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Úvodní slovo

Motto: „ … Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.“ /1 Jan 3, 18/
V roce 2007 oslavila naše oblastní charita 15. let od svého založení. Tento rok byl důležitý pro ohlédnutí
za činností, která z malého semínka ochoty pomáhat a podpory mnoha příznivců vytvořila organizaci
s rozmanitým spektrem sociálních a zdravotních služeb, s krizovou, humanitární pomocí a výchovně vzdělávacími aktivitami, se sto zaměstnanci a další skupinou dobrovolníků, s ročního obratem 33 mil. Kč.
Rok 2007 byl také přelomovým rokem nového zákona o sociálních službách. Pojem veřejný závazek
organizace se stal důležitým. Není možné jen znát vlastní zdroje, vlastní hodnoty a cíle, ale je třeba
je srozumitelným způsobem sdělit ostatním. Vnitřní motivace naší služby vychází z evangelia. Gertrud
von le Fort řekl, že lidská láska je jediným důkazem Boha, který je svět ochoten přijmout. Není to žádný
racionální důkaz, ale racio – rozum jej těžko zbaví síly.
Charita je křesťanská organizace, ale proklamované hodnoty musí dostávat zcela konkrétní podobu v nejrůznějších formách vzájemné pomoci s důrazem na respektování lidské důstojnosti. Je zde vyžadována

V této výroční zprávě se budou snažit
jednotlivá střediska-služby na svých stránkách srozumitelně vyjádřit své poslání, které nabízíme
v rámci společné pomoci v regionu, případně i mimo něj.
profesionální zdatnost, materiální zázemí, ale také něco navíc…

Doufám, že tyto řádky také mohou sloužit i jako povzbuzení a zapojení těch, kteří zatím neměli možnost
a prostor se na charitním díle podílet. Všem těm, kteří byli v průběhu patnácti let průvodci charitního díla,
a díky kterým ještě dnes naše Charita žije, bych chtěla poděkovat.

Jana Sedláková
Ředitelka OCH Blansko

V Blansku 20. 5. 2008

Vyhlížejme k lepšímu zítřku, těšme se i ze čtyřlístku!
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Projekt: OKNO DOKOŘÁN BLANSKO – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 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.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Naším posláním je být lidem na blízku tam, kde žijí, a v problémech, které prožívají. Mohou od nás očekávat podporu, porozumění, pomoc, doprovázení a zplnomocnění ke zvládnutí svých těžkostí a návratu
k přijatelné kvalitě života.
Naše cíle:
služba je dostupná;
služba je nízkoprahová;
služba je přátelská ke svým uživatelům;
služba působí na zvyšování právního vědomí a informovanosti v oblasti sociální;
služba pozitivně ovlivňuje veřejné mínění ve vztahu k lidem na okraji společnosti, menšinám, cizincům;
služba pomáhá předcházet propadu nebo zabránit dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální
situaci;
služba podporuje fungování přirozených sociálních systémů (rodina, sousedé, obec) a napomáhá
rozvoji solidarity v rámci komunity.
Kdo může našich služeb využít?
Každý dospělý člověk, který má, či pociťuje:
nedostatek informací;
bezradnost, nedůvěru ve vlastní schopnosti;
akutní osobní krizi;
předsudky okolí (osamělé matky, týrané ženy, bezdomovci, menšiny);
nefungující zázemí a vztahy v rodině a nejbližší komunitě;
neexistující či narušené sociální návyky;
nedostatek finančních prostředků a neschopnost, či nemožnost tuto situaci změnit, závislost
na systému sociálních dávek.
Nabízíme:
sociální poradenství (soc. dávky, bydlení, výživné atd.);
právní poradenství (zejm. právo občanské, rodinné, pracovní);
pomoc při uplatňování Vašich práv a oprávněných zájmů;
pomoc při obstarávání osobních záležitostí;
zprostředkování navazujících služeb (lékař, advokát, ost. sociální služby);
podpora, doprovázení při řešení Vašich problémů.
V roce 2007 jsme zaznamenali celkem 1777 kontaktů s 443 fyzickými osobami.
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Projekt: OKNO DOKOŘÁN BLANSKO – KRIZOVÉ CENTRUM
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 583, fax: 516 417 351
e-mail: krizovapomoc.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 218, vedoucí projektu: Marie Sotolářová

KRIZOVÉ CENTRUM
KRIZOVÁ POMOC

VÝJEZDNÍ KRIZOVÝ TÝM

TERÉNNÍ PROGRAMY

Posláním Krizového centra je služba milosrdné lásky církve bližním v nouzi. Jsme tu proto,
abychom byli lidem na blízku, tam, kde žijí, a v problémech, které prožívají. Mohou od nás
očekávat podporu, porozumění, pomoc a doprovázení při zvládání svých těžkostí a návratu
k přijatelné kvalitě života.
Služby poskytujeme bezplatně a bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, vyznání či politickou příslušnost, sociální postavení a finanční možnosti.
Krizová pomoc
Uživatelem krizové pomoci se může stát každý dospělý člověk, který považuje svou situaci za krizovou, to
znamená, že ji není schopen řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů a je pro něj neúnosná, nesnesitelná
a ohrožující.
Pomáháme řešit například osobní krizi (ztráta bydlení, zaměstnání), problémy ve vztazích, úmrtí blízkého
člověka, živelné pohromy a požáry, atd.
Naše služba poskytuje pomoc při zajištění stravy v krizové situaci, krizové lůžko, pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů. Dále pomoc při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, základní sociální poradenství, telefonickou krizovou intervenci, zprostředkování krizové intervence,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
V roce 2007 jsme zaznamenali 262 kontaktů se 150 fyzickými osobami.
Výjezdní krizový tým
Výjezdní krizový tým slouží a pomáhá obcím a lidem zasaženým mimořádnou událostí – neštěstím.
Zjišťuje a vyhodnocuje potřeby zasažených lidí a obcí. Zajišťuje kvalitní a účinnou pomoc. Naším úkolem
je pomoci zasaženému zorientovat se v situaci v níž se ocitl, a následně společně s ním vytyčit kroky,
které povedou k řešení problému a spolupracovat na jejich realizaci.
Výjezdní krizový tým nabízí možnost rozhovoru o zážitcích a problémech spojených s událostí, pomoc
při jednáních a vyřizování úředních záležitostí, poskytnutí nebo zprostředkování poradenství (sociálního,
právního, technického), kontakt na další služby a zdroje pomoci, další individuální pomoc.
Terénní programy
Terénní programy jsou určeny pro problémové skupiny osob, rodiny v sociální nouzi, osoby bez přístřeší,
osoby žijící ve vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.
Služba terénní programy je realizována zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, pomocí
při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Dále nabízíme pomoc při obnovení, udržení či upevnění kontaktu s rodinou, základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování administrativních úkonů, vyjednávání
na úřadech, zprostředkování kontaktu s institucemi, konzultace s odborníky.
Cílem této služby je vyhledávání a kontaktování rizikových osob. Usilujeme o to, aby došlo v co největší
míře k sociálnímu začlenění.
V roce 2007 jsme zaznamenali 64 kontaktů se 53 fyzickými osobami.
V březnu roku 2008 se stala novou vedoucí projektu Marcela Šebelová.
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„I ve slově beznaděj je naděje.“
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Projekt: MAGDALA BLANSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, číslo non-stop linky Magdala: 00420 737 234 078
e-mail: blanka.bendova@caritas.cz
STŘEDISKO 217, vedoucí projektu: Mgr. Blanka Bendová

