADRA, Praha

Nadace Divoké husy, Praha

Nadace pro radost, Brno

Grantový program EU-SROP

Nadační fond J&T, Praha 

Obce a města:

Adamov

Blansko

Boskovice

Doubravice nad Svitavou

Jedovnice

Kotvrdovice

Krasová

Kunštát

Lhota u Lysic

Makov

Olomučany

Ostrov u Macochy

Rájec-Jestřebí

Ráječko

Rozseč

Senetářov

Skalice nad Svitavou

Sulíkov

Olešnice

Vilémovice

Svitávka

Dárci:

 Český telecom, a.s., Praha 3

MISSIVA, spol. s r.o., Ústí nad Labem

TATSUNO BENČ Europe Blansko, Blansko 

KOVOOBRÁBĚNÍ KBK s.r.o., Kolín II. 

Citibank, a.s., Praha 6, Evropská 178 

LPS Electric Czech, s.r.o., Boskovice 

VECOM, zdvihací zařízení, s.r.o., Praha 7 

Hospodářská a vzdělávací besídka Lysice 

CONSORTA s.r.o. Praha, Praha 9 

GATEMA, s.r.o., Boskovice 

SYNTHON, s.r.o., Blansko 

Hospodářská a vzdělávací besídka Lysice 

LARIX s.r.o. Blansko

TPK, spol. s r.o. Hodonín 

SETUZA, a.s., Střechov 

Sdružení Česká katolická charita Praha 

S.M.K., a.s., Blansko 

Občanské sdružení přátel MC Studánka 

 

Milan Simčo, Blansko 

Oga Fránková, Jedovnice 

Ing. Ladislav Křenek, Blansko 

Mgr. Miroslav Šamalík, Rájec-Jestřebí 

Jaroslav Kunčar, Uherský Brod 

Jana Komosná, Blansko 

Ing. Tomáš Trusina, Jedovnice 

Josef Vaněk, Blansko 

Mensdorff Pauilly BE, Boskovice 

Dana Mazánková, Jedovnice 

Mgr. Blanka Bendová, Adamov 

Terezie Havlíčková, DiS, Letovice 

Ing. Vratislav Mazánek, Jedovnice 

Jiří Nedvěd, Kyjov 

Ing. Jan Forbelský, Blansko 

Oldřich Němec, Blansko 

Oldřich Merta, Předklášteří 

Stanislav Fránek, Jedovnice 