MAGDALA BLANSKO
KRIZOVÁ POMOC
Poslání a cíle projektu Magdala
Posláním projektu Magdala je odborné poskytování sociálních služeb obětem obchodování s lidmi, obětem nucené prostituce, obětem domácího násilí a osobám v krizi. Dát jim možnost změnit svůj dosavadní
způsob života, umožnit jim vyrovnat se se svou minulostí a pomoci jim zařadit se do společnosti běžné
populace, usilovat o pozitivní změnu v jejich životním způsobu, v případě trestných činů spáchaných
na uživateli pomoci dosáhnout potrestání pachatelů.
Cílová skupina
Oběti obchodu s lidmi, oběti domácího násilí, osoby v krizi, oběti trestné činnosti, školní mládež (formou
preventivních programů), osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, etnické menšiny, migranti a azylanti, rodiny s dětmi, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Poskytované služby:
okamžitá přímá pomoc – klidné a bezpečné prostředí, tekutiny, potrava, ošacení, prvotní zdravotní
a sociální pomoc,
chráněné ubytování s utajenou adresou,
právní a sociální poradenství,
doprovod na úřady či k jiným odborníkům,
pomoc při vyřizování potřebných dokumentů,
psychologická podpora,
zajištění duchovní podpory,
podpora v přípravě na porod a v péči o dítě,
pomoc při hledání pracovního uplatnění,
rekvalifikační kurzy,
zprostředkování pomoci při návratu do země původu,
provádění anonymních testů na detekci HIV, těhotenské testy
Součástí služeb projektu Magdala je i terénní práce – Streetwork. Cílem je poskytnout co největšímu
počtu osob v prostituci informace o obchodování s lidmi a nucení k prostituci, nabídnout dobré podmínky
k rozhodnutí, odejít z tohoto zhoubného prostředí. Přispívat ke snižování rizik šíření nebezpečných nakažlivých pohlavních chorob.
Preventivní činnost – pracovnice projektu Magdala se v průběhu roku 2006 věnovaly přednáškovým
programům a besedám, navštěvovaly školy, zařízení Ministerstva vnitra pro migranty, církevní sbory a farnosti i další organizace, aby informovaly o jevech domácího násilí, sexuálního násilí, rizicích promiskuitního života (sexuálně přenosných chorob), moderního otroctví, jeho formách a možné pomoci.
Služby projektu Magdala jsou poskytovány bezplatně a anonymně (na žádost uživatele), není
omezena národnostní či rasovou odlišností, věkem a pohlavím uživatele. Snažíme se o maximální
dostupnost služby.
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V průběhu roku 2007 se stalo uživateli naší služby 247 žen a jejich dětí (včetně dlouhodobé péče).
V roce 2007 jsme zaznamenali 1034 kontaktů (včetně telefonických kontaktů a streetworkových kontaktů) a 480 intervencí.
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 lidmi, 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
informováni o problematice.
V roce 2007 bylo uskutečněno na nonstop lince pomoci Magdala 291 kontaktů.

Číslo non-stop linky pomoci Magdala: 00420 737 234 078
Projekt Magala je spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Společným regionálním
operačním programem.

Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá.
/Carol Burnett/
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SPONA Blansko (SPOLEČNÁ POMOC OBĚTEM NÁSILÍ)
terénní programy
Posláním projektu SPONA je poskytnout pomoc osobám se sníženou schopností při uplatňování vlastních práv. Tato pomoc je určena převážně obětem domácího násilí, ale i osobám, které se ocitli v nepříznivé situaci, která může mít povahu osobních problémů (např. onemocnění, ztráta zaměstnání), vztahových
(např. partnerské neshody) nebo rodinných (např. rozpad manželství). Naše pomoc není věkově omezena
a přichází na řadu tehdy, když přirozená rodinná pomoc selhala.
Nabízíme: anonymitu, rozhovor v klidném a bezpečném prostředí, emocionální a duchovní podporu, pomoc při vypracování krizového plánu, právní poradenství, zprostředkování kontaktů na další odborníky,
možnost ubytování po dobu krize, následnou péči, nepřetržitou pomoc na lince pomoci.
V průběhu roku 2007 jsme pracovali s 60 uživateli a zaznamenali jsme 170 kontaktů.
V rámci našich přednáškových a osvětových aktivit jsme oslovili cca 250 žáků a studentů základních
a středních škol.
Nejdůležitější akcí tohoto roku byla výstava obrazů dětí na téma domácí násilí s názvem –
„I děti to vidí“, která se konala od 9. – 20. 11. 2007 v prostorách Barokního sálu, Místodržitelského paláce
v Brně. Součástí vernisáže měla být benefiční aukce obrazů dětí i umělců, jejíž výtěžek měl přispět na
materiál pro terapii obětí násilí. Aukce se však z organizačních důvodů přesouvá na září 2008.
Služby projektu Spona jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Nejsou omezeny národností či
rasovou odlišností, věkem a pohlavím uživatele.
Tento projekt spolupracuje s profesionální linkou důvěry, její pracovníci jsou zapojeni do projektu Magdala
a jsou plně informováni o problematice násilí.

Číslo non-stop linky: 00420 737 234 078

„Násilí nemá ani polovinu té moci, jako laskavost.“
/Jean-Paul Sartre/
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D. B., 13 let / ZUŠ Adamov
Obraz z výstavy na téma „domácí násilí“ konané v Brně
v Místodržitelském paláci od 9. – 20. 11. 2007
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CENTRUM „PRO“ BLANSKO (pomoc rodinám a obětem)
AZYLOVÉ DOMY

KRIZOVÁ POMOC

Poslání Azylového domu
Poskytnutí komplexu služeb matkám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci.
Cíl
Odborná pomoc všem uživatelkám pro řešení problémů tak, aby byly později schopny tyto problémy
zvládat.
Služba je poskytována celoročně a během celého dne je k dispozici stálá služba odborného personálu
osobně i na telefonu.
V roce 2007 jsme pomohly matkám s dětmi, těhotným matkám i svobodným matkám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Bylo jim poskytnuto ubytování s komplexem soc. služeb v azylovém domě. K dispozici je
7 pokojů. Této služby využilo 25 matek s 28 dětmi. Domácí násilí bylo příčinou ve vyhledání naší pomoci
ve 48 %.
Během roku naši pracovnice poskytly 192 krizových hovorů – rozhovor s uživatelkou o samotě minimálně o rozsahu 30 minut.

Poslání Krizové pomoci
Krizová pomoc je nepřetržitá služba určená ženám, matkám s dětmi a dětem v krizové životní situaci
(např. obětem domácího násilí a trestných činů apod.). Snahou naší služby je, aby se uživatelé dostali na
předkrizovou úroveň.
Cíl
Poskytnutí ubytování na 7 dnů se zajištěním bezpečí, podpory, naděje a vedení, aby uživatelé pocítili
úlevu a vrátili se na předkrizovou úroveň.
Sociální služba krizové pomoci byla v roce 2007 realizována ve 2 pokojích o celkové kapacitě 4 lůžek.
Tato služba byla poskytována celoročně, a využilo jí 39 uživatelů (21 žen a 18 dětí). Bylo poskytnuto
50 intervencí.
Součástí krizové pomoci je i Krizové lůžko pro dítě. Naše zařízení spadá mezi ty, které mají vyřízenou
Sociálně právní ochranu dětí. V roce 2007 byla tato pomoc poskytnuta jednomu dítěti.
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CENTRUM „PRO“ BLANSKO (pomoc rodinám a obětem)
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
KLUB RATOLEST

MATEŘINKA (ZAŘÍZENÍ PRO BATOLATA)

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Kontakt – realizátorka projektu: Lenka Šebelová, tel.: 739 389 166
Služby jsou poskytovány bezplatně
Poslání: zabezpečit uživatelkám a jejich dětem plnohodnotné trávení volného času, přičemž se upevňují
jejich vzájemné vztahy. Terénní a ambulantní formou pomáhat k co nejbezpečnějšímu návratu do běžného života po odchodu z azylového domu. Minoritním skupinám poskytnout pomoc na cestě k integraci,
dostatečné vzdělání v oblasti českého jazyka, kultury a sociálně-právní oblasti.
Cílová skupina:
uživatelky a děti využívající pobytový program v azylovém domě;
uživatelky a děti, které ukončily pobytový program v azylovém domě;
děti využívající pobytový program v azylovém domě;
děti, mládež a dospělí minoritních skupin žijících v Blansku a okolí.
Nabídka služeb
Doučování: určeno dětem využívající pobytový program v AD.
Jak na miminka?: cvičení pro maminky a děti do 1 roku.
Jak si hrát s vlastním dítětem?: zaměřeno na upevňování vztahu mezi matkou a dítětem.
Terénní a ambulantní program: pomoc uživatelkám na cestě k osamostatnění po odchodu z AD.
Dílna pro malé kutily: zaměřeno na upevňování vztahu mezi chlapci a mužskou autoritou. Projekt je
financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem!
Multikulturní centrum pro cizince: pomoc cizincům na cestě k integraci.
Náměstíčko: pohybovo-dramatická činnost pro děti z AD.
Klub Áčko: výtvarná dílna pro děti z AD.
V roce 2007 Sociálně aktivizační služby poskytly služby 112 uživatelům.
MATEŘINKA (ZAŘÍZENÍ PRO BATOLATA)
Kontakt – Jitka Šebelová, Barbora Müllerová, tel.: 516 411 400
Bezplatná služba pro uživatelky, které využívají pobytový program v azylovém domě.
Placená služba pro rodiče s dětmi je poskytována v případě denního nebo krátkodobého pobytu dětí.
Služba umožňuje rodičům řešit neodkladný pobyt mimo domov (úřední jednání, návštěva lékaře, pobyt
v nemocnici…) Poskytujeme hlídání dětí od 1 roku do 4 let.
V roce 2007 jsme poskytli službu 73 dětem a uskutečnilo se celkem753 kontaktů.
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KLUB RATOLEST
Kontakt – realizátorka projektu: Petra Veselá, tel.: 731 428 369, e-mail: klubratolest@centrum.cz
Klub Ratolest poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi z Blanska a blanenského a boskovického
regionu. Naše mateřské centrum je členem Sítě mateřských center v ČR.
Posláním je umožnit rodičům na mateřské dovolené aktivně trávit čas společně s dítětem, které se
setkává se svými vrstevníky a získává tak sociální dovednosti. Rodičům nabízí možnost vyjít ze sociální
izolace, navazovat nová přátelství, vyměňovat si zkušenosti s ostatními rodiči a zapojit se do činnosti
mateřského centra.
Cílem je poskytovat takové služby, které jsou prevencí proti sociálnímu vyloučení způsobenému déletrvající sociální izolací rodičů na mateřských dovolených i jako prevence sociálně patologických jevů
v rodině, zejména pak u dětí.
Cílová skupina:
Rodiče s dětmi na mateřské dovolené, osamělí a nezaměstnaní rodiče s dětmi od 0 do 6 let věku.
Klub Ratolest funguje na principu dobrovolnictví maminek a dalších rodinných příslušníků, kteří se podílejí
na vedení, přípravě a realizaci aktivit Klubu Ratolest.
Program je tvořen s ohledem na potřeby, návrhy a přání rodičů a dětí.
Nabízíme: pravidelná cvičení a plavání rodičů s dětmi, odborné přednášky na vybraná témata -péče
a výchova dětí, zdravého životního stylu…, vzdělávací programy pro rodiče, předporodní přípravu pro
těhotné ženy a jejich partnery, výtvarné dílny pro děti i maminky a mnoho dalších volnočasových aktivit
(klub dvojčat, mimiklubík pro rodiče s kojenci od 6. měsíců, výlety a kulturní zážitky, karnevaly, Dny zdraví
pravidelné volné hraní v dětské herně i na hřišti, soutěže pro děti i rodiče, vystoupení pro seniory...).
V roce 2007 Klub Ratolest poskytl služby 818 rodinám s dětmi a uskutečnilo se 10921 kontaktů.

mimiklubík na zahradní slavnosti

hlídání dětí
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Projekt: CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO
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
Cílem charitní ošetřovatelské služby je udržení klienta co nejdéle ve vlastním domácím prostředí. Je určená osobám, které nepotřebují stálou lékařskou péči v nemocnici, v LDN nebo v ústavu, mají dobré rodinné
zázemí a vyžadují jen odbornou ošetřovatelskou péči.
Ošetřovatelská služba je založena na dobré spolupráci pracovníka, rodiny, ošetřujícího lékaře a dalších
pečujících institucí. Převažující skupinou klientů jsou senioři nad 65 let. Staráme se také o lidi po úrazech
– paraplegiky, kvadruplegiky, o tělesně a mentálně postižené a často se na nás obrací lidé po úrazech.
Máme také nemocné v terminálních stadiích, kde snahou rodiny je postarat se o příbuzného až do konce.
Zde se velmi osvědčila půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, neboť pečujícím pomůže
zvládat péči o nemocného pomocí polohovací postele, invalidního vozíku, ortopedického chodítka atd..
Půjčovna je určena všem, kteří si o tuto službu požádají a jediným omezením je počet pomůcek, které
jsou na skladě. V roce 2007 služby půjčovny využilo více jak 150 lidí z našeho okresu i mimo okres Blansko. Pomůcky půjčujeme nejen na krátkou dobu, ale i dlouhodobě.
Charitní ošetřovatelská péče je nestátní zdravotnické zařízení. Územní působnost CHOS je celý okres
Blansko. Péči zajišťuje 11 zdravotních sester, které jsou registrované k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra. Péče je individuální, přizpůsobuje se stavu a potřebám nemocného a v danou dobu se zdravotní sestra stará jen o jednoho nemocného. V domácím
prostředí zajišťujeme veškeré ošetřovatelské úkony 7 dní v týdnu 24 hodin. Délka jedné návštěvy může
být maximálně 1 hodina.
Tato služba patří do skupiny indukované péče, která musí být předepsána praktickým lékařem nebo lékařem při hospitalizaci na dobu 14 dnů po hospitalizaci.
V roce 2007 jsme ošetřili celkem 546 klientů, u kterých jsme provedli 22 567 návštěv. K tomu nám napomáhají služební auta, která využíváme k návštěvám u nemocných. Tím můžeme bez problémů navštěvovat klienty v okrajových částech okresu, kde je špatná dopravní dostupnost.
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Projekt: CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825
email: chops.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 203, vedoucí projektu: Bc. Anna Kalová

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO
Poslání
Posláním Charitní pečovatelské služby Blansko je praktická pomoc seniorům, osobám se zdravotním
postižením a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby v jejich domácím prostředí. Dále napomáhá při řešením nepříznivé životní situace, kterou nejsou schopni zvládat vlastními silami.
Současně podporovat svépomoc a vzájemnou pomoc.
Pomoc poskytovat v takovém rozsahu, aby mohli žít ve svém domácím prostředí běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Cílovou skupinou jsou děti, mládež, dospělí, mladší senioři a starší senioři nad 80 let. Okruhy osob, pro
které je sociální služba určena jsou osoby s: chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným, zrakovým,
zdravotním a sluchovým postižením, senioři.
Charitní pečovatelská služba Blansko byla v roce 2007 poskytována v ujednaném čase v přirozeném
domácím prostředí u 270 uživatelů, a to na základě odbornosti a individuálního přístupu pracovníků
charitní pečovatelské služby. Péče byla poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních
službách a s vyhláškou MPSV ČR 505/2006 Sb. v platném znění, ze které vyplývá cena poskytované
služby.
Základními činnostmi této terénní poskytované služby:
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:
Základní sociální poradenství.
Půjčovna kompenzačních pomůcek.
Dohled nad dospělým občanem.
Doprava uživatele dle jeho potřeb.
Pečovatelská služba byla poskytována uživatelům z města Blansko, Boskovice, Rájec-Jestřebí, Kunštát,
Olešnice, také občanům městyse Doubravice nad Svitavou a Jedovnice. Dále byla poskytována uživatelům v obcích Crhov, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Lhota u Lysic, Louka u Olešnice, Lysice-Perná, Louka
u Olešnice, Makov, Nýrov, Olomoučany, Ostrov u Macochy, Rozseč nad Kunštátem, Senetářov, Skalice
nad Svitavou, Sulíkov, Tasovice, Vilémovice, Žďár.
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Projekt: ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV
Smetanovo náměstí 99, 679 04 Adamov
tel.: 516 446 839, mobil: 739 389 107
e-mail: z.zastavka.adamov@caritas.cz
STŘEDISKO 211, vedoucí projektu v roce 2007: Mojmír Širůčka DiS., Mgr. Tomáš Nesrovnal

ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Poslání
Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet
tak jejich sociálnímu vyloučení.
Cíl projektu
Obecný cíl: Cílem projektu je umožnit dětem a mládeži vzájemně se setkávat na základě tolerance,
podobných zálib a potřeby spolu komunikovat bez ohledu na pohlaví, rasovou, náboženskou nebo sociální příslušnost, cíleně je motivovat k vytváření vlastní seberealizace a tím předcházet patologickému či
problémovému chování a jednání, a pokud již nastalo, tak se je pokusit napravit. Veškerá činnost probíhá na základě nízkoprahovosti, což lze stručně definovat jako maximální dostupnost pro danou cílovou
skupinu s odstraněním sociálních, časových, prostorových, psychologických či finančních bariér.
Specifické cíle:
poskytovat podporu a individuální pomoc;
umožnit volnočasové aktivity;
nabídnout pomocnou ruku při řešení osobních problémů;
zprostředkovat sociální poradenství či zprostředkovat kontakt na další odborníky
(psycholog, právník, pedagog, tlumočník atd.);
vlastní seberealizací posílit sebevědomí dětí a mládeže.
Cílová skupina
Děti a mládež ve věku 10 – 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy nebo u které již nastaly tyto
problémy:
výchovné problémy – šikana, násilí, vydírání;
vzdělávací problémy – záškoláctví, špatný prospěch ve škole;
rizikový způsob života – promiskuita, užívání drog a alkoholu nebo s nimi experimentující;
sociální vyloučení;
nezaměstnanost.
Činnost v roce 2007:
vylepšování a modernizace nových prostor ve spolupráci s uživateli;
v květnu turnaj ve stolním fotbale uskutečněný k MDD;
proběhlo mnoho videoprojekcí, které měly velký úspěch;
na podzim začala rekonstrukce dvorku za budovou – rozšíření volnočasových aktivit;
v prosinci proběhla mikulášská besídka s nadílkou;
bylo učiněno 7455 kontaktů s 63 uživateli.
V lednu roku 2008 se stal vedoucím projektu Mgr. Jiří Papiž.
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mládež na počítači při práci s internetem

příprava na mikulášskou besídku

nejoblíbenější volnočasová aktivita uživatelů – stolní fotbal

a začíná se nadělovat…

seznámení s nabídkou služeb

…a tady se mikuláš s čertem loučí

Projekt: ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV
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Projekt: PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 731
e-mail: peknamodra.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 213, vedoucí projektu: Helena Tománková, DiS., Michal Šalplachta, DiS.

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Poslání
Sociální služba Pěkná modrá v Doubravici nad Svitavou poskytuje sociálně aktivizační služby dospělým
lidem se zkušeností s dlouhodobým duševním onemocněním. A to s cílem zlepšit kvalitu života lidí, kteří mají dlouhodobou zkušenost s duševním onemocněním. To je poskytnout jim takový vztah, prostor
a aktivity, které jim umožní co nejvíce samostatně a důstojně žít šťastnější, uspokojivější a více naplňující
život v prostředí a způsobem, které si sami k životu vybrali.
Cílová skupina
Služby jsou určeny dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří díky svému onemocnění selhávají v běžném životě ve společnosti nebo u nich toto selhání hrozí. Věnujeme se lidem s diagnózou schizofrenie, deprese, úzkostné poruchy, OCD, vyhýbavá porucha osobnosti, popřípadě v kombinaci
s lehkým mentálním postižením.
Činnosti služby:
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity.
Sociálně terapeutické činnosti – činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů a pomoc při vyřizování běžných
záležitostí.
Obsah služby
Služba je realizována formou denních aktivit (ambulantní část) sestavených do strukturovaného týdenního
programu a podporou v přirozeném prostředí (terénní část). S každým klientem pracuje klíčový pracovník
na individuálních setkáních, v rámci kterých dostává klient individuální podporu, plánuje průběh služby
a věnuje se dosažení svých osobních cílů na zlepšení kvality života. Pracovník klienta taktéž podporuje
při jednání v jeho přirozeném prostředí. Týdenní program probíhá ve všední dny od 9:00 do 16:00 obsahuje vzdělávací aktivity, činnostní terapii, volnočasovou a zájmovou činnost, podpůrnou skupinu. Organizace společných aktivit je probírána na komunitě. Pro klienty je k dispozici: výtvarná a keramická dílna,
zahrada, společenská místnost, cvičná kuchyň, společenské hry, hudební nástroje, počítač, ping-ponk.
A také prostor pro odpočinek a setkávání se s druhými lidmi.
Pěkná modrá v roce 2007
V roce 2007 se odehrálo několik důležitých změn. Aktivity zařízení Pěkná modrá se registrovali jako sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Vedoucím služby se od května stal
Michal Šalplachta DiS. Cílová skupina se zúžila na lidi s dlouhodobým duševním onemocněním.
V roce 2007 proběhlo také několik významných aktivit: Den otevřených dveří, dvě zahradní slavnosti,
vernisáž a výstava děl klientů, rekondiční pobyt. Zapojili jsme se do oslav vzniku obce Doubravice.
V roce 2007 jsme poskytli služby 32 klientům.
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práce na zahradě

výtvarná dílna

zahradní slavnost

v keramické peci

výlety za sportem

galerie na půdě
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Projekt: BETANY BOSKOVICE
Dukelská 12, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 829
e-mail: betany.boskovice@caritas.cz
STŘEDISKA 207, 209, vedoucí projektu: Bc. Marie Zouharová

BETANY BOSKOVICE
DENNÍ STACIONÁŘ

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Denní stacionář s dílnami pracovní terapie
Poslání denního stacionáře Betany je nabízet denní pobyt lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Boskovic a jeho okolí. Rozvíjet jejich kompetence tak, aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení.
Při realizaci služby uživatelům poskytujeme:
podporu samostatného rozhodování;
podporu v aktivitách, které nejsou schopni zvládat bez pomoci druhé osoby;
podporu v kontaktu s přirozeným prostředím.
Dále u uživatelů rozvíjíme:
nácvik pracovních dovedností v dílnách pracovní terapie (v dílně šicí, pracovní, keramické a výtvarné);
komunikační dovednosti.
Nabízíme jim pomoc při hledání alternativ:
smysluplné trávení volného času.
Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let.
Sociální rehabilitace
Posláním sociální rehabilitace je podpora a pomoc osobám s mentálním a kombinovaným postižením,
které jsou ohroženy sociálním vyloučením a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami. Rozvíjet
jejich osamostatňování a socializaci.
Základním pilířem pobytové sociální rehabilitace je:
nácvik a zvládaní dovedností s vedením a provozem domácnosti,;
podpora kolektivního i samostatného rozhodování;
vedení k vzájemné spolupráci mezi uživateli, toleranci a upevňování mezilidských vztahů;
nácvik sociálních dovedností potřebných pro život v rámci občanské společnosti.
Pilířem ambulantní sociální rehabilitace je:
motivace, samostatnost, důslednost a vytrvalost při zvládání jednoduchých pracovních činností.
Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let.
Odlehčovací služby
Posláním odlehčovací služby je zajistit dětem s mentálním a kombinovaným postižením smysluplné
trávení volného času před začátkem a po ukončení vyučování.
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V rámci poskytované služby dbáme na:
rozvoj smyslových, výtvarných, pracovních, rozumových a tělesných dovedností dětí;
rozvoj motoriky;
nácvik úkonů vedoucích k péči o vlastní osobu.
Služba je poskytována dětem s mentálním a kombinovaným postižením od 7 let, plnící si povinnou školní
docházku v zařízení Betany.

Projekt: BETANY BOSKOVICE
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Projekt: Centrum „PRO“ Boskovice
Dukelská 12, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 966
e-mail: dmt.boskovice@caritas.cz
STŘEDISKO 212, vedoucí projektu: Jana Augustinová

CENTRUM „PRO“ BOSKOVICE (pomoc rodinám a obětem)
Azylové domy

Sociálně aktivizační služby

Azylový dům
Poslání: Azylový dům (dále AD) nabízí ubytování a podporu matkám a ženám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení. Motivujeme ženy, aby s využitím svých schopností, sil, s přiměřenou
podporou a pomocí pracovníků začaly žít a byly schopny žít běžným způsobem života v přijatelné kvalitě
života.
Nabízíme a poskytujeme ubytování, stravu (ve výjimečných situacích), pomoc při zajištění stravy, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí základního
sociálního poradenství dle potřeb uživatele a nabídka dalších fakultativních činností.
Cílem této služby je znovuzakotvení ženy/matky ve společnosti. Cílem je, aby žena zhodnotila své dosavadní postoje a převzala zodpovědnost za život svůj a život svých dětí.
Pracujeme na tom, aby s naší podporou byly ženy/matky schopny řešit svou nepříznivou soc. situaci
s důrazem na to, aby byla matka schopna vytvářet svým dětem vhodné podnětné prostředí pro všestranný harmonický rozvoj dítěte.
V únoru roku 2007 se azylový dům přestěhoval ze stávající objektu, kde byla kapacita 3 pokojů na ulici
Kpt. Jaroše do nově vystavěných prostor na Dukelské ulici s kapacitou 9 pokojů a jednoho krizového
lůžka. Pokoje jsou vybaveny kuchyňskou linkou se sporákem a vlastním sociálním zařízením.
V roce 2007 využilo pobytové služby Azylový dům 19 matek a 22 dětí.
Sociálně aktivizační služby
Poslání: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – hlavním smyslem této služby je návrat
rodičů/matek do běžného života. Předcházení kriminality dětí a mládeže v Boskovicích a jeho okolí.
Podporujeme a pomáháme rodičům/matkám zvládání obtížných životních situací.
V rámci této služby poskytujeme výchovně vzdělávací a aktivizační služby – vzdělávací a aktivizační
činnosti podle plánu našeho zařízení či jiných zařízení OCH Blansko. V rámci základního poradenství
poskytujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkováváme sociálně terapeutické činnosti a kontakt se společenským prostředím.
Cílem této služby je minimalizace rizik souvisejících se způsobem života rodičů/matek a jejich dětí a rozvoj
kompetencí pro samostatný život. Rizika hrozící uživatelům určujeme a dosažení cílů služby vyhodnocujeme v rámci individuálního plánování.
V rámci služby nabízíme:
Základní sociální poradenství, zprostředkování odborné pomoci.
Podpora a pomoc rodinám v obtížné sociální situaci.
Následná pomoc a podpora bývalým uživatelkám služby Azylový dům.
Prosazování oprávněných práv a zájmů uživatelů v rámci terénní i ambulantní služby.
Letní relaxační tábory pro děti uživatelek služby Azylový dům v Boskovicích a v Blansku
nebo pro děti bývalých uživatelek této služby.
Další aktivizační činnosti v zařízení i mimo zařízení otevřené veřejnosti – doučování dětí,
pomoc s přípravou stravy, pomoc s finančním hospodařením.
Službu poskytujeme terénně a ambulantně v regionu Boskovicka.
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Projekt: EMANUEL BOSKOVICE
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 604
e-mail: emanuel.boskovice@caritas.cz
STŘEDISKO 206, vedoucí projektu: Bc. Alice Fialová

EMANUEL BOSKOVICE
CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
Poslání Centra denních služeb Emanuel je poskytovat denní pobyt lidem s mentálním postižením
a s kombinovaným postižením z blanenského regionu. Cestou plnění individuálních vzdělávacích plánů
zdokonalují uživatelé služeb Emanuela své dovednosti a znalosti k naplnění jejich osobních cílů. Využívají
přitom poskytované vzdělávání, sociální učení, pomoc při upevňování volních vlastností a samostatnosti,
a nabídku aktivního a zajímavého naplnění času. Služby zařízení Emanuel jsou zaměřeny na rozvoj individuality každého uživatele, na upevnění jeho lidské důstojnosti, na rozšíření jeho osobních možností, a na
začleňování uživatelů do běžné společnosti.
Centrum denních služeb poskytuje služby osobám s mentálním a tělesným postižením, které napomáhají nejen jednotlivci, ale i celé skupině, tak aby uspokojily bio-psycho-sociální potřeby v tomto sociálním
prostředí. Pracovníci zajišťují uživatelům praktickou pomoc při nácviku a upevňování základních sebeobslužných a hygienických návyků, stravování, kontaktu se společenským prostředím, základním sociálním
poradenstvím a pomoc při prosazování práv a zájmů.Práce s uživateli směřuje především k dosažení co
nejvyšší míry samostatnosti, sebeobsluhy a zvládání jednoduchých pracovních úkonů. Každý uživatel má
vypracovaný Individuálně výchovně vzdělávací program, který se zaměřuje na rozvoj v oblastech osobnosti, které je nutné u každého rozvinout nebo posílit.
Většina uživatelů pochází z odlehlých částí našeho regionu a dopravovat dítě do vhodného zařízení znamená pro rodinu velkou zátěž a často neřešitelný problém. Umístěním dítěte do našeho Centra denních
služeb a zajištění jejich dopravy k nám a následně zpět domů umožňuje rodinám začlenění do pracovního
procesu. Tím, že uživatelé mohou u nás pobývat dochází k rozvoji oblastí jejich osobnosti, což výrazně
napomáhá jejich procesu socializace do společnosti.
V samotné práci s uživateli služeb se zaměřujeme na rozvoj v oblasti:
smyslové (rozvoj psychických funkcí prostřednictvím smyslového vnímání, myšlení a řeči),
rozumové (rozvoj poznávacích schopností, komunikačních dovedností, logického myšlení, pozornosti
a paměti. Vytváření početních představ a rozvíjení grafických dovedností),
výtvarné a pracovní (rozvíjení jemné motoriky, zvyšování samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti).
Cílovou skupinu uživatelů tvoří lidé s mentálním postižením a s kombinovaným postižením ve středním
až hlubokém stupni postižení, ve věku od 3 do 35 let.
Kapacita Centra denních služeb Emanuel je určena pro 15 uživatelů.
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Poslání Sociální rehabilitace se zaměřuje na rozvoj individuality uživatele, především na oblasti osobnosti, které je nutné u uživatele rozvinout či posílit. Základem Sociální rehabilitace je individuální dlouhodobá
práce u uživatelem, jejíž cílem je dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti s ohledem na
stupeň mentálního a tělesného postižení a vývoj uživatele, který mu toto umožňuje.
Sociální rehabilitace se zaměřuje především na nácvik a upevňování základních sebeobslužných a hygienických návyků a zvládání jednoduchých pracovních úkonů. Důležitým prvkem v samotné práci s uživa-
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teli služeb jsou činnosti, které vedou k tomu, aby prostor za zdmi zařízení nebyl pro uživatele obávaným
místem.
Sociální rehabilitace se zaměřuje na:
schopnost komunikace uživatelů s okolím a jejich sociální adaptabilitu,
získání a upevňování základních hygienických návyků a pokud možno co nejvyšší míry sebeobsluhy,
schopnost vykonávat alespoň v minimálním rozsahu nenáročnou práci.
Uživatelé služeb se účastní všech činností, které v zařízení probíhají, mají možnost se podílet na zajišťování chodu stacionáře (např. úklid, příprava svačiny, příprava na oběd, nákup apod.). Nedílnou součástí
sociální rehabilitace je účast uživatelů na různých kulturních a sportovních akcích, zahraničních a tuzemských pobytech s účelem zařazení v co nejvyšší míře do společnosti.
Sociální rehabilitaci využívá 5 uživatelů Centra denních služeb Emanuel.

Projekt: EMANUEL BOSKOVICE
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Projekt: NOCLEHÁRNA PRO MUŽE 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 BLANSKO
Poslání Noclehárny pro muže Blansko
Posláním sociální služby „Noclehárna pro muže Blansko“, je poskytnout pomoc mužům bez přístřeší
a vytvořit podmínky pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb – především bezpečí, tepla,
tělesné očisty, spánku a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách,
které by mohly pomoci s řešením jejich situace.
Cíle poskytovaných služeb:
• zabezpečení základních lidských potřeb – hygiena, spánek, teplo, bezpečí, zázemí;
• snížení zdravotních rizik, která přináší způsob jejich života;
• zlepšení podmínek směrem k důstojnému životu – dodržování hygieny (sprchování, čistý oděv);
• vedení uživatele k soběstačnosti v hygieně.
Popis cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší – muži. O poskytnutí ubytování má právo požádat každý muž
starší 18 roků, který se nachází v aktuální situaci bez přístřeší. Noclehárna je přednostně určena osobám
s bývalým trvalým pobytem v Blansku a v okrese Blansko, v případě volné kapacity může o ubytování
požádat každý občan ČR, případně i cizinec. 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.
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.
Popis situace v roce 2007
Na noclehárně je k dispozici 15 lůžek. Za rok 2007 jsme přijali celkem 41 uživatelů, což znamená 2470
kontaktů. Průměrný počet ubytovaných byl 6, 9 uživatelů na 1 noc. Z Blanska a okresu Blansko bylo 43,
9 % uživatelů, 39 % je z ostatních regionů Moravy a 14, 6 % z Čech a 2, 5 % cizinců. 58, 5 % noclehů bylo
krátkodobých, tzn. do 14-ti dnů a 41, 5 % delších. Nejmladšímu uživateli bylo 24 let a nejstaršímu 61 let.
V roce 2007 došlo na Noclehárně pro muže Blansko k výměně starých, nevyhovujících oken za plastová.
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Projekt: STARÁ FABRIKA BLANSKO
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 412 137
e-mail: dennicentrum.blansko@caritas.cz, práce.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 224, vedoucí projektu NDC – v roce 2007 – Bc. Václav Hejč a Anna Baláková
vedoucí projektu SR – v roce 2007 – Olga Malachová a Anna Baláková

STARÁ FABRIKA BLANSKO
NÍZKOPRAHOVá DENNÍ CENTRa

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
Posláním služby je pomoc a podpora lidem bez domova nebo lidem ohroženým touto nepříznivou situací.
Nabídkou služby chceme mírnit rizika vyplývající z této nepříznivé situace, podporovat u těchto lidí vědomí
vlastní jedinečnosti a hodnoty a zvýšit možnosti těchto lidí žít soběstačně hodnotný a smysluplný život
v přirozeném společenství.
Cíl služby
Naší službou chceme reagovat na nepříznivé situace lidí dané cílové skupiny a vycházet vstříc při jejich
řešení.
Cílovou skupinou jsou muži i ženy starší 18ti let v nepříznivé sociální situaci nebo ti, kteří jsou touto
situací ohroženi a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Nepříznivou sociální situací je ztráta přístřeší,
domova, rodinného nebo jiného zázemí a kontaktů, přebývání v bytových podmínkách ohrožujících zdraví
nebo život, hmotná nouze, návrat z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, propuštění ze
zdravotnických nebo školských zařízení nebo ústavní péče.
V roce 2007:
dokončena rekonstrukce a znovuotevření prostor Stará fabrika;
byli jsme k dispozici 132 uživatelům, při 3 361 návštěvách bylo poskytnuto 5 792 sociálních
služeb.
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Posláním služby je pomoc a podpora lidem nezaměstnaným, sociálně vyloučeným nebo lidem ohroženým touto nepříznivou situací, kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami, tak, aby se zvýšila
jejich šance na začlenění se na trh práce a byli schopni návratu do života běžné společnosti.
Cílem služby je podpora nebo obnova samostatnosti, motivace, dovedností, schopností a sociálních i pracovních návyků.
Cílová skupina
Osoby nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené.
Projekt Sociální rehabilitace navazuje na projekt Pracovní rehabilitace, který byl financován z prostředků
Evropské unie prostřednictvím Jihomoravského kraje, v rámci společného regionální operačního programu (SROP).
V roce 2007:
dokončena rekonstrukce a znovuotevření prostor Stará fabrika;
jsme byli v naší službě k dispozici 87 uživatelům ve 445 kontaktech.
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uživatelka za dohledu pracovnice v dílně
sociální rehabilitace

slavnostní znovuotevření střediska Stará fabrika

věnečky „na dušičky“, adventní a vánoční výzdoba
– to nás velmi bavilo

uživatelé v NDC

než odejdeme – nabídneme se, že pomůžeme
s úklidem…
Projekt: STARÁ FABRIKA BLANSKO

výrobky, na kterých se velkou měrou podílejí
naši uživatelé, prodáváme při různých příležitostech
i v pravidelných pátečních prodejích
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Projekt: LINKA DŮVĚRY BLANSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 668
e-mail: soslinka.blansko@caritas.cz
Středisko 210, vedoucí projektu: Jiřina Sovová

LINKA DŮVĚRY BLANSKO
TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
Posláním služby Linka důvěry je být kdykoliv nablízku lidem, kteří vyhledávají odbornou telefonickou
pomoc, protože nemohou nebo nedokáží zvládnout svoji nepříznivou sociální situaci sami nebo za pomoci svého okolí.
Jsme součásti Výjezdního krizového týmu, který spolupracuje s Integrovaným záchranným systémem
Jihomoravského kraje při hromadných neštěstích a živelných katastrofách.
Spolupracujeme s terénními pracovníky v péči o uživatele, kteří se stali předmětem obchodu s lidmi – projekt Magdala, nebo předmětem domácího násilí – projekt Spona.
V roce 2007 bylo realizováno 4758 kontaktů s uživateli služby.
Nabízíme:
služba je poskytovaná na principech anonymity a důvěrnosti;
psychosociální služba po telefonu 24 hodin denně, pro celou populaci;
okamžitá profesionální pomoc v krizi;
cílová skupina není omezena;
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
pomoc při závažných krizových životních událostech – zprostředkujeme materiální
a psychosociální pomoc;
možnost zprostředkování další následné péče (psycholog, právník...);
pracovnici Linky důvěry jsou vázáni Etickým kodexem;
hovor je tarifován stejně jako ostatní běžné telefonáty.

TELEFON: 516 410 668
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„Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem.
Co je důležité, je očím neviditelné.“ /ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY/

Projekt: LINKA DŮVĚRY BLANSKO
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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
ŠATNÍK na Písečné v Blansku
HUMANITÁRNÍ SKLAD nábytku a elektrických přístrojů pro domácnost
v Doubravici nad Svitavou
Cíl
Cílem Centra vzájemné humanitární pomoci je přemístit oblečení, nábytek, funkční elektrospotřebiče 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 igelitových 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 (klienti). 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 Diakonii
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 2007 poskytli ošacení a jinou humanitární pomoc 212 klientům. Bylo
zaznamenáno 1056 kontaktů.
Humanitární sklad nábytku má své sídlo v Doubravici na faře. Příjem i výdej nábytku, elektrotechniky 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 takovém
případě budou v možnosti výběru věcí upřednostněni lidé postiženi povodní nebo jinou katastrofou.
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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jízda autíčkem – Berlingem a přívěsným
vozíkem je velmi důležitá součást naší práce

pytle a krabice, ve kterých lidé
přináší ošacení

bez dobrovolnic si činnost šatníku
neumíme představit

Projekt: STŘEDISKO VZÁJEMNÉ HUMANITÁRNÍ POMOCI

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.

/Lucius Annaeus Seneca mladší/

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007 a DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 603 291 388
TKS e-mail: annabalakova@centrum.cz, dobrovolníci e-mail: blansko@caritas.cz
Koordinátor TKS: Anna Baláková koordinátor dobrovolníků: Mgr. Renata Musilová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007 a DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Počátkem ledna již tradičně (po sedmé) skupinky Tří králů vyrazili do stovky obcí v našem regionu, aby
koledovali, psali požehnání a vybírali finanční příspěvky na činnost Oblastní charity Blansko.
Motto Tříkrálové sbírky 2007:

„Na svou bolest nebudeš sám.“

Stále narůstající výtěžek – 240 skupinek: 977 170 Kč
Statistika
rok

Vybraná částka

Počet skupinek

2002

270 649, 90

63

2003

426 243, 30

86

2004

564 220, 00

133

2005

892 039, 00

193

2006

854 257, 50

229

2007

977 170, 00

245

Výtěžek byl použit na tyto projekty:
Pomoc lidem přicházejícím z ulice – rekonstrukce Nízkoprahového DC a dílny Sociální rehabilitace.
Zabezpečení terénní krizové pomoci při mimořádných událostech.
Pomoc dětem a mládeži na ulici – úprava zázemí pro terénní práci v Nízkoprahové denním centru.
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 zařízení, ale také
o celoroční pomoc klientům v různých charitních zařízeních.
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před kostelem…

již tradiční blanenská posila TKS

my tři králové jdeme koledovat

… kdo nám otevře

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007 a DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.

/Lucius Annaeus Seneca mladší/

Poděkování sponzorům a dárcům
Ministerstva:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Kraj:
Jihomoravský kraj
Úřady:
Úřad práce Blansko
Úřad práce Brno-venkov
Nadace a granty:
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Naše dítě
Nadační fond J & T, Praha
Nadace pro radost, Brno
Nadace sv. Františka
F Nadace
Grantový program EU-SROP
Nadace Pomozte dětem
Obce a města:
Adamov
Blansko
Doubravice nad Svitavou
Jedovnice
Kotvrdovice
Krasová
Kunštát
Letovice
Lhota u Lysic
Louka u Olešnice
Lysice
Makov
Nýrov
Olomučany
Ostrov u Machochy
Rájec-Jestřebí
Rozseč
Senetářov
Skalice nad Svitavou
Sulíkov
Olešnice
Vilémovice
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Dárci:
CONSORTA s. r. o. Praha
MiSSIVA, spol. s r. o., Ústí nad Labem
Citibank, a. s., Praha 6, Evropská 178
VECOM, zdvihací zařízení, s. r. o., Praha 7
Hospodářská a vzdělávací besídka Lysice
GATEMA, s. r. o., Boskovice
Sdružení Česká katolická charita Praha
S.M.K., a. s., Blasnko
IVACAR 2000, a. s., Ivančice
TPK, spol. s r. o., Hodonín
AHOLD czech Republic, Praha
NOVIBRA Boskovice
DITIPO, a. s., Uherský Brod
Farní úřad Jedovnice
Dvořák a spol., advokátní kancelář Praha
APOS AUTO, s. r. o., Pražská 7, Blansko
EKOTERM, spol. s r. o., Vísky u Letovic
RADEKOBYT s. r. o. Boskovice
PENTACO, spol. s r. o., Boskovice
Nadace Terezy Maxové, Klimentská 1246/1, Praha
JEDNOTA Boskovice
Stavebniny Flamex 2000 spol. s r. o., Svitávka
Itab Shop Concept, a. s.
UniCredit CAIB Czech Republic a. s.
LETOVICKÉ STROJÍRNY s. r. o.
SITA CZ a. s.
Chevron, Petr Hrůza, Mikulov
Zahradnický podnik Šmelcovna Josef Janků
Uzenářství Růžička
Uzenářství Šutera
TATSUNO BENČ Blansko
MERTASTAV
Jatka Hebelka Němčice
Pivovar Černá Hora, a. s.
Zahradnictví Koupý, Doubravice n. Svitavou
Zahradnictví U Kopřivů, Šebrov
Oldřich Merta – Mertastav, Předklášteří
Milan Simčo, Blansko
Milada Filková, Boskovice
Ladislav Křenek, Blansko
Helena Tománková, Adamov
Jaroslav Kunčar, Uherský Brod
Tomáš Trusina, Jedovnice
Igor Láník, Boskovice
Jaromír Sedlák, Vilémovice
Jiří Slanhof, Blansko
Jakub Zlámal, Doubravice
Stanislav Fránek, Jedovnice
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Kontak t:

Oblastní charita Blansko
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351
e-mail: blansko@caritas.cz

www.blansko.charita.cz
Běžný účet:

Komerční bank a Blansko
č. účtu:

15635631/0100

Oblastní charita Blansko
je jednou Z oblastních charit brněnské diecéze.
V roce 2007 vykonávala funkci ředitelky
Mgr. Jana Sedláková
Oblastní charita Blansko má přidělené
identifikační číslo organizace 44990260.
Posláním Oblastní charity Blansko je pomoc lidem, kteří se ocitli v situaci,
kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Tato pomoc je realizována
sociálními a zdravotními službami, krizovou, humanitární pomocí
a výchovně – vzdělávacími aktivitami, podporou svépomoci a vzájemné pomoci
s důrazem na respektování lidské důstojnosti.

